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БІЛІМ-ҒЫЛЫМ КЕҢІСТІГІНІҢ ЫҚПАЛДАСУЫ:  
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СЕКЦИЯ 1 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСА 

 

 
 

УДК 341.215.4 

АБЕНОВА Е.А., РАХИМБЕРДИН К.Х.  

ВКГУ им. С. Аманжолова. г. Усть-Каменогорск 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОБ ОБЯЗАННОСТИ 

ГОСУДАРСТВА ПРИЗНАВАТЬ РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ 

 

В современной науке и практике можно выделить несколько различных направлений 

обоснования статуса зарубежных решений (решений судов иностранного государства) и 

набор мер, которые есть у государства по воздействию на него. Традиционный подход связан 

с концепцией суверенитета, которая в настоящее время стоит на пути свободного 

трансграничного движения судебных актов, носит явно ограничительный характер, и в 

целом недружелюбно настроена применительно к актам чужой юрисдикции. Вместе с тем 

современные тенденции глобализации требуют, помимо всего прочего, чтобы судебные 

решения были так же мобильны, как и те лица, которые добивались их вынесения. Этим и 

объясняется научная разработка иных, соответствующих современным потребностям 

концепций, противопоставляющих концепции суверенитета иной подход, а именно: 

признание решений не является привилегией государства как суверена, а представляет собой 

его обязанность в силу общего международного права.  

Одна из таких концепций связывает обязанность признания иностранных решений с 

толкованием ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право 

на справедливое судебное разбирательство).  

Рассмотрим варианты толкования этой статьи, предлагаемые сторонниками концепции 

обязательности.  

Вариант первый. Обращение к практике Европейского суда по правам человека, 

который в своём решении по делу «Хорнсби против Греции» указал, что «исполнение 

решения, вынесенного любым судом […] должно рассматриваться как неотъемлемая часть 

“суда” в смысле статьи 6» [1]. Далее в этой связи авторы делают вывод, что под «любым» 

судом понимается в том числе и суд зарубежный. При таком подходе отказ в признании (и 

соответственно – в исполнении) иностранного судебного акта будет препятствием к 

справедливому суду, на который имеет право лицо, проживающее в государстве – члене 

Совета Европы, подписавшем Конвенцию. Возможность реализовать решение не может быть 

утрачена только потому, что должник или его имущество находятся за пределами страны, в 

которой постановлено решение. Т. В. Сахнова полагает, что абсолютность права на 

судебную защиту сомнений не вызывает [2]. Однако в деле «Хорнсби против Греции» речь 

всё же шла об исполнении на территории Греции греческого же решения, а значит попытка 

распространить его действие на исполнение иностранных решений будет иметь лишь 

предполагаемый и умозрительный характер (так как мы не можем однозначно утверждать, 

имел ли Суд в виду такую возможность или нет) [3].  

В то же время сам Суд ещё не имел возможности высказаться о том, будет ли отказ в 

признании и приведении в исполнение зарубежного акта противоречить праву на справедливое 

судебное разбирательство, включающее право на исполнение судебного акта [4].  

Вариант второй. Признание за самой Конвенцией статуса международного договора, 
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предусматривающего необходимость признания зарубежных решений [5]. Данная концепция 

исходит из того, что суды при решении вопроса о признании могут ссылаться напрямую на 

ст. 6 Конвенции как на норму, санкционирующую признание. На наш взгляд, данная позиция 

вряд ли может быть признана состоятельной, поскольку, исходя из подобной логики, можно 

усмотреть обязательство признавать судебные решения и в Уставе ООН, который 

декларирует в числе принципов «развитие дружественных отношений между нациями» и 

«международное сотрудничество» [6]. Иначе говоря, авторы данного подхода допускают 

неоправданное расширительное толкование положений Конвенции и придание им смысла, 

который изначально там не был заложен. Конвенция не закрепляет ни режимов, ни 

механизмов признания, да и в целом не содержит прямого указания на такую обязанность, 

поэтому основывать на ней обязанность по признанию решений крайне проблематично.  

Вариант третий. Понимание ст. 6 Конвенции как обязывающей страны вступать в 

переговоры и заключать договоры с целью добиться признания своих решений за рубежом. 

Данную позицию развивает К. Криеф-Семитко, по мнению которой уклонение стран-

участниц от разрешения вопроса о признании будет являться нарушением права на 

справедливое судебное разбирательство [7]. Нарушение в данном случае проявляется в том, 

что государства не обеспечивают зарубежное исполнение окончательных и обязательных 

решений, вынесенных на их территории, хотя могут и должны вступить с другим 

государством в переговоры и по возможности заключить соответствующий договор. Таким 

образом, автор смещает акцент с требования об исполнении чужих решений на своей 

территории на исполнение своих решений за рубежом.  

На наш же взгляд, не следует требовать от государства невозможного: заключение 

договора зависит от воли двух сторон, одна из которых может быть не расположена к 

соблюдению своих обязательств. Вряд ли в данном случае другая сторона должна отвечать 

за её поведение. Вызывает сомнение и толкование ст. 6 Конвенции, преимущественно 

говорящей о процессуальных моментах, как побуждающей страны заключать договоры о 

признании решений.  

Вариант четвёртый. Связь обязанности признавать решения иностранных судов с 

принципом правовой определённости, который является одним из основополагающих 

аспектов верховенства права и требует, чтобы при окончательном разрешении дела судами 

их постановления не вызывали сомнения [8]. Ситуация, при которой решение суда в другом 

государстве не рассматривается как окончательное (решающее правовой конфликт), не 

способствует реализации принципа правовой определённости. Лицо, в пользу которого 

постановлено решение, не сможет полагаться на него как при процедуре повторного 

рассмотрения дела, так и при процедуре признания и приведения в исполнение иностранного 

решения.  

Как мы видим, ни одна из ссылок на Конвенцию не является бесспорной. Более того, 

ряд авторов отмечает, что противоречащим Конвенции и её ст. 6 будет, напротив, чрезмерно 

открытое признание зарубежных актов. Так, К. Крамер отмечает, что слепое признание 

решений другого государства точно так же может нарушать ст. 6, как и непризнание, если, 

скажем, решения такого государства несовершенны или предвзяты [9]. Признавая их на 

своей территории, государство нарушит право на «справедливое» судебное разбирательство, 

которое имеют его граждане и иные лица, оказавшиеся под защитой его законов. В качестве 

примера она приводит решение по делу «Пеллегрини против Италии», где суды государства 

были признаны нарушающими ст. 6 Конвенции. Нарушение выразилось в том, что они не 

убедились, перед тем как разрешить исполнение решения другого государства, в том, что 

право заявителя на справедливый суд было обеспечено в государстве суда [10]. Таким 

образом, ст. 6 Конвенции никак не может быть рассмотрена в качестве средства обязывания 

признавать и исполнять зарубежные решения. Напротив, она требует от государств 

контролировать соблюдение права на справедливый суд, тогда когда это касается их 

юрисдикции. В то же время данная статья в её понимании Судом и не запрещает признания: 

если решение соответствует ст. 6, то оно может быть признано (опять же, Суд уходит от 
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того, чтобы назвать это «обязанностью»).  

Ещё одним недостатком обоснования обязанности признавать решения ссылкой на 

Конвенцию является то, что это документ регионального характера, в нём не участвуют 

государства, находящиеся вне Европейского политического пространства, необходимость 

работы с судебными решениями которых также может возникнуть.  

Таким образом, следует констатировать теоретическую несостоятельность попыток 

обосновать обязанность государства признавать решения иностранных судов ссылками на 

Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.  
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В обществе рыночных отношений главную функцию социальной защиты берёт на себя 

государство как главный субъект социальной политики и социальной работы. Конституция 

Республики Казахстан заложил основу государственной социальной политики через 

декларирование таких государственных гарантий, как в образовании (гражданам 

гарантируется право на бесплатное среднее образование, более того, среднее образование 

является обязательным для граждан Республики, а также существует право на бесплатное 

получение высшего образования на конкурсной основе), здравоохранении (граждане вправе 

получать бесплатно гарантированный объем медицинской помощи), также и в сфере 

социальной зашиты (гражданину гарантируется минимальный размер заработной платы и 

пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца и по иным законным основаниям) [1].  

Социальные гарантии – это механизм долговременного действия, предусмотренные 

законом обязательства государства, направленные на реализацию конституционных прав 

граждан. Основой государственных социальных гарантий должны стать минимальные 

социальные стандарты. 

Законодательством РК установлены нормы и нормативы, которые закрепляют 

минимальный уровень социальной защиты, ниже которого опускаться нельзя. Закрепляя в 

законах самый необходимый минимум социальных стандартов, государство делает 

обязательным их обеспечение для исполнительной власти на всех уровнях, а также для 

работодателей и предпринимателей всех видов собственности, а не только государственной. 

http://0.15.112.138/#SUB140000
http://0.15.112.138/#SUB140000
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Закон о государственных минимальных стандартах разрабатывают депутаты Мажилиса 

Парламента РК 

В качестве государственных минимальных стандартов в области оплаты труда 

устанавливается минимальный размер оплаты труда. Минимальная заработная плата – 

уровень заработной платы работника неквалифицированного труда, призванный обеспечить 

ему нормальные условия воспроизводства. Минимальный размер месячной заработной 

платы, устанавливаемый ежегодно законом Республики Казахстан о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год, не должен быть ниже прожиточного 

минимума и не включает в себя доплат и надбавок, компенсационных и социальных выплат, 

премий и других стимулирующих выплат и выплачивается пропорционально отработанному 

времени. 

В настоящее время заработная плата не выполняет своих обязательных функций: 

воспроизводственную и стимулирующую. 

Социальная защита – совокупность практических мероприятий, проводимых 

государством для поддержания материального благополучия тех слоев населения, которые 

по объективным причинам не могут самостоятельно зарабатывать деньги для поддержания 

среднего для данного общества уровня жизни, например, инвалиды, многодетные матери, 

сироты, безработные, малоимущие. Последние называются социально незащищенными 

слоями. Социальная защита – важнейшая область социальной сферы жизнедеятельности 

общества; система мер, осуществляемых государством, объединениями предпринимателей и 

работников, общественными организациями и движениями с целью гарантировать 

определенный уровень и качество жизни населения, соблюдение соответствующих прав и 

привилегий граждан, страхование их от риска оказаться в затруднительном материальном 

положении, социальная помощь особенно нуждающимся в поддержке. В качестве всеобщей 

нормы признается право каждого человека на такой жизненный уровень, включая пищу, 

одежду, жилище, медицинский уход и соцобслуживание, который необходим для 

поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи. Также право на обеспечение 

в случае безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного 

случая утраты средств к существованию по не зависящим от человека обстоятельствам 

Гарантия конституционных прав граждан в области социальной защиты – 

приоритетное направление социальной политики государства. Система социальной защиты, 

в свою очередь, складывается из двух основных форм – социального страхования и 

социальной помощи. Различия между ними определяются регулирующей ролью государства 

и источниками финансирования. 

Социальное страхование распространяется на экономически активное, занятое 

население и обеспечивается за счет его доходов при ограниченных дотациях из 

национального бюджета. Основной предпосылкой появления социального страхования 

являются риски, присущие самой природе человеческого существования: физиологический 

(болезнь и преждевременная смерть), экономический (разорение) и социальный 

(уничтожение больших групп людей и целых народов, например, в результате стихийных 

бедствий, войн). В современных условиях один из главных социальных рисков – это потеря 

трудового дохода. В масштабах страны (макроэкономика) такой риск проявляется в 

несоответствии индивидуальных параметров уровня жизни человека общественным нормам. 

Социальная помощь – одна из основных форм социальной защиты, ориентированная по 

преимуществу на материальное обеспечение престарелых и нетрудоспособных граждан, а 

также семей, в которых есть дети. Такая помощь, как правило, имеет компенсационный 

характер и финансируется за счет бюджетов разного уровня и благотворительности. 

Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и иных случаях, предусмотренных 

законом [2].  

Система социальной помощи включает: пенсии, устанавливаемые нетрудоспособным 

членам семьи в случае потери кормильца; инвалидам, в том числе инвалидам с детства; 

http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/bus_tax_finance/tax_payment/article/article_mci_2012&lang=ru
http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/bus_tax_finance/tax_payment/article/article_mci_2012&lang=ru
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пожилым людям; пособия и другие выплаты многодетным, неполным и малообеспеченным 

семьям; социальное обслуживание через стационарные учреждения для престарелых, 

инвалидов и детей-сирот; центры социального обслуживания на дому и службы срочной 

социальной помощи; профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов [3]. 

Важнейшей задачей социально-культурной политики любого демократического 

государства является достижение уровня равновесия в общественной жизни через: 

- предоставление государственных гарантий для предотвращения или амортизации 

последствий стихии, голода, болезней, природных и техногенных катастроф, 

демографического «взрыва» и т.д.; 

- перераспределение материальных средств и организационных усилий, направленных 

на обеспечение определенного уровня жизни и изменение его качества в направлении, 

снижающем социальную напряженность; 

- регулирование образа жизни (налогами, средствами, благотворительностью) [4]. 

Государство, проводя социальную политику, использует следующие инструменты: 

- социальные гарантии. Базой социальных гарантий служит часть национального 

богатства: земля, недра, инфраструктура. Она передается в пользование государственным, 

частным и отдельным лицам под контролем государства. Они вносят плату за использование, 

которая образует фонды социального развития. Социальные гарантия обеспечиваются на 

законодательной основе, которая финансирует обязанности и ответственность государства 

пред гражданами и перед государством. Бюджетные расходы на социальные нужды по 

ведущим статьям являются защищенными. В приоритетном порядке выделяются средства на 

реализацию государственных программ поддержки семьи и детства, инвалидов и пожилых 

людей, охрану здоровья; 

- минимальные социальные стандарты. Социальные стандарты являются средством 

обеспечения прав граждан в области социальных гарантий. Они необходимы для 

определения финансовых нормативов. К минимальным социальным стандартам относятся 

прожиточный минимум, нормативы обеспечения жильем, нормативы в области охраны 

здоровья, образования, культуры, условий и охраны труда, занятости, нормативы состояния 

окружающей среды. 

Стандарты разрабатываются на единой правовой базе, общих методических принципах. 

Они используются при формировании бюджетов субъектов РК и местных бюджетов до 

утверждения государственных минимальных стандартов; 

- потребительские бюджеты служат основой для планирования поддержки 

малообеспеченных слоев населения. Также минимальной потребительский бюджет 

используется для расчета минимальной оплаты труда и пенсий. Прожиточный минимум 

включает в минимально приемлемые нормы питания и расходов на непродовольственные 

товары (жилье, лекарства) и исчисляется на основе потребительской корзины. Прожиточным 

минимумом фиксируется официальная черта бедности. Он исчисляется для различных 

социальных групп и служит правовой основой для разработки социальных программ [5]. 

Социальная политика призвана гарантировать населению минимальный доход; 

социально защищать население от болезней, инвалидности, безработицы, старости. При этом 

обеспечение государством минимальных условий жизни касается только тех, кто не может 

это сделать самостоятельно. 

Социальная политика государства реализуется через механизм государственных 

программ социального обеспечения и системы социальных услуг. 

Большинство социальных программ направлены на экстренное удаление проблем в 

социальной жизни общества, но не их решение. Проблема социальных нужд состоит из 

причины и следствия. Большинство, если не все попытки правительства улучшить жизнь 

населения является всего лишь смягчением следствий. Но эти действия не является 

решением проблемы. 

Социальные программы Казахстана включают в себя единовременные и постоянные 

пособия по разным вопросам социальной жизни не защищенных слоёв общества. К числу 
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мер общего характера относятся социальные выплаты семьям, связанные с рождением и 

воспитанием ребёнка, потерей работы, невозможностью трудоустройства, стипендии 

обучающимся в высших и средних учебных заведениях и другие виды выплат. 

Социальная защищенность населения в условиях перехода к рынку требует 

разграничения социальной поддержки по уровню дохода, степени трудоспособности, а в 

отдельных случаях – по принципу занятости в общественном производстве. Некоторые слои 

населения нуждаются в специальных социальных программах.  

Финансирование социальных программ осуществляется не только за счет 

государственных средств, но и за счет местных бюджетов, средств предприятий, 

организаций, населения. Определенную роль в социальной защите населения могут сыграть 

благотворительные фонды социальной помощи. Политика социальной защиты населения в 

условиях перехода к рынку включает систему социального страхования и общественное 

вспомоществование.  

В течение многих лет социальная политика в Казахстане остается наиболее слабым 

звеном государственного управления всех уровней, вызывая недовольство самых разных 

слоев населения, политических партий, общественных движений. Во многом это 

обусловлено её ориентацией на технологии социального управления в аспекте реальной 

социальной политики [6]. 

Основные способы осуществления реальной социальной политики состоят в 

использовании нормативно-правовых, экономических, финансовых, социально-

психологических, организационно-технических и информационных средств и рычагов для 

обеспечения гражданам минимальных социальных гарантий, предупреждения социальных 

взрывов, смягчения возможных негативных последствий реформ различных сфер 

жизнедеятельности людей, проводимых действующей властью. 

Не умоляя значения реальной социальной политики, следует признать, что подобный 

подход не позволяет выстраивать государственные институты управления, приоритетно 

нацеленные на профилактику, упреждение кризисных ситуаций, социальных рисков, 

свершение которых приводит к необходимости масштабной социальной помощи, поддержки 

и защиты. В этой связи для Казахстана и отдельных её регионов должно стать актуальным 

стратегическое планирование – процесс выбора целей и решений, необходимых для их 

достижения в отдаленном пространственно-временном измерении. В этом процессе ведущую 

роль приобретают социальные программы долгосрочного действия. 

Для стратегического планирования существенное значение имеет четкость трактовок 

понятий «социальная программа» и «социальная проблема». 

Социальная программа – это содержание и план деятельности с изложением основных 

целей и задач решения социальных проблем, характера мероприятий, уточнением сроков 

исполнения и определением участников процессов и их ролевых функций. 

Социальная проблема - это объективно возникающее в процессе функционирования и 

развития общества противоречие; комплекс вопросов, требующих решения средствами 

социального управления. 

В казахстанской практике социальные программы подразделяются на следующие виды: 

– занятости и социально-трудовых отношений; 

– охраны здоровья населения и развития здравоохранения; 

– социальной защиты населения и его отдельных групп (инвалидов, пожилых, бывших 

военнослужащих и членов их семей, и т.п.); 

– образования; 

– семьи, материнства и детства  и др.; 

Основное направление  социальных программ в Казахстане - долгосрочная помощь 

малоимущим и социально незащищенным группам населения, в том числе детям, ветеранам 

войн и инвалидам.  

Cоциальная программа – это скоординированное по целям, срокам, содержанию 

текущее и перспективное планирование комплекса мер, направленных на решение тех или 
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иных социальных проблем, на основе рационального использования материально-

технических, кадровых и финансовых ресурсов. Такая программа предусматривает 

целенаправленное взаимодействие всех ее участников, определенных исполнителями 

намеченных программных мероприятий. 

Формирование программы требует проведения следующих поэтапных разработок: 

1) формулирование и экспертный анализ проблемной ситуации; 

2) концептуальная разработка планируемой программы; 

3) информационный поиск вводимых данных; 

4) собственно формирование программы; 

5) прогнозирование результатов реализации программы; 

6) разработка стандартизированных показателей эффективности программных 

мероприятий; 

7) разработка управления реализацией программы. 

Концептуальная разработка планируемой программы предусматривает: 

- разработку концепции решения проблемы в данном временном периоде; 

- определение цели и подцелей программы; 

- формирование плана мероприятий; 

- разработку модели организационной инфраструктуры системы, в рамках которой 

предполагается реализовать программу; 

- определение подходов к информационному обеспечению системы. 

Формирование программы следует проводить на основании концептуальной 

разработки и полученных в ходе поиска информационных данных. 

Основные формы управления функционированием программ: 

- формирование организационного порядка и координация деятельности исполнителей 

программных мероприятий путем создания координационных комиссий (комитетов) из 

представителей заинтересованных структур и / или основных исполнителей; 

- формирование дирекции программы; создание попечительского совета; 

- другие формы. 

Оценка реализации долгосрочных программ, безусловно, будет происходить в весьма 

отдаленном для ее разработчиков будущем, и в большинстве случаев не ими, а другими 

людьми. Это обстоятельство в определенной мере ослабляет ответственность, а с другой 

стороны ее усугубляет. Как бы ни были привлекательны цели стратегического планирования, 

хороши задуманные технологии, но их осуществление в руках конкретных людей.  

Поэтому механизм управления долгосрочными программами включая подбор, 

расстановку, управление преемственностью кадрами - участниками программ на разных 

временных этапах будет иметь решающее значение. Разработка такого механизма зависит от 

выбора цели управления, ее формирования и обоснования. При этом цель как будущее 

состояние социального объекта может рассматриваться с учетом его прошлого положения, 

настоящего состояния, тенденции развития. 
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ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Быстрый рост совокупного спроса и интенсивное повышение эффективности 

материального производства в индустриальном обществе выявили, с одной стороны, 

ограничения в наращивании материальных потребностей, а с другой - создали предпосылки 

для перехода значительной части рабочей силы в сферу услуг. В рамках индустриального 

общества созревают условия для перехода к постиндустриальному обществу, которое 

становится отличительной чертой XXI века. 

Постиндустриальное общество, формирующееся с середины 1970-х гг., базируется на 

производстве наукоемких товаров и интеллектуальных услуг; выше всего ценятся знания, 

информация, на базе которых развиваются информационные технологии - основа нового 

электронофицированного типа производства, принципиально иных, чем ранее, 

управленческих систем, инфраструктурных сетей хозяйства, финансовых потоков. В 

настоящее время особый интерес представляет проблема конкурентоспособности в условиях 

глобализации мирового хозяйства и формирования «новой экономики». 

Желание Казахстана войти в мировую экономику и занять в ней достойное место, стать 

поставщиком новых информационных технологий, продукции, отвечающей последним 

достижениям научно-технического прогресса, безусловно, велико. Следует отметить, что 

главными показателями, определяющими конкурентные позиции любой страны, являются 

устойчивое развитие, открытость экономики, качество государственной политики, качество 

управления страной, эффективность финансовой системы, наличие интеллектуального 

капитала и качество жизни. Поэтому, повышение конкурентоспособности следует понимать 

не как самоцель, а как средство решения острейших экономических проблем современного 

Казахстана. Одна из которых – необходимость нормального воспроизводства основных 

факторов производства. 

Безусловно, глобальную стратегию движения и развития национальной экономики 

определяет государство. Она является своеобразным ориентиром в деятельности 

предприятий. Но нелишне подтвердить известную истину: мера участия государства в 

управлении экономикой зависит от внешнеэкономических и внешнеполитических условий. 

Ведь реализуют эту стратегию непосредственно предприятия, участвующие в конкурентной 

борьбе на внутреннем и внешнем рынках. Наличие конкуренции внутри страны является 

неотъемлемым условием сохранения преимуществ на мировом рынке. При поиске ниши на 

мировом рынке следует понимать, что наряду со сложившимся на данный момент спросом 

необходимо искать новый товар, ориентированный на перспективу. Но необходимо четко 

представлять, что высокотехнологичный продукт создается главным образом не ради 

экспорта, а ради повышения эффективности национальной экономики. Нужно также иметь в 

виду, что конкурентоспособность – это не какой-то статистический показатель, отражающий 

раз и навсегда сложившуюся ситуацию на рынке. 

Обостренная конкурентная борьба на внутреннем рынке подталкивает предприятия 

выходить на мировой, где бесспорно сыграет свою положительную роль значительный опыт, 

полученный внутри страны. Чтобы добиться международного успеха, предприятия должны 

преобразовать лидерство на внутреннем рынке в лидерство на международном. Страны 

добиваются успеха в тех отраслях, где отечественные предприятия конкурируют глобально, 

поощряемые Правительством или под давлением обстоятельств. 

Создавая условия для внутренней конкуренции, следует иметь в виду, что сохранение 

высокого уровня конкурентоспособности определенных отраслей российской экономики 

предполагает более активное использование в стратегии отечественных предприятий 

методов неценовой конкуренции, а соперничество в достижении более высокого качества 
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товара, основанного на использовании современных технологий и более прогрессивной 

технической оснащенности. Положительные и достаточно ощутимые результаты ценовая 

конкуренция может дать на начальном этапе конкурентной борьбы. Впоследствии же, если 

не использовать более прогрессивные методы, она будет проиграна зарубежным 

предприятиям, стратегия конкурентной борьбы которых основана главным образом на их 

использовании. В итоге будет невозможным создание устойчивой прогрессивной структуры 

отечественной экономики. 

Чтобы товар представлял интерес для покупателя, он должен обладать определенными 

технико-эксплуатационными и экономическими параметрами. Условием приобретения 

товара является их соответствие основным характеристикам неудовлетворенной потребности 

покупателя. В процессе покупки потребитель выбирает товар, устанавливает отличительные 

признаки, характеризует конкурентное превосходство данного товара над аналогичными по 

значению товарами конкурентов, находящимися на рынке. 

Под конкурентоспособностью предприятия, в данном случае, понимается совокупность 

свойств и характеристик его бизнес-процессов, позволяющих обеспечить эффективность 

функционирования предприятия на рынках товаров, капитала и труда при любых 

изменениях внешней и внутренней среды [1] . 

Для того, чтобы определиться с общими понятиями и терминологией в области 

конкурентоспособности, вначале мы должны рассмотреть основополагающие принципы 

понимания термина «конкурентоспособность». 

Основополагающими принципами понимания термина «конкурентоспособность» 

являются следующие: 

- может проявляться только на рынке; 

- понятие «конкурентоспособность» может распространяться как на объект рыночных 

отношений - товар, услуги, так и на субъект - предприятия, отрасли, страны; 

- учитывает качество товара, как со стороны товаропроизводителя, так и со стороны 

покупателя; 

- конкурентоспособность производителя определяется как экономическими, 

технологическими и другими параметрами, так и его долей на свободном рынке; 

- конкурентоспособность объектов и субъектов хозяйствования имеет динамическое, 

постоянно корректирующееся состояние; 

- управляет конкурентоспособностью только конкуренция, складывающаяся на том или 

ином рынке [2]. 

В самом широком смысле конкурентоспособность означает возможность выигрыша в 

соревновании. Применительно к экономической сфере в самом общем виде – это обладание 

свойствами, создающими преимущества для субъекта экономического соревнования. 

Конкурентоспособность – многосторонняя экономическая категория, которая может 

рассматриваться на различных уровнях, поскольку в качестве субъектов конкурентной 

борьбы могут выступать различные по своей природе объекты: товары, предприятия, 

отрасли, отдельные страны. 

Далее необходимо определиться с понятием «конкурентоспособность», что же мы 

будем понимать и в каких аспектах рассматривать данную категорию. 

Конкурентоспособность относится к наиболее сложным понятиям, характеризующим 

современный рынок, при этом нет ни единого понимания ее сущности, ни даже 

приблизительно одинаковых взглядов на методику ее определения. Это объясняется 

необходимостью учета огромного количества факторов, как правило, различных по своей 

природе, количественное измерение которых порой затруднительно. Более того, здесь 

большую роль начинают играть качественные характеристики продукции, учет которых 

представляет собой особую проблему [3]. 

Для начала необходимо рассмотреть информационное обеспечение управления 

конкурентоспособностью. Научных работ, посвященных вопросам управления 

конкурентоспособностью, опубликовано достаточно много как в отечественной, так и в 
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зарубежной печати. Именно на этом уровне оказывается возможным решить задачу 

информационного обеспечения управление конкурентоспособностью. Наибольший интерес 

при этом представляет выделение наиболее характерных составляющих той информации, 

которая окажется полезной при создании информационной системы управления 

конкурентоспособностью. Управление конкурентоспособностью и качеством - важнейшее 

стратегическое направление развития компании. Специалисты в области управления 

конкурентоспособностью требуются на уровне высшего и среднего менеджмента 

предприятий и организаций. Обладая теоретическими и практическими знаниями в области 

управления конкурентоспособностью, выпускники такого центра обучения имеют реальные 

шансы улучшить свою карьеру [4]. 

В большинстве случаев конкурентоспособность исследуется лишь с точки зрения 

влияния на нее факторов рынка и производства, но не рассматривается с другой стороны – 

обратного влияния конкурентоспособности на производственную деятельность предприятия. 

Такой взгляд требует исследования конкурентоспособности с позиций общей теории 

управления, т.е. рассмотрения конкурентоспособности в качестве управляющего объекта, 

воздействующего на внутреннее состояние предприятия. Рассмотрение данной категории 

под таким углом зрения позволит превратить ее из зависимого объекта в управляющий, что в 

свою очередь, обеспечит основу для создания методов и инструментальных средств для 

оперативной адаптации предприятия к изменяющейся рыночной конъюнктуре. 

Статус конкурентоспособности, как управляющего объекта подтверждается тем, что он 

должен охватить показатели, отражающие как внешние, так и внутренние факторы. Являясь 

по существу индикатором положения предприятия на рынке и его финансового состояния, 

он может быть использован в качестве датчика управляющих воздействий, которые могут 

быть использованы для воздействия на различные стороны деятельности предприятия, в том 

числе влияние на один из важнейших компонентов предприятия – оборотный капитал. 

Анализ литературных источников показывает, что имеется, с одной стороны, 

множество трудов, посвященных теории конкуренции, особенностям формирования 

конкурентных отношений в различных отраслях (промышленность, связь и т.д.), подходам, 

принципам, методам ее повышения, а с другой - работ, сочетающих методы управления, 

теорию конкуренции и взаимосвязей конкурентоспособности и проводимых предприятием 

стратегий, недостаточно. 

Под управлением конкурентоспособностью будем понимать постоянный, 

планомерный, целеустремленный процесс воздействия на всех уровнях на факторы и 

условия, обеспечивающий создание продукции оптимального качества и полноценное ее 

использование. 

Управление конкурентоспособностью рассматривается как корректирующий процесс 

формирования производства и потребления продукции для того, чтобы вынести на рынок 

уже конкурентоспособный товар и снизить влияние случайных, местных и субъективных 

факторов. 

Управление конкурентоспособностью можно рассматривать как органическую часть 

общего управления производством и одну из его ветвей дерева целей. 

Из данного определения следует, что конечный этап производства 

конкурентоспособной продукции предусматривает направление и регулирование всех этапов 

жизненного цикла: техническую подготовку производства; входной контроль; организацию, 

мотивацию и оплату труда; учет и финансовую деятельность; контроль качества работы и 

продукции; послепродажное обслуживание в эксплуатации. 

Необходимо выделить основные задачи управления конкурентоспособностью: 

изучение рынка сбыта; изучение национальных и международных требований к 

выпускаемой продукции; разработка методов и средств воздействия на процессы 

исследования, проектирования и производства; сбор, анализ, хранение информации о 

качестве продукции. 

Управление опирается на следующие взаимосвязанные категории: объект, субъект, 
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цели, стратегия, тактика, стратегическая политика, функции, методы, средства и т.д. 

Сущность управления заключается в выработке управляющих решений и последующей 

реализации предусмотренных этими решениями управляющих воздействий на определенный 

объект управления. 

 

 
Рисунок 1 – Система управления конкурентоспособностью предприятия 

 

Объектом управления в системе управления конкурентоспособностью предприятия 

являются конкурентные преимущества, которые становятся ключевыми факторами, 

компетенциями, обеспечивающие предприятию более выгодное в сравнении с конкурентами 

положение, а также достижение стратегических и тактических целей при рациональном 

расходе всех видов ресурсов. 

Субъект управления – управляющие органы всех уровней и ответственные лица, 

призванные обеспечить достижение и содержание планируемого состояния. 

Цель управления конкурентоспособностью – обеспечение выпуска продукции, 

отвечающей заданным требованиям конкуренции на рынке при минимизации затрат, с 

учетом интересов потребителя и требований безопасности и экологичности продукции. 

Цели в области конкурентоспособности трансформируются в показатели 

результативности соответствующих процессов. Управление достижением данных целей 

осуществляется на основе планов подразделений, реализующих процессы, путем 

установления в этих планах показателей результативности и (при необходимости) 

эффективности. 

Для обеспечения наибольшей эффективности организации процесса управления 

разрабатывается стратегия, ответственность за разработку которой несут руководители 

среднего звена [5]. 

Наряду со стратегией разрабатывается тактика управления конкурентоспособностью 

предприятия. Тактика представляет собой целенаправленную деятельность, которая 

определяется на краткосрочный период. Тактика определяет пути, обеспечивающие 

постоянное приближение к заданным параметрам качества. 

Политика в области конкурентоспособности является одним из составляющих 

элементов общей политики предприятия. Можно выделить несколько основных факторов, 

наиболее влияющих на формирование политики в области конкурентоспособности 
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предприятия: 

- конкурентоспособность продукции; 

- борьба с конкурентами; 

- возможность воплощения передовых технологий; 

- ситуация на рынке сбыта; 

- состояние дел внутри предприятия; 

- вложение инвестиций внутри предприятия. 

Реализация многих перечисленных направлений и их взаимодействие решается 

системой управления конкурентоспособностью. 

Система управления конкурентоспособностью разрабатывается с учетом конкретной 

деятельности предприятия и обеспечивает проведение определенной политики в достижении 

поставленных целей. Масштабы системы конкурентоспособности должны соответствовать 

задачам и целям конкурентоспособности. 

Таким образом, система управления конкурентоспособностью предприятия – это 

способ организации эффективного взаимодействия управляющих и исполнительных 

подразделений и конкретных лиц, участвующих в создании, изготовлении, использовании и 

сервисном обслуживании продукции с целью придания ей свойств, обеспечивающих 

удовлетворение определенных потребностей и запросов потребления при минимальном 

расходовании всех видов ресурсов и средств. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В РК: ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

 В Казахстане в настоящее время налоги выступают доходным источником бюджета в 

двух его разновидностях: республиканского и местного. Значение налогов как основного 

источника финансирования государства не меняет ни тип государства (социалистическое или 

буржуазное), ни тип экономики (основана она на частной или же на государственной 

собственности), поскольку это значение определяется следующими непреходящими 

экономическими факторами: во-первых, труд государственных служащих, при всей его 

общественной полезности и значимости, не создает стоимости, которая могла бы быть 

выражена в деньгах; в силу этого во-вторых, государство вынуждено искать деньги на 

стороне, и проще говоря, отбирать их у тех, кто их зарабатывает, производя стоимость. Тип 

государства, как и тип экономики, может повлиять лишь на механизм налогообложения, 

позволив не проявляться фискальной функции налогов. Функции налогов не есть нечто 

заданное – они видоизменяются вместе с государством и той ролью, которую оно стремиться 

играть в экономике. 

Понятие сущности налогов и налогообложения, налоговой системы необходимо не 

только для нахождения путей и моделей эффективности ее перестройки, но и, прежде всего 

для самих граждан и субъектов хозяйствования для понимания ими статуса 

налогоплательщиков, их прав и обязанностей. Нужно сломать устоявшиеся стереотипные 
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представления о том, что государство содержит нас. Это мы налогоплательщики, содержим 

государство, а посему должны уметь грамотно контролировать использование наших средств 

- действительно ли они идут на укрепление экономики, на защиту наших прав, как 

собственников. 

Важнейшей стратегической задачей в части совершенствования нормативно-

законодательной налоговой базы Казахстана является разработка проекта Кодекса 

Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет". Сейчас 

Министерство государственных доходов работает над дальнейшим совершенствованием 

положений проекта Налогового кодекса, более четким законодательным оформлением 

взаимоотношений фискальных органов и налогоплательщиков, в том числе и с целью 

повышения паритетной ответственности налогоплательщиков и налоговых органов по 

безусловному выполнению своих обязательств. 

На данный момент структура налоговой системы представляет собой наибольший 

интерес в области налоговой политики государства. В связи с этим тема работы является 

актуальной. За годы суверенитета в республике апробировалось несколько механизмов 

налогообложения и до сих пор происходит совершенствование налоговой системы, 

адекватной требованиям рыночной экономики. 

Налогообложение – это та сфера, которая касается практически всех: и государства, и 

общества в целом, и каждого налогоплательщика в отдельности. Организация 

налогообложения сводится к построению и функционированию налогового механизма, 

включающего формы налоговых отношений, то есть конкретные наименования видов 

налогов, а также порядок и методы их применения, способы действия. В налоговом 

механизме применяется специальный инструментарий из взаимосвязанных элементов. 

Углубляющим фактором неэффективности налогообложения является отсутствие 

психологического и экономического восприятия, статуса налогоплательщика с позиции прав 

и обязанностей 

Налоги – одно из проявлений суверенитета государства. Этим они отличаются от 

доходов с государственных имуществ и займов. 

Налог является одним из экономических методов управления и обеспечения 

взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интересами 

предпринимателей и предприятий, независимо от ведомственной подчиненности, форм 

собственности и организационно-правовой формы предприятия. 

Налоги способствуют регулированию внешнеэкономической деятельности, включая 

привлечение иностранных инвестиций, формирование хозрасчетного дохода и прибыли 

предприятий. 

Кроме того, посредством налогов государство получает ресурсы, необходимые для 

исполнения своих общественных функций. При помощи налогов оплачиваются расходы по 

социальному обеспечению, которые изменяют распределение доходов. Система налогового 

обложения определяет конечное распределение доходов между людьми. 

Для государства налоги – это вопрос существования. Они являются основным 

доходным источником государства, обеспечивая финансирование его деятельности. 

Плательщиком налога на имущество может быть признано структурное подразделение 

по тем объектам, которые соответствуют месту нахождения структурного подразделения.  

Не являются плательщиками:  

 Крестьянские или фермерские хозяйства, юридические лица-производители 

сельскохозяйственной продукции, продукции Аква культуры (рыбоводства), 

налогооблагаемый доход которых облагается по ставке 10%, применяющие 

общеустановленный порядок налогообложения – по объектам обложения, используемым в 

процессе производства, хранения и переработки собственной с/х продукции; 

 Государственные учреждения; 

 Государственные предприятия исправительных учреждений уполномоченного 

государственного органа в сфере исполнения уголовных наказаний; 
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 Религиозные объединения; 

 Физические лица: 

o Военнослужащие срочной службы на период прохождения срочной службы (учебы); 

o Герои Советского Союза, многодетные матери, отдельно проживающие пенсионеры 

и другие категории, указанные в пп. 2) п. 2 ст. 403 НК РК – в пределах 1 000 кратного МРП 

от общей стоимости объектов; 

o Участники ВОВ и приравненные к ним лица, инвалиды I и II групп – в пределах 

1 500 кратного МРП от общей стоимости объектов; 

o Лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за 

самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой 

Отечественной войны и другие категории, указанные в пп. 4) п. 2 ст. 403 НК РК – в пределах 

1 500 кратного МРП от общей стоимости объектов; 

o Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - на период до достижения 

ими восемнадцатилетнего возраста. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей объект обложения – 

находящиеся на территории РК: 

 Здания, сооружения, части зданий, учитываемые в составе ОС;  

 Здания и части зданий, предоставленные физическим лицам по договорам 

долгосрочной аренды жилища с правом выкупа.   

 Здания, сооружения, являющиеся объектами концессии, права на которые переданы 

по договору концессии и т.д.  

Не являются объектами обложения:  

 Здания, сооружения, находящиеся на консервации по решению Правительства РК; 

 Государственные автомобильные дороги общего пользования и дорожные 

сооружения на них; 

 Объекты незавершенного строительства и т.д. 

Для физических лиц объект обложения – находящиеся на территории РК жилища, 

здания, дачные постройки, гаражи и иные строения, сооружения, помещения, объекты 

незавершенного строительства со дня эксплуатации. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели исчисляют налог на 

имущество самостоятельно путем применения соответствующей ставки налога к налоговой 

базе.  

Налоговые органы осуществляют исчисление налога на имущество физических лиц для 

до 1 августа текущего налогового периода (года) путем применение соответствующей ставки 

налога к налоговой базе.  

Если объект налогообложения находился на праве собственности менее года, то расчет 

налога производится за период фактического владения. 

Налогоплательщиками, за исключением индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, суммы 

текущих платежей налога вносятся равными долями не позднее 25 февраля, 25 мая, 25 

августа и 25 ноября налогового периода. 

Расчет сумм текущих платежей по налогу на имущество представляется не позднее 15 

февраля отчетного налогового периода. 

Вновь созданные налогоплательщики представляют расчет сумм текущих платежей не 

позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем постановки в налоговых органах на 

регистрационный учет. 

По объектам налогообложения, переданным в пользование, доверительное управление 

или аренду, представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 15 числа месяца, 

следующего за месяцем передачи объектов в пользование, доверительное управление или 

аренду. 

При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового 

периода расчет текущих платежей представляется не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000099_#z4198
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000099_#z4198
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и 15 ноября текущего налогового периода по объектам налогообложения по состоянию на 1 

февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно. 

Декларация представляется не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

Налог на имущество платит каждый обладатель недвижимости (квартира, земля, дача, 

гараж, другое строение, находящееся в эксплуатации). Налог на имущественный доход 

платит собственник при получении с недвижимости каких-то денег, выгоды, при продаже и 

сдаче в аренду. 

Налог на имущество ежегодно платят физические лица, владеющие квартирой, домом, 

гаражом, дачей или другим зданием. 

 

Таблица 1 – Налоговые ставки 

Категория налогоплательщика  Налоговая ставка  

1.    Юридические лица  1,5% к налоговой базе  

2.Юридические лица, применяющие СНР на основе 

упрощенной декларации  

3. Индивидуальные предприниматели  

0,5% к налоговой базе  

4. Юридические лица:  

 Некоммерческие организации; 

 Осуществляющие деятельность в социальной сфере; 

 Осуществляющие библиотечное обслуживание; 

 Осуществляющие деятельность по объектам. питьевого 

водоснабжения и т.д.  

0,1% к налоговой базе  

 

Налог на квартиру рассчитывается путем перемножения ставки и стоимости 

имущества. Оценку стоимости делает госорган, регистрирующий право на недвижимое 

имущество. 

Если это уже построенная недвижимость, к 1 января каждого года делается такой 

расчет: 

Базовая стоимость 1 кв.метра недвижимости * Полезная площадь * Коэффициент 

физического износа * Коэффициент функционального износа * Коэффициент зонирования * 

Коэффициент изменения МРП. 

Расчет делают госорганы и приносят квитанцию хозяину квартиру. Если по квитанции 

возникают вопросы, нужно обратиться в налоговую. 

Если жилье или дача только построены, а регистрация прав на них была сделана 

позднее 1 января, за налоговую базу берется стоимость, которую вычислят госорганы 1 

января следующего периода. 

Для новых домов и квартир, дач, будет использоваться следующая формула: 

Базовая стоимость 1 кв.метра жилья, дачи * Полезная площадь * Коэффициент 

функционального износа * Коэффициент зонирования. 

Т.е. здесь нет учета износа и изменения МРП — ведь этот налоговый период является 

для вашего дома начальным, первым, и никаких изменений или износа быть у него не может. 

Базовая стоимость квадратного метра жилья определяется законом. В 2017 году она 

установлена: 

 Алматы, Астана — 60 тыс. тенге; 

 Остальные крупные города — 36 тыс. тенге; 

 Города областного значения — 12 тыс. тенге; 

 Города районного значения — 6 тыс. тенге; 

 Поселки — 4,2 тыс. тенге; 

 Села — 2,7 тыс. тенге. 

Ставки по налогу на имущество зависят от стоимости квартиры, дома, здания и т.д. За 

квартиры или дома стоимостью до 2 млн тенге платят налог — 0,05% от суммы. На здания в 

4-6 млн тенге платят твердые 4600 тенге плюс 0,1% от суммы, превышающей 4 млн тенге. 
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Квитанции приходят летом, а суммы налогов исчисляются до 1 августа, сроки  

Сдачи налогов заканчиваются 1 октября, потом начисляется пеня. 

 

Таблица 2 - Ставки налогов на недвижимость в Казахстане 

Стоимость недвижимости,  

млн тг 

Ставка на остаток суммы  

выше нижней границы 

Твердая сумма, тг 

6-8 0,15% 4600 

8-10 0,2% 7600 

10-12 0,25% 11 600 

12-14 0,3% 16 600 

14-16 0,35% 22 600 

16-18 0,4% 29 600 

18-20 0,45% 37 600 

20-75 0,5% 46 600 

75-100 0,6% 321 600 

100-150 0,65% 471 600 

150-350 0,7% 796 600 

350-250 0,75% 2 196 600 

От 450 2% 2 946 600 

 

Налог на сдачу квартиры в аренду 

При сдаче квартиры работает другой принцип налогообложения — уплачивается налог 

на имущественный доход, включенный в декларацию по индивидуальному подоходному 

налогу. 

Для сдачи квартиры в аренду не обязательно открывать ИП. Обратиться к этой 

операции придется при соблюдении двух условий: 

 постоянное использование труда наемных работников; 

 совокупный годовой доход более размера 12-кратной минимальной заработной платы 

за год. Минимальная заработная плата на 2017 год – 24 459 тенге. 

Ставка налога на имущественный доход от сдачи в аренду составляет 10%. Сроки 

сдачи – до 31 марта ежегодно. 

Разрешение экономикой политических противоречий требует длительного времени и 

усилий всех заинтересованных лиц, начиная от верхних эшелонов власти и заканчивая 

каждым конкретным человеком. Все это свидетельствует о том, что в настоящее время не 

может быть создана такая налоговая система, которая отвечала бы мировым стандартам. 

Более того, она не может быть идентичной этим стандартам, поскольку каждой стране 

присущи свои индивидуальные особенности политического и экономического развития. Тем 

не менее, унификация налоговых систем развитых стран мира позволяет ускорить процессы 

международной интеграции, что обеспечивает успешность решения многих внутренних 

экономических, политических и социальных проблем. 

Совершенствование налоговой системы определяется такими факторами, как 

необходимость государственного вмешательства в процесс формирования производственных 

отношений и социально-экономические границы налогообложения. 

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с 

момента возникновения государства. Развитие и изменение форм государственного 

устройства всегда сопровождаются преобразованием налоговой системы. В современном 

цивилизованном обществе налоги – основная форма доходов государства. Помимо этой 

сугубо финансовой функции налоговый механизм используется для экономического 

воздействия государства на общественное производство, его динамику и структуру, на 
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состояние научно-технического прогресса. 

В настоящее время в Республике Казахстан налоговая система включает в себя все 

основные виды налогов, применяющихся в развитых странах. Тем не менее сама налоговая 

система находится пока что в стадии становления. Налоговая система, являясь сложным 

социально-необходимым институтом, представляется собой весьма запутанной и 

недостаточно исследованной по своему влиянию на развитие экономики и отдельных ее 

секторов. Причин здесь несколько, одна из которых – это постоянная трансформация и 

изменение, что позволяет отслеживать его влияние. Исходя из высказанного, становится 

понятным, что налоговая система в своем развитии претерпела множество изменений. Наше 

общество за длительный период имело специфические финансовые отношения, вытекающие 

из финансовой системы общественно-экономической формации. Необходимо осмыслить, что 

в преобразовании основ экономических и производственных отношений особое значение 

имеют налоги, как основной инструмент финансовой политики. 
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Шетелдерден инвестициялар тарту бойынша дамушы елдер қатарында  көшбасшы 

саналатын келесі мемлекеттерді атауға болады: Қытай, Сингапур, Аргентина, Малайзия, 

Мексика, Индонезия, Таиланд, Гонконг, Колумбия, Тайвань. Қазақстан да бүгінде тікелей 

инвестициялар салу нысанына айналып отыр. 

Әлем инвесторлары экономикалық реформалардың жүзеге асырылу барысын мұқият 

қадағалайды және олардың нәтижелеріне сәйкес қорытындылар жасайды. Әрине, олар 

экономикалық реформалардың  жүзеге асырылуына және мемлекеттің саяси тұрақтылыққа 

қол жеткізуіне мүдделі, себебі осының нәтижесінде тікелей инвестициялар ағыны артып, 

олардың мөлшері ондаған миллиард долларға жетуі мүмкін.  

Мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік-саяси тұрақтылық деңгейі тікелей 

шетелдік инвестициялардың жаппай тартылуын  қамтамасыз ететін шешуші фактор саналса, 

құнды қағаздар сатып алуда қаржылық операциялардың ашықтығын, нақты компаниялардың 

тұрақты дамуын сипаттайтын көрсеткіштер, сонымен қатар акционерлер құқығының заңмен 

қорғалу дәрежесі бірінші орынға қойылады. Мұнда «қоржынға» ие  инвесторлар құнды 

қағаздардың табыстылық деңгейіне емес, салымдар бойынша тәуекел дәрежесіне мүдделі 

болады.  

Соңғы он жылда шетелдік капитал құрылымында, рецепиент – мемлекеттерге 

салынатын инвестицияларда түбегейлі өзгерістер  болды. Егер  60-шы, 70-ші, тіпті 80-ші 

жылдары  қаражат ағымдарының басым бөлігін банк несиелері мен қарыздар құраған болса, 

90-шы жылдардан бастап ел экономикасының дамуында негізгі қаржы көзі болатын тікелей 

және қоржынды инвестициялар басым бола бастады [1]. 

Дамушы елдер экономикасына тікелей және қоржындық инвестициялар салу қарқыны 

артты. Осы елдердің экономикасында, соның ішінде инвестициялар тарту нәтижесінде 

жекешелендіру, пәрменді заңнамаларға негізделген толыққанды және тұрақты қаржы 
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нарығын жасау, банк, қаржы компаниялары мен биржа тұлғасындағы сенімді несие  - қаржы 

институттарының пайда болуы сияқты  қолайлы өзгерістер  осының негізгі себептері.  

 Аталған шаралар кешенінің табысты жүргізілуі кәсіпкерлік меншіктің  шынайы 

құндылығын анықтауға және сол арқылы инвестициялық ағындардың лайықты үлестірілуіне 

мүмкіндік беретін нарықтық экономиканың маңызды  элементі саналатын құнды қағаздардың 

тұрақты айналымын қамтамасыз етуге ықпал етті.  

Инвестициялық ағындар саласындағы тағы бір ерекшелікке назар аударалық. XX 

ғасырдың бірінші жартысында  табиғи ресурстарға қол жеткізу мүмкіндігі дамушы елдердің 

жетекші компанияларына шетелдік капитал инвестициялаудың негізгі себептерінің бірі 

болды.  Мұнай өндіруші корпорациялар, сонымен бірге азық-түлік өнімдерін өндіретін 

фирмалар қаражаттарын Африка, Азия және  Латын Америкасы мемлекеттеріне салуға 

мүдделі болды.  

Соңғы 15 жылда шетелдік инвестициялардың рөлі елеулі түрде артты. Жоғарыда 

айтқанымыздай, осындай инвестицияларды пайдалану нәтижесінде Қытай, Чили, Малайзия, 

Таиланд және басқа да мемлекеттер елеулі табыстарға жетті, атап айтсақ, еңбекпен қамту, 

сыртқы экономикалық іс -әрекеттің экспорттық құрамдасы, экономикалық даму қарқыны 

күрт артты. 

Бүгінгі күні инвестициялар арқасында  отын-энергетикалық, минералды-шикізат, 

өндірістік-технологиялық, ғылыми-техникалық, әлеуметтік-экономикалық және т.б. 

экономикалық дамудың көптеген мәселелері шешілуде. Инвестициялық үрдістер арқылы 

қоғамдық өмірдің дамуы және тиімді қызмет ету, ішкі және сыртқы факторларына қарсы тұру 

қабілеті жүзеге асырылады. Қалай болғанда да инвестициялар несие мен қарыздар, салық 

және жеңілдіктер, субсидиялар мен тапсырыстар сияқты маңызды экономикалық 

рычагтарды, яғни ұдайы өндіру үрдістерінің кешенін қамтиды.  

Тікелей шетелдік инвестициялар тарту мәселесі орталықтандырылған жоспарлаудан 

нарықтық экономикалық жүйеге көшу жүзеге асырылып жатқан Қазақстан үшін де өзектене 

бастады. Экономикалық саясатты қалыптастыру барысында осы мәселені аса маңыздылық 

тұрғысынан шешкен жөн. Әсіресе жоғарыда айтылған жолмен түсетін шетелдік капиталды 

тиімді пайдалану мәселесіне ерекше назар аудару қажет [2]. 

Шетелдік капиталды тарту арқылы ұлттық экономикаға өндіріс пен бизнесті 

ұйымдастырудың жаңа технологиялары мен түрлері тартылатындығын назарда ұстау қажет. 

Себебі отандық кәсіпкерліктің мүмкіндіктерімен салыстырғанда олар жоғары және түбегейлі 

жаңа жоғары экономикалық тиімділікті қамтамасыз етуге қабілетті. Бұл шетелдік 

капиталдың жаппай тартылуы үшін ұлтық шекараны ашу туралы шешім қабылдауға негіз 

болатын басты дәлел [3]. 

Түрлі теориялық мектеп өкілдері: капиталды шығару мен енгізудің себептері қандай? 

деген сұраққа ондаған жылдар бойы жауап іздеп келеді. ХХ ғасырдың алғашқы жылдарында 

осы мәселенің шешілуі үшін неоклассикалық тәсіл пайдаланылды. Э.Хекшер өндіріс 

факторларына қатысты бағалардың халықаралық теңдігі жөніндегі  үрдіс туралы тезисті 

ұсынған болатын, осындай үрдіс халықаралық сауда, сондай –ақ, бағасы мен және сапалық 

қатынасы әр елде әртүрлі болатын өндіріс факторларының халықаралық қозғалысы арқылы 

да дами алады [4]. 

Осындай тәсілдің келесі бір өкілі Б.Олин халықаралық сауда тұжырымдамасын 

әзірледі. Оған сәйкес өндіріс факторларының қозғалысы түрлі елдердегі сұраныс 

айырмашылығымен түсіндіріледі, яғни қозғалыс шекті өнімділіктің төмен деңгейінен  

жоғары деңгейіне қарай орындалады. Ал капитал үшін шекті өнімділік ең алдымен пайыздық 

мөлшерлемемен анықталады [5]. 

Б.Олин капиталдың халықаралық қозғалысына ықпал ететін қосымша  факторларды 

атап көрсетеді: кедендік кедергілер (тауардың енгізілуіне кедергі жасайтын және шетелдік 

өнім берушілерді нарыққа енуі үшін капитал салуға итермелейтін);  фирмалардың капитал 

салымдарын географиялық әртараптандыру ұмтылысы; мемлекеттер арасындағы саяси 

келіспеушіліктер; қауіпсіз және тәуекелді деп бөлінетін шетелдік инвестициялар тәуекелі. 
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Капиталдың халықаралық қозғалысының түрлі модельдерін жасаушы Нурксе,  

тауар экспорты қарқынды дамитын елдерде капиталға деген сұраныстың да шапшаң 

артатындығы, нәтижесінде оның импортталатандығы туралы қорытынды жасаған.  

К. Иверсен неоклассикалық теорияға жаңа ережелер  енгізді, олар халықаралық қозғалыстың 

мемлекеттің төлем теңгерімін реттеуге қажетті нақты және теңестіруші түрлерге бөлінуіне 

қатысты болды. 

К. Иверсен сонымен бірге, әр түрлі капиталда шекті халықаралық мобильділіктің 

әртүрлі (ең әуелі, капитал аударымы бойынша шығындар салдарынан) болатынын, сол 

арқылы  бір мемлекет капиталды еркін шығарып, еркін тарта алатынын көрсетті [6]. 

Экономикасы нарықтық мемлекеттердің Африка, Азия және  Латын Америкасының 

дамушы мемлекеттеріне көрсеткен көмегі неокейнсиандық  теорияға негізделді. Оған сәйкес 

капиталдың шетелге шығарылуы экспорттаушы – мемлекеттер мен импорттаушы – 

мемлекеттердің іскер белсенділігін арттыруға жағымды ықпал етеді.  

Р. Харрод ұсынған «экономикалық динамика» моделінде капиталға бай мемлекеттің 

экономикалық даму қарқыны төмен болған сайын, одан шығарылатын капитал қарқыны 

жоғары болатындығына назар аударылған. Е. Домар, сауда теңгерімін және қамтуды 

қарастыра отырып, капиталдың шығарылуы мемлекеттің шетелге инвестиция салуынан 

болатын табыс қарқынының отандық инвестициялардың арту қарқының  (осының негізінде 

ЖІӨ арту қарқынына) арақатынасына тәуелді болатынын түсіндіреді. Егер мемлекетке 

салынатын инвестициялар олардан түсетін табыстармен салыстырғанда шапшаң артатын 

болса, онда сауда теңгерімі белсенді; кері жағдайда  енжар  болады [7]. 

Кейбір экономикалық теорияларға сәйкес, шетелдік инвестициялар айқын табыс 

көрсеткіштерімен анықтала бермейді. Дегенмен олар көбінде мемлекет ішіндегі және 

шетелдегі негізгі бәсекелестерді шектеуге бағытталған контршаралар ретінде қарастырылуы 

мүмкін. Жапон ғалымы К.Акамадудың 30 жылдары әзірлеген экономикалық дамудың жалпы 

теориясы ретінде қарастырылатын  «ұшатын қаздар» тұжырымдамасы ерекше қызығушылық 

тудырады [8].   

Осы тұжырымдамаға сәйкес қоғам дамуының үш кезеңін ажыратуға болады: 

– өнім экономикаға шетелдік өндірушілер импорты арқылы келеді; 

– ұлттық сұраныстың артуын қанағаттандыру мақсатында жергілікті өндірістер 

ашылады; 

– артық өнім жаңа шетелдік нарықтарға шығарылады. 

Тұжырымдама Қазақстан саясаткерлері мен мамандарына елдің экономикалық даму 

бағдарламасын, сондай-ақ,  шетелдік инвестициялар тарту құралдарын жасауда ескерілуі тиіс 

құнды ақпарат береді. Осы тұжырымдамада өтпелі экономикасы бар елдердің халықаралық 

экономикалық ықпалдасуы арқылы  алдыңғы қатарлы елдерге жету және тіпті озу мүмкіндігі 

негізделген. Ол үшін мемлекет сыртқы әлемге, соның ішінде мемлекеттік көмектің  баға жетпес 

толықтырушы саналатын трансұлттық  компаниялар инвестицияларына ашық болуы тиіс.  

– экономикалық даму барысын жеделдету үшін шетелдік инвестициялар тарту 

бойынша жүйелі саясат әзірлеу қажет; 

– егер көршілес мемлекеттердің өзара әрекеті үйлесімді болса, онда  шетелдік 

инвестициялар тартудан болған көшбасшы – елдің экономикалық дамуы көршілес елдерге де 

жағымды ықпал етуі мүмкін. Мысалы, Қазақстан экономикасында оңды өзгерістер ТМД 

елдеріндегі экономикалық әлеуеттің артуына және аймақтағы виртуалды экономикалық 

циклдың белсенділігіне (жапон инвестицияларының Оңтүстік Шығыс Азия мемлекеттері 

қауымдастығына  (АСЕАН) мүше мемлекеттеріне оңды әсері сияқты) ықпал етуі мүмкін.  

Дүниежүзілік қауымдастықта Редингтон Университетінің (Ұлыбритания) профессоры  

Дж. Даннингтің тікелей инвестициялардың эклектикалық моделі кеңінен танылды. Оған 

сәйкес трансұлттық фирмалар иелігіндегі және бақылауындағы шетелдік активтердің көлемі 

кез келген уақытта келесі факторлармен анықталады: 

– шетелдік инвесторлар үшін ұлттық ерекшеліктермен салыстырғанда меншікке ие болу 

табиғаты мен арнайы артылықшылықтар жиынтығымен; 
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– жеке мемлекеттердің шетелдік инвесторларға ұсынатын жергілікті факторлар мен 

нарықтар табиғаты мен таңдауымен, бұл қосымша артықшылықтар береді; 

– компаниялардың меншікті бәсекелік артықшылықтарды бақылау дәрежесімен.  

Осыдан келесі қорытынды жасаймыз: шетелдегі бәсекелестері алдында 

артықшылықтары бар фирма үшін оларды басқа фирмаларға  тауар немесе білім экспорты 

арқылы, сол жерде өзі пайдаланғаны тиімді (интернационалдау артықшылықтары). Одан 

басқа фирма өндірістік ресурстарды өзінен гөрі, шетелде тиімді пайдалана алады (орналасу 

орнына байланысты  артықшылықтар). 

Қоржынды инвестициялар теориясына сәйкес осындай инвесторлар ең әуелі  шетелдік 

құнды қағаздардың табыстылық деңгейіне, салымдар бойынша тәуекелдер дәрежесіне және 

өз қоржынын шетелдік қор құралдары арқылы  әртараптандыруға  мүдделі болады. Алайда, 

осы жағдайда қоржынды инвестициялардың  экономикалық және саяси  коньюктуралар 

құбылуына тәуелді болатынына ерекше назар аударылады.  

«Инвестициялық даму жолы» деп аталатын келесі теорияға сәйкес мемлекетке тікелей 

шетелдік инвестициялардың тартылуы сол елдің экономикалық даму деңгейіне тікелей 

тәуелді болады. Осы теорияны жақтаушылардың пікірінше, компаниялар өздерінің тікелей 

шетелдік инвестицияларын өздерінен гөрі, жан басына шаққандағы ЖІӨ мөлшері төмен 

нарықтарға салуға мүдделі болады [60]. 

Мемлекеттің тікелей шетелдік инвестицияларға қатысты көзқарасы өз  

экономикасының ахуалына байланысты анықталады. Өндіруші өнеркәсібі, еңбек 

сыйымдылығы басым және технологиялық өндірісі төмен мемлекет көбінде тікелей жеке 

меншік инвестициялардың нетто – импорттаушыға айналады . 

Тауар тіршілігінің осы циклында бәсеке күшейеді, сондықтан компания өндірісті басқа 

мемлекеттерде орналастыруға ынталы болады. Сонымен, компания белгілі бір өнім 

шығарудағы өзінің жетекші рөлін сақтай алады, келешекте тауарды «отандық» нарыққа  қайта 

экспорттау мүмкіндігіне ие болады.  

Технологиясы озық фирма ұқсас тауарды өндіретін жаңа бәсекелестердің пайда болуы 

кезеңінде жаңа өнімді шығарумен айналыса алады. Бірақ, өндірісті шетелде орналастыру 

«ескі» өнімнің тіршілік циклын ұзартуды қамтамасыз етеді.   Өсу және жетілу кезеңдерінде 

өндіріс шығындарының,  осы өнім бағасының төмен болатындығын да ескеру қажет.  

Осылардың нәтижесінде пайда, сонымен бірге экспортты кеңейту   және шетелдік 

өндірісті орнықтыру  мүмкіндіктері артады. Артқан мүмкіндіктер арқылы айнымалы 

шығындар біршама төмендеп, кедендік кедергілерді айналып өту мүмкіндіктері, сонымен 

бірге шетелдік монополистермен күресуде елеулі артықшылықтар пайда болуы мүмкін.  

Монополистік артықшылықтар моделі С.Хаймер және т.б. ғалымдармен жасалды. 

Модель шетелдік инвестордың әр уақытта жергілікті инвестормен салыстырғанда аз қолайлы 

жағдайда болатынын негіздейді. Ол басқа мемлекет нарығын және ондағы «ойын 

ережелерін» нашар біледі, байланыстары аз, қосымша көлік шығындары мен тәуекелдерінен 

көп зиян шегеді. Сондықтан оған жергілікті бәсекелесмен салыстырғанда бірқатар  

монополистік артықшылықтар қажет болады, соның есебінен ол инвестициялық тәуекел 

бойынша сыйақы ретіндегі жоғары пайдаға қол жеткізе алады. 

Қазақстанда олигополистік модельді  қазақстан нарығына енген қарсылас  өнеркәсіп 

көшбасшылар қатарынан қажетті корпорацияларды таңдау үшін пайдалануға болады. Осы 

тұрғыда саясаткерлер ерекше байқампаздық танытулары тиіс. Сондықтан олар 

компаниялардың қазақстандық нарықта көздейтін мақсаттарын, сонымен қатар олардың 

табысты болуының шешуші факторларын мұқият талдауға негізделу қажет.  

Инвестициялық саясат саласындағы қазіргі мамандардың біразы шетелдік инвестор- 

лардың көбінде отандық экономикаға инвестициялаумен салыстырғанда, шетелге салынатын 

өндірістік инвестициялардың шығындары мен тәуекелдерінің жоғары болуымен байланысты 

нарықтың жетілмегендігін пайдалануға мүдделі болатынын айтады. Оған қоса, осы мамандар 

техникалық және ұйымдастырушылық шығындарды өтеу үшін қосымша инвестициялау 

қажет болатындығы туралы пікірді ұстанады.  
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Шетелдік инвестициялардың теоретиктерінің бір тобы шетелдік фирмалардың іс-

әрекетін арнайы артықшылықтармен қамтамасыз ету қажеттігі, бірақ олардың инвестициялау 

мен өнімді шетелде өндіру үшін жеткілікті болмайтыны туралы пікір айтады. Шаруашылық 

етуші субьектілер ноу–хауды интернационалдандыру қабілетінің арқасында ішкі және 

шетелдік нарықтардағы бәсекелік артықшылықтарға ие болады.  

Жалпы құқық жүйесі бар мемлекеттерде (Ұлыбритания, АҚШ, Канада, Австралия, 

Жаңа Зеландия, көптеген африка мемлекеттері, Оңтүстік-Шығыс  Азия) инвестициялық 

құқықтар қатаң қорғалады. Франция, Испания және олардың бұрынғы азаматтық құқықтың 

француз жүйесіне енетін колонияларында аз қорғалады. Герман азаматтық құқық (Германия, 

роман –герман тілдер тобындағы мемлекеттер, Шығыс Азия құрамындағы жеке мемлекеттер) 

және Скандинавиялық азаматтық құқық тобындағы елдер аралық жағдайды ұстанады. Осы 

екі топтың да өзіндік ерекшеліктері бар. Герман тобында  мысалы, несие берушілер құқығы 

қатаң қорғалса, акционерлер құқығы аз қорғалады.  
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ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЗМУ ПО ЗАРУБЕЖНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

В борьбе с незаконным распространением и употреблением наркотических средств и 

психотропных веществ казахстанскому законодателю, правоохранительным органам 

необходимо учитывать положительный и отрицательный опыт зарубежных стран. Лишь 

тогда, когда антинаркотическое законодательство будет унифицировано и будет действовать 

одинаково последовательно в каждой стране возможно добиться реальных результатов 

противодействия наркотической угрозе человечеству.  

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ фиксируются в каждой стране мира, в каждом государстве имеется набор правовых 

норм регламентирующих вопросы данной отрасли права. Существующие международные 

обязательства на уровне межгосударственных отношений обязуют страны, вошедшие в ООН 

осуществлять мероприятия по государственному контролю над антинаркотической сферой. 

Одним из документов ООН в сфере борьбы с наркотизмом несовершеннолетних являются 

«Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних (Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде)» 

от 14 декабря 1990 г. В данном документе изложены основополагающие принципы такие 

как: предупреждение преступности несовершеннолетних – важнейших аспект 

противодействия преступности общества; для предупреждения преступности 

несовершеннолетних необходимы усилия всего общества; законодательство должно 

ориентироваться на нужды детей; обеспечения благосостояния молодежи; гуманности 

применения законодательства к несовершеннолетним.  

При применении профилактических социально-реабилитационных мер к осужденным 

несовершеннолетним наркоманам необходимо руководствоваться «Правилами Организации 
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Объединенных Наций, касающимися защиты несовершеннолетних, лишенных свободы», 

принятыми 14 декабря 1990 года.  

В частности, в п. 51 Правил говорится, что медицинские услуги, предоставляемые 

несовершеннолетним, должны быть направлены на выявление и излечение любого 

физического или психического заболевания, к которым можно отнести и наркоманию.  

Пункт 54 провозглашает направление деятельности исправительных учреждений для 

несовершеннолетних, по проведению мероприятий реабилитации несовершеннолетних 

наркоманов под контролем квалифицированных сотрудников этих учреждений. Программы 

по реабилитации должны функционировать с учетом возраста, пола, психологических и 

возрастных особенностей личности несовершеннолетних наркоманов и алкоголиков. На 

основе государственных программ исправительные учреждения для несовершеннолетних 

должны осуществлять программы по предупреждению злоупотребления наркотиками и 

реабилитации наркоманов под управлением квалифицированных сотрудников. Эти 

программы должны учитывать возраст, пол и другие особенности несовершеннолетних, а 

для несовершеннолетних наркоманов и алкоголиков должны создаваться службы 

детоксификации, укомплектованные подготовленным персоналом».  

В ст. 38 Единой Конвенции ООН о наркотических средствах также страны 

подписавшие конвенцию ориентированы на раннее выявление и лечение наркомании, 

возвращение в общество лиц злоупотребляющих наркотическими средствами, проведение 

просветительской работы среди населения.  

Все составы правонарушений, за которые законодательство Казахстана устанавливает 

ответственность, могут быть объединены в следующие группы: 1) производство, 

переработка, изготовление наркотических средств и психотропных веществ; 2) хищение 

наркотических средств и психотропных веществ в различных формах и их вымогательство; 

3) контрабанда наркотических средств и психотропных веществ; 4) приобретение 

наркотических средств и психотропных веществ; 5) хранение наркотических средств и 

психотропных веществ; 6) продажа, сбыт наркотических средств и психотропных веществ; 7) 

транспортировка (перевозка или пересылка) наркотических средств и психотропных веществ; 8) 

склонение к потреблению, пропаганда или реклама наркотических средств и психотропных 

веществ; 9) содержание притонов для потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 10) подделка различных документов и иные мошеннические действия для незаконного 

получения наркотических средств и психотропных веществ в сфере их легального оборота; 11) 

нарушение профессиональных правил со стороны персонала, допущенного к работе с 

наркотическими средствами и психотропными веществами, в сфере их легального оборота; 12) 

культивирование наркосодержащих растений.  

Уголовная ответственность за указанную категорию правонарушений, как правило, 

доминирует над всеми другими видами юридической ответственности практически во всех 

государствах. Однако внутренняя политика в этой сфере, проводимая в различных странах, 

сохраняет некоторые особенности, определяющиеся состоянием и спецификой 

наркотической ситуации в конкретной стране. Эта специфика взаимосвязана с адекватной 

ответной деятельностью национальных законодательств. Это касается целевых программ 

противодействия незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими. Предлагаемая 

классификация государств дифференцируется в зависимости от жесткости законов, 

направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Их четыре группы:  

В первую группу входят государства с наиболее либеральным законодательством. Это 

Нидерланды (Голландия), Германия, Италия, Швейцария и Испания. Суть либеральной 

модели состоит в наличии умеренных легализаторов. Так законодательство Нидерландов 

разрешает сбыт и употребление мягких наркотиков (марихуана, гашиш) в специально 

отведенных местах называемых «коффишоп». Уголовная же ответственность предусмотрена 

только за сбыт и хранение жестких наркотиков (героин, кокаин, опиум, ЛСД и др.). В 

Германии, Италии и Швейцарии в законодательном порядке отсутствует запрет на 

использование наркотических средств без специального назначения врача.  
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Вторую группу государств (например, США, ФРГ, Швеция, Австрия, Франция, 

Бельгия) законодательство которых предусматривает модель поддержки людей попавших в 

зависимость от наркотиков на их более мягких субститутах, а иногда и на тех же самых 

наркотиках. Этот вариант известен как метадоновая поддержка. Она принята во многих 

штатах США, большинстве стран Европы, в Израиле. Суть этой модели в том, что 

метадоновая поддержка не ставит своей главной целью избавление участника метадоновой 

программы от наркотической зависимости, а лишь пытается сделать его поиск более 

упорядоченным – обойтись без преступного пути добывания наркотических средств. 

Участника программы (соответственно выполняющего все предъявляемые требования) 

снабжают дешевым наркотиком за счет средств государства и тем самым избегают проблем с 

привлечением к ответственности за преступное добывание наркотиков. Введенный термин 

«Метадоновая терапия» и сама по себе терапия, как разработанная и проверенная система 

медицинских процедур не прошла глубокого изучения, чтобы существовать на законных 

основаниях. Не проведен комплекс исследований подтверждающих ее эффективность. Для 

включения в метадоновую программу, ее участнику необходимо отказаться от приема 

других лекарственных препаратов, и при нарушении режима программы он удаляется из 

программы. По мнению противников этой программы с ее помощью невозможно решить 

проблему наркозависимых, это очередная возможность избежать абстинентного синдрома. 

Таким образом, главным результатом программы является снижение уровня преступности и 

других последствий употребления наркотических средств например ВИЧ инфекции.  

Следующая модель политики в отношении незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ известна как модель снижения вреда. Она находит свою 

реализацию в странах Европы, Англии, Австралии и в ряде других стран. Суть модели 

состоит в том, что используя все лучшее, что существует во всех подходах к этой проблеме 

она дифференцированно подходит различным психоактивным веществам. Основанием 

модели снижения вреда является требование разграничительного отношения к разным 

наркотиков, как морального, так и юридического. Само понятие снижение вреда 

предполагает законодательное разграничение легких и тяжелых наркотиков, избавление от 

ответственности потребителей, снижение наказания за розничное распространение и 

усиление применения мер ответственности за реализацию крупных партий наркотических 

средств. Таким образом, по мнению сторонников этого подхода, из всех средств 

уменьшающих вред от употребления наркотиков необходимо взять самое эффективное. 

Данная модель реализуется путем использования комплекса мер, куда входят: бесплатная 

раздача или обмен шприцов (бытует мнение, что СПИД представляет более серьезную 

опасность, чем наркомания); деятельность «комнат безопасных инъекций», где инъекции 

выполняются медицинским персоналом, что поможет предотвратить передозировки и 

собрать наркозависимых в определенных местах для их последующего учета и контроля; 

декриминализация (но не легализация) хранения и розничной продажи легких наркотиков. 

По мнению правоведов такая степень либерализации антинаркотического законодательства 

не сможет принести ожидаемой пользы, так как со стороны государства исходит инициатива 

сделать наркопотребление подконтрольным, что по своей сути хорошо, однако такая 

позиция подталкивает потребителей не излечиваться от наркозависимости, а гарантированно 

получать дозы наркотических средств через государственные программы.  

Третью группу составляют страны с наиболее жестким антинаркотическим 

законодательством (Иран, Китай, Саудовская Аравия, Пакистан, Таиланд, Нигерия) 

Малайзия). Противодействие наркотизации этих государств характеризуется позицией 

правительств на полный запрет на употребление в немедицинских целях любых наркотиков. 

Если взять в качестве примера Китай, где после1949 года с приходом к власти коммунистов 

и существующим в стране тотальным контролем удалось покончить с опиумной 

зависимостью путем применения применением самых жестких мер (это публичные казни 

подозреваемых в наркоторговле, процессы «ресоциализации» потребителей наркотиков в 

лагерях принудительного труда).  
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Для антинаркотического законодательства этих странах характерны обобщенно 

сформулированные составы преступлений этой направленности, слабо выраженная 

дифференциация и индивидуализация ответственности, не признается деятельное раскаяние. 

В качестве мер ответственности используются телесные наказания, чрезвычайно длительные 

сроки лишения свободы, наличие смертной казни.  

Четвертую группу составляют государства, в которых уголовное законодательство по 

противодействию незаконному обороту наркотиков окончательно не сформировано, 

присутствует с одной стороны: чрезмерно жесткая ответственность за определенные составы 

преступлений, с другой стороны присутствует либерализм законодательства. В качестве 

примера можно рассмотреть наиболее распространенное для Казахстана наркопреступление 

– хранение наркотиков без цели сбыта. В странах Европы это деяние не признается 

преступлением и мотивируется это тем, что в небольших количествах наркотики хранятся 

для личного потребления, а не для извлечения прибыли от реализации. Хранение наркотиков 

потребителем для собственных нужд в Италии – правонарушение административное. В 

Испании, при обнаружении хранящихся для собственных нужд наркотиков не в 

общественном месте – также административное правонарушение. Такая же ситуация в 

Нидерландах, Германии и Швеции.  

Заслуживает особого внимания существующая норма Европейских стран о конфискации 

доходов, полученных в результате совершения преступлений, связанных с наркотиками. 

Конфискация рассматривается не в качестве дополнительного или альтернативного наказания, а 

как средство лишения преступника доходов, приобретенных посредством совершения такого 

действия. По прокурорскому ходатайству суду предоставлено право «заморозить» выдачу 

денежных средств, принадлежащих обвиняемому в совершении преступления, связанного с 

наркотиками. Законодательство предусматривает право органа расследования во время или перед 

арестом обращение в суд дляполучение ордера на арест или «замораживание» имущества, которое 

может стать предметом дальнейшей конфискации.  

Таким образом, определенные постулаты зарубежного опыта в противодействии 

мировой наркоугрозе возможно и необходимо использовать при унификации 

законодательства по преступлениям связанным с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ.  
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Өскемен қ. С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АЙМАҚТЫҚ БАНКТІҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУІ МЕН 

ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН 

ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

 

Реформалар нәтижесінде банк жүйесі нарықтық экономикаға лайық бола бастады, 

алайда қазіргі кезде капиталдар нарығының территориялық тиімсіздігімен байланысты 

бірқатар кемшіліктер бой көтеріп отыр. Қалыптасқан жағдай экономиканың құрылымымен 
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де байланысты болып табылады. Республиканың экономикалық дамуы аймақтықтар 

бойынша едәуір дифференциацияланған, экономиканың қалыптасу негізі шаруашылықтың 

салалық мамандануы болды. Бүінгі күні аймақтарда дербес банктердің   және банк 

капиталының қызмет етуі жоқ деуге болады және елдің банк активтерінің шоғылануы 

оңтүстік астанада байқалады.  

Банк жүйесінің дамуының аймақтық аспектісі банк жүйесін аймақтану тұрғысынан 

зерттеуді қарастырады, оның әлемдік негізделуі келесі факторлардан шығады: 

1) аймақтану біртекті кеңістік аймақтың болуын қарастырады. Бұл кеңістіктің 

анықталуы, оның біртектілігіне негізделуі географиялық, мәдени-тарихи, экономикалық 

белгілер негізінде жүргізіледі; 

2) бұл біртекті кеңістік мемлекеттің территориялық құрылымынан (федерация, 

унитарлық мемлекет, жерлерге, штаттарға бөлінеді)  тәуелсіз жалпы кеңістіктен мүшеленеді. 

Аймақтанудың негізгі мақсаты биліктің шоғырлану үрдісіне ның кез келген көрінісінде 

қарсы тұру, сәйкесінше биліктің өкілеттіліктерінің рационалды үлестірілуіне және халықтық 

әртүрлі топтары арысында ресурстардың тиімді үлестірілуіне жағдай жасау. 

Отандық және шетелдік әдебиеттерді зерттеу көрсеткендей аймақтық банк және оның 

тұрақтылығының дұрыс жасалған ілімі жоқ. Сондықтан, аймақтық банк және оның 

тұрақтылығына байланысты зерттеуді аймақтық банктің мәнін анықтауға байланысты 

теориялық сұрақтардан бастаған дұрыс.  

Мұнда келесі әдістемелік тәсілді басшылыққа алу қажет: яғни, «жалпылық», 

«ерекшелік», «бірліктік» белгілерін қолдану арқылы зерттеу жүргізу керек. Бұдан келіп 

жүйелік талдау шығады,ол жүйенің элементтерін бөлуді қарастырады; яғни, жүйе 

элементінің басқа элементтермен жақындастыратын жалпыны; бұл элементті ерекшелеушіні; 

сонымен бірге тек қана осы элементке және басқа ешкімге тән емес бірлікті анықтау.  

Біздің ойымызша, жоғарыда көрсеттілген жағдайды бөлу категориялық тұрғыға тән, ал 

банк, көпшіліктің окөзқарасы  бойынша, - экономикалық категория. Аймақтық банк банктер 

қатарына ал олар өз кезегінде ұлттық банк жүйесінің бөлінбес бөлігі болып келетін  

аймақтық банк жүйесіне енеді. Сондықтан, банк жүйесінің элементі ретінде аймақтық банк 

онымен ортақ арнайы және белгілі бір дәрежеде дербестілік пен тәуелсіздікке ие бола алады.  

Бірақ аймақтық банк жүйесі дегеніміз не? Аймақтық банк жүйесінің анықтамалары өте 

көп, олар әр түрлі көзқарастардың толықтығы мен дәрежесі арқылы әр түрліленеді: 

институционалдық (жүйе мекемелер және ұйымдар бойынша құрылымданады), ұйымдық ( 

банктік типтегі мекеме қатысатын несие түрлері мен формаларын бөлу арқылы), 

функционалдық, иерархиялық, бағдарлық және т.б. 

Институционалдық тұрғыдан құрылған тар түсініктердің біріне С.Ю.Евсеевтің берген 

анықтамасы жатады: « Аймақтық банк жүйесі ретінде келесі қызметтерді атқаратын 

аймақтың өзара әсерлесетін банктерінің жиынтығын түсіну қажет:  

- қажет көлемде қолма-қол ақша қаражаттарына қажеттілікті қамтамасыз ету; 

- қолма – қол ақшасыз есептесулер және төлемдерді үзіліссіз жүргізу; 

- аймақтың әлеуметтік-экономикалық кешенін несиелік қолдау; 

- шағын кәсіпкерлердің қаражаттарын тартуды ынталандыру, оларды тиімді 

орналастыру; 

- инновациялық және ивестициялық жобаларды және әлеуметтік – экономикалық 

бағдарламаларды несиелеу; 

- консалтингтік қызметтерді және дәстүрлі емес банк операцияларын дамыту». 

Бірқатар авторлар аймақтық банк жүйесіне субъектілермен қатар функционалдық 

элементтерді де қосады. Олардың пікірі бойынша  

«аймақтық банк жүйесі ол банк институттарының, банк инфрақұрылымының аймақтық 

банктерге де, ұлттық банк филиалдарына да қатысты банк заңдарының, банктік корпора- 

тивтік мәдениеттің жиынтығы». Аймақтық банк жүйесінің кеңірек түсініктемелері де бар.  

Аймақтық банк мәнін анықтауда банк жүйесінің құрылымдануына институционалды 

көзқарастың маңызы зор, өйткені ол бізді қызықтыратын элемент – банктерді бөліп 
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көрсетуге мүмкіндік береді. 

Авторлардың көпшілігі банкті ең алдымен коммерциялық банк түріндегі кәсіпорын 

ретінде сипаттайды. Банк ақша капиталымен жұмыс істейтін ерекше түрдегі кәсіпорын 

болып табылады. «Банк-кәсіпорын» тезисін негіздеу дәйегі ретінде банк саласының болу 

құқығымен анықталған банктің кәсіпорындық белгілерін келтіреді,онда біріншілікті звено 

кәсіпорын болып табылады ( кез келген саладағы аналогия бойынша).  

Осылайша банктің сыртқы басқарушы ретіндегі ролі өндірістік кәсіпорындармен 

салыстырғанда банктің ерекше қасиеті «бірліктік» емес «ерекшені» бейнелейді.  

Банктің мәнін анықтағаннан кейін аймақтық банк сипаттамасына көшейік. 

«Жалпылық» ұғымы ретінде «аймақтық банк» өзіне банктің мәнін жинақтайды, бірақ 

«ерекше» критерийімен   берілетін арнайы қасиетке ие болады. «Ерекшені» анықтау үшін 

аймақтық банктің банктер құрамынан қандай критерийлері бойынша ерекшеленетінін 

анықтауға болады. Банктерді әртүрлі белгілері бойынша бөлуге болады: әсер ету заты, 

операциялардың сипатының әртүрлілігі, меншік түрі, қызмет масштабы, қызмет ету аясы 

және т.б.  

Аймақтық банк – бұл қызметі аймақ ішінде ақша ресурстарын жинақтауға және 

орналастыруға бағытталған территориялық – бағдарланған банк.  

Банк жүйесінің дамуының аймақтық аспектісі банк жүйесінің қызмет ету үрдісін 

аймақтарда аймақтанудың екі неігзгі қағидасы тұрғысынан қарастыруды білдіреді: біртекті 

кеңістік – аймақтың болуы және бұл кеңістіктің жалпыұлттық кеңістіктен мүшеленуі. 

Осылайша, аймақтық банктің мәнінің теориялық негіздері ең алдымен «жалпылық», 

«ерекшелілік», «бірліктік» белгілерімен анықталады. Бұл белгілер бойынша банктің мәні 

оның ақша – несие үрдістерін ұйымдастыру және ақша белгілерін имитациялау қабілетінен 

көрінеді. 

Аймақтық банк қызметтері қолма және- қол ақша қаражаттарына қажеттілікті 

қамтамасыз ету қолма-қол ақшасыз есептесулер мен төлемдердің үзіліссіз жүргізілуі, 

аймақтың әлеуметтік-экономикалық кешенін несиелік қолдау, азаматтар мен ұсақ 

кәсіпкерлердің қаражаттарын тартуды ынталандыру және оларды тиімді орналастыру, 

инвестициялық-инновациялық жобаларды және әлеуметтік экономикалық бағдарламаларды 

несиелеу, сонымен қатар, консалтингтік қызметтер мен дәстүрлі емес банк операцияларын 

бейнелейді. 

Аймақтық банктің экономикадағы басты ролі – экономиканы ұлттық, салалық, 

аймақтық деңгейлерде, сонымен қатар экономиканың біріншілікті ұяшығы – кәсіпорындарды 

басқару мүмкіндігі болып табылады.  

Аймақтық банктердің қызмет етуінің негізгі қағидалары банк секторын жаңғыртуға 

бағытталған банктің жаңа ерекшеліктерін бөліп көрсетуге мүмкіндік береді:  

- жұмыс істеп тұрған субъектілердің қаржылық жағдайын нығайту және өміршеңдік 

қабілеті жоқ несие ұйымдарын банк қызметтері нарығынан ығыстыру; 

- банктердің капиатализация деңгейін және олардың капиталының сапасын 

жоғарылату; 

- халықтың және кәсіпорындардың қаражаттарын тарту бойынша қызметті кеңейту; 

- банктердің экономиканың нақты секторымен өзара әсерін күшейту; 

- несиелік ұйымдардың қызметіндегі бәсекелік бастауларды дамыту. 

Банктерді нақты экономикаға қызмет етуге қайта бағдарлау,  клиенттер, несиелеушілер 

және салымшылар тарапынан банк жүйесіне сенімді жоғарылату, банктер тұрақтылығын 

қамтамасыз ету міндетін шешусіз мүмкін емес.  

Банктің басқа несие мекемелермен салыстырғандағы ерекшеліктері ретінде келесілер 

аталады: 

а) оның біріншіліктілігі және қаржылық нарықтағы қызметінің әмбебаптық сипаты 

және ақшаларды шығару мен   айналымнан ақшаларды алу  құқығы; 

б) коммерциялық ссудалар берудің шексіз мүмкіндігі және чектік депозиттер құрудың 

заңдық құқығы; 
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в) экономикадағы кез келген кәсіпорынға қаржылық қызметтердің толық жиынын 

көрсетудің әлеуеттік қабілеті. 

Мәндік ерекшеліктермен қатар бірінші дәйек банктің сандық ролін бағалауға акцент 

жасайды, ал екіншісі АҚШ банктерінің дамуындағы қазіргі кезеңнің алдындағысы болып 

табылады. Сондықтан үшінші дәйекті артықшылықты деп санау қажет. 

Осылайша аталған автор клиентура ерекшеліктері бойынша жергілікті және аймақтық 

банктердің айырмасын анықтайды. Аймақтық банк жергілікті мен салыстырғанда 

клиентурасы бойынша әмбебап болып табылады. Бірақ, Дж Синки аймақтық және жергілікті 

банкті жергілікті және аймақтық нарықтардағы қызметі бойынша біріктіреді, алайда мұнда 

аймақтық банктің шекараларын көрсетпейді, олардың аймақтың әкімшілік шекараларымен 

сәйкестігін нақтыламайды. Қазақстанда, мысалы, аймақтықтың шекаралары ретінде шартты 

түрде Қазақстан территориясының шекаралары есептеледі, өйткені аймақтық нарықтардың 

шекаралары қалыптасқан жоқ және оларды анықтау қиын.  

Аймақтық банктердің банктер құрамынан ерекшелену белгілері тұрғысынан әртүрлі 

көзқарастарды жинақтап, бірқатар әдістерді бөліп көрсетуге болады: 

1) аймақтық – нарықтық, бұған сәйкес аймақтық банктердің сипаттық белгісі аймақтық 

арықта жұмыс істеу болып табылады; 

2) орталықтық, орталық және провинциалдық (аймақтық) банктерді бөледі; 

3) статистикалық әкімшілік аймақтықты ел территориясындағы  банктердің тіркелімдігі 

бойынша анықтайды, бұл Қазақстан республикасындағы қазіргі статистикалық есепке сәйкес 

келеді; 

4) басқарушылық, аймақтылықты банктің акцияларының бақылау пакетін аймақтық 

биліктерде болуымен және бұдан келіп, олардың аймақтық банктерді басқарудағы 

мүмкіндіктерімен байланыстырады; 

5) құрылтайшылық, банктің аймақтық билікпен құрылуын қарастырады; 

6) қызмет ету территориясы бойынша тар аймақтық, бір аймақта қызмет етуді 

қарастырады; 

7) мәні бойынша тек аймақтық, басқа аймақтарда филиалдардың ашылуына қарамастан 

банктің аймақ үшін өте маңыздылығымен байланысты болады; 

8) комбинациялы бірнеше белгілер мен тәсілдердің комбинациясын қарастырады, атап 

айтсақ:  

Банктердің және банк капиталының территориялық орналасуының теңбөліксіздігі 

коммерциялық банктердің өздерінің саясатның салдары да болып табылады, өйткені олар өз 

қызметін кеңейткен кезде аймақтардың болашағын сол жерлерде жаңа банк бөлімшелерін 

ашу тұрғысынан бағалау жүргізбейді. Әдетте, соңғысы жалпылама көзқарастар негізінде, 

мақсатты бағытталған бағдарламасыз жүргізіледі.  

Қазіргі кезде қалыптасқан жағдай, яғни аймақтарда филиалдық желісі бар бірнеше ірі 

банктердің капиталының шоғырлануы мен күшеюі ресурстар мен капиталдардың тең 

үлестірілуіне көмектеспейді. Аймақтардың дербестілігі қаржылық негізсіз болғандықтан 

олар «банктік орталық – аймақтар» қатынастар сызбасы арқылы қалыптасқандықтан 

аймақтар тиімсіз жағдайда қалуда.  

Мұндай жағдайда банк жүйесін қалыптастырудың аймақтық оңтайландырылуының 

жүргізу міндеті өте өзекті болып табылады. Бұл тек қана ғылыми емес, сонымен қатар 

тәжірибелі тұрғыдан да маңызды, өйткені банк жүйесінің дамуы әлуметтік – экономикалық 

дамудың тұрақтандырушысы болып есептеледі. Банктер тек қана делделдар қызметін 

атқармайды, сонымен бірге қоғамның қаражаттарының шеңбер айналымына қатысушы 

болып табылады, сондықтан аймақтардың территориясында олардың болуы ресурстар 

үлестірудегі теңдікті сақтаудың кепілі ғана емес, сонымен қатар, аймақтар экономикасына 

қажетті қаражаттардың әлеуетті көзі болады. Аймақтардың банк жүйесінің жеткіліксіз дамуы 

экономикалық негізі бар әлеуметтік қысымдарды өткірірек және ауырырақ жағдайға әкеледі.  

Аймақтағы банк қызметі шарттарын зерттеу  республиканың банк жүйесінің аймақтық 

құрылымын бағалауға және болжауға мүмкіндік береді және аймақтық банктер мен банк 
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бөлімшелерінің оңтайлы орналастыру саясатын жүзеге асыруға көмектеседі.  

Қазақстанда аймақтық банктер құру жақындағы бес  жылда өте өзекті болады. Өйткені 

дүниежүзілік  сауда ұйымына енгеннен кейін Қазақстан ірі шетелдік компаниялармен тығыз 

өзара байланысады, бұл өз кезегінде ірі өнеркәсіптік және мұнай – газ компанияларын 

қаржыландыруға бағдар алады, яғни шығыс және батыс аймақтардың бірге жұмыс істеуі 

басталады, осыған байланысты аймақтық банктер құру банк дамуының бәсекеге 

тұрақтылығын күшейтеді. 

Қазіргі уақытта ұлттық банк жүйесі әлеуметтік даму мен экономиканың аймақтық 

ерекшелігін ескеруі тұрғысынан дамымай келеді, себебі Қазақстанның аймақтарының 

әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі біртекті емес. Мұның өзі орталықтардағы және 

аймақтардағы банктер белсенділігін сипаттайтын көрсеткіштердің арсындағы үлкен  

айырмашылықты бейнелейді және аймақтардағы банк желісін дамыту мәселесін өзекті етеді.  

Қалыптасқан жағдайдың себептерінің бірі, банк мекемелерінің аймақтар бойынша  дұрыс 

орналаспауы.  

Банк активтерінің орналасуын, сонымен қатар, аймақтар тұрғындарының банктермен 

және банк мекемелерімен қамтамасыз ету деңгейін талдау қазіргі кезде көптеген банктердің 

аймақтардың перспективалылығын бағалаудың нақты критерийлерінің болмауын білдіреді. 

Мұның барлығын Қазақстанның банк жүйесінің территориялық ұйымдастыру үрдісінің 

қалыптасуының аяқталмағандығымен түсіндіріледі. Жоғарыда аталғандарды ескеру арқылы 

аймақтадың салыстырмалы тартымдылығын оларда банк қызметін дамыту тұрғысынан 

кешенді бағалау әдісі ұсынылды.  

Кез-келген объектіні талдаудың даму бағыты ретінде көрсеткіштер жүйесін құру болып 

табылады, олар аймақтық банк жүйесінің жағдайын банк қызметінің сандық және сапалық 

аспектілерін ескеру арқылы бейнелеуі керек.  

Аймақтарды салыстыру нәтижесінде біздің ұсынған көрсеткіштер жүйесі негізінде банк 

жүйесінің даму белгісі бойынша аймақтардың төрт негізгі типі бөлінді және республиканың 

аймақтық банк жүйесінің дамуының болдамдық бағалары берілді.  

Банктердің территориялық орналастырылуының негізгі формасы ретінде аймақтар 

территориясында филиалдар құру қалып отыр. Территориялық банк экспансиясының 

дамуының басты себебі – коммерциялық банктерддің басшылығының тек қана 

экономикалық қана емес, күнделікті әкімшілік бақылауды сақтауға тырысуы болып 

табылады. Аймақтар территориясында банктердің қызметінің мұндай кеңею формасы 

«аймақтар – банк орталығы» сызбасы бойынша капитал ағымының тиімсіз дамуына әсер 

етеді. Мұндай үрдістің алдын алу мақсатында аймақтар территориясында банктердің еншілес 

бөлімшелерін құруға болады. Олардың қызметі аймақтар мүдделеріне бағынады, өйткені 

мұндай бөлімшелер дербес заңды тұлғалар болып табылады, олардың пайдасын үлестіру, 

мұндай бөлімшелерінің иелерінің жалпы жиылысы негізінде жүзеге асады, аймақ 

территориясында алынған кірістер аймақ ішінде үлестіріледі, бұл оның кірістерінің 

ұлғаюына әкеледі.  

Республиканың банк жүйесі әртүрлі масштабты маманданатын банктерден құралуы 

керек. Өйткені  ұлттық экономиканы қазір әртүрлі көлемдегі кәсіпорындар құрайды, яғни 

банк жүйесінің құрылымы экономиканың құрылымына сәйкес келуі қажет. Аймақтық 

банктер аймақтың өндірістік үрдістері тиімділігін жоғарылату механизміне нақты 

қатысушылар бола алады, өйткені олар өз қызметінде оның шеңберімен шектеледі және 

мұдай банктер олардың территориясында пайдалы кәсіпорындардың болуына мүдделі.    

Банк жүйесінің институционалдық құрылымын оңтайландыру мақсатында банк 

мекемелерін реттеуде тәжірибеде дифференциациялық әдісті енгізу қажет, өтімділікті 

басқарудың жекелеген құралдарын пайдалануға жеке әдістер қолданылуы керек. Аймақтық 

банктер үшін жекелеген нормативтік талаптар енгізу қажет, олар міндетті резервтер 

нормаларына, жарғылық капитал көлеміне байланысты. 

Ірі отандық банктердің филиалдық желісінің қысқаруы жағдайында, сонымен қатар бас 

кәсіпорындардың саясатының қатаңдануына байланысты аймақтық банктер тиімсіз жағдайда 
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қалды. Аймақтық банктердің негізгі атықшылықтарына мыналар жатады: 

- активтердің орналастырылуы туралы шешімдер қабылдаудағы дербестілік; 

- депозиттік және несиелік саясатты анықтаудағы жоғары икемділік; 

- ірі банктердің ондай клиенттерге қызығушылығы болмағандықтан ұсақ 

салымшыларды тарту мүмкіндігі; 

- қаржылық дағдарыс жағдайындағы жоғарырақ өміршеңдік. 

Мұндай банктер аймақтардағы ірі банктердің филиалдарына жалғыз мүмкін 

бәсекелестер болып табылады. Аймақтық банктердің қажеттілігіне байланысты, сонымен 

қатар олардың қызмет масштабын ескере отыра, аймақтық банктің статусын анықтауға 

байланысты және олардың қызметін реттеуге қатысты бар заңдарға өзгерістер енгізу қажет.  
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АХМЕТОВ М.Ж., СИТНИКОВА Е.С. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
 

Проблемы эффективной реализации инновационных проектов в транспортной отрасли, 

в том числе на железнодорожном транспорте, требуют всестороннего анализа и серьезного  

научного  обоснования  факторов,  влияющих на повышение эффективности данных проектов. 

Прежде рассмотрим значение слова фактор. Так, практически во всех словарях фактор - 

(латин. factor - делатель,творец чего-нибудь) – это движущая сила, причина какого-нибудь 

процесса, обусловливающая  его  или  определяющая  его характер [1]. 

«Современный экономический словарь» Б.А. Райзберга уточняет определение, 

рассматривая его движущей силой экономических, производственных процессов, 

оказывающих влияние на результат производственной,  экономической деятельности  [2]. 

Поскольку в нашем случае нам необходимо определить именно факторы 

инновационного развития и активности, то рассмотрим их содержание, представленное  в 

литературе. 

Так, в толковом словаре «Инновационная деятельность» под  редакцией  В.И. Суслова 

факторы инновационной деятельности определены как факторы, обуславливающиехарактери 

интенсивность инновационной деятельности и инновационных  процессов  в  организации   

или более  крупном   сообществе.  К ним относятся [3]: 

1) доминирующий  технологический уклад; 

http://tolkslovar.ru/d1672.html
http://tolkslovar.ru/d1672.html
http://tolkslovar.ru/s5067.html
http://tolkslovar.ru/p20661.html
http://tolkslovar.ru/h368.html
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2) величина  инновационного потенциала; 

3) уровень  инновационной культуры; 

4) наличие финансовых ресурсов для осуществления инноваций; 

5) наличие инновационной стратегии иполитики; 

6) величины инновационных рисков и др. 

В связи с этим, под факторами инновационного проекта мы будем понимать условие, 

причину или параметр, влияющие на характер и  интенсивность инновационного развития 

транспортной отрасли. 

Изучив специальную литературу, статьи и публикации по вопросам инновационного 

развития, факторов инновационной активности мы выяснили, что существует несколько 

подходов к группировке факторов, влияющих на эффективность  инновационного развития  

предприятий. 

Первый подход – это традиционное разделение факторов на внешние и внутренние. Суть 

данного подхода сводится к тому, что предприятие, отрасль рассматривают как систему, 

находящуюся в постоянной взаимосвязи с внешней средой, и поэтому выделяют 2 

укрупненные группы факторов: внешние и внутренние по отношению к среде. Первые 

являются внешними по отношению  к предприятию, их изменение практически не зависит от 

хозяйствующего субъекта; вторые – напрямую определяются организацией работы самого 

предприятия. 

При этом следует отметить,  что  внешние факторы сами по себе многочисленны. Так, 

Авдонина С.Г. к внешним факторам относит спрос и предложение, определяющих связи 

между производством и потреблением; возможность получения дополнительной прибыли, 

которая является побудительным мотивом для освоения инноваций; характер конкуренции; 

инновационную политику государства; цикличность развития экономики, обуславливающего 

связь деловой активности с определенной фазой цикла и другие [4]. 

Макина С.А., Максимова Е.Н. также подчеркивая, что  разделение  факторов, влияющих 

на инновационную активность на внешниеи внутренние наиболее распространенное 

[5] к внешним относят: 

 нестабильность внешней среды как основное проявление временного фактора; 

 инвестиционно-инновационный климат; 

 инновационная конкурентная среда. 

При этом российские ученые среди внешних факторов акцентируют внимание на 

институциональных изменениях как в экономике в целом, так и на уровне предприятия,  а 

также обострении отраслевой  конкуренции. На наш взгляд, извсех перечисленных внешних 

факторов наибольшее влияние на инновационные отношенияи их эффективность,прежде 

всего, оказывает экономическая политика  государства   в инновационной  сфере. 

В условиях среды, благоприятной для реализации нововведений, центр тяжести в 

инновационных отношениях смещается в сторону инновационного потенциала фирм-

инноваторов (т.е. внутренних факторов, влияющих на инновационную стратегию). 

В свою очередь, внутренние факторы подразделяются на самые разнообразные. Так, 

первую группу образуют факторы, характеризующие «внутренние ресурсы» организации, 

которые испытывают влияния внешних условий, в том числе и государственной социально-

экономической политики (инновационной политики, политики в области науки и 

образования).  К  их  числу  можно отнести: 

 финансовая состоятельность предприятия, которая отражает её финансовую 

устойчивость, степень зависимости от кредиторов, её платежеспособность, возможность 

привлечения заемных  средств  для реализации  инновационного проекта; 

 потенциал предприятия в части научно-технического прогресса; 

 производственный потенциал предприятия, которая  характеризуется его 

производственной базой, возможностью производить инновационный продукт или услугу, 

производственной мощностью; 

 потенциал человеческих ресурсов, который определяет степень 
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квалифицированности сотрудников инновационного  предприятия. 

Во вторую группу входят факторы, которые в совокупности формируют внутренние 

экономические отношения, также методы взаимодействия с внешними факторами.  

Сюда можно отнести: 

 форму собственности на средства производства, определяющей  характер 

экономических интересов хозяйствующих субъектов и внутрифирменные  экономические 

отношения; 

 организационная структура, обуславливающая гибкость экономической системы в 

процессе принятия ключевых важных  решений; 

 масштабы предприятия («малые», «средние»,«крупные»); 

 отраслевая  специфика деятельности. 

По  мнению  Фетисова Г.Г., внутренние факторы следует подразделять на три 

самостоятельные группы [5]: 

1) организационные  - состояние менеджмента; способность к инновациям,  

изменениям,  перестройке; внутренняя структура управления; 

2) технологические - ориентация на развитие современных технологий и потребности 

рынка в новых продуктах; 

3) экономические – достаточность капитала, качество активов  и пассивов, 

прибыльность и ликвидность. 

Стоит отметить, что среди трех групп внутренних факторов автор такжерешающее 

влияние отдает группе экономических  факторов. 

По  мнению Гибало  Н.П. [6] к внутренним факторам относятся: открытость фирмы; 

мотивация и компетентность руководства и специалистов; стратегическая  гибкость фирмы. В 

качестве значимых внутренних факторов  выступают: износ оборудования; высокие 

энергозатраты; недостаток производственных мощностей и квалифицированных кадров. 

Также Суязов В.Н. разделяет все ключевые факторы инновационного развития на 

внутренние и внешние [7] (таблица  1). 

 

Таблица 1 -  Ключевые факторы инновационного развития по Суязову В.Н. 

Внутренние факторы Внешние факторы 

1. Научно-техническийпотенциал 

2. Инновационныеспособности субъекта 

3. Кадровыйпотенциал 

4. Информационныересурсы 

5. Маркетинговыйпотенциал 

6. Управленческийпотенциал 

7. Финансовыересурсы 

1.Развитость инновационной инфраструктуры  

2.Тенденции развития конкретной сферы 

экономики 

3.Устойчивые сдвиги в структуре потребления  

4.Характер конкуренции на определенных 

рынках 

5.Платежеспособный спрос на инновации 

6.Социально-экономическая ситуация в регионе и в 

стране в целом 

7.Качество образования  

8.Тенденции НТП 

9.Общие тенденции развития экономики 

10.Государственная инновационная политика 

11. Влияние международной конкуренции и 

разделения труда 

 

Таким образом, к внутренним факторам автор относит те, на которые может 

воздействовать непосредственно сам субъект инновационной деятельности.  

Внешних факторов, влияющих на инновационное развитие, выделено значительно 

больше. Суязов В.Н. отдельно отмечает развитость инновационной инфраструктуры и 

государственную и региональную инновационную политику, т.к. в современных условиях 
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эти  факторы  играют все большую роль в инновационном развитии субъектов и повышении 

эффективности использования  их инновационного потенциала. 

По характеру воздействия на инновационную активность все факторы можно разделить 

на две группы: стимулирующие и тормозящие  (таблица 2). 

Таблица 2 – Факторы оказывающие влияние на инновационную активность 

предприятия 

Группа факторов 
Факторы, тормозящие инновационную 

активность предприятия 

Факторы, стимулирующие 

инновационную активность 

предприятия 

Экономические Высокая степень риска, связанная с 

инновациями; длительный период 

окупаемости инновационных проектов; 

недостаток средств для финансирования; 

неприемлемые условия кредитования. 

Изменение потребительского 

спроса; обострение, конкуренции; 

увеличение рентабельности;рост 

стоимости фирмы. 

Технологические Затрудненность доступа к научно- 

техническим достижениям; отсутствие 

резервных мощностей; доминирование 

интересов текущего производства. 

Научно-технические открытия; 

высокая степень износа 

оборудования. 

Организационно- 

управленческие 

Устоявшаяся организационная 

структура компании; излишняя 

централизация; консервативность и 

инертность менеджеров  всех уровней; 

ориентация на сложившиеся рынки; 

сложность согласования интересов 

участниковинновационных процессов; 

недостаток квалифицированных кадров. 

Гибкость оргструктуры; 

децентрализация управления; 

повышение квалификации; 

формирование целевых рабочих 

групп. 

Правовые Несовершенство законодательства и 

институционального обеспечения; 

«непрозрачность информации»; 

криминогенная обстановка. 

Законодательные меры, 

поощряющие инновационную 

деятельность, государственная 

поддержка. 

Социально- 

культурные 

Снижение  креативной составляющей 

В деятельности; боязнь неопределенности и 

изменения статуса; спад платежеспособного 

спроса. 

Моральное поощрение 

участников инновационного 

процесса; общественное 

признание; обеспечение 

возможностей самореализации; 

освобождение творческого труда. 

 

С позиций народного хозяйства в целом можно выделить следующие критерии оценки 

инновационных проектов: социальные критерии (благосостояние, здоровье, личная 

безопасность), обеспечение национальной безопасности, научно-технические критерии, 

экономические (снижение затрат, рост прибыли)  

Система транспорта Казахстана, являясь частью общего экономического комплекса, 

страдает от сдерживающих нефизических факторов, являющихся общими для всех секторов 

экономики: коррупция и бюрократические барьеры, несовершенное законодательство, низкая 

квалификация кадров и  слабая  система переподготовки, переобучения и повышения 

квалификации на протяжении жизни. 

Таким образом, рассмотрев существующие подходы к  классификации факторов, влияющих 

на инновационное развитие можно сделать вывод, что существует множество факторов, влияющих 

на эффективность инновационных проектов, но так как на каждом предприятии имеются свои 

специфические факторы, то  универсальной системы оценки инновационных проектов  нет. 

С учетом проведенного исследования широкого спектра факторов, влияющих на 

эффективность инновационного проекта, мы считаем, что наиболее точным будет их 

объединяющая систематизация с учетом их возможного мотивационного влияния на 
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получение экономических, научно- технических, социальных и экологических  эффектов. 

Все факторы повышения эффективности инновационного проекта – внешние и 

внутренние, объективные и субъективные, стимулирующие и тормозящие образуя 

целостную систему, являются взаимосвязанными и взаимообусловленными. 

Соответственно, достижение эффективности инновационного проекта состоит  

в том, чтобы, оказывая мотивационно – стимулирующее воздействие факторы его 

результативности  должны обеспечить формирование, поддержание и развитие его 

конкурентных преимуществ разного уровня в условиях рыночной конкурентной среды, 

определяемой высокой степенью неопределенности и изменчивости. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЖИЗНЕННОГО  ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Пожизненное лишение – это основной вид уголовного наказания, назначаемый лицу, 

виновному в совершении особо тяжких преступлений и заключающийся в изоляции 

осужденного от общества путем направления его в колонию особого режима. До настоящего 

времени в научной литературе нет единства в толковании содержания и формы исследуемого 

вида наказания.  

Отсутствует и законодательное закрепление понятия пожизненного лишения свободы, 

что объясняется, прежде всего, его сложной правовой природой. В связи с этим, 

целесообразно обратиться к практике применения данного вида уголовного наказания в 

зарубежных государствах, имеющих значительный опыт его исполнения.  

В отдельных странах лишение свободы используется как "эквивалент" смертной казни 

и обычно применяется за совершение преступлений, в качестве уголовного наказания за 

которые ранее предусматривалась смертная казнь. В других государствах, где смертная казнь 

существует, пожизненное лишение свободы выступает её альтернативой и может быть 

назначено обвиняемому либо по решению суда, либо в порядке помилования осужденного к 

смертной казни высшим должностным лицом государства или штата (президентом, 

монархом, губернатором и т. д.). При этом, приговор к пожизненному лишению свободы не 

всегда означает, что осуждённый действительно проведёт всю оставшуюся жизнь в местах 

лишения свободы. Законодательство страны может предусматривать максимальный 

допустимый срок отбывания наказания или возможность досрочного освобождения при 

определённых условиях и после отбытия установленного законом срока наказания.  

В Германии пожизненное лишение свободы не применяется в отношении лиц моложе 

18 лет (или моложе 21 года, если лицо рассматривается как не достигшее взрослой зрелости). 

http://ushakov-online.ru/
http://kpfu.ru/docs/F1535927383/%201_fakt_avd.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1535927383/%201_fakt_avd.pdf
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Максимальное наказание для данной категории лиц составляет 10 лет лишения свободы.  

Судебные инстанции строят свою позицию на том, что пожизненное лишение свободы 

без возможности освобождения прямо противоречит принципу человеческого достоинства 

— основополагающему понятию конституции Германии. Это не значит, что любой 

осужденный может быть освобождён, но у любого заключённого должен быть реальный 

шанс получить окончательное освобождение, при условии, что он более не рассматривается 

как опасный. В связи с этим законодательно определен, минимальный срок, который 

необходимо отбыть осужденному пожизненно до возможности освобождения - 15 лет. В 

Германии исполнение пожизненного лишения свободы осуществляется в учреждениях двух 

типов - открытых и закрытых, при этом осужденного направляют в тюрьму, находящуюся 

ближе всего к его дому, чтобы дать возможность родственникам и знакомым его навещать. 

Перед отправлением в тюрьму для отбывания наказания осужденные помещаются на 6 

месяцев в тюрьму-распределитель для изучения личностных особенностей. Осужденный 

может быть помещен в учреждение открытого типа, когда он отвечает "особым 

требованиям", не будет уклоняться от исполнения наказания или использовать пребывание в 

исправительном учреждении открытого типа для совершения преступлений. В остальных 

случаях исполнение данного наказания осуществляется в учреждениях закрытого типа. 

Минимальный срок обязательного отбывания пожизненного лишения свободы, хотя и 

составляет 15 лет, на практике намного более продолжителен (в среднем не менее 20 лет). 

Для рассмотрения дела о досрочном освобождении требуется рекомендация тюремной 

администрации, а также в обязательном порядке необходимо заключение экспертной 

комиссии из психологов и психиатров о позитивном социальном прогнозе поведения 

осужденного. Большое внимание в немецких тюрьмах уделяется подготовке заключенных к 

освобождению. Существуют открытые тюрьмы, в которые осужденные к пожизненному 

лишению свободы переводятся за год до предполагаемого освобождения. В них нет решеток 

на окнах, осужденные сами готовят пищу, ходят в одежде свободного образца, имеют 

возможность связываться по телефону с друзьями и близкими, ездят на городском 

транспорте на работу[1].  

В Дании пожизненное лишение свободы теоретически означает лишение свободы до 

смерти заключённого, без освобождения. Однако, после отбытия 12 лет, заключённые могут 

быть внесены в список слушания о помиловании и по представлению министра юстиции, 

датского короля или королевы могут получить помилование, с 5-летним испытательным 

периодом. Осужденные, которых приговорили к пожизненному лишению свободы, в 

среднем отбывают 16 лет, или больший срок, если их вина рассматривается как более 

серьёзная. Единственный пример лишения свободы свыше 16 лет в настоящее время — это 

дело Пала Сёренсена, который провёл в тюрьме 33 года за убийство четырёх полицейских. 

Лица, моложе 18 лет могут быть приговорены только к лишению свободы на 8 лет или к 

аресту на неопределённый срок.  

Пожизненное лишение свободы - самый строгий вид наказания в швейцарском кодексе 

наказаний. Оно может назначаться за некоторые виды предумышленных преступлений: 

убийство, геноцид, захват заложников, участие в войне против Швейцарии на стороне 

иностранных держав. По военному кодексу наказаний пожизненное лишение свободы может 

также назначаться за неподчинение приказу, трусость в бою, мятеж, измену и шпионаж. 

Приговорённые к пожизненному лишению свободы должны провести в тюрьме до 

возможности освобождения не менее 15 лет (в особых случаях – 10 лет).  

В дополнение к любому наказанию, заключённые также могут быть приговорены к 

дополнительному оставлению под стражей, если они совершили или пытались совершить 

предумышленное преступление, направленное против жизни или благополучия людей 

(убийство, изнасилование или поджог), которое наказывается лишением свободы на срок в 5 

лет или более. Оставление под стражей имеет неопределённый срок, необходимость его 

продления проверяется ежегодно авторитетной комиссией [2]. 

Институт пожизненного лишения свободы наиболее развит в Англии и Уэльсе, где 
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существует два вида данного наказания: мандатное (обязательное) – за совершение 

умышленного убийства и терроризм в отношении лиц старше 18 лет и дискреционное (по 

усмотрению суда) – за неумышленное убийство либо убийство, спровоцированное со 

стороны убитого, вооруженный грабеж, поджог, изнасилование, похищение людей. В 

соответствии с Парламентским актом 1997 г. было введено так называемое автоматическое 

пожизненное лишение свободы за повторное совершение насильственных преступлений. В 

этом случае суд обязан назначить данный вид наказания. В случае назначения наказания в 

виде пожизненного лишения свободы судья с учетом характера совершенного преступления 

и личности преступника определяет в приговоре минимальный срок тюремного заключения 

(тариф), который, однако, не обязывает пенитенциарную систему освободить заключенного 

по истечении данного периода. Отбывание пожизненного лишения свободы организуется на 

основе прогрессивной системы, т. е. путем последовательного смягчения режимных 

требований и улучшения условий содержания в зависимости от степени исправления 

осужденного вплоть до содержания в открытой тюрьме (всего 5 видов учреждений). 

Объективная оценка поведения осужденного производится не реже 1 раза в 3 года и 

оформляется официальным отчетом, к которому прилагаются ежегодные отчеты. 

Одновременно проводится заслушивание дела советом тюрьмы и устанавливается примерная 

дата его рассмотрения советом по условно-досрочному освобождению[3]. 

В отношении лиц, приговоренных к пожизненному заключению, вопрос о досрочном 

освобождении в любом случае должен рассматриваться не ранее чем через четыре года после 

начала отбытия наказания. Наиболее типичный срок фактического отбытия наказания по 

приговору к пожизненному заключению находится в пределах от 9 до 12 лет [4]. Если 

принимается решение освободить, дополнительно запрашивается мнение лорда - главного 

судьи и, если возможно, судьи на процессе, после чего материалы направляются министру 

внутренних дел для принятия окончательного решения. Министр также санкционирует 

перевод заключенного в так называемую открытую тюрьму, без забора и охранных 

сооружений, где заключенные могут находиться на свободе, работать и получать 

образование. Открытые условия предназначены: а) для окончательной проверки степени 

риска; б) для проверки поведения осужденного, его способности наладить взаимоотношения 

в "нормальной" среде; в) для реабилитации и отказа от вредных привычек [5]. Дело 

заключенного должно быть рассмотрено не менее двух раз, прежде чем будет принято 

окончательное решение о рекомендации освободить под надзор.  

Анализ применения наказания в виде пожизненного лишения свободы в зарубежных 

странах свидетельствует о наличии прогрессивной системы отбывания наказания, 

предусматривающей возможность освобождения данной категории осужденных после 

отбытия ими установленного законом обязательного срока, при условии соблюдения 

установленных законом требований. Кроме того, система многих зарубежных стран 

предусматривает этап подготовки к жизни на свободе путем направления таких осужденных 

непосредственно перед освобождением в специализированное учреждение, представляющее 

собой нечто среднее между тюрьмой и нормальной жизнью в обществе [6].  
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В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией на сегодняшний день 

представляется наиболее актуальным направлением противодействия данному явлению. Это 

положение обусловлено тем обстоятельством, что для коррупции, как и для других видов 

преступности, давно не существует национальных границ. В то же время средства борьбы с 

данным явлением продолжают оставаться преимущественно национальными. 

Международное сотрудничество предполагает совместную работу, участие в общих делах, 

касающихся отношений между народами, государствами, в сфере внешней политики. 

Согласно Уставу ООН (1945) [1]. Декларации о принципах международного права (1970) [2]. 

Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству государств в Европе 

(1975) все государства должны поддерживать и развивать сотрудничество друг с другом в 

соответствии с целями и принципами Устава ООН, другими международно-правовыми 

документами и обязательствами. В последнее десятилетие принято множество 

многосторонних международных конвенций по борьбе с коррупцией, глобальных и 

региональных программ и деклараций, посвященных данной проблеме.  

Мировое сообщество давно пришло к выводу о том, что коррупции как 

общераспространенному негативному социальному явлению можно эффективно противостоять 

только объединенными усилиями государств, а также международных организаций [3].  

Не случайно в преамбуле Конвенции ООН против коррупции [4] говорится, что 

коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в 

транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, что 

обусловливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области 

предупреждения коррупции и борьбы с ней.  

Внешнеполитическая деятельность Казахстана последних двух десятилетий 

осуществляется под эгидой укрепления международного сотрудничества в сфере борьбы с 

глобальными экономическими, политическими и криминальными угрозами и направлена на 

укрепление имиджа государства как важного и надежного партнера в этом процессе. 

Наиболее наглядно эта стратегия проявляется в активном участии Республики Казахстан в 

создании единой организационной и правовой основы борьбы с коррупцией.  

Как участник ряда конвенций и соглашений она взяла на себя ряд важных обязательств 

по приведению национального законодательства в соответствие с антикоррупционными 

стандартами ООН, ОЭСР, АТЭС и активно принялась за их осуществление. Но в стремлении 

создать прочные и эффективные механизмы сотрудничества с международными 

организациями власти вначале мало задумывались о том, как конвенционные модели 

«приживутся» в национальном праве и не приведет ли их слепое копирование к появлению 

«мертвых» норм.  

Раскрытие коррупционных преступлений, затрагивающих интересы нескольких 

государств, требует постоянного повышения уровня взаимодействия правоохранительных 

служб, что невозможно без совершенствования нормативно-правовой базы, форм и методов 

совместных действий, не ограничиваясь только информационным обменом или 

экстрадицией [5]. В этой связи совершенствование международного сотрудничества в 

рассматриваемой сфере является одним из наиболее приоритетных направлений 

внешнеполитического курса Казахстана.  

В соответствии с международными договорами и на основе принципа взаимности 

Республики Казахстан активно сотрудничает в сфере противодействия коррупции с 

иностранными государствами и международными организациями в целях: 
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– установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных 

преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к 

коррупционным преступлениям;  

– выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных 

правонарушений или служащего средством их совершения; 

– предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для 

проведения исследований или судебных экспертиз;  

– обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;  

– координации деятельности по профилактике и борьбе с коррупцией [6]. В целях 

реализации требований антикоррупционных конвенций указами Президента РК были 

определены органы, ответственные за международное сотрудничество в данной сфере. По 

гражданско-правовым вопросам таким органом является Министерство юстиции Республики 

Казахстан, а по уголовно-правовым – Генеральная прокуратура РК.  

Международное сотрудничество в целях конфискации и возврата имущества, 

полученного в результате коррупционных преступлений, осуществляется казахстанскими 

правоохранительными органами путем направления и исполнения запросов о правовой 

помощи. Важным для достижения целей международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции является взаимодействие правоохранительных и иных органов 

Республики Казахстан по линии Интерпола. Совместным приказом МВД РК, Министерства 

юстиции РК, КНБ РК была утверждена Инструкция по организации информационного 

обеспечения сотрудничества по линии Интерпола [7].  

Информационное обеспечение сотрудничества взаимодействующих органов с 

правоохранительными органами государств – членов Интерпола осуществляют 

Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ) при МВД РК. Возможности НЦБ 

Интерпола могут быть использованы взаимодействующими органами в процессе розыска и 

идентификации (местонахождения) лиц; выявления, предупреждения, пресечения и 

раскрытия преступлений по находящимся в их производстве материалам и уголовным делам, 

оперативным проверочным материалам и делам оперативного учета; выявления имущества, 

полученного в результате совершения коррупционных преступлений [8].  

В соответствии с Планом нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева (2015 г.) одним из 

внешнеполитических приоритетов страны является целенаправленное противодействие 

коррупции путем сотрудничества с другими государствами в многостороннем формате прежде 

всего в рамках специализированных международных органов и на двусторонней основе.  
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БАҚЫТҚАН Д.Б., РАХИМБЕРДИН К.Х. 

ВГКУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА 

ПОЛОВУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЯДА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Активное включение Казахстана в международное сотрудничество по борьбе с 

преступностью обусловило повышенный интерес к зарубежному законодательству, а также 

опыту его применения. Необходимость повышения эффективности борьбы с преступностью 

в той или иной степени затрагивает весь мир и каждую страну в отдельности, независимо от 

политического строя, экономического благополучия, религии и типа правовой системы. 

Следует отметить, что уголовное право любой страны имеет свою специфику. Она 

проявляется в содержании основных уголовно - правовых институтов, обусловленном 

историческими, национальными и культурными традициями, особенностями политического 

устройства общества, его экономики и многими другими факторами. Этика сравнительно - 

правового метода связана с уважением к другим правовым системам, а основное назначение 

этого метода – «отыскать в «чужом» законодательстве особенности, свидетельствующие об 

успешном решении соответствующих вопросов и, может быть, даже их возможном 

использовании в законодательстве отечественном». Автором проанализировано уголовное 

законодательство ряда государств, относящихся к различным правовым семьям, для того 

чтобы уяснить его особенности через призму возможных перспектив развития 

отечественного уголовного законодательства в исследуемой сфере; обнаружить пути для 

эффективного решения проблем, которые с течением времени остаются наиболее 

обсуждаемыми и дискуссионными в научной литературе и на практике. Так, кардинальное 

изменение политики в области борьбы с половыми преступлениями в Англии произошло с 

изданием Закона о половых преступлениях 2003 г. (Sexual Offences Act 2003), 

объединившего нормы общего и статутного права, который фактически представляет собой 

кодекс норм об уголовной ответственности за половые преступления и содержит 

материальные составы, правила доказывания и процедуры. В этом Законе не только впервые 

даны законодательные определения различных половых преступлений, но и существенно 

расширен круг преследуемых деяний. Его отличительной особенностью является достаточно 

частое применение норм строгой ответственности, в частности, когда речь идет о детях в 

возрасте до 13 лет, в чем выражается цель обеспечения защиты детей от сексуального 

насилия и сексуальной эксплуатации. Закон 2003 г. включает 17 составов половых 

преступлений против детей, сгруппированных следующим образом. В первую группу 

преступлений включены изнасилование ребенка в возрасте до 13 лет, нападение путем 

проникновения на ребенка в возрасте до 13 лет (нападение путем проникновения – 

умышленное проникновение сексуального характера в вагину или анус другого лица, 

которое преступник осуществляет частью своего тела или каким-либо предметом без 

согласия потерпевшего), сексуальное нападение на ребенка в возрасте до 13 лет (сексуальное 

нападение – умышленное прикосновение к другому лицу, носящее сексуальный характер, 

без его согласия), понуждение или подстрекательство ребенка в возрасте до 13 лет к 

сексуальным действиям. Поскольку эти деяния относятся к преступлениям строгой 

ответственности, каких-либо упоминаний об умышленном характере совершенных действий 

для наступления уголовной ответственности нормы не содержат. Наказания за эти 

преступления назначаются от 6 месяцев тюремного заключения или (и) штрафа в размере 

статутного максимума (за подстрекательство к сексуальным действиям) до пожизненного 

тюремного заключения (за изнасилование или нападение путем проникновения). К категории 

тяжких преступлений, наказанием за которые может быть назначено пожизненное 

заключение, если потерпевший не достиг возраста 13 лет, относится пользование за плату 
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сексуальными услугами детей (в возрасте до 18 лет), а также их вовлечение в проституцию, 

порнографию и подстрекательство к этим занятиям. К следующей группе преступлений 

против детей можно отнести менее тяжкие умышленные преступления сексуального 

характера, а именно - сексуальные действия в отношении ребенка, понуждение или 

подстрекательство ребенка к сексуальным действиям; совершение действий сексуального 

характера в присутствии ребенка; принуждение ребенка наблюдать за половым актом; 

подготовка или способствование совершению полового преступления против ребенка и т.д. 

Максимальным наказанием за совершение указанных преступлений является тюремное 

заключение на срок до 14 лет. Особую группу составляют аналогичные половые 

преступления против детей, совершенные лицом, исполняющим обязанности попечителя или 

опекуна, либо по роду своей деятельности обязанным осуществлять надзор за детьми 

(учителя, врачи, работники детских домов и т.д.). В соответствии со статьей 23 Закона 

действия лица не признаются преступлением, если обвиняемый представит доказательство, 

что они были совершены в отношении ребенка, достигшего возраста 16 лет и старше, с 

которым в этот момент обвиняемый вступил в законный брак (брачный возраст в 

Великобритании составляет 16 лет). Последнюю группу составляют аналогичные 

преступления, совершенные членами семьи против детей, не достигших возраста 18 лет. 

Максимальное наказание за преступления такого рода – 14 лет тюремного заключения. 

Данные предписания частично заменили собой ранее существовавшие нормы об 

ответственности за инцест в отношении несовершеннолетних, который мог быть совершен 

мужчиной, вступавшим в сексуальные отношения с женщиной, которая, как ему известно, 

является его внучкой, дочкой, сестрой или матерью, или женщиной (в возрасте 16 лет и 

старше), дающей согласие на вступление в сексуальные отношения с мужчиной, 

являющимся ее дедом, отцом, братом или сыном. Новое регулирование, с одной стороны, 

ограничивает возраст потерпевшего 18 годами, а с другой стороны – расширяет круг лиц, 

относящихся к членам одной семьи, вводя ответственность за сексуальные действия, 

совершенные иными родственниками потерпевшего – тетей и дядей, двоюродными братьями 

и сестрами, единокровными или единоутробными братьями и сестрами, приемными 

родителями, сводными братьями и сестрами, которые живут в одной семье с потерпевшим и 

занимаются уходом за ним, его обучением и т.д. Таким образом, Законом о половых 

преступлениях 2003 г. четко детализирована ответственность за сексуальные преступления 

против детей. При этом особое закрепление в законе получили преступления против половой 

неприкосновенности, совершенные родителями, членами семьи и иными лицами, на которых 

возложена обязанность по воспитанию и осуществлению надзора за несовершеннолетними, 

причем суровое наказание предусмотрено именно за инцест, совершенный в отношении 

несовершеннолетнего не только его близкими, но и иными родственниками. Возрастом 

согласия для вступления в половые отношения в Великобритании считается 16 лет. Нижняя 

возрастная граница для состава незаконного полового сношения с несовершеннолетним 

составляет 13 лет (малолетний возраст). При этом, согласно ст. 9 Закона о половых 

преступлениях 2003 г., лицо освобождается от ответственности, если оно было разумно 

убеждено, что его сексуальный партнер достиг возраста 16 лет. Однако если потерпевшему 

не более 13 лет, виновный не вправе ссылаться на ошибку в возрасте. Уголовный кодекс 

Франции, принятый в 1992 году, содержит целый ряд уголовно-правовых норм, 

непосредственно направленных на защиту половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. Так, статьей 227-25 УК Франции в редакции Закона от 17.06.1998 г. 

предусмотрена ответственность за сексуальное посягательство в отношении 

несовершеннолетнего лица, не достигшего 15-летнего возраста, совершеннолетним лицом 

без применения насилия, принуждения, угрозы или обмана, т.е. за ненасильственное половое 

посягательство на ребенка. За данное преступление предусмотрена ответственность в виде 5 

лет лишения свободы или денежный штраф. Статьей 227 срок лишения свободы увеличен до 

10 лет, если указанное посягательство совершено законным, естественным или приемным 

родственником по восходящей линии или любым другим лицом, имеющим власть над 
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потерпевшим; если оно совершено лицом, злоупотребляющим властью в связи с 

предоставленными ему полномочиями; несколькими лицами, действующими в качестве 

исполнителей или соучастников; сопровождалось выплатой вознаграждения; если 

несовершеннолетний был вовлечен в контакт с исполнителем преступного деяния благодаря 

использованию телекоммуникационных сетей, при распространении сообщений, 

адресованных неопределенному кругу лиц. В соответствии со ст. 227 наказуемыми являются 

сексуальные посягательства, совершенные без применения насилия, принуждения, угрозы 

или обмана, в отношении несовершеннолетних лиц, достигших 15-летнего возраста, и не 

объявленных полностью дееспособными в силу вступления в брак, если они совершены 

законным, естественным или приемным родственником по восходящей линии или любым 

другим лицом, имеющим власть над потерпевшим; а также лицом, злоупотребляющим 

властью в связи с предоставленными ему полномочиями.  

Таким образом, охраняется половая неприкосновенность несовершеннолетних лиц, 

достигших возраста согласия, но являющихся особо уязвимыми в силу их зависимого 

положения. Статья 227-22 предусматривает наказание за содействие или попытку содействия 

развращению несовершеннолетних лиц, в виде 5 лет лишения свободы. Наказание 

увеличивается до 7 лет лишения свободы, если преступление было направлено против лиц, 

не достигших 15 лет, или действия были совершены внутри школьного или воспитательного 

учреждения, или если несовершеннолетний был вовлечен в контакт с исполнителем 

преступного деяния благодаря использованию телекоммуникационных сетей, при 

распространении сообщений, адресованных неопределенному кругу лиц. Совершение 

преступления или проступка в отношении несовершеннолетнего до 15 лет представляет 

собой отягчающее обстоятельство при квалификации насильственных сексуальных 

посягательств. При этом в случае совершения преступления против половой 

неприкосновенности малолетних и несовершеннолетних не требуется доказывания факта 

осознания виновным возраста потерпевшего. Виновным в незаконном половом сношении с 

лицом, не достигшим «возраста согласия», может быть только совершеннолетнее лицо. 

Таким образом, французским уголовным законом устанавливается повышенная защита от 

сексуальных посягательств несовершеннолетних лиц, и в частности лиц, не достигших 15-

летнего возраста, являющегося минимальным возрастом согласия на вступление в половые 

отношения. При этом повышенной общественной опасностью, что явно выражено в 

санкциях соответствующих норм, обладают преступления, связанные с сексуальными 

посягательствами на детей лицами, от которых потерпевшие находятся в зависимости в силу 

родственных связей или злоупотребляющими властью в связи с предоставленными им 

полномочиями. 

Основным источником уголовного права ФРГ является Уголовный кодекс от 15 мая 

1871 г. с многочисленными изменениями, тесно связанными с германской уголовной 

политикой в целом. Преступные деяния против полового самоопределения включены в 

раздел XIII Особенной части УК ФРГ, который носит одноименное название. Преступные 

посягательства, предусмотренные данным разделом, можно условно разделить на две 

группы: 1) преступные деяния против полового самоопределения, к которым в частности 

относятся сексуальные действия против опекаемых (§174), сексуальные действия в 

отношении детей (§176), тяжкие сексуальные действия в отношении детей (§176а), 

сексуальные действия в отношении ребенка, повлекшие его смерть (§176b), принуждение к 

сексуальным действиям и изнасилование (§177), сексуальные действия в отношении 

несовершеннолетних (§182); 2) составы, условно связанные с преступными деяниями против 

полового самоопределения, к которым наряду с другими относится пособничество 

сексуальным действиям малолетних (§180). Уголовный кодекс ФРГ содержит ряд норм, 

направленных непосредственно на охрану половой неприкосновенности определенных 

категорий детей. Таким образом, преступления против половой неприкосновенности 

подробно и детально регламентированы в германском уголовном праве. Особый интерес с 

точки зрения возможного заимствования в казахстанское законодательство вызывает 
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закрепление в качестве квалифицированного состава преступных посягательств на половую 

неприкосновенность детей, совершенных родителями, опекунами и иными лицами, на 

которых возложена обязанность по воспитанию и осуществлению надзора за детьми либо от 

которых ребенок находится в служебной или иной зависимости.  

Как показывает сравнительный анализ современного уголовного права, половое 

сношение и иные действия сексуального характера с несовершеннолетними – это в высокой 

степени культурно обусловленное преступление, что предопределяет значительную разницу 

национальных законодательных подходов. Однако в настоящее время можно говорить о 

сближении различных уголовно-правовых систем, что обусловлено усилением 

сотрудничества на международном уровне в связи с необходимостью совместного решения 

проблем, связанных с защитой несовершеннолетних от сексуального совращения и 

сексуальной эксплуатации. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СОУЧАСТНИКОВ ПРИ ЭКСЦЕССЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

При совместном совершении преступления нередко возникают ситуации выхода 

исполнителя преступления за пределы умыслов других соучастников. Согласно ст. 30 

Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК РК) за эксцесс исполнителя другие 

соучастники преступления уголовной ответственности не несут [1].  

Несмотря на закрепление в уголовном законе нормы об эксцессе, до настоящего 

времени нет единообразного понимания данного уголовно-правового явления. Это 

выражается в допускаемых ошибках при квалификации преступных деяний, в частности, во 

вменении всем соучастникам действий, не охватывающихся их умыслом, либо в 

неправильной уголовно-правовой оценке содеянного соучастниками при установлении 

эксцесса исполнителя преступления.  

Подобные ошибки в определенной мере являются следствием недостаточной 

законодательной регламентации эксцесса. До сих пор в юридической литературе нет единого 

мнения о том, что следует понимать под эксцессом, какие случаи следует относить к 

количественному или качественному эксцессу, существует ли при эксцессе причинная и 

виновная связь с предшествующей деятельностью других соучастников. Не находят 

однозначного решения и проблемы квалификации и назначения соучастникам в условиях 

эксцесса.  

Подчеркнем, что проблема правильной квалификации деяний, при которых один из 

соучастников совершает преступление, не охватываемое умыслом иных соучастников, 

существует в науке уголовного права давно и связана, главным образом, с эксцессом 

исполнителя преступления.  

Одним из неразрешенных вопросов при эксцессе исполнителя является вопрос о 

причинной связи. Для решения вопроса о том, что понимается под причинной связью при 

эксцессе, прежде всего, необходимо определить, что понимается под причинной связью при 
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соучастии. Сложность установления причинной связи при соучастии в преступлении 

заключается в том, что преступный результат причиняет исполнитель (соисполнитель), 

действия же остальных участников создают для этого результата лишь условия [2]. 

Причина преступного результата - не действия отдельного соучастника, а 

взаимодействие соучастников [3,4]. Причинная связь между действиями каждого из 

соучастников и общим для них преступным результатом может носить различный  

характер. Она является прямой только в случае группового посягательства, когда действия 

каждого из соисполнителей содержат реальную возможность наступления преступного 

результата. При соучастии с юридическим разделением ролей прямая причинная связь есть 

только между действиями исполнителя и преступным результатом, причинная связь  

между действиями других соучастников и преступным результатом является 

опосредованной, поскольку их действия влияют на преступный результат через деятельность 

исполнителя [5,6].  

В ряде случаев причинная связь между действиями исполнителя, допустившего 

эксцесс, и иными соучастниками имеет место быть. Имеются в виду случаи совершения 

исполнителем преступления при квалифицирующих обстоятельствах, не охватываемых 

умыслом иных соучастников, либо при их отсутствии, также не охватываемом их умыслом. 

Виновная связь между действиями исполнителя и иных соучастников при эксцессе не всегда 

отсутствует. Отсутствие такой связи предполагает, что соучастники не осознавали, не 

предвидели и не желали подобного течения событий. Эксцесс как преступное деяние 

исполнителя, выходящее за пределы умысла иных соучастников - это уголовно-правовое 

явление, находящееся за пределами соучастия; и то, что выступает признаками соучастия, 

при эксцессе приобретает иное значение. Так, при соучастии обязательно наличие двух и 

более лиц, являющихся субъектами преступления; эксцесс же может допустить и один из 

соучастников, в то время как совершение преступления несколькими лицами, из которых 

лишь одно обладает признаками субъекта, не является соучастием в уголовно-правовом 

смысле. Совместность действий действительно присутствует на начальной стадии 

совершения преступления, но деяние, составляющее непосредственно эксцесс исполнителя 

преступления, не содержит данного признака в виду отхода исполнителя от общего замысла 

иных соучастников.  

Таким образом, признаки соучастия не могут одновременно являться признаками 

эксцесса исполнителя преступления, эксцесс – это отсутствие признаков соучастия, в связи с 

чем, за эксцесс исполнителя остальные соучастники уголовной ответственности не несут. С 

субъективной стороны эксцесс исполнителя может быть совершен как умышленно, так и по 

неосторожности. Особого внимания заслуживает случай, когда деятельность исполнителя 

соответствует умыслу соучастников, но влечет за собой неосторожные последствия. 

Например, исполнитель совершил задуманное соучастниками изнасилование, которое 

повлекло по неосторожности смерть потерпевшей. При этом одни авторы считают, что 

подстрекатель и пособник в приведенном примере будут отвечать за соучастие в 

квалифицированном преступлении. В этом случае тяжкое последствие хотя и не было 

проявлением воли соучастников, но подобный исход им должен был представляться 

возможным.  

Другие ученые отмечают, что неосторожное причинение вреда находится за пределами 

соучастия, поскольку не охватывается умыслом других соучастников. Следовательно, имеет 

место эксцесс исполнителя, который и должен нести ответственность за наступившие по 

неосторожности последствия [7].  

В юридической литературе предлагается подобные последствия вменять всем 

соисполнителям преступления, а в случае соучастия с юридическим разделением ролей 

относить к эксцессу исполнителя, когда соучастники (организатор, подстрекатель, пособник) 

не могут отвечать за вред, причиненный исполнителем по неосторожности, ибо они не 

принимают прямого участия в совершении преступления [8]. Исходя из признания, что 

соучастие имеет место только при прямом умысле, неосторожные последствия могут 
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вменяться в вину только исполнителю преступления. Однако необходимо в каждом 

конкретном случае выяснять, выходят ли действия исполнителя за пределы умысла 

соучастников. Если исполнитель совершил действия, оговоренные ранее с иными 

соучастниками, то даже при наличии со стороны виновных неосторожности к этим 

последствиям все соучастники должны отвечать на равных основаниях с исполнителем. 

Представляется, что если исполнитель совершил действия, оговоренные с другими 

соучастниками, но результат получился иным вследствие изменения каких-либо внешних 

факторов, т.е. вне зависимости от сознательной, волевой деятельности исполнителя, то 

эксцесс исполнителя также отсутствует.  

Таким образом, эксцесс исполнителя преступления представляет собой совершение 

соучастником в отношении объекта, объективной или субъективной стороны первоначально 

задуманного преступления, деяния, не охватывающегося умыслом остальных соучастников, 

но сохраняемого в ряде случаев с первоначальным деянием объективную и виновную связь.  

Как уже отмечалось, при эксцессе исполнителя волевой и интеллектуальный моменты 

умысла соучастников характеризуются незнанием того, что исполнитель задумал выйти за 

пределы совместной преступной деятельности или совершить иное, более 

квалифицированное преступление. Это означает, что при эксцессе отсутствует как 

причинная связь между действиями соучастников и преступлением, совершенным 

исполнителем, так и вина, и это является основанием освобождения соучастников от 

ответственности за действия, совершенные исполнителем. Исполнитель является 

действующим лицом преступления, а не механическим инструментом.  

Эксцесс исполнителя, как указывалось выше, можно разделить на два вида - эксцесс 

количественный и эксцесс качественный. При количественном эксцессе преступление 

однородно тому, которое было задумано. Несмотря на известные отклонения,  

оно не прерывает причинной связи. Вместе с тем соучастники не могут отвечать за 

преступление, совершенное исполнителем, поскольку оно не охватывалось их предвидением. 

Они отвечают лишь за преступление, в котором участвовали и на которое уполномочили 

исполнителя.  

Иначе обстоит дело при качественном эксцессе, когда совершенное преступление 

неоднородно задуманному соучастниками. В этом случае абсолютная несоизмеримость двух 

преступлений (задуманного и совершенного) прерывает причинную связь между действиями 

соучастников и исполнителя, поэтому первые не могут отвечать за соучастие в том, чего не 

было. Они должны отвечать за приготовление к задуманному преступлению, если оно было 

задумано как тяжкое или особо тяжкое (ч. 2 ст. 29 УК РК). Неудавшееся соучастие относится 

к случаям, которые можно назвать безпоследственным соучастием. Определенные 

особенности при посредственном исполнении имеет эксцесс психически больного лица, т.е. 

выход за рамки преступного умысла посредственного исполнителя. При качественном 

эксцессе, когда невменяемый совершает другое преступление, это деяние обычно не 

инкриминируется посредственному исполнителю. В таком случае виновное лицо несет 

ответственность за то преступление, к которому склоняет психически больного. При 

количественном эксцессе невменяемый причиняет более существенный ущерб либо действует 

более опасным способом, чем это оговаривалось лицом, которое его использовало. При таком 

эксцессе посредственный исполнитель «должен нести ответственность за всю совокупность 

совершенных психически больным действий, если установлено, что он знал (предвидел) и 

сознательно допускал возможные отклонения в действиях «живого орудия» [9].  

Сложным в судебной практике и дискуссионным в науке является квалификация 

групповых эксцессов, т.е. общественно опасных деяний (изнасилований, разбоев, 

хулиганских проявлений), участниками которых являются наряду с вменяемыми субъектами 

малолетние и невменяемые лица. Групповые эксцессы отличаются от посредственного 

исполнения тем, что посягательство осуществляется не за счет использования невменяемого 

или малолетнего, а путем соединения усилий уголовно ответственных и неответственных 

лиц, действовавших в составе группы. Некоторые ученые считают возможным в подобных 
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случаях решать вопрос об ответственности лиц, участвовавших в групповых эксцессах, по 

правилам о соучастии.  

Такой взгляд вполне обоснованно подвергается критике как противоречащий 

законодательству, а «попытки сконструировать соучастие при одном вменяемом лице» 

объявляются негодными. От соучастия групповой эксцесс отличается тем, что в нем 

отсутствует конститутивный признак соучастия - совместность [9]. Указание на группу лиц в 

тексте уголовно-правовой нормы может свидетельствовать не только о соучастии, но и 

характеризовать групповой способ совершения преступления. Групповой способ совершения 

преступления представляет собой специфическую форму осуществления преступной 

деятельности, которая требует самостоятельной юридической оценки. Общественная 

опасность особых форм преступной деятельности, таких, как использование невменяемых в 

преступных целях, вовлечение в групповые эксцессы, вызывает необходимость повышения 

уголовной ответственности лиц, которые достигают преступных результатов с помощью 

психически больных.  

Предлагается повысить ответственность таких лиц путем указания на использование 

невменяемых в преступных целях в перечне отягчающих обстоятельств. Это предложение 

нуждается в одном уточнении, а именно: отягчающим обстоятельством должно считаться не 

только использование, соучастие, но и вовлечение психически больных лиц в совершение 

запрещенных деяний, независимо от их вменяемости или невменяемости.  

Следует отметить, что предложенные варианты квалификации действий соучастников 

при эксцессе исполнителя преступления в некоторых случаях могут вызвать вопросы, 

однако, на наш взгляд, они наиболее четко отражают правовую оценку действий каждого из 

соучастников преступления. Вместе с тем трудности квалификации действий соучастников 

при эксцессе исполнителя преступления, неоднозначное понимание данного явления 

обусловливают необходимость нормативного закрепления правил квалификации. Учитывая, 

что введение подробных правил в Уголовный кодекс Республики Казахстан  

приведет к неизбежному усложнению понимания нормы об эксцессе исполнителя 

преступления, представляется целесообразным отражение подробных и конкретных правил 

квалификации [10].  
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ЖАЗАНЫҢ МАҚСАТЫ – САҚТАНДЫРУ  

 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 39-бабының 1-тармағында «жаза 

дегеніміз-сот үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы екені» 

көрсетілген. 2-ші тармағында «... әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, сотталғандарды 

түзеу және сотталған адамның да, басқа адамдарды да жаңа қылмыстық құқық 

бұзушылықтар жасауының алдын алу мақсатында қолданылады. Жаза тән азабын шектіруді 

немесе адамның қадір-қасиетін қорлауды мақсат етпейтінін» саралаған [1]. 

Әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру дегеніміз – қылмыс істеген адамға әділ жаза 

тағайындау, істелген қылмыстың қоғамға қауіптілігі, келтірілген зиян мөлшері, жаза 

тағайындаудың басты негіздері, кінәлінің жеке басының ерекшеліктері ескеріле отырып, 

қылмысына сай келетін әділ жаза тағайындау болып табылады. Әлеуметтік әділеттілікті 

қалпына келтіру үшін заңдылық қағидасын қатаң басшылыққа алып жасалған қылмысқа әділ 

құқықтық баға және лайықты жаза тағайындау қажет. 

Жазаның мақсаттары қылмыстық құқықтың жалпы міндеттері арқылы белгіленеді. 

Қылмыстық кодекстің 2-бабындағы осы заңның міндеттері заң қорғайтын мүдделерді қорғау, 

алдын алу делінсе, ол міндеттерді іске асыру үшін қылмыстық жауаптылық негіздері 

белгіленіп, қылмыс ұғымы анықталады, қылмыс істеген адамға қолдануға тиіс жазалар мен 

өзге де қылмыстық құқықтық ықпал ету шаралары белгіленеді. 

Жаза жөніндегі проблемаларды көп зерттеген белгілі ғалымдар Е.І.Қайыржанов, 

А.Н.Ағыбаев, Ө.С. Жекебаевтар «қылмыс істеген адамдарды жазаға тарту арқылы басқа 

адамдардың қылмыс істемеуіне тойтарыс беру» керектігін жазды[5]. 

Белгілі ғалым Ч. Беккариа Жазаның мақсатына сипаттама бере келе, сотталғандарды 

түзету үшін тек  күштеу-тәрбиелеу шараларынсыз мүмкін емес екендігін баса көрсетті [6]. 

Д.С.Дядькин мен М.Д Шаргородский жазаның басты мақсатын аша отырып,  ескертудің 

мақсаты – жаңа қылмыстардың болмауы екенін ғылыми тұрғыда дәлелдеп көрсетті. 

Ғалымдардың пайымдауынша, жаңа қылмыстардың болмауын ескертуде жалпы және арнайы 

ескертудің қатар қолданылуының маңыздылығы зор[7]. 

Заң ғылымдарының докторы,профессор А.Н.Ағыбаев  арнайы сақтандырудың иелері 

болып қылмыс істеп сотталғандар табылатынын көрсете отырып, жазаның мақсаты бұл 

адамдардың тарапынан тағы да қылмыс істеуі фактісінің орын алмауы болып табылады. 

Жазаның осы көзделген мақсатына жетуінің құралы – сотталғандарды түзеу арқылы еңбекке 

адал, заң талаптарын мүлтіксіз орындау рухында тәрбиелеу болып табылады. Бұл жерде 

түзеу дегеніміз қылмыс істеп сотталған тұлғаның әлеуметтік, психологиялық көзқарасын 

өзгертіп, қылмыстық құбылысқа, қоғам ережелерін бұзуға, еңбексіз күн көріс деген 

пиғылдарын жазадан қорықса да өзгертіп, дұрыс жолға салу екенін саралады[2].  

Сондықтан, қылмыскерге жаза тағайындау арқылы оны түзеу жазадан қорықса да 

қылмыс істемейтін, заң талаптарын қалт жібермей мүлтіксіз орындайтын адам ретінде 

қалыптастыру болып табылады. Жазаның басқа бір мақсаты - басқа бір адамдарды қылмыс 

істеуден сақтандыру болып табылады. Бұл қылмыс істемеген, бірақ тәртіптік, әкімшілік 

құқық қалыптарын бұзып, бейморальдық күйге түсіп жүрген, қылмыс істеуі мүмкін, 

тұрақсыз элементтерге бағытталады. Мұндай әлеуметтік тұрақсыз адамдарды қылмыстық 

құқықта көрсетілген жазалармен қорқыту арқылы және қылмыс істеген адамдарға жазаны 

сөзсіз қолдануын ескерту, қылмыстан сақтандырудың жалпы түрі болып табылады. Мұндай 

сақтандыру қылмыстық құқықтың тәрбиелік функциясының бір көрінісі болып табылады. 

Қылмыстық құқық нормаларының жеке түрлерінің санкцияларында көрсетілген жазаларда 

қылмыс істеген кінәлі адамдарға қолданбақшы болып қорқыту арқылы қылмыстық заң 

барлық адамдарға, олардың психологиялық санасына әсер ету арқылы, олардың әлеуметтік 
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әділеттілікті, адам өмірінің қорғалуының, құқықтық тәртіпті нығайтудың қажеттілігі туралы 

көзқарастарының қалыптасуына жағдайлар туғызады. 

Сол сияқты жаза қылмыстарының жанын қинау немесе адамгершілік намысына тиіп, 

қорлау мақсатын көздемейді. Бұл тарихи қалыптасқан қылмыстық құқықтың адамгершілік 

қағидасы болып табылады. Осы жерде жазаның мақсаттары заң нормасының өзінде қарама-

қайшылық жоқ па екен деген заңды сұрақ туады. Жаза сотталғандардың құқықтары мен 

бостандықтарына шек қою арқылы, сөз жоқ, оның жанын қинайды, адамгершілік намысына 

тиеді. Бұл жердегі қарама-қайшылықты жою үшін жазаның мақсаты мен құрымын, мазмұнын 

дұрыс айыра білген жөн. Жаза қылмыстының жанын қинау немесе адамгершілік намысына 

тиіп, қорлау мақсатын тіпті де көздемейді. Сотталған адамдардың құқықтары мен 

бостандықтарына заңда көрсетілген шектерді қою жазаның мазмұнын, ал, арнайы және 

жалпы сақтандыруды іске асыру жазаның мақсатына жету құралын құрайды. Сотталған 

адамның қоғамнан оқшауланып, түзеу мекемесінде жазасын өтеуі, әрине, оның жанын жеуі 

сөзсіз, бұл жазаның жазалау элементтері болып табылады. Жаза жүйелері деп қолданыстағы 

қылмыстық заңда белгіленген соттар үшін міндетті және тұжырымды, ауырлығына қарай 

белгілі бір тәртіпте орналасқан жаза түрлерін айтамыз. Қылмыстық заңның өзінде барлық 

соттар үшін міндетті болып табылатын жекелеген жазаларды қолдану шарттары, шектері мен 

тәртіптері анықталған. Мұның өзі республика аумағында қылмысқа қарсы күрес саласында 

біркелкі жазалау қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

Сотталған адамға келтірілетін айырудың мәніне қарай жаза түрлері мынадай түрлерге 

бөлінеді:  

1. Сотталғандарға моральдық әсер ететін жазалар. Бұған жататындар: қоғамдық 

жұмыстарғ тарту, арнаулы, әскери немесе құрметті атағынан, сыныптық шенінен, 

дипломатиялық дәрежесінен, біліктілік сыныбынан, мемлекеттік наградаларынан айыру.  

2. Сотталған адамдардың құқықтарына шек қоюмен байланысты жаза түрлері: белгілі 

бір лауазым орнына ие болу немесе белгілі бір қылмыспен айналысу құқығынан айыру, 

әскери қызметі бойынша шектеу. 

3. Сотталған адамдарды материалдық жағынан айыруға байланысты жазалар: түзеу 

жұмыстары, айыппұл, мүлкін тәркілеу. 

4. Сотталған адамның құқығынан нмесе бас бостандығынан айыруға байланысты 

жазалар: өлім жазасы, бас бостандығынан айыру, қамау. Жаза түрлерін топтастырудың бұдан 

басқа түрлері жалпыға мәлім. Жаза жүйелеріне кіретін барлық жаза түрлері негізінен екі 

топқа бөлінеді: бірінші топты негізгі жазалар құрайды.  

Негізгі жазалар дегеніміз - заң бойынша жеке дара жаза ретінде жазаның мақсатын іске 

асыру үшін қолданылатын жаза түрлері.              

Қылмыс істеді деп танылған адамға келесі жаза түрлері қолданылуы мүмкін:  

1) айыппұлсалу;  

2) түзеу жұмыстары;  

3) бас бостандығын шектеу;  

4) бас бостандығынан айыру;  

5) өлім жазасы қолданылуы мүмкін (40-баптың 5 бөлімі). 

 Қылмыстық теріс қылық жасауға кінәлі деп танылған адамға мынадай негізгі жазалар: 

1) айыппұл салу;  

2) түзеу жұмыстары;  

3) қоғамдық жұмыстарға тарту;  

4) қамауға алу қолданылуы мүмкін (40-баптың 4 бөлімі); 

Қосымша жазалар жеке өздері тағайындалмайды, ол тек негізгі жазаға қоса 

тағайындалады.  

Сотталғандарға негізгі жазадан басқа мынадай қосымша жазалар тағайындалуы 

мүмкін: 

1) мүлкін тәркілеу; 

2) арнаулы, әскери немесе құрметті атығынан, сыныптық шенінен, дипломатиялық 
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дәрежесінен және мемлекеттік наградаларынан айыру; 

3) белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу; 

4) шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шеңінен 

шығарып жіберу қолданылуы мүмкін (40-баптың 4 бөлігі) [2]. 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, заң ғылымдарының докторы, профессор 

А.Н.Ағыбаев Қазақстан Республикасының  2015 жылдың 1-қаңтарынан қолданысқа енген  

Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық кодексі бойынша жаза тағайындаудың 

тәртібінің реттелгенін атап өтті.  Қылмыстық құқық  жаза тағайындағанда кінәлінің жеке-

дара жауапкершілігі қағидасын басшылыққа алады. Онда былай делінген, яғни 52-бап 

бойынша, жаза тағайындаудың жалпы негіздеріне: «Қылмыстық құқық бұзушылық жасауға 

айыпты деп танылған адамға осы кодекстің ерекше бөлімінің тиісті бабында белгіленген 

шекете және осы кодекстің жалпы бөлімінің ережелері ескеріле отырып әділ жаза 

тағайындалады». 

Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамға оның түзелуі және жпңа қылмыстардың 

алдын алу үшін қажетті және жеткілікті жаза тағайындалуы тиіс. Егер жасалған қылмыс 

үшін көзделген жазаның онша қатаң емес түрі жазаның мақсатына жетуді қамтамасыз ете 

алмайтын болса ғана ол үшін көзделгендерді арасынан неғұрлым қатаң жаза тағайындалады. 

Жасалған қылмыс үшін осы кодекстің ерекше бөліміндегі тиісті баптарда көзделгеннен 

неғұрлым қатаң жаза осы кодекстің 58-ші және 60-шы баптарына сәйкес, қылмыстардың  

жиынтығы бойынша немесе үкімдердің жиынтығы бойынша тағайындалуы мүмкін. 

Жасалған қылмыстық құқық бұзушылық осы кодекстің ерекше бөліміндегі тиісті баптарда 

көзделгеннен қатаңдығы төменірек жаза тағайындау үшін негіз осы кодекстің 55-бабында 

белгіленді. 

Жаза тағайындау кезінде қылмыстық құқық бұзушылықтың сипаты мен қоғамдық 

қауіптілік-дәрежесі  айыпкердің жекебасы, сонымен бірге, оның қылмыс жасағанға дейінгі 

және одан кейінгі мінез-құлқы, жауаптылық пен жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-

жайлар, сондай-ақ, тағайындалған жазаны сотталған адамның түзелуіне және оның 

отбасының немесе оның асырауындағы адамдардың тіршілік жағдайына ықпалы ескеріледі. 

Қылмыстық заңның осы бабында көрсетілген талаптарды бірнеше топқа бөлуге 

болады. Оның біріншісі, әділ жаза тағайындау. Әділеттілік принципі Қылмыстық кодекстің 2-

бабында арнайы көрсетілген. Осы бапқа сәйкес, адамның қылмыс құрамының белгілері бар 

іс-әректі ғана қылмыстық жауаптылықтың негізі болады. Бір қылмыс үшін ешкімді де 

қайтадан қылмыстық жауапқа тартуға болмайды делінген. Жазаның әділеттілігі істелген 

қылмыстың ауырлығына, оны істеу жағдайларына және кінәлінің жеке басының кім 

екендігіне сай келуі қажет. Тағайындалған жаза қылмыскердің іс-әрекетінің заңдылық 

зардабы, нәтижесі болуы керек. Жазаның шегі оның іс-әрекетінің шегіне сайма-сай дәл келуі 

керек. Осыған байланысты тым жеңіл немесе тым ауыр жаза тағайындауға жол бермеу қажет. 

Тағайындалған жаза істелген қылмысына пара-пар келетін әділ болғанда ғана ол оз мақстына 

жетері анық.  

Жаза Қылмыстық кодекстің ерекше бөлімінің тиісті бабында белгіленген шекте 

тағайындалады. Яғни, сот жаза тағайындағанда кінәлінің істеген қылмысы үшін жазаның 

мөлшерін, түрін сол баптың санкциясы көрсеткен шектен шықпай тағайындауға міндетті. 

Сот жаза тағайындағанда істелген қылмыстың сипатын және қоғамға қауіптілік 

дәрежесін, айыптының жеке басының кім екендігін, істің жауаптылықты жеңілдететін және 

аурлататын мән-жайларын есепке алады. 

Қылмыстық кодекс 52-бабының келесі бір маңызды талабы айыптының жеке басының 

кім екендігін анықтау болып табылады. Өйткені, оны сипаттайтын мән-жайларды дұрыс 

анықтаудың жазаны даралаудың маңызы зор.  

 Қылмыстық құқық бұзушылық жасауға айыпты деп танылған адамға осы кодекстің 

ерекше бөлімінің тиісті бабында белгіленген шекете және осы кодекстің жалпы бөлімінің 

ережелері ескеріле отырып әділ жаза тағайындалады. 

Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамға оның түзелуі және жпңа қылмыстардың 
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алдын алу үшін қажетті және жеткілікті жаза тағайындалуы тиіс. Егер жасалған қылмыс 

үшін көзделген жазаның онша қатаң емес түрі жазаның мақсатына жетуді қамтамасыз ете 

алмайтын болса ғана ол үшін көзделгендерді арасынан неғұрлым қатаң жаза тағайындалады. 

Жасалған қылмыс үшін осы кодекстің ерекше бөліміндегі тиісті баптарда көзделгеннен 

неғұрлым қатаң жаза осы кодекстің 58-ші және 60-шы баптарына сәйкес, қылмыстардың  

жиынтығы бойынша немесе үкімдердің жиынтығы бойынша тағайындалуы мүмкін. 

Жасалған қылмыстық құқық бұзушылық осы кодекстің ерекше бөліміндегі тиісті баптарда 

көзделгеннен қатаңдығы төменірек жаза тағайындау үшін негіз осы кодекстің 55-бабында 

белгіленді. 

Жаза тағайындау кезінде қылмыстық құқық бұзушылықтың сипаты мен қоғамдық 

қауіптілік-дәрежесі  айыпкердің жекебасы, сонымен бірге, оның қылмыс жасағанға дейінгі 

және одан кейінгі мінез-құлқы, жауаптылық пен жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-

жайлар, сондай-ақ, тағайындалған жазаны сотталған адамның түзелуіне және оның 

отбасының немесе оның асырауындағы адамдардың тіршілік жағдайына ықпалы ескеріледі. 

 Қылмыстық заңның осы бабында көрсетілген талаптарды бірнеше топқа бөлуге 

болады. Оның біріншісі, әділ жаза тағайындау. Әділеттілік принципі Қылмыстық кодекстің 2-

бабында арнайы көрсетілген. Осы бапқа сәйкес, адамның қылмыс құрамының белгілері бар 

іс-әректі ғана қылмыстық жауаптылықтың негізі болады. Бір қылмыс үшін ешкімді де 

қайтадан қылмыстық жауапқа тартуға болмайды делінген. Жазаның әділеттілігі істелген 

қылмыстың ауырлығына, оны істеу жағдайларына және кінәлінің жеке басының кім 

екендігіне сай келуі қажет. Тағайындалған жаза қылмыскердің іс-әрекетінің заңдылық 

зардабы, нәтижесі болуы керек. Жазаның шегі оның іс-әрекетінің шегіне сайма-сай дәл келуі 

керек. Осыған байланысты тым жеңіл немесе тым ауыр жаза тағайындауға жол бермеу қажет. 

Тағайындалған жаза істелген қылмысына пара-пар келетін әділ болғанда ғана ол оз мақстына 

жетері анық.  

Жаза Қылмыстық кодекстің ерекше бөлімінің тиісті бабында белгіленген шекте 

тағайындалады. Яғни, сот жаза тағайындағанда кінәлінің істеген қылмысы үшін жазаның 

мөлшерін, түрін сол баптың санкциясы көрсеткен шектен шықпай тағайындауға міндетті.   

Сот жаза тағайындағанда істелген қылмыстың сипатын және қоғамға қауіптілік 

дәрежесін, айыптының жеке басының кім екендігін, істің жауаптылықты жеңілдететін және 

аурлататын мән-жайларын есепке алады. 

Қылмыстық кодекс 52-бабының келесі бір маңызды талабы айыптының жеке басының 

кім екендігін анықтау болып табылады. Өйткені, оны сипаттайтын мән-жайларды дұрыс 

анықтаудың жазаны даралаудың маңызы зор. 

Қылмыстық жазаны қолдану тек соттың құзырында екені белгілі.Қылмыстық жаза 

мемлекеттік күштеу шараларының бірі болып табылады және ол мемлекеттің 

қылмыстылыққа қарсы күрес жүргізу құралдарының бірі ретінде қолданылады. Мемлекет 

қылмыстылыққа қарсы күрес жүргізуде әртүрлі ұйымдастырушылық, тәрбиелік, рухани, 

экономикалық шараларды кеңінен қолданады. Сөйтіп, қылмыстылықтан қорғану мәселесіне 

ерекше көңіл аударады. Сондықтан, біздің жас, тәуелсіз мемлекетімізде қылмыстылыққа 

қарсы күрес жаза қолдануға негізделмейді, күрес экономикалық, ұйымдастыру, қоғам 

мүшелерінің белсенділігін, құқықтық сана-сезімін жетілдіру арқылы жүзеге асырылады. Ал, 

қылмыстық шара мемлекеттік күштеу шарасы ретінде тек арнайы заңда көрсетілген 

жағдайларда ғана іске асырылады. Қылмыс істеген адамдарға мұндай шараны қолдану 

мемлекеттің атқаратын функцияларының бірі ретінде қарастырылады. Әсіресе, ауыр не аса 

ауыр қылмыс істегендерге, соған сәйкес ауыр қылмыстық құқықтық күштеу шараларын қол-

дану мемлекеттің міндеті болып табылады. Мемлекеттің күштеу шаралары саналуан. Оларға 

тек қылмыстық құқықтық шаралар ғана емес, азаматтық, әкімшілік, тәртіптік шаралар да 

жатады. Қылмыстық құқықтық шара мемлекеттің күштеу шараларының бірі бола отырып, өз 

ерекшеліктерімен оқшауланады. 

 Біріншіден, қылмыстық шара - мемлекеттік күштеу шарасы ретінде тек қана заңмен 

белгіленеді. Қылмыстық кодексте жазаның сот үшін міндетті тізбектері мен оны қолдану 
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тәртіптері анықталған. Сот қылмыста кінәлі адамға қылмыстық заңда көрсетілген шеңберде, 

оның шегінен шықпай жаза тағайындайды.  

Екіншіден, мемлекеттік күштеу шарасы ретіндегі қылмыстық жазаны мемлекет атынан 

тек қана сот тағайындайды. Қылмыстық кодекстің 39-бабында: «Жаза дегеніміз сот  

үкімімен тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы»,-делінген. Қылмыстық жазамен 

салыстырғанда басқа да күштеу шаралары мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар 

арқылы жүзеге асырылады. Мысалы, қоғамдық тәртіпті бұзған адамды полиция қызметкері 

әкімшілік жазаға, салық инспекциясының лауазымды адамы салық төлеуден бұлтарған 

адамды заңда көрсетілген тәртіппен жазаға тартады немесе әкімшілік комиссиясы өзіне 

берілген құзырет шеңберінде әкімшілік құқықбұзушыларды жауапқа тартады. Осы аталған 

органдардың немесе лауазымды адамдардың бір де біреуі қылмыстық жаза қолдануға құқы-

лы емес. 

Қылмыстық жазаны қолдану тек сот құзыретіне берілгені белгілі. 

Үшіншіден, заңда көрсетілген тәртіппен сотталған адамды жазадан босату, сондай-ақ, 

тағайындалған жазаны жеңілдету тағы да сот арқылы жүзеге асырылады. Тек қана рақым-

шылық және кешірім беру актілерімен жазадан босату және жазасын жеңілдету Қазақстан 

Республикасының Конституциясына сәйкес Парламент немесе Республика Президенті 

арқылы жүзеге асырылады, ал, басқа жағдайларда бұл мәселелерді шешу тек сот құзыреті 

болып табылады. Бұл да қылмыстық жазаның басқа күштеу шараларынан мәнді өзгешелігін 

көрсетеді. 

Төртіншіден, қылмыстық жаза жария түрде, ашықтан-ашық тағайындалады. Қыл-

мыстық жаза кінәлі адамға мемлекет атынан белгіленеді, жеке немесе лауазымды адамдар сот 

тағайындаған жазадан ешкімді де босата алмайды, заңды күшіне енген сот үкімі мемлекеттік, 

жеке кәсіпорын, мекеме, ұйым, лауазымды және адамдардың орындауы үшін республика 

аумағында міндетті. 

Бесіншіден, мемлекеттік күштеу шаралары ретінде қылмыстық жаза қылмыстық заңда 

көрсетілген нақты қылмысты жасаған кінәлі адамға қолданылуы мүмкін. Яғни, бұл жерде 

жаза адамның кінәлі түрде істеген іс-әрекетінің қылмыстық құқықтық салдары болып 

табылады. Сондықтан, қылмыстық заңда «адам өз кінәлілігі анықталған қоғамға қауіпті 

әрекет немесе әрекетсіздік және пайда болған қоғамға қауіпті зардаптар үшін ғана 

қылмыстық жауапқа тартылуға тиіс», – делінген. Сондай-ақ, әрбір істелген қылмыстық 

құқық бұзушылық үшін жаза тағайындау міндетті емес. Мұның мәні мынада: егер тергеу 

жүргізген немесе істі сотта қараған кезде жағдайдың өзгеруіне байланысты кінәлінің істеген 

әрекеттерінің қоғамға қауіпті мәні жойылса немесе оның өзі қоғамға қауіпті емес деп 

танылса, қылмыс нысандары бар іс-әрекеттер жасаған адамды қылмыстық жауаптылықтан 

босатуға (70-бап) болады. 

Қылмыстық жазаны қолдану кінәліні басқа түрдегі азаматтық, әкімшілік немесе 

тәртіптік құқықтық жауапкершілікке тартумен де ұштастырылуы мүмкін. 

Қылмыстық жаза мемлекет атынан қылмысты іс-әрекеттер үшін кінәлінің кінәсін бетіне 

басу арқылы берілетін теріс құқықтық баға болып табылады. Бетіне басу мен кінәлаудың 

дәрежесі қылмыстың ауырлығына, кінәлінің жеке тұлғасына және оның қылмысты іс-

әрекетті істеудегі мінез-құлқына тікелей байланыстыболады. 

Жаза сотталған адамға белгілі бір зардап келтірумен тікелей байланысты болады. 

Мысалы, соттың кінәліні бас бостандығынан айыруы немесе белгілі бір кәсіппен 

шұғылдануға немесе белгілі бір лауазым иесі болуға тыйым салуы, мүлкін тәркілеуі мүмкін. 

Ерекше ауыр қылмыс жасағанда кінәліге заңда көрсетілген реттерде ерекше жаза – өлім 

жазасы да тағайындалуы мүмкін.  

Кез келген қылмыстық жаза тағайындағанда сотталған адам моральдық, материалдық, 

мүліктік зардаптар шегеді. Өйткені, жаза өзінің мәні жөнінен кінәліні жазалау болып 

табылады [2]. 

Қылмыстық жазаның басқа да мемлекеттік күштеу шараларынан ерекшелігі сол, оны 

қолдану қылмыстық теріс қылық жасағандардан басқа кінәліге барлық уақытта да 
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сотталғандық туралы атақ береді. Сотталғандықтың кінәлі үшін белгілі бір құқықтық 

зардабы бар, ол сотталғандығы туралы өмірбаянында көрсетілуі керек, сотталғандық кейде 

қылмысты ауырлататын мән-жайларға жатады. Немесе сотталғандық атақ қылмысты 

саралауға, жаза мөлшерін, жаза өтеу колониясы режимінің түрін анықтауға әсер етуі мүмкін. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

В обеспечении исполнения норм международного права важную роль играет институт 

ответственности. Ответственность в международном праве представляет собой оценку 

международного правонарушения и субъекта, его совершившего, со стороны мирового 

сообщества и характеризуется применением определенных мер к правонарушителю. 

Содержание правоотношения международно-правовой ответственности заключается в 

осуждении правонарушителя и в обязанности правонарушителя понести неблагоприятные 

последствия правонарушения.  

Мы считаем, что международно-правовая ответственность является наиболее важным 

институтом в международном праве так как, его нормы призваны обеспечить охрану 

правопорядка во всех сферах межгосударственных отношений, и выступает в качестве 

особого инструмента регулирования международных отношений и гаранта 

функционирования международного права. 

Следует отметить, что существуют проблемы международно-правовой ответственности, 

которые можно характеризовать, как специфичные, многогранные и довольно сложные. Для 

решения данных пробелов в сфере международно-правовой ответственности, необходимо, 

развитие и кодификация норм ответственности в международном праве, а также анализ и 

согласованность многих вопросов.  

Для того чтобы устранить такие пробелы, каждый из этих вопросов должен быть по 

максимуму рассмотрен и учтен с тем, чтобы правильно отразить те изменения, которые 

произошли до настоящего времени в области международного права.  

Нормы, касающиеся ответственности в международном праве, составляют особый 

международно-правовой институт. В основном это обычные нормы, а также нормы, 

рассредоточенные по отдельным договорам. Комиссия международного права ООН, занимающаяся 

подготовкой проекта статей об ответственности, подчеркнула, что вопрос об ответственности – один 

из тех, для которых кодификация может сыграть особо важную роль [1, с.5]. 

В правовой литературе в целом преобладает понимание международной 

ответственности государства как правоотношение, возникающее в связи с совершением 

международного правонарушения.  

Некоторые ученые, считают, право международной ответственности отраслью права, 

которая тесно связана с такими отраслями, как гуманитарное право, право международной 
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безопасности, право международных договоров. Лукашук И.И. считает Право 

международной ответственности – это отрасль международного права принципы и нормы, 

которой определяют для субъектов МП юридические последствия международно-

противоправного деяния, а также причинения ущерба в результате деятельности, не 

запрещенной МП [2, с.125]. 

Для решения проблемных аспектов международно-правовой ответственности, считаем 

необходимым исследовать разные точки зрения по поводу понятия «международно-правовой 

ответственности». Существует множество определений ответственности. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Международно-правовая ответственность - юридические последствия, наступающие 

для субъекта международного права, нарушившего действующие нормы международного 

права и свои международные обязательства. Международно-правовая ответственность – 

отрицательные юридические последствия, наступающие для субъектов МП в результате 

нарушения ими международного обязательства [3, с.120]. 

Международно-правовая ответственность – это совокупность правовых отношений, 

возникающих в современном международном праве в связи с правонарушением, 

совершенным государством либо другим субъектом международного права или связи с 

ущербом, причиненным одним государством другому в результате неправомерных деяний 

[4, с.290]. 

Следует отметить тот факт, что в международном праве, нет проблемы более спорной, 

чем проблема международно-правовой ответственности государств. Даются различные 

определения ответственности, по-разному толкуется состав правонарушений как основание 

международно-правовой ответственности государств. Различное по своему значению место в 

правовой науке выделяется проблеме международно-правовой ответственности государств в 

системе международного права, что еще раз подтверждает необходимость более детального 

исследования данного аспекта. 

Все признают, что международно-правовая ответственность государств имеет 

основополагающее значение, играет важнейшую роль в поддержании международной 

законности. Однако одни ученые считают ответственность основным общепризнанным 

принципом международного права [5, c.36], другие отводят ответственности значение 

правового института, полагая, что это понятие более емкое в международном праве, чем 

принцип [6, c.92]. Третьи вообще обходят этот вопрос молчанием, отмечая лишь особое 

значение ответственности государств для международного права в целом. 

Все, видимо, зависит от того, какое значение вкладывается в понятие принципа, 

института и т.д. Если иметь в виду под правовым принципом руководящее начало, которое 

объективно определяет содержание большого числа норм, как пишет С.С. Алексеев, то 

нельзя не согласится с Д.Б. Левиным, который считает международно-правовую 

ответственность государств одним из основных принципов права.  

Справедливо мнение относительно значения правовых принципов О.В. Смирнова. 

Отмечая, что принципы отражают сущностные свойства данной отрасли права, О.В. 

Смирнов пишет: «Принципы права как категория сущностного порядка определяет 

содержание не только действующих, но, в известной степени, и будущих норм» [1, c.13]. 

П.М. Курис, исследуя проблему понятия ответственности государства, пишет: 

«употребление термина «принцип права» применительно к международно-правовой 

ответственности государств может только привести к неясности в понимании основных 

принципов международного права» [6, c.66]. Свою позицию он обосновывает тем, что: 

«основные принципы – категория, в целом не совпадающая по времени ее возникновения с 

самим международным правом, каждый из принципов появляется лишь на определенном 

этапе развития международного права. Ответственность же, присуща международному праву 

с момента его возникновения. Если принципы международного права могут появляться, 

видоизменяться или исчезать, в то время как ответственность всегда остается существенным 

компонентом международного права». Таким образом, рассматривая проблему 

http://diplomba.ru/work/123364#_ftn3


54 

 

квалификации международной ответственности, П.М. Курис говорит об ответственности как 

об отдельном институте международного права. 

Представляется, однако, что нет противоречия между признанием международно-

правовой ответственности государств в качестве одного из основных принципов 

международного права, всегда остающимся его существенным элементом, и признанием 

группы норм, регулирующих различные стороны такой ответственности, институтом 

международного права. Рассматривая ответственность как принцип международного права, 

Е.Т. Усенко пишет: «Принципы международного права - это не только основные идея, 

лежащие в основе этой правовой системы, но и его наиболее общие основополагающие 

нормы». Вместе с тем, пишет далее Е.Т. Усенко, ответственность представляет собой 

институт международного права, в основе которого лежит принцип ответственности 

государств [7, c.312]. 

Как уже отмечалось выше, некоторые ученые, наряду с толкованием международной 

ответственности в качестве особого института, определяют ее и в качестве одного из 

основных принципов международного права. 

Р.Л. Бобров полагал, что основные принципы международного права – это его 

кардинальные положения. Основные принципы характеризуют их общепризнанность, 

универсальность, нормативность. Независимо от формы выражения они заключают в себя 

определенные правила поведения. Они имеют, писал Р.Л. Бобров, «не просто руководящий, а 

специфически правовой руководящий характер по отношению к другим нормам, 

соответствующей системы». Основные международно-правовые принципы «уже являются 

по их рангу критерием законности всех других норм, вырабатываемых государствами в 

сфере международных отношений» [8, c.193]. Все остальные нормы международного права 

должны сообразовываться с требованиями основных принципов, имеющих императивный 

характер. 

Предлагая научную классификацию, Р.Л. Бобров относил к принципам охранительного 

характера (охранительного в отношении всех норм международного права) принцип 

добросовестного выполнения государствами обязательств и принцип международной 

ответственности государств. 

Профессор И.И. Лукашук справедливо отмечает, что если изначально об ответственности 

говорилось как о принципе, то «по мере роста количества конкретизирующих принцип норм 

образовался институт международной ответственности» [2, c.213]. 

На современном же этапе развития международного права о международной 

ответственности можно говорить не только как о сложившемся институте, но и как о новой, 

особой, динамично складывающейся отрасли международного права – права международной 

ответственности. 

Следует отметить, что определенные тенденции выделения права международной 

ответственности в качестве самостоятельной отрасли в системе международного права 

возникли задолго до того, как были приняты Статьи об ответственности государств.  

Так, например, выдающиеся теоретики-международники Д.Б. Левин и Д.И. Фельдман, 

исследуя проблемы становления и развития системы международного права, в круг отраслей 

международного права включали и право международной ответственности [9, c.85]. 

Становление права международной ответственности как отрасли международного 

права стало возможным благодаря принятию Генеральной Ассамблеей ООН в 2001 году 

Статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния. Между 

тем, необходимо подчеркнуть, что еще до завершения Комиссией международного права 

ООН работы над проектом статей об ответственности государств часть его положений была 

признана Международным Судом ООН в качестве кодификации общих норм. 

Следует отметить, что еще в начале XX в. предпринимались попытки кодификации 

принципов и норм международной ответственности, которые, однако, оказались практически 

безрезультатными. Только после второй мировой войны появилась реальная возможность 

решения этой задачи. 
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В 1949г. Комиссия международного права ООН включила вопрос об ответственности 

государств в перечень тем, подлежащих кодификации. Генеральная Ассамблея ООН в 

резолюции 799 (VIII) от 7 декабря 1953г. рекомендовала Комиссии «приступить, как только 

она сочтет это целесообразным, к кодификации принципов международного права, 

которыми определяется ответственность государств». При этом в резолюции подчеркивалось 

значение этой кодификации «для поддержания и развития мирных отношений между 

государствами».  

Принятие Статей об ответственности в форме приложения к Резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН – только первый этап на пути к заключению международной конвенции по 

данной теме. 

Проведенный анализ доктрины международного права о международно-правовой 

ответственности государств позволяет нам считать, что завершение в будущем работы над 

темой ответственности государств и принятие соответствующих кодифицированных актов, 

наряду с разработкой и принятием универсальной конвенции об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния, будет свидетельствовать об окончательном становлении 

такой отрасли международного права, как право международной ответственности, и 

знаменовать новый этап прогрессивного развития международного права в целом. 

В задачу международного права входит не только установление правил поведения 

государств в той или иной области их международной деятельности, но и выработка норм 

гарантирующих соблюдение этих правил. Развитие международного права представляет 

собой взаимосвязанный процесс установления и усовершенствования как правил поведения 

государств, так и норм ответственности. Однако в данный момент в разработке норм 

международной ответственности в международном праве существует пробел. Несмотря на 

возрастающую необходимость нормы международно-правовой ответственности 

международных организации так и не кодифицированы, хотя работа над этим ведется 

Комиссией международного права ООН.  

Задачей современного международного права является заполнение данного пробела в 

праве. Кодификация и развитие норм международно-правовой ответственности может 

послужить важным условием в дальнейшем развитии международного права в целом, 

поскольку от правильного решения вопросов кодификации норм международно-правовой 

ответственности зависит, какое влияние эти нормы будут оказывать на мировое сообщество. 

Таким образом, в результате рассмотрения темы можно сделать следующие выводы:  

1) Проблема международной ответственности является ключевой в современных 

условиях. Причиной этому является увеличение вооруженных конфликтов, этнических 

чисток и террористических актов.  

2) Институты международной ответственности, рассматриваемые в работе, являются 

фактором международной безопасности и стабильности в мире.  

3) Субъектами ответственности за преступления являются государства или индивиды. 

Процедуры реализации ответственности государств и индивида существенно различаются 

между собой. Международную ответственность несут лица за серьезные нарушения, 

классифицируемые как военные преступления, классификация которых отражена в 

Женевских Конвенциях и Протоколе I. Серьезные нарушения государства обязаны отразить 

в своем законодательстве, если они этого не делают, то не соблюдают обязательства, взятого 

на себя при ратификации Женевских Конвенций и Протокола I.  

4) Система пресечения нарушений в настоящее время является смешанной, в основном 

пресечение нарушений предусматривает законодательство государств, а международное 

право лишь обеспечивает правовую основу для их пресечения.  

5) Уголовные санкции на международном уровне не определены, поэтому определение 

наказания является делом государств.  

6) Общей целью создания новых институтов международной ответственности является 

борьба с международными преступниками и применение наказания за совершение 

международных правонарушений. Компетенция международного уголовного суда на 



56 

 

современном этапе ограничится по кругу лиц. Необходимость создания международного 

уголовного суда вытекает из того, что международное сообщество должно иметь механизм 

правосудия над серьезными нарушениями. Международный уголовный суд в отношении 

международных преступлений, совершаемых представителями государства, должен стать 

одним из элементов системы по поддержанию мира и безопасности. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  

СОВЕРШЕННЫХ НА СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧВЕ 

 

Общесоциальные меры по предупреждению преступности являются фундаментальной 

основой в решении первоочередных задач, стоящих перед развивающимся демократическим 

обществом. Следует отметить, что именно такой характер профилактических мер 

предопределяет их важность и для решения проблем предупреждения преступных 

посягательств в отношении несовершеннолетних, совершенных на сексуальной почве. 

Системный анализ исследованных обстоятельств: причин и условий совершения 

сексуальных преступлений в отношении лиц, не достигших совершеннолетия; личностных 

особенностей преступника и жертвы позволяет разработать комплекс профилактических 

мероприятий, ориентированных на пресечение посягательств сексуальной направленности в 

отношении несовершеннолетних. Именно комплексный подход к профилактике 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

подкрепленный материальной поддержкой государства и иных некоммерческих 

организаций, благотворительных фондов делает задачу предупреждения преступлений 

наиболее эффективной. Важно отметить, что предупредительные мероприятия следует 

проводить, используя средства общей и индивидуальной профилактики, при этом и общая, и 

индивидуальная профилактика должны проводится как в отношении субъектов, 

совершивших преступные деяния, так и в отношении потерпевших, а также лиц, которые 

входят в группу риска по виктимным показателям (дети и подростки, проживающие в 

детских домах и интернатах, а также лица, имеющие отставание в развитии). К 

общесоциальным средствам профилактики рассматриваемых преступлений, реализуемым в 

отношении лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, 

относятся правовые средства и социальный контроль. Значимую роль в структуре общих 

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение сексуальных 

посягательств, совершаемых в отношении несовершеннолетних, играет своевременное 

выявление лиц, имеющих девиантное поведение и страдающих алкоголизмом, наркоманией, 

на попечении которых имеются несовершеннолетние дети, а также лиц, страдающих 
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различными сексуальными отклонениями, прежде всего педофилией и эксгибиционизмом. 

Особое внимание должно быть уделено целенаправленной работе на выявление лиц, 

страдающих сексуальными перверсиями, особенно являющихся сотрудниками, работниками 

детских дошкольных, медицинских и образовательных учреждений. Необходимо 

закрепление на законодательном уровне обязательного прохождения многоэтапного 

профессионального психологического отбора всех сотрудников, работников, занимающихся 

воспитанием подрастающего поколения. Использование полиграфа при отборе позволит не 

допустить лиц, имеющих склонность к насилию, а также лиц, имеющих отклонения в 

сексуальном поведении. Считаем, что предупреждение сексуальных преступлений в 

отношении малолетних и несовершеннолетних лиц должно всесторонне охватывать все 

области жизнедеятельности, в которых могут формироваться делинквентные черты 

личности.  

Прежде всего, это семья, являющаяся основополагающим социальным институтом, 

именно в семье человек приобретает те необходимые навыки и умения, которые использует 

в различных сферах своей жизнедеятельности. Современное поколение не имеет четких 

представлений о влиянии сексуального формирования на общее физиологическое, 

нравственное и психическое развитие личности (в том числе понятие нормального 

взаимоотношения полов, функцию деторождения). Недостаточная осведомленность 

подростков дополняется снятием моральных запретов в области интимной сексуальной 

жизни не только известных лиц, но и простых граждан, которая распространяется 

посредством различных социальных сетей. Несмотря на то, что исследованиям инцеста в 

последнее время уделяется больше внимания, чем раньше, сведений о них очень мало. Это 

обусловлено в первую очередь тем, что семьи с существующими в них инцестуозными 

отношениями живут в своем замкнутом мире, имея мало контактов с внешним миром. 

Соответственно общественного сознания крайне редко касается проблема семейной 

педофилии, вследствие чего область изучения инцестуозного поведения, на наш взгляд, 

должна обязательно включать в себя анализ отношения общества к инцестным семьям. 

Данное негативное явление следует рассматривать через взаимозависимость 

индивидуального социального понимания и символического общественного понимания. В 

настоящее время существует много способов воздействия на социальное сознание граждан, 

благодаря которым формируется новое общественное мировоззрение, однако наиболее 

эффективным считается влияние средств массовой информации, в том числе Интернета. На 

наш взгляд, если в средствах массовой информации будет широко освещаться проблема 

инцестуозных отношений с привлечением специалистов психологии, психиатрии, 

сексологии и ученых наук криминального цикла, то представления о том, что инцестуозные 

отношения не являются преступными и совершаются по обоюдному согласию или с целью 

сексуального просвещения детей и подростков, изменятся, и проблема преступных 

сексуальных посягательств перестанет быть только проблемой конкретной семьи или 

конкретного ребенка. В этой связи заслуживает внимания исследование, проведенное С.Н. 

Еникополовым и Е.С. Хвостовой, по мнению которых после предъявления материалов об 

инцесте изменяется и представление людей об этом негативном явлении [1]. Следовательно, 

к общесоциальным мерам предупреждения сексуального насилия в отношении 

несовершеннолетних можно отнести целенаправленное формирование полового сознания 

подрастающего поколения. Способствовать этому должно половое воспитание, а 

сексуальным просвещением должны заниматься не только в семье, но и в учебных 

заведениях, с привлечением специалистов медицинских учреждений, а также средства 

массовой информации, литература и искусство.  

Однако необходимо уточнить, что информация о сексуальном взаимодействии полов 

воспринимается субъективно (индивидуально, как бы проходит через призму собственного 

восприятия), кроме того, информация, получаемая из различных источников, не всегда носит 

однозначный характер имея при этом различную познавательную ценность. Именно поэтому 

привлечение специалистов в области сексологии, медицины и психологии для полового 
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просвещения детей и подростков играет первостепенную роль. Несмотря на то, что в семье 

должен закладываться фундамент личности, половая принадлежность и половое 

самосознание и понимание сексуальных потребностей другого человека, родительские 

ответы в качестве сексуального просвещения малоэффективны. Причины этого могут быть 

разные, например, недостаток информационных данных о воспитательном подходе и методе 

к детям разного возраста, нерешительность в доведении сведений интимного характера 

взаимоотношения полов или напряженность в межличностных отношениях с детьми 

пубертатного возраста. В этой связи нам представляется весьма важной разработка 

современных образовательных сексологических программ для учебно-педагогического 

процесса в общеобразовательных школах и иных учебных заведениях (среднего 

специального и высшего профессионального образования) с учётом возраста, пола, 

культурно-образовательного уровня обучаемых детей и подростков. Сексуальное 

образование необходимо для перелома сложившихся социальных и культурных стереотипов 

поведения мужчин и женщин, искоренения предрассудков, обычаев и иной практики, 

основанной на идеях превосходства или на стереотипных представлениях о главенствующей 

роли мужчины над женщиной. В общесоциальной профилактике с преступными 

посягательствами на половую свободу и половую неприкосновенность несовершеннолетних 

огромное значение имеет выстраивание правильной государственной социальной политики, 

целью которой является защита детей и подростков от таких посягательств, а потерпевшие и 

их семьи должны иметь сильную поддержку при выходе из эмоционального кризиса. 

Государственная социальная политика выражается в содействии психическому, 

физическому, интеллектуальному и духовно-нравственному развитию детей и подростков, 

воспитании в них чувства патриотизма и гражданственности, а также реализации личности 

ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции 

Республики Казахстан.  

На наш взгляд, необходима целенаправленная государственная воспитательно-

просветительская политика в области полового воспитания, осуществляемая через средства 

массовой информации, которая должна осуществляться по следующим направлениям: 1) 

создание и демонстрация телерадиопрограмм и онлайнпрограмм, воспитывающих молодое 

поколение в традициях нравственной чистоты. В настоящее время в средствах массовой 

информации наблюдается чрезмерное количество сведений, порождающих насилие, 

развращенность, а также нездоровое любопытство у детей и подростков в части, касающейся 

сексуального взаимоотношения полов; 2) формирование идеологии в обществе, осуждающей 

сексуальное насилие во всех его проявлениях, посредством создания соответствующих 

законодательных актов, регулирующих деятельность средств массовой информации, в том 

числе Интернет. Таким образом, общесоциальное предупреждение преступных 

посягательств в отношении несовершеннолетних, совершаемых на сексуальной почве, 

представляет собой совокупность социально-экономических, духовно-нравственных, 

организационно-управленческих и правовых мер, ориентированных на устранение причин и 

условий совершения рассматриваемой категории преступных деяний и направленных на 

выработку изменения положения несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности 

общества. 
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ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В условиях современного рынка снижение себестоимости продукции создает предпосылки 

к высокой конкурентоспособности, что является особенно актуальным в данный период 

развития экономики, когда идет борьба за сохранение уже существующих рынков сбыта 

продукции, а также завоевание новых. Отсутствие снижения себестоимости продукции 

значительно затрудняет продвижение ее на локальных, региональных и мировом рынках 

В современных условиях устойчивое развитие предприятия возможно только при 

увеличении эффективности работы предприятия, минимизации издержек и максимизации 

прибыли. 

Один за другим экономические кризисы ставят в тяжелое положение не только 

предприятия, но и рядовых граждан - потребителей, от уровня покупательской способности 

которых зависят объемы продаж производимой продукции. 

Вопрос формирования себестоимости является одним из наиболее важных для любого 

предприятия. От величины себестоимости зависит, какой налог на прибыль будет платить 

предприятие, какова будет оценка его рентабельности. Законодательством четко 

определяются затраты, включаемые в себестоимость продукции, и затраты, производимые за 

счет соответствующих источников финансирования. 

Особенности управления производством в условиях рыночной экономики заключаются 

в том, что в процессе производственной деятельности необходимо постоянно соизмерять 

доходы с затратами, просчитывать свои возможности и прежде, чем принимать какое-либо 

решение, касающееся своего производства, руководитель должен знать, - принесут ли эти 

изменения дополнительный доход. В системе показателей, характеризующих эффективность 

производства и реализации, одно из ведущих мест принадлежит себестоимости продукции. В 

себестоимости продукции как синтетическом показателе отражаются все стороны 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности организации: степень 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество работы отдельных 

работников и руководства в целом. 

Себестоимость продукции важный экономический показатель, отражающий 

деятельность промышленных предприятий. Себестоимость продукции, главным образом, 

затрагивает затраты предприятия, связанные непосредственно с производством и 

реализацией данной продукции. Важно понимать, что себестоимость выражает то, во что 

обходится выпускаемая продукция предприятию. Этот показатель накапливает затраты на 

оплату труда (заработную плату) и затраты прошлого труда (стоимость сырья, топлива, 

материалов, многих ресурсов, амортизацию основных фондов). Получение самого большого 

эффекта с маленькими затратами, снижение себестоимости продукции важнейшая проблема 

для любого предприятия. Главное при этом методически и технически правильно найти 

подход к выявлению практических рекомендаций и навыков. Оптимальным и самым 

естественным путем является выполнение тщательного структурного анализа себестоимости 

продукции предприятия. 

Получение самого большого эффекта с маленькими затратами, снижение 

себестоимости  продукции  важнейшая  проблема  для  любого  предприятия. Главное при 

этом методически  и технически  правильно найти подход к выявлению практических 

рекомендаций и навыков. Оптимальным и самым естественным путем является выполнение 

тщательного структурного анализа себестоимости может опираться на системный, 

комплексный, технико-экономический анализ работы предприятия: изучение технического и 

организационного уровня производства, использование производственных мощностей и 



60 

 

главных фондов, сырья и материалов, хозяйственной силы, рабочих связей.  

Возможности снижение себестоимости выделяются и анализируются по двум 

направлениям: по источникам и факторам. Источники определяют, что будет изменяться, на 

какие составляющие затрат направлено управляющее воздействие, а факторы – как будут 

происходить эти изменения, в рамках каких механизмов будет осуществляться это 

воздействие. Таким образом, необходимо комплексное рассмотрение этих аспектов, так как 

разные источники под воздействием разных факторов будут изменяться в различных 

направлениях, значит, и результаты мероприятий будут разными.  

Основные источники снижения себестоимости продукции: снижение расходов 

материалов, рост производительности труда, снижение расходов по управлению и 

обслуживанию производства, ликвидации непроизводительных расходов и потерь. Снижение 

издержек может достигаться в результате экономии одновременно всех затрат. Но экономия 

живого труда (заработной платы) обычно сопровождается увеличением затрат прошлого 

труда (амортизации), вызванных ростом объема применяемых основных средств. Резервы 

или источники снижения себестоимости представляют собой неиспользованные 

возможности. Они делятся на две группы – резервы, не зависящие и зависящие от 

предприятия. Не зависящие от предприятия – это природные или погодные условия, 

территориальная удаленность от источников сырья и потребителей продукции, уровень цен 

на приобретаемое сырье и материалы, тарифы на электроэнергию и связь, уровень 

минимальной заработной платы и прожиточный минимум. Эти факторы являются 

источником повышения или снижения издержек, но не свидетельствуют об ухудшении или 

улучшении работы предприятия. В то же время стратегический анализ и стратегическое 

планирование должны учитывать возможность в перспективе использование таких резервов, 

которые в настоящее время не поддаются реализации. Внутрипроизводственные резервы 

выявляются в процессе аудита и анализа, причинами их существования могут быть 

объективные и субъективные факторы.  

Важнейшим условием снижения себестоимости является бесперебойный технический 

прогресс. Внедрение современной техники системная механизация и автоматизация 

процессов на предприятии, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных видов 

материалов позволяют значительно снизить себестоимость продукции  [1]. 

Серьезным резервом для снижения себестоимости продукции выступает расширение 

кооперирования и специализации. В специализированных организациях с массово-поточным 

производством себестоимость продукции гораздо ниже, нежели на предприятиях, которые 

вырабатывают такую же продукцию в малых количествах [2].  

Улучшение специализации требует установления самых рациональных 

кооперированных связей предприятий между собой. Снижение себестоимости продукции 

может быть обеспечено за счет увеличения производительности труда. С увеличением 

производительности труда уменьшаются затраты труда при расчете на единицу продукции, и  

таким образом,снижается и удельный вес в структуре себестоимости  заработной платы [3]. 

Важным значением в борьбе за понижение себестоимости продукции является 

соблюдение строго режима экономии на каждом участке производственно-хозяйственной 

работы предприятия. Поэтапная реализация предприятиях режима экономии проявляется, в 

первую очередь, в  сокращении расходов материальных ресурсов на единицу товара, 

сокращении расходов в области услуг управления  и производства, в устранении потерь от 

брака и иных непроизводительных затрат. 

Как известно, материальные затраты, в большинстве отраслей промышленности 

обладают большим удельным весом в системе себестоимости товаров, следовательно, даже 

небольшая экономия материалов, сырья, энергии и топлива в процессе производства каждой 

единицы продукции по предприятию целом будет приносить результаты. 

Предприятие обладает возможностью воздействия на размер затрат материальных 

ресурсов, с момента их заготовки. Материалы и сырье включаются в себестоимость в 

соответствии с ценой их приобретения при учете расходов на перевозку, в связи с этим важный 

http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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способ оказывать влияние на себестоимость продукции – выбор поставщиков материалов. 

Главным является  обеспечение поступления материалов от тех поставщиков, что 

находятся на недалеком от предприятия расстоянии, [4], а также грузы перевозить самым 

экономным видом транспорта. В процессе заключения договоров на поставку материальных 

ресурсов следует заказывать те материалы, которые по своему качеству и размерам 

соответствуют точно плановой спецификации на материалы, стараться применять более 

дешевые материалы, не понижая вместе с этим качество продукции. 

Важнейшим условием снижения затрат материалов и сырья на производство единицы 

товара выступает применение прогрессивных видов материалов, внедрение обоснованных 

технически норм затрат материальных ценностей. 

Уменьшение расходов на управление и обслуживание производства также снижает 

себестоимость продукции. Величина данных расходов на единицу продукции находится в 

зависимости не только от объемов выпуска продукции, но также и от абсолютной их суммы. 

Чем сумма общезаводских и цеховых расходов меньше в общем по предприятию, тем 

меньше себестоимость каждого отдельного изделия при равных прочих условиях. 

Себестоимость продукции связана с показателями результативности производства. В 

ней отражается большая часть стоимости продукции, при этом она зависит от изменений 

условий производства и продажи продукции.  

Значительное влияние на уровень расходов оказывают технико-экономические факторы 

производства. Данное влияние проявляется в соответствии с изменениями в технологии, 

технике, организации производства, в качестве и структуре продукции и от размера расходов на 

производство ее. Анализ расходов, чаще всего, систематически проводится в течение года для 

определения внутрипроизводственных резервов понижения их. 

В целом для предприятий можно выделить 4 группы мероприятий с целью снижения 

себестоимости. 

Первая группа - снижение материальных расходов. Для этого требуется: 

1. Оптимизировать использование материальных ресурсов и материально-

техническое снабжение, что в себя включает уменьшение расходов на доставку материалов и 

сырья, снижение потерь от брака, введение материалосберегающих технологий, а также 

оптимизация в сфере хранения запасов. 

2. Усовершенствовать конструкции изделий, а также улучшить технологии 

производства, провести изменения структуры и объема продукции, изменить ассортимент и 

номенклатуру производимой продукции. 

3. Сформировать автоматизированные системы управления, комплексное применение 

компьютерных технологий. 

4. Понизить затраты на освоение и подготовку новых видов продукции  новейших 

технологических процессов, понизить расходы пускового периода по вводимым вновь в 

действие объектам и цехам. 

Вторая  группа - уменьшение  затрат  на  сбыт,  что  предусматривает: 

- оптимизацию каналов сбыта, усовершенствование рекламной деятельности, введение 

системы оптовых скидок, уменьшение транспортных затрат на доставку продукции. 

Третья группа ‒ уменьшение затрат на оплату труда и включает в себя следующее: 

1. Увеличение эффективности кадровой службы, которое заключается  

совершенствовании качества в сфере подбора персонала, определении оптимальной 

численности персонала, совершенствовании системы мотивации персонала, реализацию 

эффективной социальной политики. 

2. Увеличение производительности труда. Заключается в установлении и пересмотре 

оптимальных норм выработки на одного рабочего, мотивации и стимулировании работников, 

совершенствовании материально-технической базы, компьютеризации и автоматизации 

производственных процессов, пересмотре зон по обслуживанию на одного работника [5]. 

Четвертая группа мероприятий тесно связана с уменьшением амортизационных 

отчислений. Для этого необходимо научно подойти к выбору метода начисления 
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амортизации, а также снизить период внедрения новой техники. 

Успех в конкурентной борьбе и устойчивое финансовое состояние предприятия в 

значительной мере обусловлено возможностью обеспечения уровня издержек не выше 

среднеотраслевого. Экономическое значение снижения себестоимости заключается в том, что оно: 

- является важнейшим источником роста прибыли, увеличения средств, направляемых 

на расширение, техническое перевооружение производства, разработку и внедрение новых 

видов продукции, на социальное обеспечение трудового коллектива и удовлетворение 

интересов собственника предприятия;  

- обеспечивает возможность уменьшения цены на изделие, что позволяет занять 

большую долю на рынке, увеличить общую массу прибыли за счет роста объема продаж;  

- уменьшает потребность в оборотных средствах, что позволяет увеличить расходы на 

другие нужды предприятия.  

Пути или направления снижения затрат на производство и реализацию продукции 

рассматриваются с точки зрения способов достижения оптимального сочетания 

уменьшающихся издержек и повышающего качества.  

Таким образом, важнейшее значение для снижения себестоимости продукции имеет 

соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Последовательное осуществление на предприятиях режима 

экономии проявляется, прежде всего, в уменьшении затрат материальных ресурсов на единицу 

продукции, сокращении расходов по обслуживанию производства и управлению, в ликвидации 

потерь от брака и других непроизводительных расходов. 
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ФАКТОРЫ,  

ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗОВАННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО 

 

Исследование детерминации организованного мошенничества имеет особую 

теоретическую и практическую значимость, поскольку позволяет глубже осмыслить 

закономерности криминализации и определить механизм вовлечения лиц в организованные 

мошеннические группы.  

Серьезное внимание причинному комплексу преступности уделял В.Н. Кудрявцев. Он 

отмечал, что «причинные объяснения событий, процессов и явлений имеют несколько 

важных преимуществ по сравнению с другими методами изучения реальной 

действительности. В криминологии причинное объяснение предполагает выявление 

совокупности внешних и внутренних обстоятельств, оказывающих влияние на изучаемое 

явление. На этой основе можно моделировать изучаемый процесс и предвидеть его 

последующее развитие» [1]. 

В зависимости от исходных методологических позиций в криминологии выделяется 

несколько направлений исследования детерминации преступности.  

Так, по мнению ряда ученых, непосредственным фактором совершения преступления 

являются антиобщественные свойства личности. Как отмечает Б.В. Волженкин, положение 
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об отрицательных социальных качествах личности как причине преступления является 

справедливым в отношении как умышленных, так и неосторожных преступлений. [2]. 

Сторонники субъективного подхода исключают непосредственное влияние 

объективных обстоятельств на механизм преступного поведения, полагая, что они могут 

влиять на поведение опосредованно через нравственную установку личности. По мнению 

А.И. Алексеева, «именно взаимодействие негативных нравственно-психологических свойств 

личности, сложившихся под влиянием неблагоприятных условий нравственного 

формирования индивида, с внешними объективными обстоятельствами (конкретной 

ситуацией), порождающими намерение и решимость совершить данное преступление, либо 

способствующими тому». [3].  

По нашему мнению, именно взаимодействие двух факторов (негативных нравственно-

психологических свойств личности и внешних объективных обстоятельств) может стать 

причиной конкретного преступления.  

В основу формирования негативной установки личности закладываются дефекты 

воспитания и социализации человека в конкретной среде, в том числе, в результате влияния 

носителей антисоциальных взглядов, привычек и традиций. Дефекты воспитания и 

отрицательное влияние социального окружения могут формироваться как в семейно-бытовой 

среде, так и по месту учебы или проведения досуга.  

При вступлении лица в организованную преступную структуру отрицательное средовое 

воздействие на него многократно увеличивается ввиду сильного влияния групповой 

субкультуры, системы альтернативных праву норм поведения, порождающих ощущение 

вседозволенности и защищенности со стороны преступного формирования.  

Сформулируем следующие основные факторы, способствующие совершению 

организованного мошенничества: 

1. Ведущую роль в воспроизводстве организованного мошенничества играют 

экономические факторы. В числе негативных экономических процессов эксперты отметили: 

рост безработицы и низкий материальный уровень населения, стремление к сверхприбылям 

за счет спекулятивных операций и установления монополии, общий спад промышленности и 

сельского хозяйства, попадание экономики в зависимость от иностранного капитала, 

деформация распределительной системы и др.  Взятые в совокупности они обеспечивают 

отток высококвалифицированных специалистов из сферы легальной деятельности в область 

теневой экономики и тем самым повышают уровень профессионализма и безопасности 

преступных групп;  

2. На рост организованного мошенничества влияют также отсутствие общей 

идеологической политики и национальной идеи, высокий уровень правового нигилизма, 

негативное влияние средств массовой информации, секуляризация, идеологический 

плюрализм, не подкрепленный историческими и культурными предпосылками и др. 

Совершение мошенничества в составе организованной группы начинает восприниматься как 

один из видов экономической деятельности, источник доходов и способ проявления своих 

умственных и актерских способностей [4]; 

3. Степень детерминационного влияния коррупционных связей находится в прямой 

зависимости от масштабов и направленности преступной деятельности и уровня 

организованности мошеннических групп. Наблюдаемая в стране экономизация 

мошенничества и его направленность на извлечение сверхприбыли дает основания для 

прогнозирования роста коррупции на среднем и высшем уровне государственной власти. По 

утверждению В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова, политические интересы и конфликты 

нередко в первую очередь определяют экономические и социальные отношения, а их 

негативные стороны, влияющие на преступность, в ряде случаев являются первичными [5]; 

4. Современное организованное мошенничество является ярким примером 

самодетерминации преступности в направлении углубления криминальной специализации, 

расширения организационных, технических, интеллектуальных и финансовых ресурсов для 

совершения преступлений и усложнении структуры групп, в том числе за счет вовлечения в 
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преступную деятельность высококвалифицированных специалистов. Кроме того, она 

является примером создания параллельных обществу и органам власти структур с 

собственными правилами внутреннего распорядка, системой ценностей, иерархией и четким 

разделением ролей;  

5. Виктимологические детерминанты организованного мошенничества представляют 

собой явления и процессы, находящиеся в причинной связи с совершаемым преступлением. 

«Они определяют формирование потенциальной повышенной виктимности потерпевших к 

совершению преступлений» [6].  

Следует различать виктимологические характеристики организованного мошенничества 

бытовой и экономической направленности. Жертвами бытового мошенничества являются 

женщины в возрасте 30 – 55 лет или мужчины в возрасте 16-24 и 60 и выше лет со средним или 

низким доходом. В числе их виктимогенных качеств выделяются высокая доверчивость, 

некритичность, мнительность, пассивность, внушаемость, азартность, суеверие, 

невнимательность и др. Жертва экономического мошенничества – это, как правило, мужчина 

(70%) в возрасте 26 – 50 лет (64%), проживающий в крупном городе (85%), имеющий высшее 

образование (75%) и занимающий высокое социальное положение (55%). При этом среди 

потерпевших велика доля юридических лиц (38%). 

Если при совершении бытового мошенничества существенную детерминационную 

роль играют личностные качества жертвы, то в случае экономического мошенничества - 

социальные и ролевые особенности потерпевших.  

Охарактеризованные факторы, способствующие совершению мошенничества, 

представляют собой причинно-следственный комплекс данного вида преступлений и служат 

предпосылкой для дальнейшей разработки мер предупреждения мошенничества. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 

В условиях рыночной экономики государство уделяет большое внимание развитию 

малого и среднего бизнеса (МСБ), субъекты которого обладают следующими 

преимуществами: 

– гибкость и адаптивность к постоянным изменениям внешней среды; 

– близость к местным источникам сырья и конечным потребителям производимой 

продукции; 

– наполнение рынка товарами и услугами отечественного производства; 

– производство продукции и оказание услуг, не представляющих, вследствие 

относительно небольших объемов, интереса для крупных предприятий; 

– отсутствие необходимости в крупных стартовых инвестициях; 

– исключение лишних звеньев управления; 

– активное участие в решении проблемы занятости населения путем создания новых 

рабочих мест  и т.п.  
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В настоящее время в Казахстане действуют 1185163 субъекта МСБ, в том числе 813482  

(68,7%) индивидуальных предпринимателей, 189637  (16%) юридических лиц малого 

предпринимательства, 179333 (15,1%) крестьянских (фермерских)  хозяйств, 2711 (0,2%)  

юридических лиц среднего предпринимательства. 

В 2014 г. доля валовой добавленной стоимости (ВДС) малого и среднего бизнеса в 

валовом республиканском продукте (ВРП) достигла максимального значения за последние 

10 лет и составила 25,9%. В 2015 г. данный показатель уменьшился до 24,9%. При этом доля 

малого бизнеса составила 20%, среднего бизнеса – 4,9%. Это в 2 раза меньше значения 

данного показателя, предусмотренного Государственной программой  «Нұрлы Жол» и Плана 

нации «100 конкретных шагов» на 2050 г. 

В 2015 г. численность занятых в МСБ достигла максимального значение за 2005-2015 

годы и составила 3183844 чел., в том числе в юридических лицах малого 

предпринимательства – 1185186 чел. (37,2 %), в юридических лицах среднего 

предпринимательства – 351779 чел. (11 %), в крестьянских (фермерских)  хозяйствах – 

286541 чел. (9 %), индивидуальных предпринимателей – 1360338 чел. (42,7%). 

В 2015 г. объем продукции, выпущенной субъектами МСБ, составил 15699,4 млрд. 

тенге, что в 2,2 раза превышает уровень 2010 г.  Наибольший удельный вес в этом объеме 

имеет продукция юридических лиц малого предпринимательства – 64,9%. Доля юридических 

лиц среднего предпринимательства составляет 19,6%, индивидуальных предпринимателей – 

9,7%, крестьянских (фермерских)  хозяйствах – 5,8%. 

В своей деятельности субъекты МСБ сталкиваются со следующими проблемами:  

– высокий уровень конкуренции;  

– снижение в условиях глобального экономического кризиса покупательской 

способности населения и, как следствие, сложности в расширении рынков сбыта;  

– высокий уровень арендной платы;  

– недостатки системы налогообложения;  

– ограниченный доступ к источникам финансирования;  

– трудности с поиском и подбором кадров;  

– нехватка собственных оборотных средств; 

– отсутствие необходимой техники и оборудования; 

– многочисленные проверки со стороны контролирующих органов [1]. 

Опыт стран с развитой экономикой свидетельствует о том, что государственная 

политика в отношении малого и среднего предпринимательства осуществляется на 

системной основе. Главной задачей этой политики является создание для субъектов МСБ 

условий наибольшего благоприятствования, которые предполагают стабильность 

экономической политики, развитие рыночной инфраструктуры, наличие идеологического 

фона стимулирования предпринимательской инициативы и т.п. При этом государство 

реализует систему мер по правовому, финансовому, материально-техническому и 

информационному обеспечению устойчивого развития МСБ [2]. 

Системность и  целостность государственной политики в области малого и среднего 

бизнеса обеспечиваются путем:  

– создания системы функционирования конкурсного механизма использования 

государственных ресурсов и распределения государственных заказов;  

– интеграции механизмов, обеспечивающих управление полным жизненным циклом 

объектов государственного регулирования;  

– определения субъектов управления, наделенных правами единого заказчика в 

территориальном и отраслевом разрезе;  

– разделения функций и механизмов регулирования и поддержки с соответствующим 

организационно-структурным управлением;  

– построения организационных структур управления на базе четкого разграничения 

полномочий, прав, ответственности представительных и исполнительных органов власти 

различного уровня;  
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– организации деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления на основе группировки функций по укрупненным блокам;  

– формирования структуры управления на принципах гибкости и   максимальной   

адаптации   к изменяющимся условиям;  

– использования в практике управления матричных и других современных структур 

при реализации целевых программ и проектов;  

– создания системы обратной связи и информационного обеспечения государственного 

регулирования на основе внедрения единой системы мониторинга и прогнозирования 

последствий принимаемых решений;  

–  материально-технического, кадрового и информационного обеспечения. 

В экономически развитых странах для малого и среднего предпринимательства 

создаются благоприятные условия, главными из которых являются следующие:  

– высокие гарантии сохранения частной собственности; 

– широкая хозяйственная самостоятельность и свобода действий предпринимателей; 

– поддержка добросовестной конкуренции и борьба с монополистической 

деятельностью; 

– льготное кредитование и финансирование, существенная помощь в предоставлении 

инвестиций [3, с. 90-96].  

Из таблицы 1 видно, что в Казахстане цели государственной поддержки МСБ 

подразделяются на общие, специальные и специфические. Кроме того, по уровню 

реализации эти цели делятся на государственные, региональные и местные. 

 

Таблица 1 – Цели государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Республике 

Казахстан 

Виды целей Краткая характеристика целей 

Общие  1 Поддержка и развитие конкуренции. 

2 Выравнивание шансов для начинающих предпринимателей. 

3 Содействие решению проблем занятости. 

Специальные 1 Установление единого правового поля, устранение дискриминации 

малых предприятий, обеспечение равноправного с крупными 

предприятиями доступа к ресурсам. 

2 Создание и поддержание специальной инфраструктуры. 

3 Поддержка начинающих предпринимателей. 

4 Поддержка малых предприятий в низкоконкурентных и социально-

затратных регионах и отраслях. 

5 Обеспечение доступа малых предприятий к дефицитным и дорогим 

ресурсам. 

Специфические 1 Снижение транзакционных издержек. 

2 Сокращение доли теневого оборота в малом и среднем бизнесе. 

3 Стимулирование кооперации между крупным и малым бизнесом. 

4 Дополнительная поддержка бизнеса на региональном уровне и в 

отдельных отраслях. 

 

Государственная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса базируется на 

следующих принципах:  

– разграничение полномочий по поддержке субъектов МСБ на республиканском и 

местном уровнях;  

– формирование механизмов ответственности органов государственного управления по 

гарантированию благоприятных условий для развития субъектов малого 

предпринимательства;  

– делегирование органами государственного управления полномочий субъектам малого 

предпринимательства в формировании и реализации направлений государственной политики 
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в области развития малого бизнеса, экспертизе проектов нормативных правовых актов РК, 

регулирующих развитие МСБ;  

– обеспечение полного и всестороннего доступа субъектов МСБ к получению 

поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, установленными 

государственными программами развития предпринимательства [4]. 

 Государственная поддержка МСБ осуществляется в следующих формах: 

–  финансовая (наличие многочисленных доступных источников рискового капитала); 

– материально-техническая (сдача в аренду и возможность покупки, в том числе на 

льготных условиях, средств производства); 

– информационная (обеспечение возможностей пользования информационными 

сетями, доступа к базам данных); 

– консультативная (развитие специализированных консалтинговых услуг по вопросам 

налогообложения, страхования, планирования, маркетинга, ведения учета и отчетности, 

оформления патентов). 

Государство реализует следующие мероприятия по поддержке  субъектов малого 

предпринимательства: 

– льготный режим налогообложения;  

– легализация активов; 

– упрощение административных процедур и разрешений;  

– защита от бюрократических проволочек; 

– предоставление преференций при проведении государственных закупок на 

производство продукции, выполнение работ и оказание услуг; 

– облегчение доступа к кредитным ресурсам; 

– подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов МСБ и 

др. [5]. 

Передача в конкурентную среду непрофильных производств крупных государственных 

и квазигосударственных предприятий также способствует развитию малого и среднего 

бизнеса.  

В Казахстане действует Фонд развития предпринимательства «Даму», созданный в 

1997 г. в целях стимулирования экономического роста субъектов МСБ, повышения 

эффективности использования финансовых средств государства, направляемых на 

поддержку малого предпринимательства. 

Постоянно совершенствуя инструменты финансирования, фонд «Даму» осуществляет 

адресную поддержку малого предпринимательства в рамках реализации таких программ, как: 

– программа развития системы микрокредитования в Казахстане; 

– программа гарантирования кредитов субъектов МСБ, выдаваемых банками второго 

уровня; 

– проектное финансирование; 

– программа развития малых городов; 

– программа кредитования субъектов МСБ (в том числе женского 

предпринимательства) из средств республиканского бюджета; 

– учебно-методическая, информационно-аналитическая и консалтинговая поддержка 

субъектов малого предпринимательства и др. 

В Казахстане уделяется большое внимание созданию специализированных институтов 

поддержки и развития предпринимательства (промышленные парки и бизнес-инкубаторы), 

создающих благоприятные условия для формирования и развития новых предприятий МСБ в 

различных регионах республики, в результате чего  создаются десятки тысяч постоянных 

рабочих мест, увеличивается приток частных инвестиций, внедряются новые 

производственные технологии в промышленности и в сельском хозяйстве.  

На основании результатов проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

совершенствование механизма государственного регулирования развития малого и среднего 

бизнеса целесообразно осуществлять в следующих направлениях:  
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1 Совершенствование нормативно-правой базы функционирования субъектов МСБ, в 

том числе системы налогообложения. 

2 Устранение административных барьеров. 

3 Совершенствование финансово-кредитных механизмов, в том числе целевое 

финансирование субъектов МСБ. 

4 Расширение взаимодействия малых и крупных предприятий. 

5 Развитие системы оказания услуг и предоставления информации предприятиям МСБ. 

6 Развитие общественного движения предпринимателей. 

7 Привлечение малого и среднего бизнеса к созданию региональных кластеров. 

8 Реализация региональных целевых программ повышения конкурентоспособности 

субъектов МСБ. 
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 

 «МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Механизм государственного управления является сложным и многоплановым как в 

структурном, так и функциональном отношении. Его главными компонентами, кроме 

субъектов, о которых уже упоминалось, являются функции, формы, методы и стадии. 

Именно они в наибольшей степени выражают сущность и содержание государственного 

управления. Поэтому они стали предметом тщательного исследования многих авторов. 

Научно-практическая ценность полученных результатов не столько в том, что они 

привлекают внимание специалистов к поискам наиболее правильных ответов на 

дискуссионные вопросы, сколько в том, что они с различных позиций формируют широкое 

представление о данном весьма сложном государственно-правовом явлении. Это позволяет 

на практическом уровне выбирать наиболее оптимальные варианты комбинирования 

функции управления в конкретных условиях. 

Понятие «механизм государственного управления» является базовым при формировании 

управленческого воздействия, реализуемого системой государственного управления. Исходя из 

этого, оно требует детального рассмотрения и последующей конкретизации. 

Исследованию данного понятия посвящен ряд работ отечественных и зарубежных 

специалистов. Г.В. Атаманчук рассматривает механизм государственного управления как 

сложную систему государственных органов, организованных в соответствии с определенными 

принципами для осуществления задач государственного управления [2, c. 124]. 

По мнению Ю.А. Тихомирова «механизм социального управления представляет собой 

способ организации и функционирования управления, которое находит свое выражение в 
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выдвижении обоснованных целей, в создании и развитии управляющей системы, которая 

призвана осуществлять во время управленческого процесса достижение целей», а механизм 

государственного управления «это демократическая государственная организация 

управленческого влияния на общественные процессы»[12]. 

Б.П. Курашвили, рассматривая механизм государственного управления, разделяет 

позиции относительно определения социального управления как взаимодействия 

управляющей и управляемой систем в процессе использования объективных законов 

последней и условности размежевания субъекта и объекта управления социальных систем, 

для которых характерно органическое единство субъектов и объектов управления, их 

переплетение, относительность, обмен ролями. Исходя из этого, он делает вывод, что 

«государственное управление - это, конечно, влияние, но если быть более точным, то – 

взаимовлияние», а государственное управление определяет как «организационное 

сотрудничество государства с коллективными и индивидуальными членами общества, 

которое обеспечивает целесообразное закономерное функционирование и развитие 

общественных отношений»[12, c. 5] . 

По мнению Л.П. Юзькова, существуют два основных подхода к определению понятия 

«механизм» - структурно-организационный и структурно-функциональный. В соответствии с 

первым подходом механизм характеризуется как совокупность определенных составляющих 

элементов, которые создают организационную основу определенных явлений, процессов, а 

механизм государства - как «совокупность учреждений», в рамках которых осуществляется 

«государственное руководство обществом». В соответствии со вторым подходом при 

определении механизма того или другого государственно-правового института (процесса, 

явления) внимание акцентируется не только на организационной основе его построения, но и 

на его динамике, реальном функционировании. Сам Л.П. Юзьков отдавал предпочтение 

структурно-функциональному подходу, и, учитывая это, в общем плане определяет 

механизм государственного управления как организацию практического осуществления 

государственного управления (исполнительно-распорядительной деятельности)[12, c.8]. 

Итак, механизм государственного управления является сложным и системным образованием, 

которое органически объединяет в себе те или другие составляющие элементы. 

Из имеющихся определений данного понятия следует согласиться с мнением 

Л.П. Юзькова, который, считает, что под «механизмом государственного управления» 

следует понимать совокупность определенных составляющих элементов, которые создают 

организационную и методологическую основу процессов государственного управления. 

Таким образом, понятие «механизм» в процессе развития в рамках социальных наук 

претерпело существенные изменения своего первоначального значения и приобрело 

широкий спектр новых значений. 

И. Кривенко предложила следующие варианты определения понятия «механизм»: 

1) механизм государственного управления представляет собой совокупность 

логических связей, процедур, описывающих в социальных системах процесс «организации 

сверху», или процесс управления; 

2) в более обобщенном виде, механизм государственного управления представляет 

собой комплекс информационных управленческих воздействий, направленных на изменение 

объекта управления с целью его трансформации, что схематично показано на рисунке 1. 

Следует уточнить, что задачи управляющей подсистемы не ограничиваются 

трансформацией объекта управления и потому вышеприведенное определение требует 

конкретизации. Так, государство как управляющая система реализует задачи целеполагания, 

стабилизации, выполнения программы, слежения или оптимизации и тем самым 

обеспечивает либо удержание выходных характеристик системы при изменениях внешней 

среды в требуемых пределах, либо выполнение системой действий по изменению значений 

ее характеристик или характеристик внешней среды [13]. 
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Рисунок 1 – Механизм государственного управления 

 

При этом, несмотря на задачу системы управления – будь то удержание характеристик 

системы в заданных значениях, либо их изменение количественное, или качественное – 

состояние объекта управления во времени будет изменяться в соответствии с поставленными 

задачами. Потому, в обобщенном виде, механизм государственного управления может быть 

определен как информационное воздействие, инициирующее изменение состояния объекта 

управления. 

Исходя из необходимости преобразования внешнего воздействия в изменение 

состояния объекта управления, действие механизма государственного управления 

невозможно без соответствующей ему организационной структуры и необходимого 

взаимодействия между ее элементами и компонентами. 

Для достижения эффективности работы механизма в процессе государственного 

управления, необходимо, чтобы данный механизм обеспечивался рациональной 

организационной структурой (без лишних иерархических уровней, согласований и 

дублирования функций) и оптимальными взаимодействиями между элементами 

(компонентами) данной структуры, построенными на основе адекватного механизму 

распределения полномочий и ответственности между уровнями иерархии. Следовательно, 

механизм требует оптимального распределения полномочий и ответственности. 

Таким образом, при формировании механизма государственного управления 

целесообразно использовать подход, предполагающий:  

1) анализ и, при необходимости, разработку теоретико-методологического аспекта;  

2) разработку организационного аспекта механизма, основанного на сформированном 

теоретико-методологическом базисе;  

3) анализ правового аспекта механизма и, при необходимости, его коррекцию в 

соответствии с изменениями структуры и функций управляющей подсистемы. 

Аспекты анализа при формировании механизма государственного управления 

схематично показаны на рисунке 2. 

Теоретико-методологический аспект механизма государственного управления может 

быть представлен в двух составляющих: концептуальная составляющая предполагает 

определение теоретических подходов, отражающих генезис управляемого объекта; данные 

теоретические подходы составляют основу для разработки инструментов управления данным 

объектом, что отражается в методической составляющей данного аспекта[14]. 

Данная схема дает возможность конкретизации направлений исследования в процессе 

разработки и усовершенствования механизмов государственного управления в различных 

сферах жизнедеятельности государства и общества. 

Дело в том, что в каком бы звене государственного аппарата не происходили 

преобразования, это неизбежно оказывает влияние на всю систему государственного 

управления. Поэтому изучение механизма управления, его содержания и структуры дает 

возможность получить представление о методологической основе системного решения 

практических задач и реализации основных направлений реформирования государственного 

управления и организации государственной службы. 
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Рисунок 2 – Аспекты анализа механизма государственного управления 

 

В юридической литературе проблема механизма государственного управления 

обсуждается много лет. Однако сама модель механизма государственного воздействия на 

общественные процессы еще не получила своей теоретической завершенности. Обычно с 

понятием механизма государства связывается система государственных органов, 

осуществляющих управлением обществом. Имеется попытка включить в механизм государства 

не только государственные органы, но и предприятия, учреждения, а также двусторонние связи 

между ними. В характеристике государственного управления некоторые авторы особое значение 

придают социальному механизму его формирования и реализации[3, c. 29]. 

Применительно к государственному управлению в узком смысле (то есть управлению в 

системе исполнительной ветви власти) другие авторы определяют механизм как организацию 

практического осуществления государственного управления (исполнительно-распорядительной 

деятельности). В качестве элементов этой организации как сложной динамической 

(функционирующей) системы выделяются субъекты государственного управления, объекты 

государственного управления, взаимодействие субъектов и объектов управления. 

В то же время понятие «механизм государственного управления» нуждается в 

дальнейшей конкретизации. Дело в том, что в научной литературе рассматриваемая 

категория нередко отождествляется с другим понятием - «система государственного 

управления». В связи с этим необходимо провести четкую грань между ними. К тому же за 

рамками анализа остаются качественные аспекты механизма государственного управления. 

Понятия «система государственного управления» и «механизм государственного 

управления» взаимосвязаны и неотделимы друг от друга. Механизм отражает взаимосвязь 

трех сторон государственного управления: организационно-структурную (систему), 

функциональную (содержательную) и само управляющее воздействие на общественную 

систему. Известно, что организационная структура любого государственного органа 

неизбежно определяется содержанием деятельности этого органа, его функциями. То же 

можно сказать в отношении государственного аппарата в целом: организационная структура 

государства определяется его функциями. Наряду с этим, речь следует вести о воплощении в 

реальность сущности и содержания, методов и форм государственного управления. Одним 

из сущностных признаков управления является его целенаправленный характер (например, 

обеспечение стратегического развития Республики Казахстан, достижение высокой 

организации общественной жизни и т.д.). 

Особо следует акцентировать внимание и на то, что первоосновой управления в 

обществе является государственная власть во всех ее формах и видах проявлений. Причем, 

согласно Конституции Республики Казахстан (ст. 3), единственным источником 

государственной власти является народ, который осуществляет власть непосредственно 
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через республиканский референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление 

своей власти государственным органам[15]. Этим самым подчеркивается демократический 

характер государственного управления в республике, а само управление базируется на 

определенных принципах, руководящих положениях (равноправие граждан на участие в 

государственном управлении, учет общественного мнения и гласность и др.). Иначе говоря, 

механизм государственного управления характеризуется своими качественными 

особенностями. 

С учетом сказанного механизм государственного управления можно определить как 

функционирование системы государственного аппарата, ядром которого выступает 

управленческий процесс, целенаправленное воздействие на общественную систему. К тому 

же механизм государственного управления предполагает социальную оценку его конечных 

результатов, то есть эффективность для общественной практики, а потому должен быть 

дополнен социологическим подходом к его изучению. 

Организация государственного воздействия на общественную систему имеет сложный 

характер. Сюда входит ряд компонентов: с одной стороны, кадры государственной службы, 

информация и оргтехника, обеспечивающие управленческий процесс, с другой - принципы, 

функции, методы, формы и стиль руководства, выражающее социально-политическую 

сущность и содержание государственного управления; и, наконец - элементы самого 

управленческого процесса (стадии управленческого цикла, управленческие отношения и др.). 

С учетом специфических особенностей государственного управления его механизм получает 

свое закрепление в правовой форме. 

Управленческая деятельность государственных органов носит характер активного 

воздействия на общественные процессы. В результате такого воздействия возникают 

многочисленные управленческие отношения, наиболее важное из которых регулируются 

нормами права. В данном случае речь идет о механизме правового регулирования 

управленческих отношений. Если исходить из общетеоретических положений, то правовое 

опосредование механизма государственного управления включает нормативно-правовую 

основу, управленческие правоотношения, акты реализации субъективных прав и юридических 

обязанностей сторонами данных отношений. В отдельных отраслях (сферах) правовое 

опосредование механизма государственного управления наполняется конкретным содержанием. 

Рассмотрение проблемы механизма государственного управления не завершается его 

юридической характеристикой, а имеет в дальнейшем «выход» в социальную среду, в 

общественную практику. Правовое опосредование определяет лишь общие контуры 

механизма государственного управления и не может (и не должно) в деталях 

регламентировать все содержание управленческого процесса. Поэтому стороны 

управленческих правоотношений обладают определенной степенью свободы в процессе 

исполнения законов и других нормативных правовых актов. С учетом конкретных условий 

акты реализации субъективных прав и юридических обязанностей имеют тот или иной 

«диапазон» исполнимости. Непосредственная же оценка эффективности управляющего 

воздействия на общественные отношения выходит за рамки юридического анализа. В этом 

случае реальное положение дел в управленческой практике можно определить с помощью 

социологического подхода с использованием существующей методики конкретно-

социологических исследований[16]. 

Государственное управление не является однородным в функциональном отношении, 

напротив, характеризуется многообразием своего проявления. В составе его функций многие 

авторы называют: анализ ситуаций; прогнозирование; программирование; информационное 

обеспечение; регулирование; организацию; координацию; контроль. 

Всесторонний анализ ситуаций, положение дел, происходящих процессов в обществе 

являются необходимым условием научно обоснованного управления, в том числе 

правильного определения его целей и задач, эффективных способов их выполнения. 

Планирование - определение достижения конкретных результатов деятельности в тот 

или иной период, а также путей и средств их достижения. Оно представляет собой 
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одновременно функцию и метод управления. Данная функция была незаслуженно 

дискредитирована критикой социалистической системы планирования, обусловленной 

господством социалистической собственности, и закономерно легализуется проводимой 

административной реформой. В положениях о федеральных министерствах 

предусматривается их обязанность вносить в Правительство РФ проекты планов и 

прогнозные показатели деятельности министерств. Без планирования невозможно 

управление, ориентированное на конечные результаты. 

Прогнозирование – научное обоснование перспектив, выработка стратегии управления 

и предвидение его результатов исходя из анализа изменений и процессов, происходящих в 

жизни общества. Обоснованные, достоверные прогнозы являются необходимым условием 

правильной организации и осуществления государственного управления, учитывающего во 

взаимосвязи объективные и субъективные факторы развития. 

Программирование как функция управления представляет собой специфический вид 

планирования. Оно выражается в определении целей деятельности, а также экономических, 

организационно-правовых условий и средств их достижения. 

Информация - базовая функция функционирования исполнительной власти. 

Информационное обеспечение составляет основу взаимоотношений между 

управляющими субъектами и управляемыми объектами, а также осуществления практически 

всех других функций управления. Обеспечение качественной информацией управляемых 

объектов является важнейшим направлением деятельности органов управления, значение 

которого постоянно возрастает. 

Регулирование в самом общем виде сводится к установлению определенного правового 

режима той или иной деятельности либо решению вопроса и его корректировке в 

зависимости от изменяющихся условий. 

В литературе и особенно в периодической печати, а также в нормативных правовых 

актах часто механически употребляется словосочетание «государственное регулирование и 

управление» либо «государственное управление и регулирование». В подобных случаях 

смысл терминов «управление» и «регулирование» зачастую остается неопределенным. 

Однако, прежде всего эти понятия нельзя противопоставлять: оба они выражают 

управляющее воздействие, что иногда не признается свойством регулирования. Между тем 

регулирование – это тоже управление, но имеющее особенности, с учетом которых в 

литературе его обоснованно рассматривают в качестве функции управления. 

Вместе с тем указанные понятия нельзя отождествлять. Термин «управление» 

применяется к случаям осуществления всех или части его функций в отношении 

управляемого объекта. Оно характеризуется прямой связью между субъектом и 

подведомственными ему объектами управления, наличием относительно постоянных (часто 

повторяющихся) административно-правовых отношений между ними. Регулирование 

отличается узкой специализацией функций и методов управляющего воздействия[17]. 

Оно реализуется в виде нормативно-правового влияния на процессы, совершающиеся в 

экономике, технике, медицине, образовании и т.д. Содержание, сфера, методы 

регулирования во многом определяются особенностями общественных отношений, которые 

являются объектом его воздействия. Оно может касаться объектов управления (например, 

естественных монополий, негосударственных коммерческих организаций и т.д.), либо 

определенных видов деятельности (например, семеноводства), либо применения или 

использования предметов (например, лекарственных средств), либо определенных вопросов 

(например, ценообразования, тарифов) и т.д. 

Организация как функция управления - вид деятельности, состоящий в формировании 

системы государственного управления и обеспечении ее функционирования. Она заключается в 

первую очередь в определении и образовании системы органов государственного управления, 

установлении их правового положения, формировании государственной службы в этих органах, 

совершенствовании структуры управления, его форм и методов. 

Координация - обеспечение согласованной работы различных органов управления, 
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подведомственных им объектов с целью наиболее эффективного выполнения их общих или 

взаимосвязанных задач. Координация может достигаться двумя путями: либо соглашением 

между ее заинтересованными участниками, либо властным предписанием уполномоченного 

государственного органа, обязательного для координируемых участников. Например, в целях 

координации федеральные министерства могут издавать совместные нормативные правовые 

акты, а в установленных случаях - координировать деятельность других федеральных 

органов исполнительной власти в порученной тому или иному министерству сфере 

деятельности. 

Контроль заключается в установлении соответствия фактической деятельности 

правовым предписаниям и заданиям. Он является одним из способов обеспечения 

дисциплины и законности в деятельности органов государственного управления, 

организаций, а также физических лиц. Контроль обладает свойством регулирующего 

воздействия на управляемые процессы. В необходимых случаях он позволяет влиять на 

изменение, корректировку, отмену принятых решений с точки зрения не только их 

законности, но и целесообразности. В силу этого контроль выступает элементом 

управленческого цикла, стадией процесса управления. Значимость контроля состоит также в 

том, что он выполняет информационную функцию в отношениях между субъектом и 

объектом управления по принципу обратной связи. 

Указанные функции являются общими, характерными для управления в целом. 

Государственное управление осуществляется в присущих ему формах характерными 

для него методами, закрепляемыми в основном административно-правовыми нормами. 

Формы государственного управления – это внешние выражения управляющего 

воздействия. Они классифицируются по разным критериям. 

Методы государственного управления – способы управляющего воздействия на 

управляемые объекты (субъекты). Они также разнообразны. 

Важно различать функции, формы и методы государственного управления и его 

органов, которые обладают ими в различном объеме и сочетании в зависимости от 

особенностей в правовом положении, целей и задач конкретных видов данных органов. Так, 

не для всех органов характерна координация, лишь специально уполномоченные органы 

управления вправе применять меры административного принуждения и т.д.[18]. Кроме того, 

функции органов не следует, как это часто делается, смешивать с их конкретными задачами 

и полномочиями по осуществлению функций. 

Государственное управление осуществляется в определенном порядке. Действующие 

нормативные правовые акты и административная практика органов государственного управления 

дают основания для вывода о том, что процесс управления включает следующие стадии:  

а) определение целей и задач, подлежащих выполнению;  

б) подготовка и принятие решений, необходимых для их выполнения;  

в) организация выполнения принятых решений;  

г) контроль за их выполнением. 

Таким образом, механизм государственного управления есть функционирование 

системы государственного аппарата. Сущность данного механизма состоит в организации 

государственного управления с целью упорядочивающего воздействия на социальные 

процессы. В структурном отношении механизм государственного управления включает, с 

одной стороны, компоненты, без которых управленческий процесс невозможен (кадры 

государственной службы, информация, оргтехника), с другой - основные элементы, 

выражающие социально-политическую сущность и содержание государственного 

управления (принципы, функции, методы, формы и стиль руководства); с третьей - само 

управляющее воздействие на общественную систему. Функционирование системы 

государственного аппарата предполагает единство юридических средств правового 

опосредования механизма государственного управления (нормативно-правовая основа, 

управленческие правоотношения, акты реализации субъективных прав и юридических 

обязанностей) и социальной оценки его эффективности. 
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ЖУНУСОВА Д.А., РАХИМБЕРДИН К.Х.  

ВКГУ им. С. Аманжолова. г. Усть-Каменогорск 

 

СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ 

 

В современном мире сексуальная эксплуатация детей рассматривается как серьезная 

угроза безопасности. Проблема ответственности за данное преступление остро стоит перед 

мировым сообществом. Число преступлений против половой неприкосновенности детей 

продолжает расти быстрыми темпами.  

Детская проституция определяется как «участие за плату или материальное 
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вознаграждение в сексуальных актах с взрослыми или лицами, не достигшими восемнадцати 

лет». Отличие детской проституции от юридически определяемого акта изнасилования 

состоит в обмене услуг на деньги или их эквивалент: наркотики, еду или другие товары [1]. 

В отличие от взрослой проституции сексуальная эксплуатация несовершеннолетних имеет 

более серьёзные последствия для жизни и здоровья ее жертв. Несмотря на наличие 

законодательного обеспечения, защита несовершеннолетних в сексуальной сфере далека от 

совершенства и требует более четкой правовой регламентации.  

Детскую проституцию (так же, как и взрослую) делят на организованную и 

неорганизованную. В ее организационную структуру входят несовершеннолетние, которые 

работают на улице, на трассе, на вокзалах, в гостиницах, клубах, банях, интим-салонах и 

других развлекательных заведениях. Беспризорные и безнадзорные дети занимаются в 

основном уличной, вокзальной и проституцией на трассе. Работают они подчас в 

антисанитарных условиях и за минимальную плату. Среди них много подростков, мир 

которых ограничен треугольником: вокзал, детприемник, вендиспансер. Сутенеров они не 

интересуют, но иногда эту роль могут выполнять взрослые-бомжи, отбирая у них все 

заработанное и оставляя подростков даже без этих малых средств к существованию [2].  

Организаторами и потребителями такой проституции являются, как правило, взрослые. 

Ими могут быть как случайные лица, так и знакомые и даже близкие родственники. Они 

несут уголовную ответственность за вовлечение в занятие проституцией или принуждение к 

продолжению занятия проституцией в отношении несовершеннолетнего по 134 УК РК. 

При этом действия взрослых, которые образуют объективную сторону данного состава 

преступления, могут выражаться как в физическом воздействии на несовершеннолетних 

(причинение телесных повреждений, лишение свободы), так и в психическом (обман, 

уговоры, подкуп и др.). Неорганизованная детская проституция представляет собой группы 

бездомных детей или проживающих в семьях, которые периодически занимаются оказанием 

секс-услуг за небольшую плату, которую тратят на какие-либо вещи, еду, развлечения и др.  

Ранняя половая распущенность как пренебрежение к моральным запретам общества 

может способствовать в психологическом плане возможности совершения преступлений 

несовершеннолетними. Они могут сами провоцировать криминальные ситуации, а иногда и 

становиться жертвами преступных посягательств. Катализатором в данном случае выступает 

негативное окружение подростков, неумеренные материальные потребности, употребление 

спиртных напитков, праздное провождение свободного времени. 

При детской проституции поведение несовершеннолетних отличается от взрослой. 

Среди отличий отметим: 

 – неосознанность совершаемых поступков у детей. Основными мотивами выступают 

стремление к самоутверждению, желание казаться взрослыми, любопытство; 

 – получение оплаты за свои услуги в различных формах (взрослые – деньгами, дети и 

подростки – вещами, косметикой, спиртными напитками, едой, сигаретами и т.д.); 

 – оказание интим-услуг в любом месте по желанию клиента (взрослые – 

преимущественно в гостинице, съемной квартире и др., дети – в автомобиле, подвале, 

подъезде, на вокзале и др.);  

– принятие несовершеннолетним алкоголя или других ПАВ при оказании сексуальных 

услуг. Ребенку обычно вменяется в обязанность пить со своим клиентом и вместе с этим 

напаивать самих клиентов, в особенности тех, у которых можно украсть крупную сумму;  

– занятие проституцией с сопутствующим нахождением в приемнике-распределителе, 

приюте либо принудительное возвращение к родителям;  

– шантажирование и запугивание подростка возможным обнародованием занятия 

проституцией перед значимой группой сверстников, в школе в случае отказа от дальнейшего 

занятия этим видом деятельности [3].  

Проституцию несовершеннолетних также отличает то, что за предоставлением платных 

секс-услуг ребенка всегда стоит взрослый: родитель или опекун, сутенер или сводник и т.д. 

К факторам сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, занимающихся проституцией, 
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на наш взгляд, можно отнести:  

– социально-экономические: низкий доход в семье, безработица, отсутствие 

социальной помощи от государства;  

– семейный фактор: конфликтные отношения в семье, проблемы детско-родительских 

отношений, отчим или приемные родители, наличие только одного родителя; 

 – медицинский фактор: алкоголизм и наркомания родителей, наличие у родителей 

проблем с психологическим или физическим здоровьем.  

Рассматривая детскую проституцию как социально-правовое негативное явление в 

научных источниках указывают на девочек-проституток, забывая такой вид детской 

проституции, как гомосексуальная проституция. В обществе закрепился стереотип, что 

занятие проституцией – исключительно женское занятие. Занятие проституцией не зависит 

ни от пола, ни от возраста, ни от расы. Наряду с женской проституцией всегда существовала 

и мужская. Само понятие «мужская проституция» понимается в широком смысле слова. 

Различается не только гомосексуальная, но и гетеросексуальная проституция мужчин. 

Вовлекаются в проституцию и несовершеннолетние лица мужского пола. Среди 

несовершеннолетних, оказывающих платные услуги, выделяют несколько видов таких лиц – 

«мальчики по вызову» и «мальчики на подхвате».  

Очень часто в категорию проституток попадают выпускники детских домов. Причины 

этого обусловлены распадом системы начального профессионального образования, куда 

могли бы пойти учиться дети с низким образовательным уровнем, и повышением престижа 

высшего образования, где выпускники детских домов просто неконкурентоспособны, 

высоким уровнем безработицы, практическим отсутствием мест работы для 

несовершеннолетних. Все это вынуждает бывших воспитанников искать другие средства для 

существования.  

На сегодняшний день существуют опасные венерические и другие заболевания, 

передаваемые половым путем. А что же будет тогда с несформировавшимся женским 

организмом девушки-подростка, подвергающемся многократным половым актам. Девушки, 

предлагающие себя за деньги, зачастую пренебрегают личной гигиеной и подвергаются этим 

болезням. Дети сильнее, чем взрослые подвержены риску венерических заболеваний, так как 

они не могут оценить необходимость правил безопасного секса, а если и понимают их 

значение, то физически не могут защитить себя и противостоять взрослым в их сексуальных 

желаниях. Более привлекательными для потенциальных клиентов, получающих сексуальные 

услуги, являются несовершеннолетние, так как вероятность заразиться венерическими 

болезнями от них ниже. Стремительный рост уровня детской проституции свидетельствует о 

необходимости дальнейшей разработки эффективных программ его профилактики и 

преодоления и их внедрения в общество.  

В целях предупреждения сексуальной эксплуатации несовершеннолетних государством 

должен применяться ряд мер:  

– включение в образовательные программы информации об опасности сексуальной 

эксплуатации, которой могут быть подвергнуты несовершеннолетние, и о способах защиты;  

– способствование созданию и работе различных организаций для защиты 

несовершеннолетних, которые могут быть подвержены риску сексуальной эксплуатации, в 

целях предупреждения и выявления всех её форм;  

– повышение выявляемости лиц, способствующих развитию проституции 

несовершеннолетних.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.Ерохина Л.Д., Буряк М.Ю. Торговля женщинами и детьми в социальной и криминологической 

перспективе. – М., 2002. – С. 360.  

2. Забрянский Г.И. Криминогенно-виктимогенная среда несовершеннолетних («Сексуальное подполье») 

// Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2011. – № 2. – С. 103– 110.  

3.Бондаренко Л.А. Проституция несовершеннолетних как социально-психологический феномен // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2014. – № 2. – С. 44–46. 



78 

 

УДК 343.2/.7 

ЖУНУСОВА Д.А., РАХИМБЕРДИН К.Х.  

ВКГУ им. С. Аманжолова. г. Усть-Каменогорск 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ВОВЛЕЧЕНИЕ  

В ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИЕЙ  

 

В казахстанском обществе проституция стала распространенным явлением наряду с 

безработицей и ростом цен. Предложение об оказании «секс услуг» публикуются в 

объявлениях СМИ, где они предлагаются через охранников и обслуживающий персонал 

гостиниц, некоторые просто стоят вдоль проезжей части дорог на оживленных улицах 

города.  

Говоря о проституции, все понимают значение данного слова и кто такие секс-

работницы. На законодательном уровне понятия проституции не закреплено, большое 

количество авторов высказывают различные точки зрения, в которых прослеживаются 

разнообразные суждения и отношения к проституткам. Несмотря на большое количество 

определений, дающих авторами в различной литературе, практически сформировать четкое 

понятие проституции дело сложное и трудоемкое.  

Между тем, мнения общества разделились: одни остаются сторонниками того, что 

проституция является одним из видов отклоняющегося, социально вредного поведения. Они 

считают её результатом кризисных явлений в социальной и экономической сферах нашей 

жизни, которую необходимо запрещать, так как продажный секс противоречит 

общепринятой морали общества. Другие же, напротив, высказывают точку зрения, что давно 

пора последовать примеру зарубежных государств, в которых организация и занятие 

проституцией легализованы [1; 2; 3].  

Проституция несовершеннолетних исторически столь же древнее явление, как и 

взрослая. Но в силу указанных кризисных явлений, проблема сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних сохраняется, преступления, связанные с ней, часто латентны. В связи с 

отсутствием открытого доступа к информации о них, возникают сложности с оценкой 

показателей преступности в исследуемой сфере.  

Также существует масса сложностей у субъектов правотворческой деятельности с 

пределами правового регулирования сексуальных отношений. Правовое воздействие 

возможно в той мере, в какой оно обращено на волевое поведение субъектов в рамках 

объективных природных и социальных законов. Несмотря на наличие законодательного 

обеспечения, в Казахстане наблюдается рост спроса на детскую проституцию. Её выделяют в 

отдельную категорию. Она, по степени своей опасности, представляет собой обособленный 

вид проституции. Однако, в практике не встречается чистой детской проституции. Как 

правило, несовершеннолетние проститутки не работают отдельными группами. Как 

показывает анализ материалов архивных уголовных дел РК, рассматриваемых в судах по 

статьям 134, 308, 309 УК РК, сексуальная эксплуатация несовершеннолетних входит в состав 

групп, где большинство проституток совершеннолетние. Такая теневая деятельность 

приносит сверхдоходы ее организаторам, выступает источником финансирования 

транснациональных преступных группировок, является экономической подпиткой 

организованной и профессиональной преступности. В данной статье, хотелось бы 

остановиться на таком составе преступления, как вовлечение в занятие проституцией 

несовершеннолетнего (ст. 134 Уголовного кодекса Республики Казахстан) [4]. 

Основным объектом рассматриваемого нами преступления являются отношения, 

обеспечивающие нравственные устои несовершеннолетнего лица, вовлекаемого в 

проституцию. Социальная опасность деяния проявляется не только в том, что нарушает 

моральные устои общества, но и активно способствует распространению наркомании, 

пьянства, венерических заболеваний, ВИЧ - инфекции, криминальной субкультуры. 

Факультативным – честь, достоинств, неприкосновенность личной жизни. Общественная 
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опасность деяния выражается в том, что оно ведет к падению нравов в обществе, негативно 

сказывается на семейных отношениях и на воспитании подрастающего поколения.  

Объективная сторона преступления выражается в двух альтернативных действиях:  

1) Вовлечение в занятие проституцией;  

2) Принуждение к продолжению занятия проституцией. Несмотря на противоправный 

характер указанного вида деятельности, по существу он является разновидностью трудовой 

деятельности человека, состоящей в выполнении работ или оказании услуг. Причем иногда 

проституция воспринимается общественностью как профессия, предполагающая нелегкий и 

рискованный, но отчасти доходный труд.  

Преступление считается оконченным с момента вовлечения, независимо от того, 

начало лицо заниматься проституцией или нет. Количество потерпевших, лиц, вовлеченных 

в это занятие (один или более), для квалификации значения не имеет.  

В статье 308 «Вовлечение в занятие проституцией» УК РК, отсутствуют способы 

вовлечения, на что стоит обратить внимание законодателю, чтобы в последующем не 

возникало вопросов при квалификации преступления. Способы вовлечения должны носить 

ненасильственный характер. По нашему мнению, вовлечение несовершеннолетнего в 

занятие проституцией можно определить как давление на несовершеннолетнего, 

сопровождающееся активными действиями, имеющими целью воздействия на него со 

стороны лица, достигшего возраста 18 лет и направленное на побуждение к занятию 

проституцией. Принуждение к продолжению занятия проституцией – это противоправное 

воздействие на волю лица с тем, чтобы побудить его продолжить занятие. Преступление 

считается оконченным с момента принуждения. Цель принуждения – пресечь попытки 

прекращения занятия проституцией, которые предпринимает потерпевший, чтобы, 

например, заниматься ею самостоятельно и уклониться от контроля, по моральным 

соображениям.  

Способы принуждения, кроме насильственного, на квалификацию по ст. 308 

Уголовного кодекса Республики Казахстан не влияют. Вовлечение или принуждение, 

сопровождающееся совершением других преступлений (изнасилованием клиента или 

повреждением имущества и др.), требует дополнительной квалификации. В частности, 

вовлечение, сопровождающееся куплей-продажей лица, его вербовкой, перевозкой, 

укрывательством или получением, образует совокупность с преступлением, 

предусмотренным ст. 128 (торговля людьми) УК РК.  

Субъективная сторона деяния означает, что виновный осознает факт не достижения 

потерпевшим 18-летнего возраста. Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего 

характеризуется высокой степью латентности [5; 6; 7; 8, с.135; 9, с.147; 10; 11].  

Это обусловлено не только нежеланием несовершеннолетних заявлять о совершенном в 

отношении них преступления в органы внутренних дел в связи с боязнью мести со стороны 

преступников и оглаской сведений об их роде деятельности, а также тщательной 

маскировкой преступной деятельности под видом туристических фирм, общественных 

организаций и т.д., но и проблемами организационного характера, недостатками правового 

регулирования борьбы с данным видом преступлением. Последнее связано с отсутствием в 

казахстанском законодательстве норм, направленных на обеспечение защиты жертв 

проституции, их реабилитацию, а также специального закона о противодействии 

проституции, предусматривающего организационные вопросы деятельности 

правоохранительных и иных государственных органов в данной сфере, о необходимости 

которого неоднократно заявляли специалисты.  

И в заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на обильное законодательное 

обеспечение, защита несовершеннолетних в сексуальной сфере далека от совершенства и 

требует более четкой правовой регламентации. Борьбу с вовлечением несовершеннолетних в 

занятие проституцией нужно начинать, прежде всего, с исследования всех аспектов 

проституции, как одной из значимых проблем современности, в виду того, что проституция в 

глазах молодежи перестает быть аморальным явлением и формой социальной девиации.  
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АЙНАЛЫМ КАПИТАЛЫНЫҢ СЫНЫПТАМАСЫ ЖӘНЕ  

ОНЫҢ ҰДАЙЫ ӨНДІРІС ҮДЕРІСІНДЕГІ АТҚАРЫМДЫҚ РӨЛІ 

 

Кезкелген кәсіпорынды капиталдар жиынтығы ретінде қарастыруға болады, ол өз мәні 

бар, кәсіпорын қызметіндегі мақсатқа жетуде атқарымдық рөлі бар қажетті өндіріс 

факторларын құруға бағытталады. 

Өзінің шаруашылық қызметін бастап, оны ары қарай жалғастыру үшін кәсіпкер қолма-

қол ақша және басқа да қаражаттарды (капитал) өндіріске сала отырып, негізгі және айналым 

қорлары арасындағы қаражатты бөлу сияқты өте күрделі мәселені шешеді, ол мәселенің 

өлшемі өндіріс және капитал айналысы үдерісінде өскен қайтарымы өте тез болып табылады. 

Негізгі активтердің маңызын жоққа шығармай (қаражат-мүліктер, оларда құн болады 

және компания оларды тауар өндіру үшін, қызмет көрсету үшін сатып алады, олар ағымдағы 

жылдың аяғында қолданылмайды), айналым капиталы ең маңызды негізгі өндіріс факторы 

болып табылады, оған экономикалық теорияның классиктері үлкен назар аударуы, оның 

ұдайы өндіріс үдерісінде атқарымдық рөлі және өзіне тән ерекшеліктері бар. 

Айналым капиталы өндірістің барлық кезеңдерін қамтамасыз етіп, капиталдың 

ауыспалы айналымның барлық кезеңдерінде әр түрлі нысандарда кездесіп отырады: 

дайындау, өндірістік, өткізу т.б. бастапқы капиталдың кейбір сомасы түрінде ол кезкелген 

бизнестің басында болады және сатып алу нәтижесінде өндіріс нысанына (ресурстарға) 

айналады. Өндірістен өте отырып, тауарлық ресурстар тауарларға, жұмысқа, қызмет 

көрсетуге айналып, соның нәтижесінде айналым капиталы өндіріс нысандарынан тауар 

нысанына айналады. Ең соңында, іске асыру кезеңінде айналым капитал өзінің бастапқы 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226
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(ақшалай) нысанына айналады. 

Айналым капиталының барлық элементтерін қолдануымен байланысты қаржылық 

нәтижеге, шаруашылық операцияларына, ақшалай түсірімдерге, төлемдерге әсер ететін 

шешімдер айналым капиталының элементтеріне, тетіктер жүйесіне, әдістеріне, басқарудың 

ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз етуіне ғалымдардың, бизнес өкілдерінің үлкен 

қызығушылығын туғызады. 

Өндірістің дамуы, өсіп келе жатқан бәсекелестік қоршаған ортаның өзгеріп отыратын 

шарттарына үнемі бейімделіп отыруын, өндіріс факторларына деген икемді тәсілді, бұрында 

сынақтан өткен мәселелерді шешудің әдістерінің болуын талап етеді. Әсіресе, бұл айналым 

капиталының жағдайы мен құрылымына тиянақты бақылау, оларды терең талдау өте қажет. 

Ағымдағы активтер мен кредиторлық берешек арасындағы нормативті ара-қатынасты 

қамтамасыз ету айналым капиталын бөлудің сыныптамалық жаңа белгілерін енгізуді талап 

етеді. 

Айналым капиталын бөлудің қажеттілігін есеп нысанына байланысты Адам Смит 

өзінің «Халықтардың байлығының шығуы мен себептері жөнінде зерттеу» атты жұмысында 

бірінші болып мойындаған. Ол айналым капиталының екі нысанын атап көрсеткен: ақшалай 

және заттай (1сурет). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет  1 – А. Смит бойынша активтердің сыныптамасы 

 

Сонымен қатар, А Смит  айналым капиталының пайдамен байланысын атап көрсетті. 

А.Смиттің айтуынша, айналым капиталы өз иесіне пайда әкелетін тауарлардан тұрады, егер 

де олар өндіріс циклы мерзімінде сатылса, онда олар негізгі капиталды құрайтын тауарларға 

қарағанда пайда әкеледі [1]. 

Соңғылары өз иелерін ауыстырмай-ақ өндіріс үдерісіне қатысады. Айналым капиталының 

маңызды ерекшелігі оның құрамына кіретін тауарлардың сандық өлшенетін сатып алушылық 

күшінің болуында, бұл күш тауар иесі өз тауарларын сатқанда оған қайтып келеді. 

А.Смит тек айналым капиталының пайданы қалыптастырудағы рөлін ғана атап 

көрсетті, алайда ол «капиталдың бұл элементінің» қаржылық нәтижеге әсерінің механизмін 

ашып көрсетпеді. 

Басқа экономист – Рикардо өзінің «Салық салудың саяси экономиясының басы» атты 

еңбегінде кәсіпкерге қайтып оралатын капиталдың жылдамдығы мен уақыты арасындағы 

айырмашылықты байқап, бұл байланыстың сипатын ашуға тырысты. Оның айтуынша, 

негізгі капитал өте көп қызмет істейді, бұл оның кәсіпкерге қайтып оралу уақытына әсер 

етпей қоймайды. 

Керісінше, айналым капиталының қалыптасу мерзімі аздау болғандықтан, кәсіпкерге 

тезірек қайтып оралады, яғни, өндірістің әрбір циклында капиталға деген сұранысқа әсерін 

тигізеді. Экономикалық ой-пікірдің дамуының жаңа кезеңі марксистік саяси экономияның 

пайда болуы деп есептеледі. 

К. Маркс құн және қосымша құнды қалыптастыру механизміндегі капиталдың әр түрлі 

элементтерінің рөлін ашуда едәуір жетістіктерге жетті. Ол  капиталды қалыптасу сипатына 

ЖИЫНТЫҚ КАПИТАЛ 

Айналым капиталы 

Ақшалай 

    нысан 

Заттық 

 нысан 

    Негізгі капитал 

Еңбек құралдары 

Құрылыстар 

Адами капитал 
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және өнім құнын жасауға қатысуына байланысты тұрақты және өзгермелі деп екіге бөлді. 

К.Маркс былай деп жазды: «Еңбек үдерісі жағынан алғандағы жұмыс күші, субъективті 

және объективті факторлар болып табылатын капиталдың құрамды бөліктері құнның өсуі 

жағынан алғанда тұрақты және өзгермелі капитал болып табылады» [2]. 

К.Маркс өзгермелі капиталға айналым капиталын да жатқызған, ол капиталдың 

бөліктері кәсіпорынның қызметінің нәтижелігіне бірдей деңгейде әсер етпейді деп атап 

көрсетті. 

Капиталдың сыныптамасының эволюциясы және оның элементтері 1-кестеде 

көрсетілген.  

 

Кесте 1 – Капитал сыныптамасының дамуы 

Экономикалық 

теорияның 

классиктері 

Сыныптаманың 

мазмұны 

Сыныптаманың 

белгілері 

А.Смит Негізгі және айналым  капиталы Есеп формасы 

Рикардо Негізгі және айналым  капиталы Айнылым жылдамдығы және 

уақыты 

К.Маркс Тұрақты және өзгермелі капитал Құнның құрылуына және 

қосымша құнға қатысу сипаты 

 

Сонымен, экономикалық теория классиктері кезең-кезең бойынша айналым 

капиталының өндіріс үдерісіндегі және кәсіпорынның қызметінің нәтижелерінің 

қалыптасуындағы орны мен рөлін ашып көрсетті. Шаруашылық социалистік жүйесі 

жағдайында капитал ұғымы жоқ, алайда материалдық-заттық мазмұн және құндық баға 

сақталып қалады.Кәсіпорындардың өндірістік қорларында айналым қорлары болады, олар өз 

алдына өндірістік айналым қорларына және ұдайы өндіріс үдерісінің үздіксіз болуын 

қамтамасыз ететін айналыс қорларына бөлінеді. 

Айналым қорларының осы сыныптамасының негізі олардың қалай ұсталатындықтары 

арасындағы айырмашылықта болып табылады. Өндірістің айналым қорлары өндіріс 

үдерісіне қызмет істейді. Айналыс қорлары өткізу үдерісіне қатысады. Өндіріс қорларын 

негізгі және айналымға бөлу негізінде олардың өндіріс циклындағы қолданылу 

сипаттарының әр түрлілігі және дайындалатын өнімге олардың құнының өткізілуі жатыр. 

Яғни, Карл Маркс көрсеткен сыныптамалық белгілер болып табылады.  

Кәсіпорынның өндіріс қызметінің үдерісінде кәсіпорынның серпінді тепе-теңдігінің ең 

көрнекі көрінісі ретінде айналым капиталының ұдайы қозғалысы болып отырады. Бұл жерде 

кезкелген ауытқу кәсіпорынды дұрыс жолдан тайдырады және тез арада басқару шешімдерін 

қабылдауды қажетсінеді: қаражат жетіспеген жағдайда несие алу, дайын өнім «тұрып» 

қалғанда өткізу саясатын жақсарту, аяқталмаған өндірісте айналым баяуласа, материалдар 

мен жұмыс күшін басқа жерге ауыстыру қажет.   

Айналым капиталын нормаланған және нормаланбаған деп бөлуде өндіріс саласына 

қатысатын барлық айналым капиталын нормаланатынын айта кету керек (яғни тиелген 

тауардан басқалары). Айналым капиталында нормаланған тыс қажеттіліктерді қазіргі сәтте 

анықтау мүмкін. Айналым капиталының нормаланбаған атқарымдық түрі тұрақты 

қозғалыста болады, олар қаржылық циклге қызмет көрсетеді және икемді оңтайландырылған 

болжамға жатады.  

Қаржылық экономикалық тұрақтылық тұрғысынан алып қарағанда айналым 

капиталының маңызды сипаттамасы өтімділік болып табылады, яғни оның ақшалай 

қаражаттарға айналу қабілеті. Өтімділік деңгейі бойынша айналым капиталы шетелдік және 

отандық тәжірибеде келесі ірі топтарға бөлінеді: абсолюттік өтімді, тез өткізілетін және баяу 

өткізетін [3]. Айналым капиталының абсолюттік өтімді бөлігі отандық талдау практикасында 

ақшалай қаражаттар мен қысқа мерзімді қаржылық салымдарды өзіне қосып алады.  

Халықаралық практикада айналым капиталының абсолютті өтімді бөлігіне ақшалай 
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қаражаттар, қолма-қол ақша (кәсіпорынның иелігіндегі) және ақшалай эквиваленттер 

(балама) қысқа мерзімді жоғары өтімді инвестициялар жатады, бұл инвестицияларға құнның 

өзгеру тәуекелдігі қауіп төндірмейді және де олар оңай белгілі бір ақшалай сомаға 

айырбасталына алады, сонымен катар, бұған талап етілмелі салымдар жатады [4]. 

Тез өткізілетін айналым капиталы тобына дебиторлық берешек (халықаралық 

практикада алынатын шоттар) жатады, ол кәсіпорынға тиесілі, бірақ әлі ала қоймаған 

қаражаттар болып табылады. Дебиторлық берешектің өтімділігі біраз мөлшерде құбылып 

тұруы мүмкін. Бұл бап кредиттік жүйедегі рыноктың қарым-қатынастар жағдайындағы 

дамудың нәтижесі болып табылады, яғни оның алғашқы нысаны – коммерциялық кредит, 

бұл кредит тауар сатып алған және көрсетілген қызмет үшін төлемді өтеу мерзімін кейінге 

қалдыру нәтижесінде қызмет істеп тұрған кәсіпорындардың бір-біріне ұсынатын кредиті 

болып табылады.  

Айналым капиталының ең өтімді бөлігіне өндірістік және коммерциялық 

кәсіпорындарда оның негізгі элементі болып табылатын материалдық босалқы қорлар 

жатады. Материалдық босалқы қорына шикізат пен материалдардың қоймадағы босалқы 

қорлары, шикізат пен материалдардың транспорттық босалқы қорлары, дайын өнім босалқы 

қорлары, аяқталмаған өндіріс жатады. Олар ең төменгі өтімді болып табылады, себебі, 

босалқы қорларды ақшалай нысанға ауыстыру үшін уақыт тек сатушыны табу үшін ғана 

емес, одан сатылған материалдық құндылықтардың төлемін алу үшін де қажет.  

Айналым капиталының көлемі мен құрылымына келсек, олар біраз мөлшерде тек 

өндіріс үдерісінің қажеттіліктерімен ғана емес, сонымен қатар кездейсоқ факторлармен де 

анықталады. Сондықтан айналым капиталын тұрақты және өзгермелі де болу керек. 

Айналым капиталының тұрақты бөлігі оның өзгермейтін бөлігін көрсетеді, ол 

маусымдық немесе кәсіпорынның операциялық қызметінің толқуларына байланысты емес, 

ол тауарлық-материалдық құндылықтардың маусымдық сақталуының қалыптасуымен, 

мақсатты бағытпен байланысты емес. Айналым қаражатының тұрақты бөлігі кәсіпорынға 

операциялық қызметті жүзеге асыру үшін қажет айналым қаражатының төмендетілмейтін 

минимумы ретінде қарастырылады.  

Айналым қаражатының өзгермелі бөлігі өндірістің көлемінің маусымдық өсуімен, 

өнімді өткізумен, кәсіпорынның әр кезеңдегі шаруашылық қызметін қалыптастырудың 

қажеттілігімен, маусымдық сақталатын тауар-материалдық құндылықтармен, мақсатты 

бағытпен тікелей байланысты. Айналым қаражатының бұл бөлігінің құрамында әдетте 

олардың ең үлкен және орташа бөліп атап көрсетуге болады [5]. 

Отандық және шетелдік авторлар айналым қаражаттардың сыныптамаларының басқа 

да белгілерін қарастырады: қалыптасу қайнар көздері бойынша, капитал жұмсалымдарының 

тәуекелдік деңгейі бойынша, объективті және субьективті негіз бойынша, босалқы қор мен 

ағынның ара қатынасы бойынша, айналым нақтылығы бойынша. 

Алайда берілген тәсілдер айналым капиталды қалыптастыру үдерісін көрсетеді немесе 

оның мүмкін болар нысанының тар аспектілерін сипаттайды. 

Айналым капиталын пайдалану үдерісінің мазмұны кәсіпорынның өндірістік-

коммерциялық циклының үздіксіз етуін қамтамасыз етуде болып табылады, ол цикл өндіріс 

кезеңінен және айналыс кезеңінен тұрады.  Өндіріс кезеңінде айналым активтері жаңа 

түрлерінің қалыптасуы және жұмыс істеп тұрған айналым капиталының ұдайы өндірісі үшін 

құн базасы жүзеге асырылады. Айналыс кезеңі ауыспалы айналымның аяқталуы және тауар 

нысанындағы жұмыс істеп тұрған айналым капиталының ұдайы өндірісін қамтамасыз етуге 

арналған. 

Айналым капиталын парасатты қолдану рыноктық қарым-қатынастарға сәйкес біраз 

ұстанымдарды орындаған кезде ғана мүмкін болады: 

- айналым капиталының нақты және нормативті көлемі арасындағы оңтайлы қарым-

қатынасты қамтамасыз ету; 

- тауарлық-материалдық құндылықтарды үнемді және тиімді қолдану; 

- өндірістің босалқы қорын жасауға кететін шығындарды азайту; 
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- айналым қаражаттарының өндірістің босалқы қорларында ең аз мөлшерде болуын, 

өндіріс үдерісінің үздіксіз болуын сақтай отырып қамтамасыз ету; 

- қозғалыстағы, ағындағы айналым капиталының үлесін көбейту; 

- айналым капиталына деген қажеттілікті ең жоғары мөлшерде мүмкін болар өзін-өзі 

қаржыландыру. 

Осы ұстанымды есепке ала отырып, айналым капиталын қолдану кәсіпорынның 

қызметінің өндірістік және коммерциялық оңтайлы жағдайларын туғызуға бағытталуы керек. 

Бір жағынан, бұған материалдық-заттық өндіріс қорларын ең күшті қолдану бойынша тиімді 

шараларды өткізу арқылы қол жеткізуге болады, ал екінші жағынан, ұсталған айналым 

капиталының ең аз мөлшерінде ең жоғары шаруашылық нәтижесін қамтамасыз ете алатын 

қаржылық-коммерциялық қызметтің жүзеге асырылуы арқылы да қол жеткізуге болады.  

Бұл шаралар негізінде ұстанымдарды зерттеудің қажеттілігін, кәсіпорынның активтері 

элементтеріне авансталған айналым капиталын қолданудың кешенді басқару механизмін 

құрудың қажеттілігін анықтайды. 

Таза айналым капиталы деген түсінік әзірше отандық кәсіпорындар жұмысының 

практикасына кіргізілген жоқ. Бірақ кәсіпорынның қаржылық жағдайы туралы мәліметтердің 

сыртқы пайдаланушылары, мысалы банкирлер, нарықтық экономикасы жақсы дамыған 

елдерде (Жапония, АҚШ және т.б.) айналым капиталының қайнар көзі мен оның 

қолданылуы туралы мәліметтер жиі пайдаланылады, бұл таза айналым капиталының ең аз 

көлемін анықтауға мүмкіндік береді. Компанияның  басшылығы бұл ақпараттарды ішкі 

бақылаулар үшін пайдаланады, себебі олар таза айналым капиталын фирманың жұмыс 

капиталы ретінде бағалайды, банктің қарызгері ретінде айналым капиталының 

жылдамдығына оның қаржылық нәтижелері мен фирманың тәуекелдік деңгейі тәуелді. Бір 

жыл ішінде жұмыс капиталының өсімі кәсіпорынның маңызды экономикалық 

мақсаттарының бірі болып табылады [6]. 

Таза айналым капиталы екі әдіспен анықталады: 1-ші (ағымдағы активтер ағымдағы 

пассивтер); 2-ші меншікті қаражат және ұзақ мерзімді міндеттемелер, яғни кәсіпорынның 

ұзақ мерзімді капиталды (үздіксіз капитал) алу ұзақ мерзімді міндеттемелер (5 сурет). Ұзақ 

мерзімді несиелер мақсатты бағытталған сипатқа ие болғандықтан (негізгі және басқа да 

айналымнан тыс активтердің ұдайы өндірісі), таза айналым капиталы – бұл кәсіпорынның 

меншікті айналым қаражаты немесе айналымнан тыс активтердің қажеттіліктерін ұзақ 

мерзімді пассивтер мен меншік капиталы есебінен жабудан кейін айналым активтеріне 

авансталған меншік капиталы [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет 5 – Таза айналым  капиталы және оның  қаржылық-шаруашылық механизмі 

элементтері арасындағы байланыс 
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Алайда, кәсіпорындар қаражаттардың ажыратылуына, олардың орынсыз қолданылуына 

жол береді. Бұл жағдайда жиі айналым капиталы барлық қаржыландыру көздерінен құрылуы 

мүмкін: жеке меншік, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қарыз бен кредиторлық берешек. 

Бұл жағдай аналитиктерге айналым капиталы жеке меншік қаражат пен ұзақ мерзімді 

міндеттердің қосындысын тең екенін айтуға мүмкіндік береді. Қаражаттардың ажыратылуы 

әбден мүмкін, бірақ бұл ұғым кәсіпорынның таза салынған меншік капиталы ұғымына сәйкес 

келмейді.Сондықтан жұмыс капиталы дегеніміз қысқа мерзімді кредиторлық қарызды алып 

тасталынған айналым қаражаты болып саналады. 

Біздің ойымызша, бұл көрсеткіш айналым капиталын талдау мен Қазақстандық 

өндірістерде олардың қолданылуын бақылауда ерекше орын алуы керек. Осылайша, 

айналым капиталының негізгіден түпкі ерекшелігі өндіріс үдерісінің үздіксіздігін 

қамтамасыз етеді, айналымның жоғары жылдамдығы бар, соның арқасында кәсіпорынның 

қаржылық қажеттілігіне өз әсерін тигізеді. 
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АУЫЛ  ШАРУАШЫЛЫҒЫНА  ИНВЕСТИЦИЯ  ТАРТУДЫҢ  ТЕОРИЯЛЫҚ  

ЖӘНЕ  ӘДІСТЕМЕЛІК  НЕГІЗДЕРІ 

 

Соңғы жылдары Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласында инвестициялық 

белсенділікті жандандыру – тұрақты экономикалық өсу мен бәсекеге қабілеттілікті 

арттырудың негізгі жолы болып табылады. Алғашқы кезеңде бұл үрдіс қаржы құралдарының 

жеткіліксіздігінен тежелді және ұзаққа созылды. Сондықтан, қазіргі таңда халық 

шаруашылығын реформалаудағы маңызды міндеттердің бірі инвестициялық қызметтің 

белсенділігі және экономиканы сауықтыру мен дағдарыстан шығу талаптарына жауап бере 

алатын оның жаңа механизмдерін жасау болып табылады. 

Ауыл шаруашылығы еліміздің экономикасында маңызды салалардың бірі болып 

саналғандықтан, көп жағдайда инвестициялық климатты бағалауда оның қолайсыз жақтарын 

айғақтайды, ал бұл өз кезегінде  аймақтағы инвестицияның жеткіліксіздігі мен белсенділіктің 

төмендеуіне және жұмыс істейтін капитал салымдарының төменгі деңгейдегі тиімділігіне  

әсер етеді. 

Сондықтан, нарықтық экономиканың ерекшеліктерін ескере отырып, ауыл 

шаруашылығында инвестициялық үрдісті қалыптастыруда әлемдік технологияларды және 

менеджмент пен маркетингтің озық әдістерін қолдануға негізделген, оның механизмдерін 

қалыптастыруда ең тиімді инвестициялық жобаларды нарықтық механизмдер арқылы 

дайындау ғылыми және тәжірибелік тұрғыдан өзекті мәселе болып табылады.  

Нарықтық экономиканың дамуы шаруашылық тұлғалардан, біріншіден, оның 

бәсекеқабілеттілігін ұлғайту, екіншіден, өзгермелі экономика жағдайында оның қызмет 

жасауындағы тұрақтылығын қамтамасыз етуді талап етеді. Жалпы қоғамның және жеке 

шаруашылық тұлғалардың дамуы ұлттық табыс өсімін қамтамасыз етуде ұдайы өндірістің 

материалдық құндылықтарына негізделеді. Осы өсімді қамтамасыз ететін құралдардың бірі 
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инвестициялық қызмет болып табылады.  

Инвестициялар – бұл ақшалай құралдар, мақсатты банк салымдары, пайлар, акциялар 

және басқа құнды қағаздар, технологиялар, машиналар, құрал-жабдықтар, лицензиялар, сол 

сияқты кәсіпкерлік қызмет нысанына салынатын несиелер, кез келген мүлік құқығы, 

интеллектуалды құндылықтар және тағы да басқа пайда алу мақсатындағы қызмет түрлері. 

Инвестиция қызметіндегі нысан барлық салалар мен халық шаруашылығы салалары 

бойынша қайта құралған қорлар және айналым құралдары, құнды қағаздар, мақсатты қаржы 

салымдары, ғылыми-техникалық өнімдер, сол сияқты мүлік құқығы және интеллектуалды 

меншік құқығы болып табылады.  

Инвестициялық қызмет инвестиция нарығында жүзеге асырылады, ол өз кезегінде 

ұдайы өндірістің негізгі қорына күрделі қаржы салымын, қозғалмайтын нарықты, құнды 

қағаздар нарығын, интеллектуалдық құқық және меншік нарығын, инвестициялық жоба 

нарығын қамтитын жеке бөліктерден тұрады.  

Инвестиция нарығының жағдайы және оның бөлігі сұраныс, ұсыныс, баға, бәсеке 

сияқты көрсеткіштермен сипатталады. Көбісі өз бөліктерінде инвестиция нарығының 

қалыптасу кезеңінде болғандықтан, жоғарыдағы көрсеткіштер әрдайым өзгеріп отырады [1].           

Инвестиция нарығында нарық коньюнктурасын зерттеу әсіресе, инвесторлар  үшін   

маңызды. Бұл тәуекелділік себебінен келген төмен табыс немесе  инвестицияланатын 

капиталдың жоғалуына байланысты болады. Барлық нарықтағы сияқты, инвестициялық 

нарық бөлігі дамудың төрт негізгі сатысымен – коньюнктуралық көтерілу, коньюнктуралық  

тойтарыс, тұрақтылық кезеңі, коньюнктуралық құлдыраумен сипатталады. Барлық нарықтар 

үшін инвестициялық нарық құрамының сатылары бірдей емес  (кесте 1). 

Кәсіпорын инвестиция нарығының коньюнктурасын зерттеу үшін оның мониторинг 

жүйесін құру керек. Әлемдік тәжірибеде инвестиция нарығында жұмыс істеу жүйесі 

дамыған, әрдайым инвестицияланатын нысанның рейтингісі жарияланып отырады. Біздің 

елде бұл тәжірибе енді ғана даму үстінде. 

Инвестициялық нарықта макроэкономикалық зерттеу елдің инвестициялық ахуалын 

бағалауға бағытталған және келесідей болжамды зерттейді: 

- жалпы ішкі өнім серпінін, ұлттық табыс және өнеркәсіп өнімінің өндірістік көлемі; 

- ұлттық табысты бөлу серпіні (қор жинау және тұтыну); 

- жекешелендіру үрдісін дамыту; 

- инвестициялық қызметті заңды түрде зерттеу; 

- жеке инвестиция нарығын, оның ішінде, қор және ақшалай. 

 

Кесте 1 - Инвестициялық нарықты зерттеу 
 Инвестициялық нарық коньюнктурасын зерттеу   

1 Инвестициялық нарықты дамыту бағытында макроэкономикалық көрсеткіштерді болжамдау 

және бағалау 

2 Экономика салаларына инвестицияны тартуды болжамдау және бағалау 

  Аймаққа инвестициялық тартуды болжамдау және бағалау 

4 Жеке инвестициялық жобаға, инвестицияның нарық бөлігіне инвестицияны тартуды бағалау 

5 Кәсіпорынның инвестициялық қызметінде стратегияны дайындау 

6 

 

Нақты күрделі қаржы салымы, қаржылық және инновациялық инвестициясын қамтитын 

кәсіпорынның   тиімді инвестициялық портфелін қалыптастыру 

7 

 

Кәсіпорынның инвестициялық портфелін басқару (оның ішінде инвестиция 

диверсификациясы, капиталды  

реинвестициялау және басқа да) 

Ескерту -  Зерттеушілердің еңбегі негізінде автор құрастырған. 

   

Экономиканың жеке салаларына инвестицияны тартуды зерттеу осы салаларға деген 

өнім қажеттілігін, келешегін, серпінін және коньюнктурасын зерттеумен сипатталады. 

Кәсіпорынның әрбір өнім түрі белгілі тіршілік циклінен, оның ішінде туылуы, өсім, кеңейту 

және құлдыраудан өтеді. Қоғамның қажеттілігі жеке салаларды дамытуды анықтайды, яғни олар 
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отын-энергетикалық кешен, машина құрылысы, көлік, құрылыс және ауыл шаруашылығы. 

Салаларға инвестицияны тартуды бағалаудың негізгі көрсеткіштері ретінде екі 

вариантпен есептеуде қолданатын активтердің табыстылық деңгейі қолданылады: 

- қолданылатын активтердің жалпы сомасына жататын өнімді өткізуден түсетін пайда 

(тауар, қызмет түрлері);  

- қолданылатын активтердің жалпы сомасына жататын баланс пайдасы. 

Салалар бойынша инвестицияны тарту барысында талдау жасау осы көрсеткіштер 

бойынша ретімен жүзеге асырылады [2, 3]. 

      Осы келтірілген көрсеткіштер бойынша зерттеу жүргізуде инвестициялық тарту 

несие бойынша банктің пайыздық мөлшерінің өзгеру серпінін және инфляциялық үрдісті 

есепке ала отырып, қарастыруы қажет. Келешекте салалардың дамуын (даму тұрақтылығы, 

қаржы ресурстарының дамуын қамтамасыз ету, мемлекеттік қолдау дәрежесі, өнімді 

өткізудегі пайда және тағы басқа), инвестициялық тәуекел дәрежесін (кәсіпорындар мен 

салалар өнімінің бәсекеқабілеттілігі, саладағы әлеуметтік деңгейін) бағалау қажет. Салаларға 

инвестицияны тартуды жалпы бағалау интегралды көрсеткіштер түрінде жүреді, яғни жеке 

көрсеткіштердің маңыздылығы инвестициялық шешім қабылдаудың мәнінің сомасымен 

есептеледі. Бағалауда оның факторларын есепке алу қажет. 

 Инвестициялық қызметті мемлекетпен қаржыландыру және несиелеу міндеттерінің 

шешілуі осылайша инвестициялау формасын және бағытын таңдауды талап етеді. 

Қаржыландыру және несиелеу ақша құралын беру шарттарына тәуелді өзара 

ерекшеленетіндігі белгілі [4]. Қаржыландыру қайтару шартынсыз ақша құралын пайдалануға 

беруді қарастырады. Сол сияқты несиелеу белгілі уақыт аралығы өткенде оны қайтару 

шартымен, белгілі бір ақша сомасын пайдаланумен түсіндіріледі. Экономикалық баламаға 

тәуелді несиелеу қайтарымды немесе қайтарымсыз болуы мүмкін. 

Мемлекет мақсатты бағдарламаны, мемлекеттік қажеттілікті қаржыландырады, сондай-

ақ ұлттық экономиканың өмірлік мақсаттағы салаларын қолдау мен қаржылық көмек көрсету 

бойынша шараларды жүзеге асырады. 

Қаржыландыру бүтіндей салалар мен кәсіпорындардың белгілі бір шығынын төлеу 

арқылы жүзеге асырылады, яғни дотация, субсидия, орнын толтыру арқылы. 

Мемлекеттік қаржыландыру шаруашылық жүргізуші тұлғаларға қажетті ақша сомасын 

тікелей бөлуді қарастырады. Бұған қоса ол жергілікті басқару және билік органдарының 

бюджеті арқылы жүргізіледі. Мұндай орталықтандырылған қаржылық көмек көрсету түріне 

субвенцияны жатқызуға болады. Дамыған елдерде мемлекеттен берілетін қаржылық көмек 

субвенция түрінде көрсетіледі [5]. 

Және де бұл заңды құбылыс: біріншіден, субвенцияның бір бөлігі «инвестицияның» 

статусына ие, екіншіден, субвенциялық қаржыландыру орталық және аймақтық 

бюджеттерден үлестік қатысу формасында жүзеге асырылады, сонымен қатар қатаң  

мақсатты пайдалануды және мақсатсыз пайдаланған жағдайда қаржыны қайтаруды көздейді.  

Мемлекеттік несие отандық және шетелдік заңды, жеке тұлғаларға мемлекеттің басқару 

тұлғаларымен беріледі. Мемлекеттік басқару тұлғаларының әр түрлі деңгейде болуы мүмкін. 

Мемлекеттік несие нақты несие алушыға банк жүйесі арқылы немесе тікелей мемлекеттік 

басқарудың сәйкес органдарымен беріледі. Бірінші жағдайда бөлінген бюджет қаржылары 

мемлекеттік банкіге беріліп, коммерциялық банкіге несие ресурсы түрінде сатылады.  

Екінші жағдайда мемлекеттік несие – несие алушыға мемлекеттің басқару органдарымен 

тікелей мемлекеттің бюджетінен беріледі. Бірақ несиені беру тәсілдері әртүрлі болуы мүмкін. 

Ауыл шаруашылық өндірісінде инвестицияны тарту бойынша жүргізілген зерттеулер 

бірқатар қорытындылар мен ұсыныстар жасауға мүмкіндік берді. 

Ауыл шаруашылық саласына инвестицияны тарту мен тиімді пайдалану – 

кәсіпорынның инвестициялық қызмет саласындағы шешімдерді жасау, қабылдау және 

жүзеге асыру үрдісі. Қарастырылған факторлар жиынтығымен анықталады. Бұл үрдіс белгілі 

бір қағидаларды сақтау арқылы ұйымдастырылуын инвестициялық қызметті жүзеге 

асырылуда оның теориялық және әдістемелік негіздерін құрайды. 
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Ауыл шаруашылығында қалыптасқан экономикалық жағдай әзірге инвестициялық 

үрдіс белсенділігін арттыру үшін нақты алғышарттарға ие емес. Инвестициялық 

белсенділікті арттыру механизмі  салықтық, бюджет және қаржы-несиелік реттеу 

құралдарының бүкіл жиынтығын қосуы тиіс, экономиканы инвестициялау үшін қажетті 

қаржы құралдарының ұлғаюы қамтамасыз етілуі тиіс, ауыл шаруашылық өндірісін 

инвестициялау үшін жағдай жасауы тиіс. Бұл жағдайда мемлекеттің басты міндеті – 

инвестициялық үрдісті арттыру үшін қолайлы жағдай құру мен икемді экономикалық саясат 

жүргізу жолымен инвестициялық үрдісті реттеу болуы тиіс. 

Ауыл шаруашылығы саласына инвестицияны тарту механизмнің факторлары анықталып, 

мемлекет тарапынан қолдаудың қажеттілігі ғылыми-тәжірибелік тұрғыда негізделді. Тікелей 

мемлекеттік инвестициялар мен жеке инвесторлардың салу белсенділігін арттыру үшін тиімді 

экономика – қаржылық құралдарын пайдалану мүмкіндігімен ерекшелінеді.  

Ауыл шаруашылығы саласындағы инвестицияны тарту  мен пайдалану дамыған 

елдердің тәжірибесі бойынша зерттеліп, Қазақстан мен оның аймақтары үшін тиімді 

бағыттары ұсынылды.  Шығыс Қазақстан облысы ауыл шаруашылығында инвестициялық 

тартымдылықты жақсарту мақсатында келесідей іс-шаралады жүзеге асыру қажет: 

- нарықтық қатынастарды дамыта отырып, экономикалық құрылымдарды қайта құруда 

инвестицияны тарту қағидаларын қарастырып отыру; 

- бәсекеқабілеттілік ортаны дамыту; 

- өндіріске жаңа технологиялар мен техникалар, әдістер мен ноу-хоу енгізу; 

- облыста өндірілетін бәсекеқабілеттілігі жоғары өнімдердің көлемін арттыру; 

- өндірістің ғылыми-техникалық деңгейін жоғарылату; 

- ішкі нарықтағы сапалы өнімдер мен қызметтер есебінен қанағаттандыру; 

- нарық жүйесіне сәйкестендірілген жергілікті мамандар даярлау және олардың 

біліктілігін жетілдіру; 

- нарыққа жоғары дәрежедегі менеджмент пен маркетинг әдістерін енгізу; 

- жаңа жұмыс орындарын ашу. 

Ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне кешенді инвестицияларды тарту және 

қолдану нәтижесінде инвесторға агроөнеркәсіп кешеніндегі тауар және ақша ағымдарын 

бақылауға мүмкіндік береді. Мұндай механизм барлық қатысушылардың қаржылық 

тәуекелін азайтуға, ағымдағы іс-әрекетке қатысты операцияларды жүргізу шығындарын 

кемітуге, жерлерді едәуір оңтайлы пайдалануға, қаржы қозғалысының көлемін арттыруға 

және нақты қажеттіліктерге сүйене отырып, аймақтар бойынша үлестірілетін  инвестиция 

шектерін белгілеуге мүмкіндік береді. Шаруашылық тұлғалардың экономикалық мүдделері 

арасындағы өзара байланысы және аймақтық инвестициялық бағдарлама құрамындағы 

инвестициялық жобаларды іске асыратын әр түрлі деңгейдегі инвесторлар мен кәсіпорындар 

арасындағы қаржы ағымдары қозғалысын сипаттайтын аймақтық инвестициялық бағдарлама 

үлгісі ұсынылды. Аймақтағы ауыл шаруашылығын инвестициялау  механизмін қалыптастырудың 

мұндай әдісі ең тиімді  инвестициялық жобаларды конкурс негізінде іріктеу жүйесіне нарықтық 

құралдар (тетіктер) мен технологияларды ендіруге және аймақтағы ауылдық тұрғындардың 

әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді. 

Ауыл шаруашылық өндірісіне инвестиция тартудың экономикалық механизмін 

пайдалану оның қормен жарақтандырылуын арттыруға, ауыл шаруашылығын жүргізудің 

ғылыми негізделген жүйесін енгізуге, жоғары сапалы, бәсекелік қабілетті өнім өндірісін 

ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

Ауыл шаруашылығына инвесторлар қолайлы жағдай туғызу негізінде инвестиция 

тартудың барлық тұлғаларының іс-әрекеттерін ауылдық әлеуметтік дамуының жалпы 

бағыттылығымен сипатталатын экономикалық мүддесінің үйлесімділігін және олардың 

инвестициялық қызметінің белсенділігін арттыруды қамтамасыз ету қажеттілігі туындайды.  

Мемлекеттік және аймақтық деңгейде әр түрлі механизмдерді қолдану арқылы ауыл 

шаруашылығында қолайлы инвестицияны қалыптастыру үлгісі ұсынылды. Инвестиция тарту 

механизмдерін жүзеге асыру мемлекеттік қаржылық қолдау, инвестициялық жеңілдіктер 
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енгізу, жеңілдетілген несиелеуді қолдану, амортизациялық саясат, ауыл шаруашылық 

кәсіпорындарының тұрақтылығын жоғарылату жөніндегі шаралар кешенін жүзеге асыру 

жолымен мүмкін болады.  
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АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Каждая организация, начиная свою деятельность, должна располагать определенными 

финансовыми ресурсами. Оборотные средства организаций призваны обеспечивать 

непрерывное их движение на всех стадиях кругооборота с тем, чтобы удовлетворять 

потребности производства в денежных и материальных ресурсах, обеспечивать 

своевременность и полноту расчетов, повышать эффективность использования оборотных 

средств. 

Проблема эффективного хозяйствования организаций включает лучшее использование 

их ресурсов, и в первую очередь – оборотных средств. Наличие у организации достаточных 

оборотных средств является необходимой предпосылкой для ее нормального 

функционирования в условиях рыночной экономики. 

Оборотные средства являются одной из составных частей имущества организации. 

Основное место в оборотных средствах занимают средства, авансированные в товарно-

материальные ценности. К ним относятся товары, производственные запасы и другие 

товарно-материальные ценности. Некоторая часть оборотных средств организаций может 

находиться в расчетах. Это задолженность покупателей за реализованные им товары (по 

расчетным документам, переданным в банк); задолженность населения за товары,  

проданные им в кредит; суммы по претензиям; различная дебиторская задолженность 

(покупатели по неоплаченным расчетным документам, расчеты по возмещению 

материального ущерба). Как правило, дебиторская задолженность возникает вследствие 

несоблюдения финансовой и платежной дисциплины и слабой работы по сохранности 

собственности, что требует пристального внимания со стороны торговых работников. 

Состояние и эффективность использования оборотных средств - одно из главных 

условий успешной деятельности организации. Развитие рыночных отношений определяет 

новые условия их организации. Высокая инфляция, неплатежи и другие кризисные явления 

вынуждают организации изменять свою политику по отношению к оборотным средствам, 

искать новые источники пополнения, изучать проблему эффективности их использования. 

Характерной особенностью оборотных средств является высокая скорость их оборота. 
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Важно также  уметь правильно управлять оборотными средствами, разрабатывать и внедрять 

мероприятия, способствующие снижению материалоемкости продукции и ускорению 

оборачиваемости оборотных средств. В результате ускорения оборачиваемости оборотных 

средств происходит их высвобождение, что дает целый ряд положительных эффектов. 

Организация в случае эффективного управления своими оборотными средствами 

может добиться рационального экономического положения, сбалансированного по 

ликвидности и доходности. 

Любая коммерческая организация, ведущая производственную или иную 

коммерческую деятельность, должна обладать определенным реальным, то есть 

функционирующим имуществом или активным капиталом в виде основного и оборотного 

капитала. Понятие оборотный капитал тождественно оборотным средствам и представляет 

собой одну из составных частей имущества хозяйствующего субъекта, необходимую для 

нормального осуществления и расширения его деятельности [1]. 

Существует множество определений оборотных средств с разной степенью полноты 

описывающих их экономическую сущность. 

По мнению Шахбазян Е. М.: оборотные средства – это денежные средства, 

авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения [2]. 

Уильям Коллинз определяет сущность оборотных средств как краткосрочные текущие 

активы фирмы, которые быстро оборачиваются в течение производственного периода [3]. 

ПрофессорБланк  И.А. считает, что оборотные активы это активы,  характеризующие 

совокупность имущественных ценностей организации, обслуживающих текущую 

производственно-коммерческую деятельность и полностью потребляемых в течение одного 

производственно-коммерческого цикла [4]. 

Г.Шмален более точно описывает процесс, который обеспечивают оборотные средства, 

по его мнению, оборотные средства служат для создания фондов, которые рассчитаны не на 

определенный срок, а они непосредственно обеспечивают процесс обработки и переработки, 

реализации продукции,  а также формирования денежных ресурсов и их расходования [5]. 

А.М. Бирман, например, определял оборотные средства следующим образом: 

оборотные средства – это средства организации, вложенные в оборотные производственные 

фонды и фонды обращения, то есть в данном определении подчеркивается денежная 

сущность оборотных средств. К этой формулировке склонялся и И. С. Усатов, но он не 

отмечал платежно-расчетную функцию оборотных средств [6]. 

С. Б. Барнгольц дает следующее определение, что оборотные средства – это средства, 

авансированные для формирования запасов оборотных фондов и фондов обращения, малоценных 

и быстроизнашивающихся предметов (в пределах их себестоимости, включающей и 

амортизационные отчисления), необходимых для поддержания непрерывности кругооборота [7]. 

Примерно схожее определение оборотных средств с С. Б. Барнгольцем мы находим и у 

П. Н. Жевтяка, однако оно является наиболее «совершенным», поскольку наиболее точно 

указывает на то, что оборотные средства авансируются с целью обеспечения кругооборота 

средств. В нем более выраженно показывается расчетно-платежное обслуживание 

кругооборота  [7,с. 123]. 

Согласно высказываниям классиков и современных экономистов оборотным средствам 

можно дать несколько определений, но основная их сущность сводится к двум: 

Оборотные средства – это средства труда, которые используются в производственном 

процессе и переносят свою стоимость на производимую продукцию в течение одного или 

нескольких производственных циклов. 

Оборотные средства – это совокупность денежных средств, авансированных для 

создания и использования оборотных производственных фондов и фондов обращения в 

целях обеспечения непрерывного производства и  реализации продукции. 

Оборотные средства представляют собой подвижную часть активов. В каждом  

кругообороте оборотные средства проходят три стадии: подготовительную, 

производственную и сбытовую. 
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На первой стадии денежные средства организации используются для приобретения 

сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий, необходимых для осуществления 

производственной деятельности. На второй стадии производственные запасы превращаются 

в незавершенное производство и готовую продукцию. На третьей стадии происходит процесс 

реализации продукции. Постоянное повторение всех стадий этого процесса называется 

кругооборотом оборотных средств организации. 

Изучение сущности оборотных средств предполагает рассмотрение оборотных фондов 

и фондов обращения. Оборотные средства, оборотные фонды и фонды обращения 

существуют в единстве и взаимосвязи, но между ними имеются существенные различия, 

которые сводятся к следующему. 

Оборотные средства постоянно находятся во всех стадиях деятельности организации, в 

то время как оборотные фонды проходят производственный процесс, заменяясь все новыми 

партиями сырья, топлива, основных и вспомогательных материалов. Производственные 

запасы, являясь частью оборотных фондов, переходят в процесс производства, 

превращаются в готовую продукцию и покидают организацию. Оборотные фонды 

полностью потребляются в процессе производства, перенося свою стоимость на готовый 

продукт. Их сумма за год может в десятки раз превышать сумму оборотных средств, 

обеспечивающих при совершении каждого кругооборота переработку либо потребление 

новой партии предметов труда и остающихся в хозяйстве, совершая замкнутый кругооборот. 

Оборотные фонды непосредственно участвуют в создании новой стоимости, а оборотные 

средства -  косвенно,  через оборотные фонды. 

В процессе кругооборота оборотные средства воплощают свою стоимость оборотных 

фондах и поэтому посредством последних функционируют в процессе производства, 

участвуют в формировании издержек производства. 

Если бы оборотные средства прямо и непосредственно участвовали в создании нового 

продукта, то они постепенно уменьшались бы и к моменту окончания кругооборота должны 

были бы исчезнуть [34]. Оборотные фонды, представляя собой  потребительную стоимость, 

выступают в единой форме – производительной. Оборотные средства, как отмечалось, не 

только последовательно принимают различные формы, но и постоянно в определенных 

частях пребывают в этих формах. 

Оборот фондов обращения неразрывно связан с оборотом оборотных 

производственных фондов и является его продолжением и завершением. Совершая 

кругооборот, эти фонды переплетаются, образуя общий оборот, в процессе которого 

стоимость оборотных фондов, перенесенная на продукт труда, переходит из сферы 

производства в сферу обращения, а стоимость фондов обращения в размере авансированной 

стоимости  из сферы обращения в сферу производства. Так осуществляется единый оборот 

авансированных средств, проходящих через разные функциональные формы и 

возвращающихся в исходную денежную форму. Оборотные средства, совершая кругооборот, 

из сферы производства, где они функционируют как оборотные фонды, переходят в сферу 

обращения, где они функционируют как фонды обращения [4, с. 56]. 

Определение оборотных средств как авансированных денежных средств в создаваемые 

запасы оборотных производственных фондов и фондов обращения не раскрывает полного 

экономического содержания этой категории. Оно не учитывает, что наряду с авансированием 

определенной суммы денежных средств происходит процесс авансирования в эти запасы 

стоимости прибавочного продукта, создаваемого в процессе производства. Поэтому у 

рентабельных организаций после завершения кругооборота фондов сумма авансированных 

оборотных средств возрастает на определенную сумму полученной прибыли. У 

нерентабельных организаций сумма авансированных оборотных средств при завершении 

кругооборота фондов уменьшается в связи с понесенными убытками. 

Оборотные  средства  часто отождествляются  с денежными  средствами. Между  тем  

нельзя  в  прямом  смысле  называть  их  денежными  средствами. Средства, занятые в 

производстве и в обращении, не следует отождествлять с деньгами. Совокупная стоимость 
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авансируется в форме денег и, пройдя процесс производства и обращения, снова принимает эту 

форму. Денежные средства являются посредником в движении средств. Совокупная стоимость, 

выраженная в деньгах, превращается в реальные деньги только временами и по частям. 

Итак, оборотные средства представляют собой авансируемую в денежной форме стоимость 

для планомерного образования и использования оборотных производственных фондов и фондов 

обращения в минимально необходимых размерах, обеспечивающих выполнение организацией 

производственной программы и своевременность осуществления расчетов. 

Оборотные средства организации выполняют две функции: производственную и 

расчетную.  

Выполняя производственную функцию, оборотные  средства, авансируясь в оборотные 

производственные фонды, поддерживают непрерывность процесса производства и переносят 

свою стоимость на произведенный продукт. По завершении производства оборотные 

средства переходят в сферу обращения в виде фондов обращения, где выполняют вторую 

функцию, состоящую в завершении кругооборота и превращении оборотных средств из 

товарной формы в денежную. 

Таким образом, ритмичность, слаженность и высокая результативность работы организации 

во многом зависят от его обеспеченности оборотными средствами. Недостаток средств, 

авансируемых на приобретение материальных запасов, может привести к сокращению 

производства, невыполнению производственной программы. Излишнее отвлечение средств в 

запасы, превышающие действительную потребность, приводит к омертвлению ресурсов, 

неэффективному их использованию. Поскольку оборотные средства включают как материальные, 

так и денежные ресурсы, от их организации и эффективности использования зависит не только 

процесс материального производства, но и финансовая устойчивость организации. 
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ҚАБДОЛДАЕВ Ж.Т. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ҚР САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ НЕГІЗДЕРІ  

 

Сақтандыру қатынастары азаматтық-құқықтық қатынастардың бір түрі ретінде арнайы 

нормативтік-құқықтық актілермен реттеледі. «Сақтандыру қызметі туралы» ҚР Заңының 1 

бабының 1 бөлігінде Қазақстан Республикасының сақтандыру iсi және сақтандыру қызметі 

туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделедi және 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінен, «Сақтандыру қызметі туралы» ҚР 

Заңымен Қазақстан Республикасының өзгеде нормативтік құқықтық актілерінен тұрады деп 

бекітілген. Сәйкесінше сақтандыру қатынастарын реттейтін жоғарыда көрсетілген барлық 

нормативтік-құқықтық актілер сақтандыру заңнамасының негізгі бөлігі болып табылады. 

Бұдан шығатыны, сақтандыру заңнамасы сақтандыру қызметін реттейтін нормативтік-

құқықтық актілердің біртұтас және толық жүйесін құрайды. Сақтандыру заңнамасының 
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негізін екі нормативтік құқықтық акт құрайды: «Сақтандыру қызметі туралы» ҚР Заңы және 

ҚР Азаматтық кодексі, бұл нормативтік құқықтық актілерде сақтандырудың негіз қалаушы 

институттары, элементтері мен санаттары бекітіліп анықталған. [1] 

Қазақстан Республикасының сақтандыру заңнамасы бүгінгі күнге дейін қалыптасу 

сатысында. Соңғы кезеңдерде қабылданған және күшіне енгізілген сақтандыру саласындағы 

бірқатар заңнамалық новеллалар, соның ішінде  көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін 

міндетті сақтандыру, жекеше нотариустардың, адвокаттардың, туроператордың азаматтық-

құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру, қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру 

қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi 

сақтандыру және т.б. секілді заңдардың қабылдануы мұның айқын көрінісі болып табылады. 

Сақтандыру қызметін құқықтық реттеу жүйесінде заңдармен және өзге де нормативтік 

құқықтық актілермен қатар, сақтандыру қызметін құқықтық реттеу туралы теориялық 

тұжырымдарды қамтитын сақтандыру құқығының ғылымы маңызды рөл атқарады. 

Бұл қызметті құқықтық реттеудегі ғылымның рөлі мыналарды қалыптастырудан 

тұрады: нормалардың бәсекелестігі кезіндегі сақтандыру заңнамасындағы олқылықтар мен 

қарама-қайшылықтарды жоюға бағытталған түпкілікті доктриналды тұжырымдарды 

қалыпастыру; сақтандыру заңнамасы нормаларын біртекті қолдану бойынша теориялық 

тұжырымдарды қалыптастыру.    

Аталған тұжырымдар, сақтандыру заңнамасында туындайтын даулы сұрақтарға біртекті 

әрі нақты жауаптар болмаған жағдайда қалыптастырылуы тиіс. Мәселен, сақтандыру 

заңнамасында сақтандыру шартын тәуекелді мәміле ретінде сипаттайтын белгілер 

көрсетілмеген, бұл өз кезегінде сақтандыру шартын іске асыру үрдісінде тәжірибелік 

сипаттағы мәселелердің туындауына негіз болады.  

Сақтандыру қызметінде қайта сақтандырудың орны мен рөлін анықтау және оны 

тағайындау мәселелері бойынша даулар мен пікір-таластар жиі туындайды. Сақтандыру 

заңнамасындағы қайта сақтандыруға қатысты түсініктердегі қарама-қайшылықтар 

сақтандыру тәжірибесінде қайта сақтандыруды және жоғарыда аталған сақтандыру 

санаттарын түсіндіруде біртектіліктің жоқ екендігін көрсетуде. 

Мұндай жағдайларда сақтандыру құқығы туралы ғылым-сақтандыру заңнамасын 

сақтандырудың азаматтық-құқықтық негізін реттеу үрдісіне біртұтас және жүйелі ұстанымды 

қалыптастыруға бағытталған белгілі-бір «құқықтық камертон» рөлін атқарады. Сақтандыру 

қатынастары қатысушыларының жүріс-тұрыс ережелері мен қажетті нормаларын 

қалыптастыратын, сақтандыру тәжірибесі де бұған ықпал етуде. Кез-келген құқық-қоғам деп 

аталатын біртұтас жиынтықтың бір бөлігі және ол қоғамнан құқық өзінің мазмұнын әрі өзінің 

әрекет ету негізін алады. Әрекет етіп отырған құқықтың минималды бір бөлігін ғана 

көрсететін және барлық мәселелерді көздей алатын бір ғана заң оның қайнар көзі бола 

алмайды. Заң ақиқатында тек қана өткен шақты және бұрын орын алған мән-жайларды ғана 

қорытындылайды, ал оның қасында болашақта орын алуы ықтимал оқиғалардың бар 

екендігін естен шығармауымыз қажет. 

Бір жағынан, қолданыстағы сақтандыру құқығы нормаларының жүйесі көпсатылы және 

нормативтік актілердің салалық тиесілігі бойынша әрқилы болып келеді, бұл сақтандыру 

заңнамасының саларалық сипатта болатындығын көрсетеді. Екінші жағынан, сақтандыру 

заңнамасының ішкі құрылымдық мазмұны жүйесіз әрі біртекті емес, бұл мән-жай ғылыми 

зерттеулер мен пікір-таластардың пәні болып табылады.    

Аталған мәселеге қатысты сақтандыру доктринасында назар аударуға тұрарлық әрқилы 

көзқарастар мен пікірлер бар. Оларды қарастыру сақтандыру қатынастарын құқықтық 

реттеудің анағұрлым тиімді жүйесін анықтауға мүмкіндік береді. 

Ресейде, сонымен қатар батыс мемлекеттерінің бірқатарында (мысалы, Германияда) 

сақтандыру нарығын құқықты реттеудің үш деңгейлі жүйесі қалыптасуда (А.П. Архипов и 

В.Б. Гомеля):  

 бірінші деңгей – Азаматтық және Салық кодексі, кодекс мәртебесі бар жекелеген 

заңдар мен құқықтық актілер; 
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 екінші деңгей – сақтандыру қызметі және онымен сабақтас қызметтердің түрлері 

бойынша арнайы заңдар; 

 үшінші деңгей – сақтандыру ісі бойынша министрліктер мен ведомстволардың 

нормативтік актілері [2] . 

Абрамов В.Ю. көзқарасы бойынша, жоғарыда берілген сақтандыру заңнамасының жүйесі 

жалпыланған сипатта-мұнда сақтандыру заңнамасының нормативтік-құқықтық актілердің 

иерархиясы бойынша бөлінуі ғана көрсетіледі және әрбір деңгейдің, сонымен қатар жалпы 

алғанда құқықтық реттеудің бүкіл жүйесінің ішкі мазмұны ашылмаған әрі бағаланбаған[1]. 

Сондықтан әрбір деңгейді сақтандыру қатынастарын құқықтық реттеудің пәні мен әдісі бойынша 

бөліп қарастыру қажеттілігі туындайды. Мысалы, бірінші деңгейде азаматтық және салық 

заңнамаларының арасын бөліп қарастыру қажет. Бұл аталған нормативтік актілермен реттелетін 

қатынастардың пәндері мен реттеу әдістерінің әрқилы болуымен түсіндіріледі. Мәселен, салықтық 

заңнама жария-құқықтық қатынастарды реттейді, сәйкесінше азаматтық заңнамамен бір деңгейде 

болып жеке-құқықтық қатынастарды реттейтін рөлді атқара алмайды, ал сақтандыру 

қатынастарының мұндай сипатты иеленетіндігі сөзсіз [2]. 

Сақтандыру қатынастарын нормативтік-құқықтық реттеуде халықаралық құқық 

нормалары, сақтандырудың типтік ережелері, сақтандыру құқықтық қатынастарында 

қалыптасқан іскерлік айналымдағы әдет-ғұрыптар мен сот тәжірибесі маңызды рөл атқарады. 

Сақтандыру қатынастарының жоғарыда көрсетілген жүйесінде сақтандыру қызметін 

реттейтін әртүрлі нормативтік құқықтық актілерді салалық тиесілігі бойынша қажетті 

бөлінуі жүргізілген. Мұның нәтижесінде жеке құқықтық нормаларды жария құқықтық 

сипаттағы нормалармен оңтайлы үйлестіру жолымен сақтандыру қатынастарының заңи 

тұрғыдан өзара байланысты және логикалы жүйесі қалыптастырылған. Көрсетілген 

арақатынастың бар екендігі туралы мәселе сақтандыру құқықтық қатынастары 

қатысушыларының өзара мүдделерді – жеке және жария мүдделерді сақтау қажеттілігімен 

негізделеді, сонымен бірге сақтандыру қатынастарын құқықтық реттеу әдістерінде 

бірізділікті қалыптастыру қажеттілігімен түсіндіріледі.  

Тиісті арақатынастың мәні, біздің көзқарасымыз бойынша, жария құқықтың қайнар көздері 

қадағалау және бақылау қатынастарын реттеуден өзге сақтандыру қатынастарының 

қатысушылары өз құқықтары мен міндеттерін тиімді іске асыру үшін құқықтық жағдайларды 

қалыптастыруға бағытталған қамтамасыз етушілік функцияларын орындауға бағытталуы тиіс. 

Өз уақытында Г.Ф. Шершеневич сақтандыру құқығы не жария немесе жеке сипатты 

иеленуі мүмкін деп көрсеткен. Бұл ретте біріншісі мемлекеттің сақтандыру ісіне деген 

қатынасын анықтайды. Мемлекеттің сақтандыруға қатынасы сақтандыру нарығын дамыту 

мен нығайтуға ықпал етуі тиіс, өйткені бүкіл сақтандыру механизмі арқылы өтетін қаражат 

ағымы ақша функциясын белсендіре түседі, яғни оларды жинақтау құралынан айналым 

құралына ауыстырады, ал бұл өз кезегінде мемлекеттің инвестициялық және қаржылық 

климатына оң әсер ететіндігі сөзсіз [2]. 

Заманауи экономикалық жағдайларда сақтандыру қатынастарын бекітуге және реттеуге 

бағытталған заңи актілердің жүйесін қалыптастырмай, тиісті құқықтық базасыз 

сақтандырудың дамуы мүмкін емес. Нормативтік актілер бір-бірімен өзара қатаң иерархиялық 

бағыныстылықта болады, ал бұған сақтандыру қатынастарын реттейтін нормативтік 

актілердің немесе нормативтік актілердің жүйесінің заңдық күші тәуелді болып келеді.  

Конституциялық, әкімшілік, салықтық және өзге де құқық салаларын қамтитын 

сақтандыру заңнамасы жүйесінің салааралық сипаты жалпы алғанда сақтандыру құқығының 

жүйесін құрайды.  

Сақтандыру құқығын жүйелеуге қатысты доктринада сақтандыру қызметін құқықтық 

ретеуде «заңи сепаратизмнің» бар екендігі туралы пікір қалыптасқан, бұл өзінің нормативтік 

дамуына ие болып отыр.   

Зейнетақы, әлеуметтік сақтандыру, сонымен қатар міндетті сақтандырудың өзге де 

түрлеріне қатысты арнайы заңдар қабылданған. Сондықтан сақтандыру заңнамасы саласында 

қалыпты иерархиялық жүйе жоқ деп айтуға болады. Қазақстан Республикасында, ТМД 
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мемлекеттерінің бірқатарында, соның ішінде Ресей Федерациясында сақтандыруға, 

сақтандыру қызметін құқықтық реттеуге арналған кодификацияланған заң жоқ.    

Кодификациялауға қатысты заңнаманы жүйелеу бойынша ресейлік тәжірибеге жүгінуге 

болады: соңғы онжылдықта кодекстердің үлесі арта түсті- екі ондықтан асатын кодекстер 

әрекет етуде (соның ішінде кедендік, әуе кодекстері, федерация субъектілерінің өз кодекстері 

бар-кітапханалық, мұражайлық, сайлау; білім беру, әлеуметтік және экономиканы 

мемлекеттік реттеу туралы кодекстер дайындалу үстінде). 

Т.М. Рассолованың пайымдауы бойынша, сақтандыру заңнамасының жүйесі мен 

сақтандыру құқығы жүйесінің «түйісуін» қарастырылып отырған заңнаманы кодификациялау 

барысында, сонымен қатар Ресей Федерациясының Сақтандыру кодексін құрастыру үрдісінде 

(мысалы Франция секілді) жоққа шығаруға болады, өйткені бұл ретте сақтандыру 

бағытындағы заңдардың жүйесі аталған кодекс пен өзге де актілерде негізі қаланатын құқық 

нормаларының жүйесімен сай болар еді . 

Қазақстан Республикасының сақтандыру заңнамасын кодификациялау назар аударуды 

талап етеді, өйткені қолданыстағы сақтандыру заңнамасында мынадай мәселелер бар: 

нормалардың қарама-қайшылығы мен бәсекелестігі, сақтандыру қатынастарын реттеудің 

жеке-құқықтық мәселелеріне қатысты құқықтағы олқылықтар.   

Қазақстан Республикасында сақтандыру қызметін ұйымдастыруға және сақтандыруға 

қадағалауды жүзеге асырумен байланысты жария-құқықтық сипаттағы мәселелерге келер 

болсақ, сақтандыру заңнамасында оларға жеткілікті көлемдегі нормалар арналған. ҚР 

«Сақтандыру қызметі туралы» заңының екінші тарауы сақтандыру қызметін ұйымдастыру 

мәселелеріне арналса, сегізінші тарауы-сақтандыру қызметін мемлекеттiк реттеу, бақылау 

мен қадағалауға, жетінші тарауы-сақтандыру қызметін лицензиялауға арналған.  

ҚР «Сақтандыру қызметі туралы» заңымен қатар, сақтандыру құқығы қайнар 

көздерінің жүйесіне сақтандыру қатынастарын реттейтін мынадай нормативтік құқықтық 

актілер кіреді: «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым 

оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 7 

ақпандағы № 30 Заңы, қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру саласында 

туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді және оны жүргізудің құқықтық, экономикалық 

және ұйымдастырушылық негіздерін белгілейді; 

«Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру 

туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 1 шілдедегі № 446 Заңы, көлік құралдары 

иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру саласында туындайтын 

қоғамдық қатынастарды реттейді және оны жүргізудің құқықтық, қаржылық және 

ұйымдастырушылық негіздерін белгілейді;  

Сақтандыру қатынастарын құқықтық реттеу жекеше нотариустардың, туроператорлар 

мен турагенттердің және т.б.азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыруын 

анықтайтын өзге де заңдармен жүзеге асырылады.  

Сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы мiндеттi сақтандыруды жүргiзудiң 

талаптары мен тәртiбi Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленедi. 

Сақтандыру қызметін тиімді құқықтық реттеу үшін ҚР АК нормаларының  сақтандыру 

заңнамасының өзге нормаларымен үйлесімі мәнді маңызға ие. ҚР АК 3 бабының 2 тармағына 

сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарында қамтылған және осы Кодекстiң нормаларына 

қайшы келетiн азаматтық құқық нормалары Кодекске тиiстi өзгерiстер енгiзiлгеннен кейiн 

ғана қолданылады. 

Қорытындылайтын болсақ, сақтандыру қызметін құқықтық реттеу- сақтандыру 

заңнамасының біртұтас жүйесін құрайтын-саларалық құқықтық құрылым ретінде салалық 

тиесілігі бойынша әртүрлі нормативтік құқықтық актілермен жүзеге асырылады. 
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WAYS TO INCREASE PROFIT ON THE ENTERPRISE 

 

Brief summary. This article describes methods for increasing profits in the services sector, as 

well as ways that will lead to increase profit at the enterprises. 

For this, I will describe below the methods that I consider more realistic for making a profit in 

the present time (the time of global competition in any sphere of services, as well as the time of an 

innovative approach to doing business). 

Also in the article there are examples for one of the methods and a graph for informativeness 

and understanding the situation on the Internet advertising market. 

Definitions of the key words: What is 'Profit' 

Profit is a financial benefit that is realized when the amount of revenue gained from a 

business activity exceeds the expenses, costs and taxes needed to sustain the activity. Any profit 

that is gained goes to the business's owners, who may or may not decide to spend it on the business. 

Calculated as: 

   (1) 

What is SEO? 

Most businesses generate online visitors through either search engine marketing (“SEM”) or 

search engine optimization (“SEO”). Search engine marketing is the science of placing ads 

alongside certain search results that cost a certain amount per click or impression, while search 

engine optimization is the art of fine-tuning a website to naturally appear near the top of search 

results for a certain keyword or phrase to generate traffic for “free.” 

'Social Media Marketing (SMM)' 

The use of social media websites and social networks to market a company’s products and 

services. Social media marketing provides companies with a way to reach new customers and 

engage with existing customers.  

 

‘Unique Selling Proposition (USP)’ 

The factor or consideration presented by a seller as the reason that one product or service is 

different from and better than that of the competition. 

 

Bring Your Own Device (BYOD):  

The practice of companies or schools saying that employees or students can bring their own 

computers, phones, etc. to work or school in order to do their work on them bring your own device: 

the practice of companies or schools saying that employees or students can bring their own 

computers, phones, etc. to work or school in order to do their work on them bring your own device: 

the practice of companies or schools saying that employees or students can bring their own 

computers, phones, etc. to work or school in order to do their work on them 

 

What is 'Return On Investment - ROI' 

A performance measure used to evaluate the efficiency of an investment or to compare the 

efficiency of a number of different investments. ROI measures the amount of return on an 

investment relative to the investment’s cost. To calculate ROI, the benefit (or return) of an 

investment is divided by the cost of the investment, and the result is expressed as a percentage or a 

ratio. 

The return on investment formula: 
 

   (2) 

http://www.investopedia.com/terms/e/efficiency.asp
http://www.investopedia.com/terms/r/return.asp
http://www.investopedia.com/terms/o/opportunitycost.asp
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The method of increasing profits via online advertising 

Not a secret that outdoor and print advertising outliving itself. Since the introduction of 

advertising on the Internet, advertising became itself more advanced. There was a viral advertising, 

segmented advertising is repelled from the SEO, as well as the most popular in our time SMM. 

It should be understood that the most enjoyable and understandable for the consumer in the 

service sector is precisely the SMM and SEO, as it is not very annoying, but very efficient. No 

wonder Western and Russian companies often turn to bloggers is leading your blog or channel in 

the popular social networks. 

 

 
 

Picture 1 – Below is a graph comparing online advertising and other forms of advertising 

 

Given these calculations, it is necessary to understand that the future of advertising is 

predominantly over the Internet. Since Internet advertising is focused directly on the subject of 

interest to the consumer bypassing unnecessary annoying advertising in which there is no 

immediate interest. 

Using this method it is possible to attract an audience interested in exactly what the proposed 

services, as this method of attracting profit is very convenient because of the large capacity tool for 

the selection of the information provided in accordance searches without imposing unnecessary 

information to a potential customer. 

The method of unification of the services provided 

In this method, I would like to give some examples, since the method is more directly 

embedded in the structure of the service provided. 

This method is very well described in an article of an independent business consultant 

Eugenie Pincus. In his article he describes what the USP is, what it should do, and also the 

meaning. 
First, very often there is a substitution of concepts. Often, the USP is understood as an 

advertising slogan that "sounds creative", but has nothing to do with USP. "The kitchen of your 

dreams!", "Treatment without pain!", "Low prices!", Etc. In fact, the USP is not an advertising ploy 

and not a beautiful slogan. 

Secondly, the USP should close the clearly existing key problem, the “headache” of our target 

audience. 

What is the meaning of the USP 

USP allows you to take the business out of price competition. And this is the headache of 

most entrepreneurs. I often complain about the familiar businessmen, the customer went wrong, 

running around the competitors, looking for somewhere cheaper. "Customers come and ask for a 

discount. If we do not give a discount, they go to competitors. " 
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The development of the USP allows you to take the business out of the price competition and 

earn. Ideally, our USP none of the competitors should not be able to repeat. Then it is unique. In 

addition, it must solve the real problem that our target audience has. And customers, seeing that the 

business offers a solution to their problem, and they are ready to pay more without comparing or 

giving explicit importance to firms where this service is 100 rubles cheaper. As a result, the 

business associated with services starts to earn more.  

The main idea that needs to be understood is that it can’t be done for the whole market. 

Otherwise it will be just another "good goodness", "delicious goodies", but not unique. For this 

people are not ready to pay more. 

Identify the target audience with large strokes is not correct. It is necessary to go from big to 

small. First, in general outline the target audience, and then start to split it into a sector, sub-sector. " 

Here are some examples of the unification of services: M&Ms 

“The milk chocolate melts in your mouth, not in your hand” 

This is an example of how even a quirky USP can attract customer interest. Who would think 

of making a selling point out of the fact that your product doesn't melt when you hold it? M&Ms 

did, and it worked very well for them. This goes to show that as long as a benefit is meaningful to 

prospective customers, it will be effective. In this case, the fact that the M&M candy shell keeps the 

chocolate inside from oozing out and dirtying your hands is a definite plus for customers; 

Avis 

“We're number two. We try harder” 

 

This USP does a fantastic job of turning a drawback into a benefit. For a long time, Avis was 

the second-largest car rental company, after Hertz. In fact, Avis was struggling just to stay afloat. 

As part of a total image makeover, Avis hired the famous ad agency Doyle Dane Bernbach to come 

up with a new ad campaign. The campaign was so successful, Avis' market share went from 11% to 

35% in just four years. 

The main ways to increase profit in the service sector at the enterprise 

The most correct way to create and maintain an advanced and successful company is the path 

of continuous improvement, the company itself and the company's employees. 

One of the brightest and most popular now in foreign companies is the BYOD system. Many 

of the enterprise giant are now moving to BYOD initiative to allow end-users to use personal owned 

devices at work. According to latest trends and studies, it seems that BYOD helps the enterprise to 

accelerate the productivity, employee satisfaction, reducing the cost in infrastructure etc.  

Training of personnel, refresher courses. Training is crucial for organizational development 

and success. It is fruitful to both employers and employees of an organization. An employee will 

become more efficient and productive if he is trained well. 

The benefits of training can be summed up as: 

1. Improves morale of employees- Training helps the employee to get job security and job 

satisfaction. The more satisfied the employee is and the greater is his morale, the more he will 

contribute to organizational success and the lesser will be employee absenteeism and turnover. 

2. Less supervision- A well trained employee will be well acquainted with the job and will 

need less of supervision. Thus, there will be less wastage of time and efforts. 

3. Fewer accidents- Errors are likely to occur if the employees lack knowledge and skills 

required for doing a particular job. The more trained an employee is, the less are the chances of 

committing accidents in job and the more proficient the employee becomes. 

4. Chances of promotion- Employees acquire skills and efficiency during training. They 

become more eligible for promotion. They become an asset for the organization. 

5. Increased productivity- Training improves efficiency and productivity of employees. Well 

trained employees show both quantity and quality performance. There is less wastage of time, 

money and resources if employees are properly trained. 

Team building are necessary for building the corporate culture of the company and for 

maintaining the corporate spirit at a high level, a cohesive company will better achieve its goals. 

https://www.thebalance.com/comforcare-home-care-1349248
https://www.thebalance.com/first-steps-to-marketing-a-small-business-2295223
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It is also necessary to motivate employees as well as financial or any other encouragement, 

like nothing else, increases the desire to bring more profit to the enterprise and thus to himself. 

Advanced software provides opportunities for tracking the work processes of employees, as 

well as setting and execution of tasks in real time. And of course this factors affect on the 

profitability of the enterprise.  

Summarizing this article I would like to point out that for many the methods described above 

and the ways it is not necessary to spend a lot of time and money. I do not want to say that there 

will be no financial costs at all, but taking into account the many statements and calculations of 

foreign experts, shows that profitability at times exceeds the costs. The ROI should be 3-4 times 

higher than the funds spent, or otherwise this is simply temporary phenomenon, that could be 

achieved in other ways which don’t lead to long-term profitability of the enterprise. 
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С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Қазіргі жаһандық экономикадағы туындап отырған қиындықтар жағдайында АӨК 

кәсіпорындарының тиімді қызмет етуін және қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету бұл 

кәсіпорындардың тұрақтылығының басты кепілі болып табылады. Агроөнеркәсіптік кешен 

деп ауыл шаруашылығын дамыту, оның өндірісіне қызмет көрсету және ауыл шаруашылық 

тауарларын өндірушілердің өнімдерін соңғы тұтынушыға жеткізумен байланысты халық 

шаруашылығының салаларының жиынтығын айтамыз.  

Басқаша айтқанда, бұл кешен құрамына ауыл шаруашылығы, яғни өсімдік 

шаруашылығы мен мал шаруашылығына қоса өндірістік агроөнеркәсіптік процесті негізгі 

құралдармен, материалдық-өндірістік қорлармен, энергетикалық ресурстармен қамтамасыз 

ететін салалар және агробизнесті қаржылық, ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастырушы 

салалар, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімін транспорттау мен сатуды қамтамасыз етуші 

салалар да кіреді.  

Біздің еліміздің тұрғындарының жартысына жуығы ауылдық жерде қоныстанғандықтын, 

сонымен бірге АӨК- ні дамыту азық-түлік және экономикалық қауіпсіздік кепілі саналғандықтан 

республикамыз үшін агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындарының қаржылық тұрақтылығын 

қамтамасыз ету және оларды қаржылық сауықтыру мәселесінің алар орны ерекше.  

Сол себепті де орта мерзімді перспективаға арналған экономикалық саясатты 

айқындауға арналып шақырылған Үкіметтің 2015 жылғы 2 ақпанындағы кеңейтілген 

http://www.investopedia.com/terms/s/social-media-marketing-smm.asp
https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/unique-selling-proposition-usp
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/byod
http://marketingland.com/report-global-internet-ad-spend-to-overtake-traditional-tv-by-2020-132913
http://lpgenerator.ru/blog/2013/05/19/pochemu-internet-reklama-pobedila-tradicionnye-smi/
https://rusability.ru/internet-marketing/14352/
http://navigator-kirov.ru/newspaper_articles/utp-v-sfere-uslug-%E2%80%94-osnova-dlya-uvelicheniya-pribyli.html
http://navigator-kirov.ru/newspaper_articles/utp-v-sfere-uslug-%E2%80%94-osnova-dlya-uvelicheniya-pribyli.html
https://www.slideshare.net/rickosbourne/top-10-usps-unique-selling-propostions
http://www.marketing.spb.ru/lib-special/branch/service_growth.htm
http://novainfo.ru/article/3154
http://class365.ru/uchet-tovarov-uslug/kak-uvelichit-prodazhi-uslug
https://www.entrepreneur.com/article/192140
http://www.bgateway.com/business-guides/grow-and-improve/growing-a-business/increase-your-profitability
https://www.linkedin.com/pulse/why-byod-important-enterprise-mobility-safil-sunny
http://www.managementstudyguide.com/training-of-employees.htm
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отырысында Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 ж. 11 қарашада жарияланған 

«Нұрлы жол» бағдарламасын дағдарысқа қарсы жаңа шаралармен толықтыру арқылы АӨК-

ні мемлекеттік қолдауды ұлғайту қажеттігі туралы айтып өтілді.  

Осы мақсатта үкіметке 250 млрд. теңге көлеміндегі шұғыл шаралар қабылдау үшін 

резерв жасақтау және бағдарламаны бір ай ішінде толықтырып, бекітуге ұсыну тапсырылған 

болатын. Зерттеулер нәтижелері көрсетіп отырғандай, агроөнеркәсіп кешенін мемлекеттік 

реттеу жүйесінің кең таралған міндеттері мыналардан тұрады:  

– ауыл шаруашылығына агрохимиялық қызмет көрсету тиімділігін арттыру; 

– АӨК субъектілерін ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін дамыту; 

– АӨК субъектілеріне мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін дамыту;  

– ауыл шаруашылығындағы техникалық реттеу жүйесін дамыту;  

– агроөнеркәсіп кешеніндегі мемлекеттік бақылау жүйесінің тиімділігін арттыру;  

– органикалық ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру және оның айналымын дамыту 

үшін жағдай жасау.  

Қазіргі орын алып отырған экономикалық жағдайда агроөнеркәсіптегі мәселелерді 

ауыл шаруашылық өндірушілер өз бетінше шешуге қауқарсыз. Шетелдік және отандық 

тәжірибе көрсетіп отырғандай, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру нарығының 

кемшіліктеріне байланысты мемлекеттің араласуынсыз қызмет етпейді.  

Барлық дамыған елдерде мемлекет түрлі экономикалық және қаржылық рычагтар 

көмегімен халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуге және мемлекеттің азық-түліктік 

тәуелсіздігін және азық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып ауыл шаруашылығы 

өнімдері мен шикізатын көп көлемде экспорттауға мүмкіндік беретін табыстарды 

экономиканың көбірек монополиянған салаларынан қайта бөлу жолымен ауыл 

шаруашылығына үздіксіз және тұрақты қолдау көрсетеді.  

Шетелде ауыл шаруашылығын қолдау фермерлер табысына ықпал ету құралдарынан, 

ауылдың әлеуметтік сызбасынан, шаруашылық пен салалар арасындағы қатынастардан 

тұратын күрделі жүйені білдіреді. АӨК-ні белсенді мемлекеттік қолдау АҚШ, Канада және 

ЕО мүше-мемлекеттеріндегі агроөнеркәсіптік өндіріс көлемінің артуында маңызды рөл 

атқарды. Көршілес Ресей мемлекетінде соңғы жылдардағы аграрлық саланы мемлекеттік 

қолдау федералды бюджет шығындарының 4-9 % құраса, ал 1990 жылы ол 15 %-ға дейін 

жеткен. Агроөнеркәсіп кешенін бюджеттік қолдаудың 65-80 % аймақтық бюджеттер 

есебінен жүргізіледі.  

Нәтижесінде Ресейде бұл қолдаудың деңгейі нақты аймақтың ерекшеліктері мен 

экономикалық жағдайымен анықтала бастады. 2006 ж. «Ауыл шаруашылығын дамыту 

туралы» федералды заң қабылданды. Мұнда барлық Ресей үшін бірыңғай нормативтер 

анықталды. Кейінгі кездері республикамызда қолданылатын агроөнеркәсіа кешенін 

мемлекеттік қолдау бойынша шараларға мыналар жатады: кәсіпорындарды қаржылық 

сауықтыру, пайыздық несиелік ставканы субсидиялау, лизингтің дамуы, ауылдарды 

әлеуметтік дамыту бағдарламаларының жүзеге асырылуы.  

Аталғандардың барлығы да кейінгі жылдардағы ауыл шаруашылығындағы жағдайды 

тұрақтандыруға мүмкіндік берді. Соның ішінде АӨК кәсіпорындарын мемлекеттік қолдау 

шараларының маңыздыларының бірі агроөнеркәсіп субъектілерін қаржылық сауықтыру 

болып табылады.  

Сондықтан да елбасымыздың бұйрығымен бұл шара одан әрі жалғасын табатын болды.   

Қазіргі уақытта, республикамызда АӨК кәсіпорындарын қаржылық сауықтыру Қазақстан 

Республикасында АӨК дамыту жөніндегі  2013-2020 жж. арналған «Агробизнес – 2020» 

бағдарламасы аясында жүзеге асырылып отырғандығы белгілі.  

Атап айтқанда, қарыз алушылардың кредиттік және лизингтік міндеттемелері бойынша 

жылдық сыйақы мөлшерін субсидиялау несиені теңгедей алған жағдайда 7 %-ға, ал шетелдік 

валютада алғандары бойынша 5 %-ға төмендету арқылы жүзеге асырылуда.  

Субсидиялаудың мерзімі 9 жылға дейін және қаржылық сауықтыру аясында несиені 

қайтару мерзімі 9 жылға дейін ұзартылып, өсімпұлдар шегеріліп тасталды.  
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Бұл шарада «ҚазАгро» холдингі қаржы институттарына АӨК субъектілерінің кредиторлық 

және лизингтік міндеттемелері бойынша қайта құрылымдау және қайта қаржыландыру үшін 

қаражат береді. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының қызметі технологиялық процестің 

ерекшелігі, оның табиғи-климаттық факторға тәуелділігі, сондай-ақ экономикалық және 

әлеуметтік ортаның ықпалы салдарынан тәуекелі жоғары болып табылады.  

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын қолдау жүйесі шараларына қарамастан 

пайдалылық, рентабелділік және төлемқабілеттілік дағдарыстарының көріністері байқалып 

отырады, сонымен қатар кейбір ауыл шаруашылық кәсіпорындары қаржылық және 

өндірістік, инвестициялық қызметтерге таралатын жүйелік дағдарыс жағдайында жұмыс 

істейді. Ол өз кезегінде, ең алдымен, қаржылық сауықтыруға бағытталған дағдарысқа қарсы 

басқару жүйесін дайындауды талап етеді.  

Ал дағдарысқа қарсы менеджмент макроэкономикалықпен қоса микроэкономикалық 

деңгейлерде кең қолданылатын ұғым. Талдаудың ғылыми-зерттеулерінің нәтижелері 

шаруашылықтағы қаржылық жағдайдың тұрақтылығын арттыруға бағытталғандықтың 

маңыздылығын көрсетеді.  

АӨК субъектілерін қаржылық сауықтыру – бұл мемлекет қолдауы арқылы сыйақы 

мөлшерлемесін субсидиялау негізінде айналым қаражаттарын толтыруға, құрылысқа және 

негізгі құрал-жабдықтарды сатып алуға, техникалық құрал-саймандарды, ауыл шаруашылық 

техниканы лизингке алу және жоғарыда көрсетілген мақсаттарға арналған кредит немесе 

лизинг бойынша қарыздарды қайта қаржыландыруға пайдаланылған АӨК субъектілерінің 

кредиторлық және лизингтік міндеттемелерін қайта құрылымдау мен қайта қаржыландыру.  

Кредиттік және лизингтік міндеттемелерді қайта құрылымдау – бұл қайтару мерзімін 

ұлғайту, төленетін қарыздардың тәртібі мен кезектілігін өзгерту, сыйақы мөлшерлемесін 

өзгерту, сонымен бірге қарызды өтеу бойынша жеңілдік мерзімін ұсынуды білдіреді.  

Ал кредиторлық және лизингтік міндеттемелерді қайта қаржыландыру дегеніміз бұл 

қарыз алушыларға жаңа мақсатты кредиттерді беру немесе қарызды ұзартылған мерзімімен 

қайтару және қарызды төлеу барысында жеңілдік мерзімі мен төмен пайыздық сыйақы 

мөлшерлемесі бар шарттарымен қосымша келісім-шарттарды жасасу арқылы бұрын берілген 

кредиттерді алмастыру ұғымын білдіреді.  

Қаржылық сауықтыру екі әдіспен жүргізіледі:  

1. Кредиторлық және лизингтік міндеттемелерді қайтару мерзімін ұлғайту, төлемді өтеу 

тәртібі мен кезектілігін өзгерту, сыйақы ставкасын өзгерту арқылы қайта құрылымдау, 

сондай-ақ қарыз алушылардың кредиторлық және лизингтік міндеттемелерін өтеу бойынша 

жеңілдікті кезең белгілеу.  

2. Кредиторлық және лизингтік міндеттемелерді қайта қыржыландыру, яғни қарыз 

алушыларға жаңа мақсатты несиелер беру, немесе ұзақ мерзімді қайтару мерзімімен, 

сыйақының төменгі пайыздық ставкасымен және берешегін өтеудің жеңілдікті кезеңімен 

қосымша келісім жасау арқылы бұрын берілген несиелердің орнын ауыстыру.  

Бағдарламаға сәйкес, АӨК субъектілерін қаржылық сауықтырудың бірнеше кезеңі бар:  

1) АӨК субъектісі қаржылық сауықтыруға қатысу үшін қаржылық институтқа қажетті 

құжаттар тізімі мен өтініш тапсырады;  

2) қаржылық институт құжаттарды оператордың, яғни «Қазагромаркетинг» АҚ 

қарауына жібереді;  

3) құжаттар субсидиялау талаптарына сәйкес келген жағдайда оператор АӨК 

субъектілерін қаржылық сауықтыру бойынша комиссия отырысын шақырады. Ал ол, өз 

кезегінде, қаржылық сауықтыру бойынша шешім шығарады;  

4) оператор қаржылық институтты комиссияның қабылдаған шешімі жөнінде хабардар 

етеді;  

5) оң шешім қабылданған жағдайда қаржылық институт пен АӨК субъектісі арасында 

жаңа шарттар негізінде келісімшарт жасалады.  

Бұл арада қаржы институттары ретінде екінші деңгейлі банктер;  

- банк операцияларының бөлек, қосымша түрлерін жүргізетін ұйымдар;  
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- АӨК саласындағы несиелік серіктестіктер;  

- микроқаржылық/микрокредиттік ұйымдар;  

- мемлекет жүз пайыз қатысатын АӨК саласында кредиттік-лизингтік қызметті жүзеге 

асыратын заңды тұлғалар;  

- өз қызметін АӨК саласында атқаратын лизингтік компаниялар қызмет етеді.  

Бағдарламаны іске асыру кезеңінен бастап, АӨК субъектілерін қаржылық сауықтыру 

шеңберінде, 2013 ж. қорытындысы бойынша қарызы 17,7 млрд. теңгені құрайтын 27 өтінім 

қанағаттандырылған болса, 2014 ж. комиссияның бірінші отырысында ортақ қарызы 56,7 

млрд. теңгені құрайтын 28 өтінімді қанағаттандыру шешімі қабылданған болатын.  

2013 жылы қаржы институттарының бөлінісінде барынша көп шарт ұсынғандар – 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ – 17, «Банк «Астана- Финанс» АҚ – 15, одан әрі азаюы бойынша 

«Евразийский Банк» АҚ – 6, «Цесна Банк» АҚ – 5, «Банк ЦентрКредит» АҚ және «Bank 

RBK» АҚ 3 шарттан, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ және «Қазинвестбанк» АҚ 2 

шарттан болса, 2014 жыл қорытындысы бойынша қаржылық сауықтыру барысы төмендегі 

кестеде көрсетілгендей жағдайда орын алды:  

 

1-кесте – 2014 ж. қорытындысы бойынша «Агробизнес – 2020» бағдарламасы шеңберінде 

АӨК субъектілерін қаржылық сауықтыруды жүзеге асыру барысы туралы ақпарат 
 

№ Қаржылық институттың атауы 

Оператор қабылдаған 

келісімшарттар 

Комиссиямен мақұлданған 

келісімшарттар 

Саны 
Міндеттемелер 

сомасы, млн. теңге 
Саны 

Міндеттемелер 

сомасы, млн. теңге 

1 «ҚазАгроҚаржы» АҚ 159  8 433,8  150  8 221,3 

2 «Цеснабанк» АҚ 190  199 208,7  167  136 580,4 

3 «Еуразиялық банк» АҚ 56  22 648,4  50  22 330,6 

4 «Банк Центр кредит» АҚ 314  22 937,3  292  20 317,1 

5 «Нұрбанк» АҚ 3   422,1  - - 

6 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 108  55 613,6  59  53 335,3 

7 «Delta Bank» АҚ 20  26 886,0  6  17 100,0 

8 «Қазинвестбанк» АҚ 20  8 215,8  12  7 745,7 

9 «Bank RBK» АҚ 3  3 105,3  3  3 105,3 

10 «Сбербанк» АҚ ЕБ 3  28 997,9 1 2  20 454,1 

11 «Ауылшаруашылығын 

қаржылай қолдау қоры» АҚ 

119  356,5  111  330,2 

12 «АТФ банк» АҚ 6  1 225,9  6  1 225,9 

13 «Банк ВТБ (Қазақстан)» АҚ ЕҰ 56   3 333,9  56  3 333,9 

14 «Астана-финанс банкі» АҚ 2  1 800,0  2  1 800,0 

15 «AsiaCreditBank» АҚ 4  5 133,7  4  5 133,7 

16 «АКБ» кредиттік серіктестігі» 

ЖШС 

2  300,0  2  300,0 

Барлығы:  1 065  388 619,1  922  301 313,5 

Ескерту – «Қазагромаркетинг» АҚ жариялаған мәліметі 

 

Бағдарламаның орындалуының алғашқы жылымен салыстырғанда екінші жылы едәуір 

өзгерістер бар екендігі көрініп тұр. Мысалы, бірінші жылы небәрі 8 қаржы институты 53 

болса, ал 2014 ж. қаржы институттарының саны екі еселеніп, олар ұсынған келісімшарттар 

саны 1065-ке жеткен. Аталған цифрлар агроөнеркәсіп кешені субъектілерінің де қаржылық 

сауықтыруға қызығушылығының артқандығын аңғартады.  

 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

1) Дүйсенбаев Б.Н. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау Алматы: Экономика, 2011 - 365 б 

2) Кеулімжаев Қ.К. Қаржылық есеп /Кеулімжаев Қ.К. Әжібаев З.Н./ Алматы: Экономика, 2011 -548 б 

3) Назарова В. Л. Шаруашылық жүргізудегі бухгалтерлік есеп Алматы 2010-297 б 
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ӘОЖ 36. 364 

МҰКЫШЕВА А., ГУБАЙДУЛЛИНА Г.Н. 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАРЫ БАР 18 ЖАСТАН АСҚАН  

МҮГЕДЕКТЕРДІ ОҢАЛТУ 

 

Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы Заңы 2005 жылы 

қабылданған. Осы Заңда мүгедек бұл тұрмыс-тіршілігінің шектелуiне және оны әлеуметтiк 

қорғау қажеттiгiне әкеп соқтыратын, ауруларға, мертігулерге (жаралануға, жарақаттарға, 

контузияларға), олардың зардаптарына, кемiстiктерге байланысты организм функциялары 

тұрақты бұзылып, денсаулығы нашарлаған адам деп анықтама беріледі [1]. 

Қазақстан Республикасының мүгедектердi әлеуметтiк қорғау саласындағы мемлекеттiк 

саясаты келесі бағыттарды қамтиды: 

1) мүгедектiктiң алдын алуға; 

2) мүгедектердi әлеуметтiк қорғауға, соның iшiнде оңалтуға; 

3) мүгедектердiң қоғаммен етене араласуына бағытталған. 

БҰҰ Бас Ассамблеясының «Мүгедектердің тең мүмкіндіктерін қамтамасыз етудің 

стандартты ережесі» құжатында келесі анықтама берілген: «Оңалту - мүгедектерге 

физикалық, зияткерлік, психологиялық және / немесе әлеуметтік салада белгілі бір деңгейге 

қол жеткізуге мүмкіндік беру және оны қолдау, осы арқылы олардың өмірін өзгерту және 

олардың өзгеге тәуелділігін азайту мақсатында жүзеге асырылатын процестері» [2]. 

Ал Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы Заңында 17-

бабында мүгедектердi оңалту организм функциялары тұрақты бұзылып, денсаулықтың 

бұзылуынан тiршiлiк-тынысының шектелуiн жоюға немесе оның орнын мүмкiндiгiнше 

толықтай толтыруға бағытталған медициналық, әлеуметтiк және кәсiптiк iс-шаралар кешенiн 

қамтиды деп анықталған [1]. 

Оңалту түрлері: 1) медициналық оңалту; 2) әлеуметтік оңалту; 3) кәсіптік оңалту. 

Оңалту түрлеріне қысқаша тоқталайық. 

Медициналық оңалту - организмнiң бұзылған және (немесе) жоғалтқан функцияларын 

сақтауға, iшiнара немесе толық қалпына келтiруге бағытталған медициналық қызметтер 

кешенi [1]. 

Мүгедектердi медициналық оңалту келесідерді қамтиды: 

1) қалпына келтiру терапиясын (дәрi-дәрмекпен, физикалық, санаторий-курорттық 

емдеудi және организмнiң бұзылған немесе жоғалтқан функциялары мен денсаулықты 

қалпына келтiруге бағытталған басқа да емдеу әдiстерiн); 

2) қайта жасау хирургиясын; 

3) протездiк-ортопедиялық көмекті. 

Медициналық оңалту жөнiндегi iс-шараларды денсаулық сақтау ұйымдары мен меншiк 

нысанына қарамастан басқа да мамандандырылған ұйымдар жүргiзедi. Санаторий-курорттық 

емдеу мүгедектер жеке оңалту бағдарламаларына сәйкес, халықты әлеуметтік қорғау 

саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртiппен ұсынылады. 

Мүгедектердi оңалту медициналық-әлеуметтiк сараптама қорытындысы негiзiнде 

айқындалатын мүгедектi оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады. 

Мүгедектердi әлеуметтiк оңалту – мүгедектердiң тiршiлiк-тынысының шектелуiн жеңiп 

шығуы үшiн жағдай туғызуға, олардың әлеуметтiк мәртебесiн қалпына келтiруге, әлеуметтiк-

тұрмыстық және ортаға бейiмделуiне бағытталған шаралар кешенi [1]. 

Мүгедектердi әлеуметтiк оңалту: 

1) мүгедектердi жеке басы гигиенасының, өзiн-өзi қарап-күтудiң, жүріп-тұрудың, 

қарым-қатынастың негiзгі әлеуметтік дағдыларына үйретудi; 

2) мүгедектердi техникалық көмекшi (орнын толтырушы) және арнаулы жүрiп-тұру 

құралдарымен қамтамасыз етудi; 
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3) басқа адамның күтiмi мен көмегiне мұқтаж мүгедектерге, оның iшiнде мүгедек 

балаларға үйде арнаулы әлеуметтiк көрсетілетін қызметтер ұсынуды; 

4) жеке оңалту бағдарламасына сәйкес мынадай әлеуметтiк көрсетілетін қызметтерді: 

- жүрiп-тұруы қиын бiрiншi топтағы мүгедектер үшін – жеке көмекшi; 

- есту кемістігі бар мүгедектерге ымдау тiлi маманын жылына алпыс сағатқа берудi; 

5) медициналық-әлеуметтiк мекемелерде (ұйымдарда) арнаулы әлеуметтiк көрсетілетін 

қызметтер ұсынуды; 

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық көмек көрсетудi; 

7) мүгедектердi оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес әлеуметтiк оңалтудың өзге де 

түрлерiн қамтиды. 

Мүгедектердi әлеуметтiк оңалтуды: медициналық-әлеуметтiк мекемелер (ұйымдар), 

әлеуметтiк көмекті үйде көрсететiн бөлiмшелер, арнаулы бiлiм беру ұйымдары 

(психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялар, оңалту орталықтары, 

психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттерi), денсаулық сақтау ұйымдары және басқа 

да мамандандырылған ұйымдар жүзеге асырады. 

Мүгедектердi кәсiптiк оңалту – мүгедектердiң бұзылған не жоғалтқан кәсiптiк 

дағдыларын, бiлiмi мен машықтарын алуына немесе қалпына келтiруiне және оларды 

бейiмдеу мен жұмысқа орналастыруға бағытталған шаралар кешенi [1]. 

Мүгедектердi кәсiптiк оңалту: 

1) кәсiптiк бағдар берудi; 

2) кәсiптiк оқытуды (қайта оқытуды); 

3) жұмысқа орналастыруды қамтиды. 

Кәсiптiк бағдар беруді білім беру, халықты әлеуметтік қорғау ұйымдары жүзеге асырады. 

Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын ашатын жұмыс 

берушілер мүгедектерді кәсіптік бағдарлауға қатысады. 

Мүгедектердi кәсiптiк оқытуды (қайта оқытуды) Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгiленген тәртiппен алынған лицензия негiзiнде бiлiм беру қызметiн 

жүргiзетiн ұйымдар жүзеге асырады. 

Мүгедектердi оңалту медициналық-әлеуметтiк сараптама қорытындысы негiзiнде 

айқындалатын мүгедектi оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады. 

Мүгедектердің барлық топтары үшін оңалтудың бағдарламалары олардың нақты 

қажеттіліктері және олардың қоғам өміріне жан-жақты қатысуы мен тең құқықтық 

принциптері негізінде жасалады. Мұндай бағдарламаларға түрлі шараларды, атап айтқанда 

жоғалған қызметті қалпына келтіру немесе өтемақы өндіріп алу үшін дайындық жасау, 

мүгедектер мен олардың отбасы мүшелеріне кеңес беру, өзін-өзі қамтамасыз етуін дамыту 

және мүмкіндігінше бағалау және ұсыныс беруді жүзеге асыру секілді қызметтер кіреді. 

Барлық мүгедектер, соның ішінде оңалтуды қажет ететін жоғары дәрежелі мүгедектер және 

/немесе көп мүгедектігі барлардың мұндай бағдарламаларға қатыса алуы қамтамасыз етілуі 

тиіс. Мүгедектер мен олардың отбасылары оларды оңалтуға бағытталған шараларды 

дайындауға және жүзеге асыруға қатысуға мүмкіндік алулары тиіс. Оңалтудың барлық 

қызметтері мүгедектер өмір сүріп жатқан ортада болуы тиіс. Алайда кейбір жағдайларда 

және оңалту бойынша арнайы уақытша курстар ұйымдастыру барысында мүгедектер тиісті 

мекемелерде тұруы мүмкін. 

Жалпы оңалту жұмыстары тек медициналық көмек көрсетуді білдірмейді. Ол көптеген 

шаралар мен іс-әрекеттерді қамтиды. Қоғам өміріне бейімдеу үшін мүгедек жанды өзгертпеу 

керек, мүгедектерге жағдай жасау керек деген жұртшылықтың көзқарасын өзгерту қажет. 

2015 жылы психоневрологиялық аурулары бар он сегіз жастан асқан адамдарға 

Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету стандарты енгізілді [3]. Қазіргі кезде осы дертке 

шалдыққан мүгедектерге бұл стандартөа сәйкес арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетіледі. 
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Мы считаем, что защита прав и свобод человека остаются самыми важными по сей 

день, так как вопросы, касающиеся прав человека, основных свобод, демократии и 

верховенства закона, носят международный характер, и поскольку соблюдение этих прав и 

свобод составляет одну из основ мирового порядка, что обуславливает актуальность 

выбранной нами темы. 

Обязательства, принятые государствами в области человеческого измерения в рамках 

ООН, ОБСЕ и других международных институтов, являются предметом непосредственного и 

законного интереса для всех государств-участников и не относятся к числу исключительно 

внутренних дел соответствующего государства. 

Считаем, что при исследовании национального и международного законодательства в 

сфере защиты прав человека, необходимо рассмотреть международные документы по правам 

человека. Так, за время своего существования ООН, было приняла свыше 100 

международных документов в области прав человека: пактов, конвенций, протоколов, 

деклараций, рекомендаций, правил, кодексов, принципов и т.д. 

Каждый из этих видов международных документов имеет свои особенности в смысле 

их юридического значения и возможности реализации. 

Одним из основных источников является – декларация. Под которой следует понимать, 

международно-правовые документы, в которых провозглашаются какие-либо принципы.  

Декларации в строгом смысле слова не носят обязательного характера. Так как они 

являются лишь рекомендациями, пожеланиями. Однако эти документы обладают большой 

морально-политической силой и по отношению к ним судят о позициях государств. 

Декларации вступают в силу сразу после их принятия и не предусматривают как отказа 

государств, голосовавших «за» данную декларацию, от своей позиции, так и присоединения 

воздержавшихся или голосовавших «против» [1, с. 152]. 

Следующий нормативный акт – это Пакт. Пакт о правах человека – это международный 

договор, участники которого, государства, которые официально согласились придерживаться 

его положений, и заключили его с целью, уважения и  гарантии, а также с целью принятия 

мер для полного осуществления широкого спектра прав человека. 

Далее, необходимо отметить, немаловажный источник, такой как – Конвенция. Конвенция – 

это международный договор, соглашение по какому-либо специальному вопросу. 

Пакты и конвенции вступают в силу не после их принятия и подписания, а лишь после 

ратификации (утверждения) оговоренным количеством государств. Государства, участники 

пактов и конвенций, берут на себя содержащиеся в этих международных документах 

обязательства и должны их строго выполнять. Для наблюдения за реализацией 

соответствующих договоров и соглашений в рамках соответствующих международных 

организаций создаются, как правило, соответствующие комитеты или комиссии. Комитеты и 

комиссии обычно создаются в соответствии с протоколами, являющимися приложениями к 

пактам и конвенциям, или согласно положениям самого пакта или конвенции. 

К открытым конвенциям и пактам могут присоединиться государства, не участвовавшие в их 

подготовке и принятии. Государства могут отказаться от своих обязательств и выйти из данного 

международного договора, то есть денонсировать (уведомить о выходе) его. 

В частности, Международные пакты и протоколы к ним имеют обязательную 

юридическую силу для ратифицировавших их государств, то есть предполагается, что 

признаваемые этими государствами права, закрепленные в ратифицированных пактах, 

являются для них законом. 
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Среди всех этих международно-правовых документов существует ряд основополагающих 

международных договоров и соглашений, которые сами стали источником международного 

права, опираясь на которые мировое сообщество разработало другие нормы в области прав 

человека. 

Известно, что в  первую очередь, к ним относится Международный билль о правах 

человека. Он включает в себя Всеобщую декларацию прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года), Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения 

Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года), Международный пакт о гражданских и 

политических правах (принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения 

Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года) и Факультативные  протоколы к нему 

(приняты Генеральной Ассамблеей 16 декабря 1966 года и 15 декабря 1989 года). Нормы права, 

содержащиеся в этих документах, составляют ядро международных стандартов ООН в области 

прав человека [2, с. 84]. 

Мы считаем, что при исследовании нами, данной темы, в число основных между- 

народных документов, по правам человека документов следует рассматривать следующие: 

1). Документы, принятые Организацией Объединенных Наций и ее учреждениями. Эти 

документы разделены на несколько ряд групп: 

а) Международный билль о правах человека (Всеобщая декларация прав человека, пакты и 

протоколы к ним). 

б) Право на самоопределение (декларация и резолюция Генеральной Ассамблеи ООН). 

в) Предупреждение дискриминации (декларации, конвенции и протоколы). 

г) Права женщин (декларации и конвенции). 

д) Права ребенка (декларации и конвенция). 

е) Защита от рабства, подневольного состояния, принудительного труда и сходных с 

рабством обычаев и институтов (конвенции и протоколы). 

ж) Права человека в области отправления правосудия: защита лиц, подвергающихся 

задержанию или тюремному заключению (декларации, конвенции, принципы, правила, кодексы 

поведения, меры, гарантирующие защиту прав). 

з) Свобода информации (конвенции). 

и) Право на труд (конвенции). 

к) Право на брак и создание семьи (конвенции). 

л) Право на социальное благосостояние, прогресс и развитие (декларации, конвенции, 

принципы и правила). 

м) Право на культурное развитие (декларации и рекомендации). 

н) Право на гражданство, убежище и защита беженцев (декларации, конвенции и 

протоколы). 

о) Право на защиту от геноцида (конвенции и протоколы). 

п) Гуманитарные права (конвенции и протоколы). 

2). А так же региональные документы, принятые в рамках Совета Европы, региональных 

межгосударственных организаций Азии, Африки, Америки, а также в результате деятельности 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ранее - Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе) и проводимых ею конференций по правам человека и человеческому 

измерению (Рим, 1950 г.; Турин, 1961 г.; Хельсинки, 1975 г.; Мадрид, 1983 г.; Вена, 1989 г.; 

Копенгаген, 1990 г.; Париж, 1990 г.; Москва, 1991 г.; Хельсинки, 1992 г.; Вена, 1993 г.; Страсбург, 

1995 г. и т.д.) [3, с. 68]. 

Кроме того, для стран СНГ имеют значение принятые документы в области прав человека 

в рамках деятельности Содружества Независимых Государств (декларации, конвенции, 

соглашения, двусторонние и многосторонние договоры). 
Со времени объявления независимости Республика Казахстан ратифицировала лишь 

малую часть международных документов в области прав человека Женевские конвенции о 
защите жертв войны от 1949 года и дополнительные протоколы к ним I и II от 1977 года 
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(ратифицированы 31 марта 1993 года); Конвенцию о правах ребенка от 1989 года 
(ратифицирована 8 июня 1994 года); Конвенцию против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания от 1984 года 
(ратифицирована 29 июня 1998 года); Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин от 1979 года (ратифицирована 29 июня 1998 года); Международную 
конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1966 года (ратифицирована 29 
июня 1998 года). Конвенцию о статусе беженцев 1951 года и Протокол, касающийся статуса 
беженцев от 1967 года (ратифицированы 15 декабря 1998 года); Конвенцию о передаче 
осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания (ратифицирована 16 
июля 1999 года); Конвенцию 1958 года о дискриминации в области труда и занятий 
(ратифицирована 20 июля 1999 года); Конвенцию о политических правах женщин от 1953 года 
(ратифицирована 30 декабря 1999 года); Конвенцию 1948 года о свободе ассоциаций и защите 
права на организацию (ратифицирована 30 декабря 1999 года); Конвенцию о гражданстве 
замужней женщины (ратифицирована 30 декабря 1999 года); Конвенцию о взыскании за 
границей алиментов (ратифицирована 30 декабря 1999 года).  

Кроме того хотим отметить что, Республика Казахстан присоединилась или 
ратифицировала ряд документов по правам человека, принятым в рамках СНГ, в том числе 
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 1991 года (ратифицировано 23 
декабря 1991 года); Устав Содружества Независимых Государств от 1993 года (ратифицирован 20 
апреля 1994 года); Договор между Российской Федерацией, Республикой Белоруссия, 
Республикой Казахстан и Киргизской Республикой об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях от 29 марта 1996 года. 

Основные международные договоры, которые ратифицирует страна, следовательно- 
накладывают на нее целый ряд юридических обязательств. 

Во-первых, ратифицировав пакт, конвенцию, соглашение, страна берет на себя обязательства 
привести национальное законодательство в соответствие с этими международными документами. 

То есть, ратифицированные пакты, конвенции, соглашения или применяются 
непосредственно, а в соответствии с казахстанским законодательством, международные 
документы, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет по сравнению с 
национальным законодательством и могут непосредственно применяться судами Республики 
Казахстан, в случае, когда усматриваются нарушения прав и свобод человека, закрепленных в 
ратифицированном документе, или их нормы должны быть имплементированы (введены) в 
казахстанское законодательство. 

Во-вторых, страна обязана, в соответствии с международными правилами и процедурами 
ежегодно отчитываться перед специальными структурами ООН (например, по Конвенции 
против пыток – перед  Комитетом ООН против пыток). Таким образом, ратифицированные 
международные договоры по правам человека имеют как моральное, так и правовое значение 
для граждан той или иной страны, поскольку создают основу для применения норм и принципов 
международного права в практике реализации прав и свобод человека в данной стране. 

Крайне важно, что практически каждый международный договор по правам человека 
сопровождается рядом дополнительных документов, как юридически обязательных 
(дополнительные протоколы), так и рекомендательных (рекомендации, принципы, правила и 
т.д.). При помощи этих дополнительных документов придается международное толкование 
правовым нормам международных документов, имплементированным в национальное 
законодательство. Таким образом, помимо технического переноса международных правовых 
норм в законодательные акты Республики Казахстан, существует возможность, и даже 
необходимость, использования их международного толкования и снабжения необходимыми 
правовыми механизмами и процедурами [4]. 

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что важное значение, которое придается 
государствами защите и поощрению прав и свобод человека, делает необходимым тесное 
международное сотрудничество в этой области, в том числе при помощи укрепления режима 
международного контроля.  

Такое сотрудничество на данный момент стало важным фактором международных 



108 

 

отношений и одним из компонентов всеобщей безопасности. Одновременно следует иметь в 

виду, что современные институты и механизмы международного контроля в области прав 

человека, за исключением, пожалуй, регионального измерения, являются продуктом правового, а 

зачастую и политического компромисса. На специфику такого контроля сильнейшее воздействие 

оказало деление мира на два полюса, противостояние между социалистической и 

капиталистической системами - в прошлом, а также развитых и развивающихся стран - в 

современный исторический момент.  

В этой связи международный контроль в области прав человека в настоящих условиях 

носит во многом мягкий, непревентивный характер. Думается, что данная особенность развития 

международных контрольных правозащитных механизмов будет сохраняться до тех пор, пока на 

практике, в действительности не изменится подход различных государств и групп государств к 

межгосударственному сотрудничеству в рассматриваемой области. 

В последние годы все более актуальным вопросом становится реформа договорных 

органов ООН по правам человека, которые представляют собой краеугольный камень 

международного контроля в русле универсальной системы защиты прав и свобод человека. 

Вместе с тем автор настоящей статьи убежден, что любые меры, направленные на 

реформирование соответствующих механизмов, не должны вести к трансформации договорных 

органов в квазисудебные или (тем более) в судебные органы [5].  

Всегда следует помнить, что главное назначение правозащитных конвенционных 

комитетов заключается в оказании содействия государствам - участникам основных 

международных договоров в области прав человека в выполнении ими добровольно взятых на 

себя обязательств. В этом – основа и будущее развития международного сотрудничества в 

правозащитной сфере. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бекяшев К.А. Международное публичное право. К.А. Бекяшев. – М., 1999. – 640 с. 

2. Гусева Д.А., Яскевич Я.С. Права человека. Д.А. Гусева,  Я.С. Яскевич. – Минск, 2002.- 246 с. 

3. Фляйнер Т. Что такое права человека. Т. Фляйнер. - М, 1997.- 173 с. 

4. Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и культурных правах человека» 

// sud.gov.kz 

5. Куматренко Ю.А. Механизмы международного контроля за соблюдением прав человека.   

Ю.А. Куматренко //www. best. referat.ru 

 

 

УДК347.9(574) 

ОРАЗГАЛИЕВА А.С., РАХИМБЕРДИН К.Х. 

ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ КАК ЧАСТЬ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Организованная преступность многообразна по своей сущности и конкретным видам 

специализированной противоправной деятельности, одной из которых является торговля 

людьми. Число жертв этого преступного бизнеса ежегодно возрастает и, по оценкам 

экспертов, колеблется в пределах 600-800 тыс. человек в год [1]. Особой разновидностью 

этого вида преступлений является торговля женщинами и несовершеннолетними девушками, 

которых вывозят за границу с целью сексуальной эксплуатации. Доход от мировой торговли 

женщинами как сексуальными рабынями оценивается от 7 до 12 млрд. долларов в год; еже-

годно принуждаются к работе в секс индустрии до 2 млн. женщин и детей [2].  

Несмотря на то, что торговля людьми в соответствии с международными стандартами 

является грубым нарушением основных прав и свобод человека, а международные 

документы требуют рассматривать данное деяние как преступление против личности и как 

одну из форм организованной транснациональной преступности [3], в Казахстане 

общественная опасность этих деяний до последнего времени недооценивалась (128 УК РК).  
Международное определение торговли людьми содержится, в Протоколе «О 
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предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказание за нее, дополняющий конвенцию организации объединенных наций против 
транснациональной организованной преступности» (принят Резолюцией 55/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН). Указанный документ дает следующее определение торговли 
людьми: «Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее 
применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. 
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие 
формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов» [4].  

Рассматривая трактовку данного явления с точки зрения казахстанской 
действительности необходимо отметить, что введение нового УК РК ( ст.128), уточнило 
понятие «торговля людьми» в действующем уголовном законодательстве,  дав возможность 
привлекать к уголовной ответственности за совершение данного преступления вне 
зависимости от цели эксплуатации. Таким образом, в соответствии с действующим 
Уголовным кодексом РК, торговля людьми – это купля-продажа человека, иные сделки в 
отношении человека, а равно совершенные в целях эксплуатации вербовка, перевозка, пере 
дача, укрывательство или получение.  

Эти деяния, по мнению криминологов, следует квалифицировать в качестве вовлечения 
людей в различные формы и институты, схожие с рабством, которые принято толковать как 
«состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права 
собственности или некоторые из них» [5].  

Торговля людьми – одна из наиболее прибыльных форм деятельности организованной 
преступности. Помимо вышеупомянутых форм криминальной эксплуатации к ней относят 
домашнее рабство, принудительные браки и т. д Торговля людьми имеет разные формы. 
Среди них чрезвычайно развиты похищение и продажа женщин и молодых девушек для 
целей сексуального насилия и эксплуатации с помощью таких способов как секс-туризм, 
проституция и организованная проституция.  

Поэтому, автор делает вывод, что в большинстве случаев жертвами торговли 
становятся женщины и дети, которые впоследствии подвергаются сексуальной эксплуатации.  

На сегодняшний день все большую тревогу вызывает рост объемов незаконного вывоза 
женщин и детей из родных стран за границу для использования в целях сексуальной эксплуатации 
и принудительного труда. По некоторым данным, общее количество женщин и детей, увозимых из 
дома и продаваемых в рабство, ежегодно во всем мире достигает 1 млн. человек.  

В настоящее время не существует точной и надежной статистики в области торговли 
людьми по двум причинам. С одной стороны, большинство из тех, кто был продан, никогда 
не определяются как таковые иммиграционными властями. Кроме того, в большинстве стран 
данные относительно торговли людьми собираются крайне нерегулярно. С другой стороны, 
угроза депортации обычно сдерживает женщин, пострадавших от торговли и эксплуатации, в 
их желании обратиться за помощью к официальным властям, поэтому большая часть 
пострадавших от торговли людьми остается скрытой для статистики.  

Что касается социологических исследований, то в стране отсутствует система 
мониторинга торговли людьми, а данные, полученные в ходе таких исследований, не могут 
считаться в достаточной степени полными, поскольку охватывают, как правило, отдельные 
регионы, а не страну в целом.  

Наглядным примером транснационального организованного характера торговли 
людьми служат результаты расследования МВД РК уголовного дела о незаконном вывозе 
молодых девушек для занятий проституцией в Объединенные Арабские Эмираты и 
Королевство Таиланд. По материалам следствия установлено, что преступное сообщество, 
созданное гражданами ряда стран ближнего зарубежья, в том числе Азербайджана и 
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Украины, с территории Астраханской, Владимирской, Калужской и Ленинградской 
областей, а также из Республики Узбекистан под предлогом работы гувернантками и 
танцовщицами по поддельным паспортам вывезли в Объединенные Арабские Эмираты и 
Таиланд 50 девушек, в основном несовершеннолетних.  

Сегодня в организованном преступном мире существует хорошо налаженная система 
торговли людьми, которая принудительно используется в «потогонном» производстве, сфере 
оказания сексуальных услуг. Проституция давно стала одним из основных элементов 
деятельности преступных организаций не только на национальном, но и на международном 
уровне. За последние годы в Казахстане были выявлены несколько десятков организованных 
групп, занимающихся вербовкой казахстанских граждан для сексуальной эксплуатации в странах 
Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Азии, Северной Америки и др.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что за последние годы преступность 
данного вида ежегодно возрастает. Также последствия наглядно свидетельствуют о том, что 
торговля людьми как вид противоправного деяния стала неотъемлемой частью 
организованной преступности. Анализ следственной и судебной практики в РК показывает, 
что в данной области действуют многочисленные организованные группировки, имеющие 
разветвленные связи в различных странах, их состав транснационален. На сегодняшний день 
проблема торговли людьми будет приобретать все более широкие масштабы и для 
эффективного регулирования данного процесса необходимы как разработка нормативной 
базы, так и подготовка компетентных сотрудников, способных противодействовать данному 
виду преступлений. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ, 

СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ В США 
 
Тенденции транснациональности и интернационализации преступности обусловливают 

необходимость изучения зарубежного законодательного и практического опыта 
профилактики и предупреждения правонарушений. Данный анализ имеет большое значение 
для разработки соответствующих мероприятий по совершенствованию деятельности МВД 
Республики Казахстан.  

В данной публикации рассмотрены законодательные акты и правовые концепции в 
области противодействия торговле людьми в США. Анализ зарубежного законодательства 
позволил выявить наиболее важные с точки зрения применения в казахстанском 
законодательстве положения в сфере профилактики торговли людьми. В последние два 
десятилетия вследствие активного роста преступности, ее организованности и все большей 
интеграции в экономику, в западноевропейских странах (Германия, Франция, Италия и т.д.), 



111 

 

США, Канаде, Японии активно развивается теория и практика профилактики 
правонарушений. Причем это касается не только преступлений, характеризующихся высокой 
степенью общественной опасности, но и незначительных правонарушений. Одной из 
проблем, волнующей как мировую общественность в целом, так и отдельные государства, 
является торговля людьми.  

По данным международных организаций, ежегодно в мире около 4 млн. человек 
становятся жертвами современных форм рабства - принудительные браки, эксплуатация 
женщин-иммигранток, незаконных мигрантов, поставка дешевой рабочей силы и др.  

В Казахстане в условиях начала нового тысячелетия данное направление нелегального 
бизнеса, чаще всего организованных преступных групп и преступных сообществ, 
развивается ускоренными темпами. Вместе с тем несовершенство действующего 
казахстанского законодательства не позволяет разработать и использовать правовые барьеры 
для борьбы с данным явлением. На основании изложенного интерес вызывает 
законодательство ряда зарубежных стран, направленное на противодействие торговли 
людьми из числа иммигрантов и незаконных мигрантов и оказание помощи лицам, 
пострадавшим от этой современной формы рабства [1].  

Одной из главных в мире стран назначения для потоков торговли людьми являются 
Соединенные Штаты Америки. В связи с этим деятельность органов государственной власти 
во многом направлена на решение проблемы торговли людьми. Формирование 
законодательных основ данной деятельности было начато с ратификации США Конвенции о 
рабстве от 1926 г. и некоторых других международных документов. На сегодняшний день 
уже существует ряд законодательных актов, регламентирующих работу государственных 
органов по противодействию торговле людьми. Так, раздел 1 поправки 13 к Конституции 
США гласит, что «ни рабство, не подневольная работа... не должны существовать в 
Соединенных Штатах». Однако в США нет специального закона, который бы 
предусматривал наказание за весь спектр нарушений, сопутствующих торговле людьми. 
Вследствие чего лица, занимающиеся торговлей людьми, преследуются в США за 
нарушение законов, относящихся к отдельным компонентам схемы указанной торговли, 
таким как невольничество, торговля рабами, пеонаж, транспортировка лиц, связанная с 
насилием или нелегальной сексуальной работой, нарушение иммиграционных законов. 
Сущность опасности преступления, связанного с торговлей людьми, не отражена в 
закрепленных законом санкциях, касающихся отдельных компонентов схемы торговли 
людьми, что приводит к ослаблению ответственности осужденных лиц, виновность которых 
в данном преступлении доказана.  

Важным шагом на пути устранения законодательных пробелов в области борьбы с 
торговлей людьми стало принятие в 2000 г. Закона «О защите жертв торговли людьми», 
который является частью билля «Жертвы торговли и защита от насилия».  

Целью рассматриваемого закона является внутригосударственная и международная 
борьба с современными формами рабства, в которых женщины и дети являются основными 
жертвами. Нормы закона позволяют правоохранительным органам предотвращать торговлю 
людьми, преследовать лиц, участвующих в этой деятельности, а также обеспечивать защиту 
и помощь жертвам данного нарушения прав человека [2]. 

По смыслу закон опирается на три основные меры противодействия: предупреждение, 
защиту и судебное преследование. Он нацелен на предотвращение торговли путем развития 
международного сотрудничества, на ликвидацию торговли при помощи оценки и 
мониторинга отношения населения страны к данному виду преступления; на улучшение 
экономических возможностей для граждан в странах – источниках торговли, а также 
использование для ликвидации этого явления кампаний, нацеленных на информирование и 
предупреждение потенциальных жертв об опасности торговли.  

Основное профилактическое воздействие согласно данному закону осуществляется 
посредством снижения спроса на услуги нелегальных перевозчиков людей путем содействия 
созданию условий для интегрирования потенциальных жертв в экономику их собственных 
стран; предоставления консультаций и поддержки неправительственным организациям по 
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данным вопросам.  
Закон содержит пять основных программ, предлагаемых для осуществления этой задачи:  
- программа предоставления небольших кредитов, тренинги по развитию бизнеса, 

профессиональное обучение и консультации по поиску работы для лиц, обладающих 
повышенной степенью виктимности; 

 - программы, направленные на активизацию деятельность женщин в принятии решений в 
экономической деятельности; 

 - программы, направленные на то, чтобы дети, особенно девочки, получали законченное 
образование, хотя бы на уровне младших или средних классов, а также программы по 
получению образования людьми, которые стали жертвами торговли;  

- разработка образовательных курсов, информирующих об опасностях торговли людьми;  
- предоставление грантов неправительственным организациям для ускорения и 

повышения роли и правоспособности женщин в политической, экономической, социальной и 
образовательной сферах жизни в их родных странах.  

Закон дал определения понятий «торговля людьми», «жертва торговли людьми», а 
также предусмотрел применение ряда экономических, политических и организационных мер 
по противодействию данному явлению.  

Несмотря на безусловную перспективу и действенность данного закона в США, его 
основным недостатком является ярко выраженный глобальный характер. Так, если цель 
снижения уровня бедности и повышение социальных условий для населения в США 
является хотя и сложной, но имеющей право на существование, то контроль над уровнем 
бедности во всех близлежащих государствах находится вне компетенции США,  
и более того вне власти коалиции государств, сотрудничающих по вопросам борьбы с 
торговлей людьми. Кроме того, отношение к женщинам и понимание их роли в 
общественной жизни, исторически сложившееся в некоторых странах, не могут быть 
коренным образом изменены [3]. 

Актуальным средством индивидуальной профилактики является Закон США «Об 
иммиграции и гражданстве», в котором предусмотрены санкции против лиц иностранных 
государств и лиц без гражданства, если имеется информация о том, что они могут быть 
причастны к незаконной деятельности, в том числе связанной с торговлей людьми. Кроме 
того, основным средством виктимологической профилактики является действующий в 
настоящее время Закон США «О жертвах преступлений» 1984 г. В соответствии с ним 
потерпевшим оказывается всесторонняя помощь со стороны специальных служб, независимо 
от их иммиграционного статуса. Необходимо отметить, что жертв торговли людьми, 
находящихся под опекой или контролем Правительства США, как правило, размещают в 
специальных убежищах, предоставляют возможность своевременно получать медицинское 
обслуживание, пищу и другую помощь. Данные убежища обеспечивают им достаточную 
безопасность в случае возникновения любой угрозы.  

Большой вклад в противодействие торговли людьми в США вносит деятельность 
специальных государственных и общественных организаций. Среди них следует отметить 
деятельность «Международной Группы по праву в области прав человека», принявшей 
непосредственное участие в разработке «Стандартов по правам человека в отношении лиц, 
пострадавших от торговли людьми». Также трудно переоценить работу организации 
«Всемирная сеть за выживание», которая с августа 1995 по осень 1996 г. провела 
собственное расследование торговли российскими женщинами в США с целью 
использования их для оказания услуг интимного характера. Обращает на себя внимание и 
деятельность «Коалиции против торговли женщинами», которая оказывает практическую 
помощь по трудоустройству, медицинскому обслуживанию, возвращению на родину 
женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. На государственном уровне в США 
была создана «Оперативная группа по наблюдению за торговлей людьми и борьбе против 
нее», которая была сформирована Президентом США и включает Государственного 
секретаря, Директора Агентства по международному развитию, Генерального атторнея, 
Секретаря по труду, Секретаря по здравоохранению и социальным службам, Директора ЦРУ 



113 

 

и других лиц по усмотрению Президента США. Указанная оперативная группа проводит 
следующую деятельность: координирует исполнение Закона «О защите жертв торговли 
людьми»; измеряет и оценивает успехи США на пути предотвращения торговли людьми, 
защиты и помощи ее жертвам; собирает информацию о торговле людьми, включая 
проведение специальных исследований, и т.д. Таким образом, проводимая в США 
законодательная и организационная работа по противодействию торговле людьми может 
быть оценена достаточно высоко, так как она направлена на весь спектр правонарушений в 
этой области и не ограничивается торговлей женщинами. Также представлены и достаточно 
полные программы помощи жертвам торговли людьми, что дает основание полагать 
дальнейшее законодательное развитие данного направления 

Законодательство США имеет акты, в той или иной мере касающиеся торговли 
людьми, но многие из них, вместо того чтобы обращать внимание на множество 
преступлений, обычно ассоциируют торговлю людьми с проституцией. Недостаток этих 
законов заключается в том, что в них прослеживается тенденция давать определения 
исключительно в терминах торговли людьми в целях вовлечения в сексуальную 
эксплуатацию, что является в корне неправильным, так как кроме принуждения лица к 
занятию проституцией торговля людьми имеет много других форм – трудовая эксплуатация, 
торговля людьми с целью изъятия органов и тканей для трансплантации и т.д. Кроме того, 
законодательство в данной области часто более связано с нелегальной миграцией, и часто 
используется правительствами как инструмент репрессий, направленных на наказание, 
криминализацию и маргинализацию жертв торговли людьми и отрицание их основных прав. 
Например, такие законы могут запрещать женщинам мигрировать в поисках работы, что еще 
более способствует эксплуатации их торговцами людьми.  

Таким образом, несмотря на пока еще малую эффективность законодательства, 
касающегося проблемы торговли людьми, существующего в США, активная работа по его 
переработке и разработке, а также повышение внимания к этой проблеме со стороны 
межгосударственных, государственных и негосударственных организаций позволяет 
рассчитывать на положительные перспективы противодействия всей совокупности 
правонарушений, связанных с торговлей людьми, в том числе и на ранних стадиях 
приготовления и покушения на преступление. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАЕМНИЧЕСТВА 
 
Современные мировые общественные процессы, с одной стороны, приводят к 

прогрессивному развитию стран, с другой – несут в себе отрицательную нагрузку, поскольку 
способствуют совершенствованию организованной преступной деятельности внутри 
определенных национальных границ, появлению новых ее видов, интернационализации и 
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коррупции. Особую озабоченность вызывает возникновение новых форм активизации 
деятельности транснациональных союзов организованных преступных объединений 
посредством совершенствования методов приведения в действие криминальных механизмов 
планирования и подготовки, реализации, конспирации и получения результатов преступных 
операций и акций криминальных сообществ разных стран [1]. При этом наибольшую 
озабоченность вызывает, прежде всего, транснационализация террористических преступных 
группировок, чаще всего в последнее время использующих наемников из других стран, 
представителей различных этнических групп, вовлекая их в преступные ряды различными 
способами и средствами, при этом используя для вербовки таких лиц как экономические 
механизмы, так и психологическое воздействие. Также нередко вовлечение наемников в 
незаконные вооруженные формирования сопровождается сменой некоторых этнокультурных 
идентичных признаков личности, прежде всего, принятием иной религии. При этом сама 
смена религии не может нести в себе негативную окраску, по сути, являясь внутренним 
желанием человека, к которому он может прийти с учетом тех или иных факторов, 
почитания догм, верования в чудо молитвы и др. Но в рассматриваемом нами аспекте 
происходит не просто смена религиозных предпочтений, а использование радикальных 
крайних течений, «удобных» для международных незаконных вооруженных формирований 
террористического характера, что в свою очередь ведет к «оправданию» криминального 
поведения наемника с позиции высших сил.  

Одной из особенностей кумулятивно-криминального свойства в структуре незаконных 

вооруженных формирований большинства стран является то, что они действуют под 

руководством либо при активном участии иностранных граждан, прошедших специальную 

подготовку за рубежом и финансируемых из источников, нередко связанных с 

транснациональными террористическими организациями. Например, по данным спецслужб 

РК, около 400 граждан Казахстана воюют на стороне боевиков «Исламского государства» в 

Ираке [3]. То есть в данном случае налицо постоянная тенденция к росту числа таких лиц.  

Кроме того, такая тенденция несет в себе и скрытую криминогенную опасность для 

самой РК, так как такие лица в любой момент могут вернуться в страну. Для 

противодействия возвращению данных лиц в РК, на наш взгляд, необходимо активизировать 

деятельность спецслужб по предотвращению возможных террористических атак 

экстремистов после их возвращения в Казахстан. В свою очередь данный факт, на наш 

взгляд, с учетом практики и указанных выше криминальных тенденций развития 

наемничества как криминального явления в нашей стране за последнее время позволяет 

рассматривать его несколько шире, чем это принято в уголовно-правовой науке, только лишь 

с позиции военных преступлений (т. е. участие наемников в вооруженных конфликтах или 

военных действиях).  

На наш взгляд, необходимо разработать нормативно-правовые механизмы, 

позволяющие в таких случаях применять в отношении этих лиц меры по лишению их 

гражданства или запрет выезжать за границу в зависимости от тяжести совершенных ими 

противоправных деяний, как вне РК, так и на ее территории.  

 

Еще в 1989 году состав наемничества как самостоятельного преступления против мира 

и безопасности человечества был определен в Конвенции о запрещении вербовки, 

использования, финансирования и обучения наемников (была установлена индивидуальная 

ответственность лиц, осуществляющих вербовку, финансирование, обучение и 

использование наемников в вооруженном конфликте, а с другой стороны – ответственность 

самих наемников за непосредственное участие в таком конфликте). В этом же документе 

было расширено понимание и самого наемника, а также было указано на равнозначность 

участия наемника как в межгосударственном, так и во внутригосударственном конфликте.  

Существует социальная необходимость с учетом реалий развития сегодняшнего 

криминального сегмента наемничества принять новые международно-правовые акты, 

касающиеся противодействия незаконным вооруженным формированиям, использующим в 

своих криминальных целях наемников.  
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В настоящее время во всем мире наемники составляют одну из категорий участников 

незаконных вооруженных формирований со своими специфическими криминологическими 

характеристиками, выраженными как внутристрановой спецификой развития того или иного 

государства, на территории которого действует незаконное вооружённое формирование, так и 

транснациональными факторами, обусловленными иноэтничным происхождением наемников.  

Кроме того, организация и участие в незаконном вооруженном формировании 

обусловливает кумулятивно-криминологические свойства преступной деятельности данных 

формирований, тем самым «обеспечивает» совершение иных противоправных действий, 

нередко представляющих гораздо большую степень общественной опасности. К таким 

преступлениям, на наш взгляд, следует, прежде всего, отнести наемничество. Хотя УК РК и 

предусматривает уголовную ответственность за наемничество в ст. 170, и, как было указано 

выше, о криминальной деятельности наемников в составе незаконных вооруженных 

формирований свидетельствуют различные правоохранительные структуры, но в то же 

время, как отмечают исследователи, в судебной практике практически полностью 

отсутствуют дела по обвинению в совершении этого преступления.  

В свою очередь данный феномен обусловлен как социальными, так и формально-

юридическими причинами. Такое положение, как нам, кажется, должно преодолеваться 

выработкой социально-правовых методик противодействия данным преступным проявлениям. 

Следует согласиться с мнением некоторых исследователей, указывающих на необходимость в 

современном уголовном, особенно международном, праве выработки единообразных 

национально-правовых норм, регулирующих этносоциальные отношения, возникающие в сфере 

противодействия этническим аспектам преступности [2], в рассматриваемом нами случае, прежде 

всего, – в организованных преступных формированиях вооруженного характера. Недооценка 

данного обстоятельства, на наш взгляд, отрицательным образом влияет на выработку механизмов 

противодействия незаконным преступным формированиям, действующим на территории РК в 

настоящее время. В этой связи Республики Казахстан, прежде всего, необходимо подписать и 

ратифицировать Международную конвенцию ООН о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников 1989 г., которая до настоящего времени РК не 

ратифицирована.  
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ИСТОРИЯ НАЕМНИЧЕСТВА: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В настоящее время одним из самых опасных социальных явлений, взаимосвязанных с 

терроризмом, считается наемничество, которое представляет непосредственную угрозу как 

национальному суверенитету государств и правам человека, так и международной 

безопасности.  

Наемничество получило широкое распространение по всему миру. Оно появляется там, 

где политическая нестабильность и экономический кризис, где возникают социальная 

напряженность и вооруженные конфликты. Известно об участии наемников в гражданских 

конфликтах и войнах на территории Африканского континента, Центральной Америки и 

http://newtimes.kz/obshchestvo/item/16076-400-kazakhstantsev-voyuyut-za-igil
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Ближнем Востоке. Наемничество как явление имеет место в России в результате 

вооруженного конфликта на Северном Кавказе.  

Проблема международного сотрудничества государств и разработки мер борьбы с 

наемничеством в настоящее время наиболее актуальна. Для создания эффективного 

механизма противодействия наемничеству, на наш взгляд, следует обратиться к многолетней 

истории феномена наемничества. Рассмотрение явления наемничества в его историческом 

развитии позволит выявить закономерности появления наемничества в обществе на 

определенном промежутке времени, его влияние на общественно-политическую жизнь 

государства. Осмысление исторических традиций становления и развития института 

наемничества необходимо для исследования современного наемничества, установления 

причин его возрождения и разработки многообразных форм борьбы с ним. На основе анализа 

научной литературы в истории развития наемничества можно выделить следующие наиболее 

важные этапы:  

– I этап – возникновение и эволюция наемничества как института военной службы, 

формы военной организации (II–III вв. до н. э. – ХIХ в.); 

 – II этап – развитие наемничества как инструмента государственной политики в период 

вооруженных конфликтов (ХХ в.);  

– III этап – современное состояние наемничества (кон. ХХ – нач. ХХI в.).  

Ниже рассматривается первый этап исторического процесса появления и развития 

наемничества как одного из способов комплектования вооруженных сил. На первом этапе 

институт наемничества прошел несколько исторически значимых периодов, в каждом из 

которых наемничество видоизменялось по форме, претерпевало спады и подъемы, играло 

основную или вспомогательную роль в осуществлении агрессивной политики государств: – 

рабовладельческая эпоха Древнего мира; – эпоха феодализма в Средние века; – период 

капитализма в Новое время. Наемничество берет свое начало в рабовладельческую эпоху. В 

криминологической литературе происхождение наемничества связывается с периодом 

зарождения организованного ведения боевых действий в ходе войн и вооруженных 

конфликтов между государствами. Наемничество выражалось в формировании 

профессиональных наемных армий, состоящих из нанимаемых государством иностранцев 

либо местного населения за вознаграждение. Как утверждают историки, первое 

профессиональное наемное войско появилось в Египте, когда египтяне на период долгих 

осад и затяжных войн в целях сохранения жизней собственных солдат и вооружений 

нанимали воинов из соседних государств [1, с. 623]. Наемные армии использовались в 

Персии, Карфагене, Ассирии, Шумерии.  

Наиболее широкое распространение наемничество получило в античных государствах 

– Древней Греции и Древнем Риме. В Греции наемничество стало развиваться со времени 

Пелопонесской войны (431–404 гг. до н. э.), в Риме – после 2-й Пунической войны (218–201 

гг. до н. э.). Наемные армии появились на смену существовавшей ранее основе военной 

организации – ополчению (милиционному в Риме и гоплитскому в Греции), поскольку такой 

способ комплектования армии показал профессиональную слабость и несостоятельность 

ополченцев, состоявших только из граждан государства (полиса). Такие воины, которых 

собирали от случая к случаю, не имели военной выучки и строгой дисциплины, необходимых 

для успешного ведения военных действий. Наемники, напротив, были профессионалами, 

знатоками военного дела, характеризовались мобильностью и дисциплинированностью. Они 

защищали интересы нанявшего их государства, служили телохранителями греческих тиранов 

и получали за это соответствующее вознаграждение или часть военной добычи. Они не были 

связаны с разными политическими группировками и соблюдали известный нейтралитет во 

время политических дебатов и столкновений. Объективными причинами найма иностранцев и 

образования наемных армий послужили многочисленные и продолжительные войны между 

государствами (полисами) Древнего мира. Воюющие стороны постоянно нуждались в 

пополнении армии людскими ресурсами, но из-за ограниченности численности населения, из 

которого формировалось ополчение, правители вынуждены были нанимать воинов 
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иностранных государств. Развитию наемничества способствовали социально-экономические 

факторы: рост товарно-денежных отношений; разделение общества на богатых и бедных и, как 

следствие, обострение социальной борьбы и возникновение политического кризиса; 

установление для разбогатевших граждан возможности откупа от исполнения гражданского 

долга несения военной службы в ополчении; введение платы за несение военной службы, 

давшее возможность неимущим приобретать вооружение, снаряжение и средства для 

пропитания [2].  

По мере развития наемничества возрастало влияние наемников на социально- 

политическую жизнь государства (полиса). Если в начале роль наемников ограничивалась 

службой в качестве телохранителей либо участием в войнах, то в дальнейшем наемники 

выступают как самостоятельная социально-политическая сила, открыто влияющая на 

государство. Например, в Греции (Сиракузы и Гераклея), отказавшись подчиняться 

нанявшей их стороне, наемники совершили государственный переворот и встали во главе 

управления полисом [3].  

Распространение наемнических армий, их активное и часто решающее участие в 

военных действиях, с одной стороны, и падение роли гражданского ополчения как основы 

военной организации античных государств, с другой, сыграли одну из важных ролей в 

кризисе греческой социально-политической организации – греческого полиса и упадке 

Римской империи. В свою очередь, общая дезорганизация античной инфраструктуры в VI–

VII вв. привела к исчезновению наемничества как военного института.  

Новая волна наемничества возникает в XI в. в период феодализма, когда короли и 

крупные феодалы наряду с существовавшим феодально-рыцарским ополчением стали 

привлекать на службу небольшие отряды наемников. Постепенно вытесняя феодальное 

ополчение как основной способ комплектования войск, наемники служили опорой 

королевской власти во многих средневековых государствах в условиях феодальной 

раздробленности. С образованием в начале XIV в. в Западной Европе централизованных 

государств короли для укрепления своей власти отказались от услуг ополчения и стали 

создавать собственное войско из наемных солдат, преданных только им. Значительные 

отряды профессиональных солдат образовывались в Италии (кондотьеры), Испании 

(альмогавры), Германии (ландскнехты), Франции (авантюрьеры), Швейцарии (райзлауферы), 

Англии и других странах. К концу XV – началу XVI в. окончательно сложилась система 

комплектования наемных войск. Наемные армии и наемные флоты становятся в ряде стран, 

например Англии, Нидерландах, Испании, основной военной силой.  

Появление и развитие военного наемничества в Средневековье было обусловлено 

общеевропейским кризисом, отражавшим совокупность качественных преобразований во 

всех сферах жизни общества данного периода. Образование централизованных государств с 

устойчивой тенденцией к абсолютизации власти, связанная с этим социально-политическая 

борьба и, как следствие, значительное увеличение масштабов и интенсивности вооруженных 

конфликтов привели к необходимости создания новых вооруженных сил как первоочередной 

задаче формирующихся государств нового типа. Однако темпы преобразований в военном 

деле в данный период значительно опережали темпы изменений в остальных областях, что 

для многих стран Европы в условиях объективного отсутствия предпосылок для организации 

собственного войска, соответствовавшего новым требованиям, сделало жизненно 

необходимым привлечение военной силы извне. Такой силой в данный период могли стать 

только существенно реорганизованные, многочисленные наемные войска. Бурное развитие 

товарно-денежных отношений создало в целом удовлетворительную материальную базу для 

возникновения массового наемничества, что, в совокупности с вышеперечисленными 

обстоятельствами, обеспечило высокий спрос на наемников, без поддержки которых ни один 

монарх Европы в тот период принципиально не был способен к активному проведению как 

внешней, так и внутренней политики. Королям наемники были необходимы для 

осуществления экспансионистских замыслов и централизации страны, князьям – для 

противостояния централизации и подчинения земских сословий. Мощнейший социальный 
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кризис, сопровождавший экономические преобразования в наиболее развитых странах 

Европы, образовал обширный резерв лично свободных людей, выбитых из традиционных 

социальных ниш, т. е. потенциальную кадровую базу наемничества. Наемничество, имевшее 

давние боевые традиции, в результате социально-экономических преобразований в эпоху 

Средневековья приобрело совершенно новые формы. В связи с этим выделяются два 

основных типа наемничества.  

Первый тип – «низший» (формируется в XIV в.), его основной чертой было сохранение 

войском феодально-рыцарской структуры при наличии бессрочного найма. Разновидностью 

этого типа наемничества является «кондотьерский» (от итал. «condotta» – контракт), 

заключавшийся в найме государством, нуждающимся в войсках, сравнительно небольших 

отрядов наемников под предводительством кондотьера. Гарантией выполнения обязательств 

был личный договор с их лидером, который, будучи независимым, нередко преследуя свои 

политические цели, его неоднократно нарушал, иногда захватывая государственную власть. 

Более выгодным для нанимателей был «капитанский» тип, характерный для Англии и 

Франции. Согласно такой системе найма, в результате введения королями налогов за 

освобождение от военной службы, уходивших на оплату наемников, образовывался слой 

субподрядчиков – лиц, которые занимались наймом и боевой подготовкой отрядов и армий 

наемников, а также сдачей подготовленных боевиков в наем королям или аристократам, или 

тем, кто был не в состоянии содержать постоянное войско. Королем напрямую назначался 

военачальник – капитан, который находился под его контролем.  

Второй тип – «высший» – характеризовался наличием войска, построенного на новых 

структурных началах – при временном найме [4, с. 12].  

Здесь выделяются два основных подхода к организации найма: швейцарский 

«государственный» вариант, который находился в тесной связи с правителем, и немецкий 

«подрядный», опирающийся на частнопредпринимательскую основу. Однако общими 

чертами обоих вариантов были массовость и тесная связь с государством.  

В немецком наемничестве эта связь выражалась в финансовой зависимости полководца 

и наемного войска от поступлений из казны и юридической – от государственной власти. 

Так, на вербовку требовалось разрешение монарха, которому присягали все ландскнехты 

(германские военные наемники) без исключения, своеобразная военная юстиция также имела 

государственное происхождение. Но, собираемое лишь на время войны, наемное войско так 

и не смогло стать полноценным государственным институтом. Этому препятствовала его 

частнопредпринимательская основа, четко отразившаяся в системе комплектования. 

Осуществление вербовки, организации, командования и, частично, вооружения, снабжения и 

финансирования проводилось частными лицами – вольными военными подрядчиками, 

замещавшими и дополнявшими собой слабо развитый военно-административный аппарат 

государства. Характерной особенностью немецких наемных войск являлась также довольно 

тесная связь с государством - нанимателем. Преимущественное финансирование за его счет, 

многоступенчатая система найма, подкрепленная многоступенчатой системой присяги, 

профессионализм и деловая порядочность обеспечивали зависимость от нанимателя и, при 

условии своевременной оплаты, гарантировали абсолютную преданность, исключая любые 

посягательства на государственную власть, самовольный разрыв контракта и т. п. Все эти 

особые достоинства немецких наемников, включая и высокую боеспособностью, определили 

их необыкновенную популярность.  

Особенность швейцарского наемничества заключалось в том, что наемные армии были 

частью государственной военной организации. Государство само вербовало наемников и 

формировало наемные войска, таким образом создавая прообраз современной армии на 

контрактной основе. Швейцарское наемное войско формировалось из молодых жителей 

кантонов (швейцарских округов), изъявивших желание служить в наемниках. Как правило, 

командовали ими офицеры-швейцарцы, и лишь они могли вершить правосудие над своими 

подчиненными. Некоторые кантоны Швейцарии (Ури, Унтервальд, Швиц) за плату 

предоставляли нанимателям свои кантональные армии Франции, Голландии, Ватикану и 
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итальянским торговым городам.  

По мнению исследователей, в XVI–XVII вв. альтернативы наемничеству не имелось. 

Оно вполне соответствовало основным требованиям, предъявляемым к вооруженным силам: 

во-первых, характеру и масштабам войн, значительно выросшим в тот период; во-вторых, 

интересам абсолютной монархии на этом этапе, ибо зависимые от нее военачальники, 

обычно способные на свои средства лишь провести вербовку, но не содержать войско 

постоянно, как правило, не посягали на политическую власть. Этому способствовало и их 

часто незнатное или иностранное происхождение, отрыв от беспокойного сообщества 

имперских чинов. Наемники же служили только тому, кто им платил, не имея других 

требований, кроме своевременной оплаты. В-третьих, наемничество, в отличие от 

феодального ополчения, полностью обеспечивалось необходимыми кадрами, по 

преимуществу выбитыми из привычной среды разложением традиционного экономического 

уклада представителями всех сословий [5, с. 22–23].  

Будучи основой новой военной организации, наемничество оказало воздействие 

практически на все сферы жизни средневекового общества: политическую, экономическую, 

культурную и, в особенности, социальную.  

Исследуя значение наемничества в социальной сфере, необходимо отметить следующее: 

во-первых, являясь порождением глубинных процессов развития государства и общества, 

наемничество находилось с ними в тесной взаимосвязи, стимулировало их и нередко определяло 

их исторические особенности; во-вторых, в атмосфере напряженной внутренней борьбы 

широкое применение военного наемничества зачастую только устанавливало тенденцию к 

изменениям в обществе, способствовало осознанию необходимости проведения реформ.  

Говоря о месте наемничества в преобразованиях в политической сфере, необходимо 

обозначить следующее: во-первых, в рамках временных наемных войск отрабатывалась 

военно-административная система, перенесенная впоследствии, с некоторыми поправками, в 

постоянные наемные войска большинства стран Европы, существовавших уже в качестве 

полноценного государственного института; во-вторых, увеличение затрат на военные нужды, 

обусловленное в первую очередь господством наемничества, привело к началу радикального 

пересмотра налоговой политики, к созданию в конечном итоге единой налоговой системы, 

сыгравшей свою роль в завершении объединения ряда стран Европы под эгидой абсолютных 

монархий; в-третьих, наемничество явилось одним из основных орудий абсолютизма, 

обеспечивших его победу в ряде стран Европы (подавление народных восстаний, 

выступлений политических противников и т. п.). В экономической сфере роль наемничества 

сводилась к следующему: во-первых, его размах оказал значительное воздействие на 

дальнейшее развитие товарно-денежных отношений, стимулировал генезис капитализма, 

способствуя ускорению оборота денежной массы и, в целом, ее увеличению; во-вторых, 

сложности, возникшие при реорганизации системы налогообложения, весьма затянувшейся, 

заставили власти прибегать к займам, конфискациям, иностранным субсидиям, 

искусственным колебаниям валютных курсов и т. п., что способствовало развитию 

инструментария финансовой политики. Нельзя не отметить и влияние наемничества на 

развитие культуры, особенно народной, неотъемлемой частью которой стал, например, 

военный фольклор. Немаловажным оказалось и прямое воздействие издержек наемничества 

на формирование пацифистских настроений среди деятелей культуры и искусства 

гуманистического направления, а, впоследствии, и широких народных масс, наложившее 

отпечаток на определенный культурный пласт [6, с. 12].  

В период Нового времени география распространения наемничества перемещается из 

Европы на территорию Африки, Азии и Латинской Америки, где идет процесс колонизации 

земель и раздела сфер влияния между ведущими европейскими державами. Наемники 

использовались в качестве действенного инструмента, направленного на осуществление 

вооруженного насилия в отношении государств и народов, в борьбе европейский стран за 

утверждение власти метрополий на обширных территориях Азии, Африки, Латинской 

Америки. Например, сипаи, наемные индийские воины, использовались в борьбе между 
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Англией и Францией за колониальное господство. В то же время военное наемничество как 

общеевропейское историческое явление постепенно утрачивает свое прежнее значение.  

Бурный экономический рост, развитие торговли, укрепление государственной власти 

европейских государств, появление системы всеобщей воинской повинности создали 

предпосылки для образования регулярной армии, характеризовавшейся централизованным 

управлением, постоянным несением воинской службы, единой штатной структурой 

организации войск и регулярной системой пополнения войск рядовым и командным 

составом. Появление национализма, трудности вербовки, обучения и содержания 

дорогостоящей наемной армии, а также низкие моральные качества наемников 

способствовали упадку наемничества и отказу от практики использования наемников как 

основного способа комплектования войск.  

Анализ истории наемничества как особой формы военной организации, широко 

распространенной на протяжении Средневековья и Нового времени, позволяет выделить два 

основных периода его развития:  

– первый период (конец X в. – послед. четв. XV в.) – наемничество выступает в 

качестве подчиненной, по отношению к милиционному ополчению, формой военной 

организации; наемное войско, развиваясь в тех же исторических и стратегических рамках, 

что и традиционное ополчение, по мере разложения последнего постепенно замещает и 

вытесняет его;  

– второй период (посл. четв. XV в. – конец ХVIII в.) – наемничество занимает 

господствующее положение, развиваясь в новых тактических и стратегических рамках, 

заданных переворотом в военном деле. Период господства наемничества, в свою очередь, может 

быть разделен на два этапа: первый (посл. четв. XV в. – сер. ХVII в.), когда преобладают 

наемные войска, вербуемые на короткий срок при смешанном участии государства и частных 

лиц (или другого государства), и второй (сер. ХVII в. – кон. ХVIII в.), когда повсеместно 

формируются постоянные наемные войска на государственной основе [6, с. 16].  

Таким образом, военное наемничество существовало как историческое явление на 

протяжении античной и средневековой европейской истории, истории Нового времени. 

Появление наемничества явилось закономерным и необходимым процессом вследствие 

многочисленных затяжных войн и вооруженных столкновений. В социально-экономическом 

плане оно было связано с периодами роста и расцвета товарно-денежных отношений и 

кризисными социально-политическими явлениями. В начальный период своего развития как 

античное (греческое и римское), так и средневековое военное наемничество позволяло 

некоторым образом стабилизировать военно-политическую ситуацию. Однако в дальнейшем 

военное наемничество либо становилось одной из причин гибели породившей его 

цивилизации (Древний Рим) и в итоге исчезало с исторической сцены, либо 

преобразовывалось в другие военно-политические институты (например, регулярную армию) 

[7, с. 28].  

Значение наемничества на первом этапе периода его развития чрезвычайно велико. 

Такая форма военной организации наглядно продемонстрировала миру наиболее 

прогрессивные на тот момент способы организации военного дела. В недрах наемных войск 

сформировались истоки зарождения армии современного типа, ставшей одним из 

важнейших институтов государства. Значительным было воздействие наемничества на 

социально-политическую сферу. Наемники получили широкое распространение там, где 

нарушался внутренний порядок и возникала социальная напряженность, и становились 

источником непосредственной реализации военной силы и опыта, что характерно и для 

современного мира в условиях его нестабильности, угрозы безопасности со стороны 

террористических организаций и многочисленных локальных конфликтов. Именно поэтому 

изучение предшествующего опыта возникновения и развития института наемничества 

представляет интерес для формирования и совершенствования современной системы 

противодействия наемничеству.  
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ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ПОДХОДЫ  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ВИДЫ ЖЕСТКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

 

Говоря о жестоком обращении по отношению к детям, часто употребляют два 

основных понятия: собственно жестокое обращение с детьми (англ. maltreatment – плохой, 

недостаточный уход) и насилие над детьми (англ. abuse – насилие, злоупотребление).  

В Казахстане нет единого подхода к определению понятий «жестокое обращение» и 

«насилие», более того, существует большое количество других понятий, используемых при 

описании этой же проблемы. Например, злоупотребление, принуждение, эксплуатация, 

синдром опасного обращения с детьми, управление и манипуляция их поведением. В 

большинстве случаев люди склонны относить к насилию лишь незначительную часть 

случаев, которые наносят ущерб здоровью человека, то есть попадают под действие 

уголовного кодекса.  

Термин «жестокое обращение с детьми» как конкретное юридическое понятие впервые 

появился в Кодексе о браке и семье в КазССРв 1968 году. В нем жестокое обращение с 

детьми было включено в перечень оснований для лишения родительских прав, но 

содержание самого понятия не раскрывалось. Разъяснение этого понятия для семейного, но 

не уголовного права было дано в п.14 постановления № 9 Пленума Верховного Суда СССР 

от 7 декабря 1979года «О практике применения судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с воспитанием детей» и без существенных изменений воспроизведено 

через 20 лет в п.11 постановления № 10 Пленума Верховного Суда РКот 27 мая 1998 года «О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием 

детей». Из этих разъяснений следует, что под жестоким обращением с детьми понимаются 

такие насильственные действия, которые нарушают права ребенка, но еще не являются 

уголовно наказуемыми [1]. В 1997 году в Уголовный кодекс РК была включена новая ст. 137, 

которая впервые предусматривала ответственность за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким 

обращением. Однако отсутствие в этой статье четкого и однозначного определения, что есть 

жестокое обращение с несовершеннолетним с точки зрения уголовного права, затрудняет 

применение данной нормы на практике. Международные правовые акты не дают 

конкретного определения жестокого обращения с ребенком. Так, в ч. 1 ст. 19 Конвенции 

ООН о правах ребенка сказано, что государства-участники должны принять все 

необходимые меры, в том числе и законодательные, для защиты ребенка от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления или злоупотребления, грубого обращения 

или эксплуатации. Однако при этом не раскрывается содержание понятий «насилие», 
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«злоупотребление», «оскорбление», «эксплуатация». Указанные понятия должны 

конкретизироваться в национальном законодательстве каждой страны с учетом ее традиций 

и культуры. Таким образом, отсутствие определения жестокого обращения с ребенком в 

казахстанском уголовном законодательстве следует считать очевидным пробелом.  

В самом общем виде под жестоким обращением с детьми понимают умышленное или 

неосторожное обращение или действия со стороны родителей/лиц, их заменяющих, или 

других людей, которые привели к травмам, нарушению в развитии, смерти ребенка, либо 

угрожают правам и благополучию ребенка. Словарь по правам человека дает следующее 

определение этого понятия: «Жестокое обращение с детьми (Childabuse) – это все формы 

физического или психического насилия, причинение побоев или нанесение оскорблений, 

невнимательное, небрежное или жестокое обращение, эксплуатация, включая сексуальные 

посягательства на ребенка».  

Для уяснения указанного термина представляется полезным обращение к определению 

схожего понятия, – «насилие». Насилие чаще всего трактуется как физическое, психическое, 

социальное воздействие на человека со стороны другого человека, семьи, группы или 

государства, вынуждающее его прерывать значимую деятельность и исполнять другую, 

противоречащую ей, либо угрожающую его физическому или психическому здоровью и 

целостности [2]. «Насилие, – считает один из исследователей этого понятия Г.Н. Киреев, – 

особый тип отношений между людьми, сложившийся на базе противоположного отношения 

к природным, объективным условиям их существования, и, несмотря на то, что 

субъективный фактор опосредован и определен материальными отношениями, насилие 

существует там, тогда и постольку, где, когда и поскольку имеет место присвоение, 

подавление, подчинение воли субъекта, господство над ней» [3].  

Под насилием над детьми признаются любые умышленные действия физической, 

сексуальной, психологической или экономической направленности в случае, если эти 

действия нарушают конституционные права и свободы ребенка как человека и гражданина и 

наносят ему моральный вред, вред его физическому и психическому здоровью [4]. Насилие – 

это также пренебрежение родителей своими обязанностями, невнимание, эмоциональная 

холодность, грубость по отношению к детям, унижение человеческого достоинства и любое 

нарушение внутренней границы личностных переживаний [5].  

Специалисты выделяют следующие виды жестокого обращения с детьми: физическое 

насилие; сексуальное насилие; психологическое (эмоциональное) насилие; экономическое 

насилие; медицинское насилие.  

Физическое насилие – преднамеренное или неосторожное нанесение ребенку 

родителями или лицами, их заменяющими, воспитателями или другими какими-либо лицами 

физических травм, различных телесных повреждений, которые причиняют ущерб здоровью 

ребенка, нарушают его развитие и лишают жизни. Физическое насилие может 

осуществляться в форме избиения, истязания, сотрясения, в виде ударов, пощечин, 

прижигания горячими предметами, жидкостями, зажженными сигаретами, в виде укусов и с 

использованием самых различных предметов в качестве орудий изуверства.  

Сексуальное насилие, совершаемое по отношению к ребенку, по своим последствиям 

относится к самым тяжелым психологическим травмам и является международной 

проблемой. В научной литературе сексуальное насилие рассматривается как совершение 

сексуальных действий против воли ребенка. Сексуальное насилие может включать 

сексуальные отношения без согласия, нежелательные сексуальные прикосновения или 

принуждение вступать в оскорбительные неестественные сексуальные действия. Чтобы 

получить согласие жертвы часто используются принуждение или угроза.  

Психологическое (эмоциональное) насилие является основой всех видов насилия. По 

мнению большинства специалистов, занимающихся этой проблемой, психологическое 

(эмоциональное) насилие – это периодическое или постоянное психологическое воздействие 

родителей или других взрослых на ребенка, приводящее к формированию у ребенка 

патологических черт характера или нарушению психического развития. Психологическое 
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(эмоциональное) насилие может выражаться в постоянном или периодическом словесном 

оскорблении ребенка, обвинениях в адрес ребенка, в виде угроз со стороны родителей, 

опекунов, учителей, воспитателей, принижение его успехов, унижении его человеческого 

достоинства, запугивании ребенка, совершении в присутствии ребенка насилия по 

отношению к супругу или другим детям, похищении ребенка. К этому виду насилия 

относятся ложь, обман ребенка, постоянное невыполнение своих обещаний (в результате чего он 

теряет доверие к взрослому), а также предъявление к ребенку требований, не соответствующих 

его возрастным возможностям. Отвержение ребенка, демонстрация нелюбви, неприязни к 

ребенку, негативное оценивание, акцентирование внимания исключительно на отрицательных 

чертах характера ребенка, фрустрация основных нужд и потребностей ребенка: длительное 

лишение ребенка любви, нежности, заботы и безопасности со стороны родителей, мучение и 

убийство дорогих ребенку животных, принуждение к одиночеству также относится к 

психологическому (эмоциональному) насилию.  

Экономическое насилие – это создание ситуации, при которой не удовлетворяются 

базовые потребности ребенка, так как на его нужды как на зависимого члена семьи 

выделяется строго дозированная сумма денег (средств), за которую мать, замещающее ее 

лицо или он сам должны полностью отчитываться; один член семьи присваивает 

собственность либо сбережения в ущерб детям и без согласия других; принуждение ребенка 

без учета его возраста и состояния здоровья к тяжелым видам труда во имя заработка; 

уклонение от уплаты алиментов и других средств на содержание детей.  

Медицинское насилие предполагает халатность и несвоевременность, проявленные при 

выдаче лекарственных препаратов, либо, наоборот, намеренная передозировка или 

навязывание субстанций, приводящих к привыканию и зависимости от них; умышленный 

отказ ребенку в получении необходимого лекарства.  

Таким образом, жестокое обращение с детьми – это агрессивные и враждебные 

действия, в результате которых им как объектам насилия могут быть причинены моральный 

и физический вред, травма, унижение, а иногда и смерть.  
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КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕЦИДИВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Рассматривается правовое регулирование в сфере предупреждения рецидива 

преступлений в ряде зарубежных стран.  

Вопросы контроля и надзора по предупреждению рецидива преступлений необходимо 

рассматривать не только в рамках одной государственной системы, но и в сравнении с 

законодательством в других государств. Вне сомнений, существует разница в идеологии, 

религиозных воззрениях, социально-экономическом и политическом развитии каждого 
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государства, иных национальных особенностях различных стран, что не может не сказаться 

на многих аспектах жизни как населения в целом, так и лиц, отбывающих уголовные 

наказания. Вместе с тем, не стоит забывать, что для преобладающего количества 

отрицательных последствий наказания в виде лишения свободы не существует 

государственных границ, они, по сути, «интернациональны», поэтому необходимо изучение 

и сравнение положительных аспектов, касающихся вопросов социальной адаптации лиц, 

освобождающихся от отбывания наказания из пенитенциарных учреждений различных 

государств [1]. Уголовно-исполнительной системе Казахстана для повышения 

эффективности исполнения наказаний следует изучать и адаптировать передовой 

зарубежный опыт работы.  

В Европейских пенитенциарных правилах содержится целый ряд норм, посвящённых 

постпенитенциарной адаптации осуждённых. В ч. 1 ст. 107 Правил говорится, что 

заблаговременно до освобождения осуждённых им должно оказываться содействие в виде 

процедур и специальных программ, обеспечивающих переход от науки в пенитенциарной 

учреждениях к законопослушной и науке в обществе. Правила определяют пути достижения 

данной цели: разработка программы мероприятий предшествующих освобождению, или 

частное условное освобождение под надзором в сочетании с действенной социальной 

поддержкой ч.2, 3 ст. 107. Известно, что такие программы до настоящего времени не 

получили широкого применения, чего не скажешь о практике в ряде зарубежных государств. 

Кроме того, национальная пенитенциарная система столкнулась с новым для Казахстана 

явлением – постпенитенциарным контролем и надзором за осуждёнными к пожизненному 

лишению свободы и его сверхдлительным срокам. В этом плане изучение зарубежной 

практики и законодательства в изучаемом аспекте имеет непреходящее значение. В этой 

связи важно изучить опыт создания службы пробации в передовых зарубежных странах [2]. 

В большинстве этих стран данная служба получила устойчивое развитие. Пробацию 

успешно применяют в США, Великобритании, Германии, Франции. Положительную оценку 

получила данная уголовно-правовая мера в Стандартных Минимальных Правилах ООН, 

посвященных мерам, не связанным с тюремным заключением (Токийские Правила). 

Сущность пробации заключается в передаче лица, совершившего преступление, под надзор 

специализированного органа – службы пробации, соединённый с оказанием осуждённому 

необходимой социально-психологической и правовой помощи. Эта служба в 

Великобритании входит в состав органов внутренних дел, в Японии подконтрольна 

Министерству юстиции, в США, Германии – подведомственна судебной власти, в 

Нидерландах является юридически самостоятельной структурой. В Финляндии при условно-

досрочном освобождении за заключёнными может осуществляться надзор на период 

неотбытой части наказания. Надзор, как правило, осуществляется службой пробации, с 

которой социальный работник тюрьмы поддерживает тесную связь. В этой службе было 

обучено много гражданских лиц, контролирующих и поддерживающих условно-досрочно 

освобожденных. Полиция также может является надзорным органом. Новым вопросом для 

казахстанской практики является и вопрос предупреждения рецидива преступлений с 

помощью контроля и надзора за лицами, осуждёнными к пожизненному лишению свободы и 

затем освобождёнными от него. Изучая зарубежную практику по рассматриваемой 

проблематике, нельзя не привести и другой опыт, имеющий место в США. В США, наряду с 

осуществлением полицейского надзора за рецидивистами, создан единый информационный 

банк данных, содержащий сведения о неоднократно судимых, их социально полезных или 

негативных контактах. Банк данных о рецидивистах, содержащий полную 

криминологическую информацию о таких лицах, является необходимым элементом в 

противодействии рецидивизму. В Англии и Уэльсе все лица, освобождённые от 

пожизненного заключения, находятся под надзором специального работника, который 

сообщает тюремной службе о поведении заключённого. В Швеции надзор за такими лицами 

осуществляют местные советы по пробации, которые работают под началом местных судей. 

Как показывают все эти и другие примеры, большинство стран считают необходимым иметь 
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для надзора за освобождёнными отдельное ведомство, не связанное с полицией или 

тюремными службами. Это объясняется тем, что полиция занимается исключительно 

правоохранительной деятельностью. Хотя очень важно обеспечить, чтобы пожизненные 

заключённые не нарушали закон, успешная реинтеграция требует дополнительного элемента 

поддержки и надзора после освобождения. Сразу после освобождения пожизненные 

заключённые, как правило, должны регулярно в назначенное время приходить к сотруднику 

службы пробации или добровольному работнику. Сотрудники пробации могут посещать их 

на дому или по месту работы. Освобождённые заключённые должны сообщить сотруднику 

пробации о том, что собираются сменить место работы или переезжают на новое место 

жительства. Иногда им запрещается иметь контакты с определёнными людьми или 

заниматься определённой работой. Степень надзора и срок соблюдения условий 

определяются поведением данного лица в обществе. В Англии и Уэльсе освобождённый 

заключённый может быть вновь препровождён в тюрьму лишь по подозрению в том, что он, 

возможно, совершил ещё одно серьёзное преступление. В других странах, таких как Швеция, 

за заключёнными пристально наблюдают в течение двух-трёх лет или до тех пор, пока 

местный совет не убедится, что они более не представляют опасности для общества. В плане 

повышения роли контроля в предупреждении рецидива преступлений заслуживает опыт 

зарубежных стран в применении электронного контроля. Такой контроль успешно 

осуществляется в Англии, Канаде, США, Швеции, Австралии и других странах. В отдельных 

странах электронное наблюдение относится к виду уголовного наказания, в других – это 

мера профилактики, обеспечивающая предупреждение рецидива. На его применение обычно 

требуется решение суда (судьи), согласие осуждённого, его близких родственников, 

заключение врача об отсутствии противопоказаний к применению электронного контроля. 

Он устанавливается на определённый срок и часто применяется в сочетании с другими 

формами контроля. Данный опыт, на наш взгляд, также заслуживает внимания, тем более что 

вопрос о применении электронных браслетов сегодня уже стоит на повестке дня. В 

отношении лиц, отбывших лишение свободы и склонных к совершению нового 

преступления, применение электронных браслетов существенно снизило бы риск 

совершения повторного преступления. Сопоставительный анализ законодательства 

Республики Казахстан и других стран, регламентирующего осуществление контроля и 

надзора за интересующими нас категориями лиц, позволяет сделать следующее заключение: 

ряд норм, регламентирующих применение средств контроля и надзора в деле 

предупреждения рецидива преступлений, заслуживает внимания с точки зрения их 

имплементации в казахстанское законодательство. Среди них: 

  практика осуществления контроля по предупреждению рецидива преступлений со 

стороны лиц, имеющих судимость, общественными объединениями в Республике Беларусь – 

наблюдательные комиссии; наличие самостоятельного Закона «О социальной адаптации лиц, 

освобождённых от отбывания наказания из пенитенциарных учреждений» в 

Азербайджанской Республике;  

 наличие отдельного ведомства, не связанного с полицией или тюремными службами, 

осуществляющего надзор за освобождёнными от отбывания наказания – служба пробации 

(Германия, Финляндия и др.);  

 осуществление электронного контроля над лицами, освобождёнными из мест 

лишения свободы;  

 дифференциация уголовной ответственности за несоблюдение требований надзора и 

неприбытие в определённый срок к избранному месту жительства лица, в отношении 

которого установлен превентивный надзор либо самовольное оставление поднадзорным 

места жительства с целью уклониться от превентивного надзора по законодательству 

Республики Беларусь;  

 наделение в Республике Беларусь, в отличие от законодательства Казахстана, 

наблюдательных комиссий правом участвовать через своих представителей при 

рассмотрении судами вопросов об условно-досрочном освобождении от наказания, о замене 
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осуждённому неотбытой части наказания более мягким видом наказания, об изменении 

осуждённому к лишению свободы вида исправительного учреждения.  

Таким образом, в связи с созданием в Казахстане службы пробации заслуживает 

внимания опыт зарубежных стран.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОГО КОНТРОЛЯ 

И НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ НЕГО 

 

В статье рассматриваются общие черты применения постпенитенциарного надзора в 

зарубежных странах. Проводится анализ уголовного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, детализирующих надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. Выделены проблемы законодательного регулирования, связанные с 

осуществлением административного надзора. 

Создание действенных международно-правовых норм в борьбе с рецидивной 

преступностью возможно путем сравнительного анализа внутреннего уголовного, 

административного, пенитенциарного и иного законодательства, действующего в разных 

странах (Абатуров А. И. Указ. соч. С. 1–24).  

Вопросам постпенитенциарного надзора уделяют большое внимание во многих 

зарубежных странах, в том числе Англии, Франции, Швеции, США и т. д. Изучение 

зарубежного опыта, на наш взгляд, представляется интересным в связи с высокой 

организацией персонифицированного надзора за лицами, освободившимися из мест лишения 

свободы, направленного на предупреждение рецидивной преступности.  

Постпенитенциарный контроль является важной правовой и, заметим, вынужденной 

мерой государственного принуждения, которая полностью соответствует принципам 

международных стандартов, применяется в отношении поднадзорных лиц с целью 

предупреждения рецидивной преступности с их стороны. При данном виде контроля лицо, 

отбывшее наказание, передается под надзор специализированного органа (в большинстве 

стран данным органом выступает служба пробации), осуществляющего предусмотренный 

законом надзор за этими лицами. Постпенитенциарный контроль заключается в том, что 

служба пробации работает во взаимодействии с тюрем. Создание действенных 

международно-правовых норм в борьбе с рецидивной преступностью возможно путем 

сравнительного анализа внутреннего уголовного, административного, пенитенциарного и 

иного законодательства, действующего в разных странах. Вопросам постпенитенциарного 

надзора уделяют большое внимание во многих зарубежных странах, в том числе Англии, 

Франции, Швеции, США и т. д. Изучение зарубежного опыта, на наш взгляд, представляется 

интересным в связи с высокой организацией персонифицированного надзора за лицами, 

освободившимися из мест лишения свободы, направленного на предупреждение рецидивной 

преступности. Постпенитенциарный контроль является важной правовой и, заметим, 

вынужденной мерой государственного принуждения, которая полностью соответствует 

принципам международных стандартов, применяется в отношении поднадзорных лиц с 
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целью предупреждения рецидивной преступности с их стороны. При данном виде контроля 

лицо, отбывшее наказание, передается под надзор специализированного органа (в 

большинстве стран данным органом выступает служба пробации), осуществляющего 

предусмотренный законом надзор за этими лицами. Постпенитенциарный контроль 

заключается в том, что служба пробации работает во взаимодействии с тюремной 

администрацией, осужденными, их семьями и общественностью для того, чтобы подготовить 

осужденных к освобождению и адаптации в обществе. Служба пробации устанавливает 

контакты с соответствующими службами тюрьмы для того, чтобы помочь в бытовой и 

трудовой адаптации осужденных после освобождения.  

Впервые служба пробации была создана в США в первой половине XIX в. на основе 

двух институтов – условного осуждения и отсрочки отбывания наказания, где институт 

пробации является вполне традиционным для уголовной юстиции. Сущность пробации в 

данной стране заключается в исполнении осужденным, находящимся на свободе под 

контролем специального чиновника, строго регламентированных требований, указанных в 

законе. Она является одним из элементов системы исполнения уголовных наказаний в США, 

представляет собой самостоятельную организационную структуру, выполняющую меры по 

ресоциализации осужденных.  

Под пробацией понимается помещение осужденного на определенный срок под 

индивидуальный надзор специального должностного лица – чиновника службы пробации, 

который контролирует поведение поднадзорного, выполнение им установленных судом 

обязанностей и условий пробации и обеспечивает проведение назначенного срока. 

Поднадзорный периодически должен являться к сотруднику службы пробации, а тот вправе 

в любое время посещать его на дому. Условия надзора устанавливает суд, исходя из 

характеристики личности осужденного и степени тяжести совершенного им преступления. 

Законодательство США устанавливает определенную систему ограничений в отношении 

поднадзорного и одновременно указывает, что осужденный обязан выполнять любые другие 

условия, которые могут быть назначены судом (уплата штрафа, получение образования, 

запрет на посещение митингов, проведение курса лечения и т. п.). При неисполнении 

указанных требований осужденный может быть подвергнут тюремному заключению (ст. 

305.15 УК США) (Гаманенко Л. И., Зиганшина Э. Н. Служба пробации в США как основа 

социальной реабилитации лиц, находящихся в конфликте с уголовным законом // Междунар. 

уголов. право и междунар. юстиция. 2013. № 4). 

 В Китае существует в качестве одной из мер уголовного наказания микрорайонная 

реабилитация, работа по которой проводится в экспериментальном порядке в таких городах 

и провинциях, как Пекин, Шанхай, Цзянсу и др. Она означает, что для наблюдения за лицом, 

освобождающимся из мест лишения свободы, в микрорайоне назначается специальный 

государственный орган, который при помощи заинтересованных общественных движений, 

народных организаций и социальных добровольцев занимается исправлением преступной 

психологии и способствует его ресоциализации. Субъектами выступают осужденные, в 

отношении которых назначено наказание в виде общественного надзора с отсрочкой 

исполнения приговора, а также лица, освобожденные условно-досрочно или по истечении срока 

наказания при лишении политических прав. За совершение поднадзорным действий, нарушающих 

порядок содержания под надзором, он наказывается лишением свободы в соответствии со ст. 315 

УК КНР (Степанова Т. В. Идентификация правовой системы Китайской Народной Республики: 

вопросы теории : дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2010).  

Понятие административного надзора впервые было законодательно закреплено во 

Франции в 1806 г. В последующем данная мера противодействия рецидивной преступности 

стала называться социально-судебным надзором. Особенностью правоохранительной 

системы этой страны является то, что суд при назначении надзора в обвинительном 

приговоре устанавливает максимальный срок тюремного заключения, которому будет 

подвергнут осужденный в случае несоблюдения возложенных на него обязанностей (ст. 131-

36-1 УК Франции). Дополнительное наказание предусмотрено в случае появления 
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поднадзорного в каком-либо месте (ст. 434-38 УК Франции) (URL: constitutions.ru/).  

В Болгарии осужденный наказывается обязательным поселением. Под обязательным 

поселением понимается установление для осужденного определенного места для проживания, в 

котором он находился до этого времени, или другого определенного населенного пункта на срок 

от одного года до трех лет. Отбывается данный вид наказания без лишения свободы и 

сопровождается соответствующей работой. Если осужденный не может найти себе такую 

работу, надлежащие государственные органы обязаны его трудоустроить. Если осужденный 

отказывается от работы без уважительной причины, суд заменяет обязательное поселение 

лишением свободы из расчета три дня обязательного поселения на один день лишения свободы. 

Осужденный может оставить пределы района своего местожительства с разрешения 

соответствующего прокурора или другого уполномоченного государственного органа (ст. 48 УК 

Болгарии). В случае, если поднадзорный самовольно оставит место обязательного поселения, он 

наказывается лишением свободы до одного года (ст. 300 УК Болгарии) (URL: 

law.edu.ru/norm.asp). Особо интересным нам представляется изучение применения 

административного надзора в странах ближнего зарубежья.  

Изучение административного надзора в странах, ранее находившихся в составе СССР, 

дает возможность оценить, в каких аспектах казахстанское законодательство соответствует 

установленным тенденциям развития, а в каких идет вразрез с законодательством стран 

ближнего зарубежья. Практически во всех странах СНГ постпенитенциарный надзор стал 

предметом регулирования отдельных самостоятельных законодательных актов: в Российской 

Федерации это Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», в Республике Узбекистан – 

Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 г. № 750-XII «Об административном 

надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из учреждений по исполнению 

наказания» (URL: base.spinform.ru/show _doc.fwx в Украине – Закон Украины от 1 декабря 

1994 г. № 264/94-ВР «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» (URL: base.spinform.ru/show _doc.fwx). По законодательству Узбекистана, 

Казахстана и Украины, в случае, если лицо, в отношении которого установлен 

постпенитенциарный надзор, систематически нарушает общественный порядок, то к нему 

применяются санкции уголовно-правового характера, а по законодательству Белоруссии, 

поднадзорный подлежит уголовной ответственности при совершении двух и более 

правонарушений в течение года. Ответственность за нарушение условий 

постпенитенциарного надзора предусмотрена уголовным законодательством ряда 

государств. Так, согласно ст. 226 УК Республики Узбекистан нарушение правил 

административного надзора наказывается штрафом до 50 минимальных размеров заработной 

платы или лишением свободы сроком до двух лет. Нарушение правил административного 

надзора, выразившееся в самовольном оставлении места жительства или в неприбытии без 

уважительных причин к избранному месту жительства, наказывается лишением свободы от 

двух до четырех лет (URL: fmc.uz/legisl.php). В Республике Беларусь уголовная 

ответственность наступает в случае самовольного оставления места жительства или 

неприбытия без уважительных причин к определенному месту жительства и наказывается 

лишением свободы на срок до двух лет (ст. 422 УК Республики Беларусь) (URL: 

pravo.by>webnpa/text.asp?RN=HK9900275). Суммируя вышеизложенное, можно заключить, 

что законодательство стран СНГ в сфере постпенитенциарного контроля в своем 

большинстве основывается на одних и тех же правовых предпосылках (традициях). В силу 

этого в регламентации института надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, прослеживается больше сходства, чем различий (Абатуров А. И. Указ. соч. С. 1–

24). Лица, освобожденные от отбывания наказания, должны находиться под 

соответствующим контролем как со стороны органов государства, так и общества ради их 

успешной постпенитенциарной адаптации, а также предотвращения совершения ими новых 

преступлений. Опыт борьбы с преступностью в Казахстане и многих других странах доказал 

целесообразность установления подобного контроля 
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ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР – АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ СУБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ 

 

Азаматтық-құқықтық қатынастар сан алуан болғандықтан, бір адамның қолынан келе 

қоймайтын ортақ мақсаттарға жету үшін бірнеше адамдар өз үлестерін қосып жататын 

кездерде кездеседі. Мысалы, кәсіпкерлік қызметпен айналысу, үй салу, жүк тасу, егін салу, 

оны ору және т.б. Әрине, бұндай адамдар тек бір мақсатты алдарына қойып, оған жеткен соң 

әркім өз бетімен кетуіне болады. Ал, егерде олар әрдайым бұндай істерді, әрекеттерді іске 

асыруды көздесе заңды тұлғаларды құрғандары жөн.  

Яғни, азаматтық-құқықтық қатынастарға түсуде заңды тұлғалар басқа да 

субъектілермен бірдей құқықтар мен міндеттерге ие болады. Дегенмен, заңды тұлғалар 

нарықтық қатынастармен пайда болды десек, өрескел қателесетініміз анық. Өйткені, заңды 

тұлғалар Кеңес Одағы кезінде де болды. Оларды да мемлекеттік және мемлекеттік емес деп 

бөлген. Мысалы, мемлекеттік заңды тұлғаларға мемлекеттік социалистік өндірістік 

кәсіпорындар, өндірістік бірлестіктер, көптеген зауыттар мен фабрикалар жатса, мемлекеттік 

емес түріне колхоздар мен совхоздар жатты. Дегенмен, сол кездің қалыптасқан жүйесіне сай, 

мемлекеттік пен мемлекеттік емес заңды тұлғалардың арасында айтарлықтай айырмашылық 

болған жоқ. Қайсысы болса да мемлекетке жұмыс жасады, мемлекеттік нұсқаулармен күн 

көрді, не айтылса сол орындалды. 

Қазақстандық ірі заңгер-ғалым, заң ғылымдарының докторы, профессор   Е.Ш.Дүсіпов 

өзінің еңбегінде ҚР Азаматтық Кодексінің 33-бабына сәйкес: „Меншік, шаруашылық жүргізу 

немесе жедел басқару құқығындағы оқшау мүлкі бар және сол мүлікпен өз міндеттемелері 

бойынша жауап беретін, өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар мен 

міндеттерге ие болып, оларды жүзеге асыра алатын, сотта талапкер және жауапкер бола 

алатын ұйым заңды тұлға болып танылады.Заңды тұлғаның дербес балансы мен сметасы 

болуға тиіс. Заңды тұлғаның өз атауы жазылған мөрі болады”-деп баяндайды [1]. 

Сонымен заңды тұлға шаруашылықтық қатынастардың ең маңызды субъектісі болып 

табылатындығын оның коммерциялық түрлерінен байқауымызға болады. Коммерциялық 

заңды тұлғалар ретінде шаруашылық серіктестіктерінің барлық түрлерін, акционерлік 

қоғамдарды, өндірістік кооператив нысандарындағы негізгі мақсаты пайда табу болып 

табылатын шаруашылық субъектілерін айтуымызға болады.  

Ал, енді көне тарихтарға жүгінсек, біздің эрамызға дейінгі II-I ғасырлардың өзінде Рим 

республикасының заңгерлері бөлінбейтін, жекеленген мүлкі бар, азаматтық айналымда өз 

атынан қатынас жүргізетін және қатысушыларының құрамы өзгергеніне қарамастан өзінің 

мәнісін сақтап қала беретін ұйымның қажеттігі туралы идеяларды талқылаған. “Заңды тұлға” 

термин, негізінен, римдіктерге белгілі болған жоқ және оның мәнісі олармен зерттелген жоқ, 

бірақ, бүгінгі күні бұндай ұйымдардың болғанына біз рим құқығына міндеттіміз. Орта 

ғасырларда заңды тұлға туралы көзқарастар әлі де рим құқығының әсерінен туындауда болды. 

Дегенмен сол заманның талаптарына жауап беретін ұйымдар өздерінің атағын бүкіл әлемге 

әйглі қылды. Германиядағы Фуггерлер сауда үйі, Италияның Генуясындағы Ұлы Георгий банкі, 

ағылшындық және голландиялық Ост және Вест-Индия компаниялары тәрізді сауда 

кәсіпорындарында ірі істерді ұжымдық әдіспен жүргізу техникалары дағдыландырылып жатты. 
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Бұл ұйымдардың сауда қатынастарына қатысу арқылы жиналған үлкен тәжірибелері XIX – 

ғасырда азаматтық және сауда кодекстерін шығаруда маңызды рольдер атқарды. 

XIX-XX ғасырларда экономиканың дамуының жаңа өріс алуы, кәсіпкерлік қызметтің 

сан алуан түрлерінің пайда болуы, жаңа ақпараттық технологиялардың дүниеге келуі заңды 

тұлға институтының мағынасын одан әрі жоғарылата түсті [2,16]. 

Сонымен, заңды тұлға мәртебесін заң тұрғысында реттеу бүгінгі күні қандай 

мақсаттарды алдына қояды? Бұл сұраққа жауап заңды тұлға институтының атқаратын 

функцияларына жүргізілген талдаудан көрініп тұр: 

1. Ұжымдық мүдделерді рәсімдеу. Заңды тұлға институты белгілі-бір үлгідегі заңды 

тұлға мүшелерінің арасындағы ішкі қатынастарды ұйымдастыру, тәртіпке келтіру жолымен 

олардың еркін жалпы ұйымының еркіне айналдыру арқыл заңды тұлғаның азаматтық 

айналымға өз атынан қатысуына мүмкіндік береді; 

2. Қаражаттарды біріктіру. Заңды тұлға, соның ішінде оның бір түрі болып табылатын 

акционерлік қоғам, қаражаттарды ұзақ мерзімге ортақтандыру нысанының ең тиімді түрі 

болып келеді және де бұндай бірігулерсіз ірі көлемде кәсіпкерлік қызметатқару мүмкін емес; 

3. Кәсіпкерлік тәуекелді шектеу. Заңды тұлға құрылымы оның мүшесінің мүліктік 

қаупін нақты кәсіпорындарға салынған қаражатының көлемімен шектеуге мүмкіндік береді; 

4. Қаражатты басқару. Заңды тұлғалар, (әсіресе акционерлік қоғам), құнды қағаздар, 

биржалар туралы қолданылып жүрген заңдар бүкіл ел аумағындағы қаражатты басқару 

құралдары ретінде болғандықтан, нарықтық экономиканың өзіндік реттелуіне, өзіндік 

ұйымдсатырылуына қуатты фактор болып келеді. 

Ал, енді осы айтылғандарды қорыта келе, заңды тұлғаның түсінігін ашайық. ҚР 

Азаматтық Кодексінің 33-бабына сәйкес: “Меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел 

басқару құқығындағы оқшау мүлкі бар және сол мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап 

беретін, өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар мен міндеттерге ие болып, 

оларды жүзеге асыра алатын, сотта талапкер және жауапкер бола алатын ұйым заңды тұлға 

болып танылады” [3]. 

Жеке тұлғалармен қатар, заңды тұлғалар да азаматтық-құқықтық қатынастардың 

субъектілері бола алады. 

Заңды тұлға дегеніміз - бұл мүліктік қатынастардың басқа субъектілері ұйымдастырған, 

құрған және құқықтар мен міндеттер берген субъект. Заңды тұлғаның құрылтайшылары 

(құрушылары) оны мүліктік қатынастардың субъектілері ретінде өзінен бөлу мақсатында 

құрады. Мүліктік азаматтық-құқықтық қатынастар үшін заңды тұлға институтының 

практикалық маңыздылығы мынада: "заңды тұлға құрылтайшыларының өз кәсіпкерлік 

тәуекелін өздері үшін орынды болады деп есептейтін сомамен шектеу мүмкіндігі бар". 

Құқықтық санат ретінде заңды тұлғаның әдебиеттерде бір мағыналы анықтамасы жоқ. 

Кеңес мемлекеті өмір сүріп тұрған кезеңде азаматтық құқық теориясында заңды 

тұлғалардың мәні туралы алуан түрлі пікірлер кең таралғанды. Негізінен алғанда, занды 

тұлғалар - мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелер зерттеу объектісі болды, мұны 

экономикада мемлекеттік меншіктің үстемдік етуімен түсіндіруге болатын еді.  Мемлекеттік 

ұйымдарға қатысты алғанда, занды тұлғаның академик А.В. Венедиктов берген барынша 

толық ұғымы заң әдебиетгеріне "ұжым теориясы" деген атпен енді [4]. 

Қазіргі уақытта заңды тұлғаның мәні жөніндегі мәселе ғалымдардың теориялық 

пікірталастарында соншама кең таралмаған. Әдебиеттерде кездесетін соңғы пікірлердің 

ішінен заңды тұлғаның "мақсатты мүлік ретіндегі" анықтамасын атап көрсетуге болады. Е.А. 

Сухановтың пікірі бойынша, "...осы заманғы коммерциялық пракгикада азаматтық немесе 

сауда (коммерция) айналымына қатысуға әдейі арналған дербестелген мүлік ретіндегі заңды 

тұлғаның мәнін түсіндіретін "мақсатты мүлік" теориясьн қостайтын дәлелдер жеткілікті" [5]. 

Шетелдерде заңды тұлғаға қатысты екі теория барынша кең таралған – жалған теория 

және шындық теориясы, бұларға ортақ нәрсе ұжымдық құрылымдардың құқық субъектілігін 

дәлелдеу. 
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ЛАТЕНТНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ И 

ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Латентная преступность является реальной, но скрытой или незарегистрированной 

частью фактически совершенных преступлений. Эта преступность нередко многократно 

превышает преступность, о которой осведомлена полиция. Разность между учтенной 

преступностью и фактической и составляет латентную преступность. В Казахстане  она 

превышает разницу в 3–5 раз. Незаявленные преступления в основном связаны с недоверием 

граждан и жертв преступлений к органам правоохраны; с неверием в способность 

правоохранительных органов раскрыть преступление и защитить заявителя; с нежеланием 

связываться с полицией, с опасением мести со стороны преступников; с нежеланием огласки 

факта посягательства, с заключением компромиссной сделки с преступником и другими 

причинами. Вопросы латентной преступности, в своих работах рассматривали такие авторы 

как: Тюлюнов А.А. , Шахеев Ю.А и др. [1].  

В настоящее время в круг латентной преступности входит и незаконный оборот 

транспортных средств, приобретая особую значимость и затрагивая права многих 

законопослушных граждан. Статистика свидетельствует, что в Казахстане, особенно 

мегаполисах, происходит неуклонное увеличение преступлений, связанных с незаконным 

завладением транспортными средствами, их последующей легализацией и сбытом 

добросовестным приобретателям, не знающих о криминальном происхождении 

приобретаемого транспортного средства. Особую актуальность данное обстоятельство 

приобрело на фоне существенного наполнения казахстанского автопарка как 

отечественными, так и дорогостоящими зарубежными транспортными средствами. Как 

показывает статистика, из 10 угнанных машин, розыск находит не более одного автомобиля. 

Такая ничтожно низкая раскрываемость во многом обусловлена тем, что установление лиц, 

похитивших транспортные средства и изменивших идентификационные номера на них, 

крайне сложно, поскольку задерживаются на автомашинах с измененными маркировочными 

обозначениями, как правило, владеют ими уже добросовестные приобретатели.  

Статья 386 УК РК гласит: Подделка или уничтожение идентификационного номера, 

номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака 

транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта транспортного средства, использование 

заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях 

совершения преступления либо облегчения его совершения или сокрытия, а равно сбыт 

транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, 

шасси, двигателя или с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком либо 

сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером [2].  

Количество автомастерских растет, да и осуществлять контроль над каждым гаражом, 

где занимаются ремонтом кузовных деталей не возможно. Кроме того, похищенные 

автомашины перегоняются в другие области Казахстана или за её пределы, что осложняет 
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проведение следственных действий. Основной трудностью при привлечении лица к 

ответственности по ст. 386 УК РК является необходимость доказывания наличия у него цели 

эксплуатации или сбыта транспортного средства с уничтоженной или поддельной 

маркировкой. В ходе расследования необходимо устанавливать не только сам факт 

видоизменения маркировки агрегатов транспортного средства, но и исследовать всю 

преступную деятельность субъекта преступления. Получить положительный результат путём 

производства следственных действий невозможно, необходимо проведение комплекса 

оперативно-розыскных мероприятий. Низкому уровню раскрытия данного вида 

преступления способствует полное отсутствие организации проведения первоначальной 

проверки по материалам, при обнаружении признаков, указывающих на уничтожение или 

подделку маркировочных обозначений на транспортном средстве. Это говорит о том, что 

наиболее распространенными ошибками, допускаемыми на стадии до следственной 

проверки, а так же первоначальном этапе расследования, являются нерасторопность, 

допускаемая как оперативными сотрудниками, так и дознавателями. Что проявляется:  

- в несвоевременном объявлении транспортного средства в розыск, в случае не 

предоставления собственниками или иными доверенными лицами транспортных средств в 

экспертно-криминалистические подразделения;  

- в непринятии решения о производстве выемки транспортного средства либо его 

отдельных агрегатов, и о передаче вещественного доказательства на ответственное хранение;  

- в не проведении допросов, в том числе в связи с не обеспечением явки на допрос 

участников процесса. Низкое качество проведения до следственной проверки и 

необоснованное возбуждение уголовных дел.  

Следует отметить, что остановка транспортного средства для проверки документов на 

право пользования и управления транспортными средствами, а также документов на 

транспортное средство вне периода проведения специальных мероприятий допустима только 

на стационарных постах ДПС МПС МВД РК. При регистрации ТС не осматриваются номера 

ДВС, что уменьшает шанс выявить ТС с измененными идентификационными номерами.  

Формальное планирование следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, формальный подход к формулированию отдельных поручений следователя 

органам, осуществляющим ОРД, и их исполнению. Так, не планируются и фактически не 

проводятся такие следственные действия как установление и допросы бывших владельцев 

транспортного средства, а также лиц, ремонтировавших и продававших его.  

Также не проверяются должным образом на причастность к совершению преступления 

лица, ранее судимые за кражи транспортных средств, подделку регистрационных 

документов, сбыт похищенного. Низкое качество проведения отдельных следственных 

действий, таких как определение круга вопросов, подлежащих разрешению в ходе 

экспертизы маркировочных обозначений транспортного средства.  

В рассматриваемых преступлениях наряду со ст.386 УК РК присутствуют составы ст. 

385,188,200,190 УК РК[2]. Похищают автомобили для получения прибыли. В одном случае 

автомобиль угоняется для перепродажи в другой регион, в другом угонщик продает машину 

перекупщикам за небольшие деньги. В третьем случае авто угоняют под заказ. В-четвертых, 

машину могут угнать для разбора на запчасти в роли «донора». В последнее время 

альтернативой угона машины стал выкуп аварийных авто. Приобретение поврежденных 

автомобилей производится за символическую цену, так как для владельца машина не на ходу 

не представляет важной ценности. Другой причиной кражи автомобилей, для последующей 

разборки, является мошенничество в секторе страхования. Владелец не ходового, 

застрахованного автомобиля, не справившись с проблемой его реализации за умеренную 

цену “заказывает” подобное транспортное средство у угонщиков.  

Застрахованные автомобили, пострадавшие в аварии продаются страховыми компаниями. 

Преступники покупают эти повреждённые автомобили ради получения автомобильных 

документов. Они угоняют такой же автомобиль и, используя документы, легализуют угнанный 

автомобиль. За его реализацию они получают сумму в разы превышающую стоимость 
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приобретённого ими автомобиля. Часто автомобили похищают с целью последующего выкупа. 

Автомобиль угоняют, и уже через несколько часов владелец автомобиля получает телефонный 

звонок с предложением вернуть автомобиль за определённую сумму денег.  

Сегодня в интернете можно увидеть объявления о продаже автомобилей – двойников. 

Автомобиль продаётся по рукописной доверенности по цене более чем в два раза дешевле от 

рыночной стоимости. Причина – отсутствие ПТС, так как он изъят сотрудниками Дорожной 

полиции при попытке переоформить машину, это автомобиль – «двойник». Преступники 

угоняют нужное транспортное средство. Можно не изменять номера агрегатов автомобиля, 

подделать документы под уже существующие номера и продать на авторынке. Покупатель 

узнает, что машина криминальная, только при регистрации авто в дорожной полиции через 

несколько дней, когда деньги после сделки уже получены, выяснить, кто продал автомобиль, 

практически невозможно, т.к. при подделке документов чаще всего используются 

вымышленные данные. Обычно идут другим путем – изменяют номера агрегатов на 

автомобиле (это сложнее, но риск попасться с украденным автомобилем, сводиться к 

минимуму.) Чаще преступники наносят номера агрегатов реально существующего 

автомобиля, при этом изготавливают поддельный ПТС с теми же данными, что и настоящий 

ПТС на легальном автомобиле. Теперь автомобилю-двойнику не страшны никакие проверки 

по информационным базам данных дорожной полиции, автомобиль будет передвигаться 

вплоть до того, пока сотрудник полиции при очередной проверке не выявит факт изменения 

идентификационных номеров агрегатов или подделки ПТС. В данном случае может 

пострадать и владелец легального авто, который не знает о существовании автомобиля-

двойника: так при переоформлении транспортного средства владелец двойника не сдал 

поддельный ПТС, его выставляют в базу розыска. Но ведь номера ПТС обоих автомобилей 

были одинаковые. Сотрудник отделения регистрации при проверке легального автомобиля 

увидит, что номер его ПТС находится в базе данных ограничения – начнётся проверка. 

Одним из возможных решений этой задачи послужит создание новых электронных баз 

криминалистических учетов. Контроль за ввезенными из-за границы автомашинами 

(временный ввоз, Таможенный союз), запасных частей. Базы по транспортным средствам, 

побывавшим в серьезных ДТП или уничтоженных полностью. Фото и видеофиксация таких 

ТС, что вполне возможно при современном техническом прогрессе.  
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ПРОБЛЕМЫ  

ИХ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 

Криминологическая характеристика личности преступницы специфична. Женская 

преступность характеризуется рядом особенностей. Например, женщины обладают 

отличительными психологическими чертами, в том числе связанными  с их 

физиологическими чертами, в отличие от мужчин. Условия жизни мужчин и женщин в 

современном обществе имеют определенные различия в силу различий выполняемых 

основных функций их деятельности. Нужно учитывать, например, что женщины являются 
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психологически менее защищенными от различных осложнений в их жизни. Проявление 

одних и тех же негативных процессов социальной действительности при воздействии на 

поведение мужчин и женщин получает неадекватное отражение в их сознании, такое 

различное восприятие приводит к различному криминальному воздействию.  Изменение 

условий жизни влечет различия и в поведении, в отношении к ценностям общества, а также 

своим собственным ценностям. Нравственно-психологическая жизнь женщины отличается 

от нравственно-психологической жизни мужчин в силу выполнения ими соответствующих 

функций в обществе. Кроме того, определяется  их биологическими различиями. 

Личность преступницы-женщины в такой социальной среде как пенитенциарное 

учреждение подвержена изменению. Это зависит от множества факторов, в том числе от 

возрастных, образовательных, профессиональных , иных особенностей осужденной [1].  

Образ жизни осужденных в местах лишения свободы можно характеризовать признаками, 

присущими для другой социальной среды: наличием ценностей, потребностей, интересов, 

служащих мотивами и регуляторами поведения и деятельности, а также традициями и 

привычками, сложившимися в коллективе, то есть типичными социальными нормами 

отношений между людьми, складывающимися в процессе труда, духовной жизни и быта.  

В отличие от обычного социального коллектива, в социально-психологической сфере 

пенитенциарных учреждений существуют ярко выраженные искаженные ценностные 

ориентации, представления, способные побудить осужденную  на поступок, не свойственный 

ей вне условий, в которых она отбывает наказание.  

Важнейшими показателями личности осужденной женщины являются совершаемые ею 

преступные и иные антиобщественные деяния. В связи с чем, важно определить в какой 

степени преступление согласуется с ее жизненной позицией и поведением. Та или иная 

степень взаимосвязи может влиять на личность осужденной женщины, на ее дальнейшее 

исправление и ресоциализацию.  

Антиобщественные свойства и признаки осужденных женщин проявляются именно в 

отношении к правилам поведения в обществе, к режиму пенитенциарных учреждений, 

характеру взаимоотношений в коллективе осужденных. В период отбывания наказания, 

осужденной к лишению свободы, психические стереотипы, социальные связи разрушаются 

быстрее, чем у мужчин. Исследования показывают, что совершенные преступления на 

женщину оказывают более сильное влияние, чем на мужчину. Он значительно медленнее 

преодолевает инерцию преступной деятельности, значительно труднее и сложнее включается 

в процесс ресоциализации [2].    

Структура личности осужденной женщины должна включать социально-демографические, 

криминологические, культурно-образовательные и уголовно-правовые признаки, социально-

психологические, индивидуальные психологические и биологические данные.  

Все вышеуказанные свойства, признаки личности осужденной необходимо изучать на 

уровне психических процессов, состояний и свойств, то есть выявлять роль и значение 

социальной среды посредством изучения личностных качеств. Значение социально-

демографической и социально-психологической представление именно о тех чертах 

личности осужденной, существование которых привело ее к совершению преступления, и 

представляют степень ее общественной опасности. Особенности социально-

демографической характеристики осужденной накладывают отпечаток и на ее преступную 

деятельность, и на поведение в местах лишения свободы.  

Находясь в местах лишения свободы, женщина на протяжении нескольких лет 

вынуждена контактировать с осужденными, имеющими различные негативные социальные 

установки, ценностные ориентации, психологические характеристики, в том числе и с теми, 

кто по тем ил иным причинам для нее не желателен.  

Будучи осужденными и попадая в места лишения свободы, женщины приносят с собой уже 

сформированные прежней жизнью психологические аномалии, нередко способствовавшие 

совершению преступления. Так, подавляющему большинству женщин, находящихся в местах 

лишения свободы, присущи такие негативные состояния, как тревожность, депрессия, страх, 
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одиночество [3]. В отличие от осужденных мужчин они проявляют меньший интерес к 

общественно-политическим изменениям, происходящим в стране. Однако они более чувствительны 

к личностно значимым событиям, проявляют терпимость  к правилам внутреннего распорядка и 

требованиям, предъявляемым со стороны администрации учреждения.  

Попадая в места лишения свободы, женщина вынуждена пребывать в определенной 

среде, общаться с ограниченным кругом лиц, обязана подчиняться режиму данного 

учреждения, приспосабливаться к определенным традициям, правилам, взглядам, 

сложившимся в конкретном учреждении, а также к криминальной субкультуре. В 

пенитенциарном учреждении криминальная субкультура представляет собой адаптивную 

среду, в которой осужденной приходится приспосабливаться в первую очередь. В связи с 

чем, женщины, впервые попавшие в места лишения свободы, в большинстве случаев 

испытывают психологические и моральные проблемы, связанные с первичной адаптацией.  

Криминологическая типология позволяет исследовать природу, причины, закономерности 

зарождения и укоренения криминогенной направленности личности осужденной женщины.  Как 

заметил  К.Е.Игошев, именно посредством типологизации создается своеобразная модель 

личности, поэтому установление соответствия конкретного лица этой модели должно 

свидетельствовать о его принадлежности к определенному ее типу [4].    

Типологию личности женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 

можно характеризовать в результате работы с их личными делами, проводимыми 

наблюдениями и методом анкетирования и интервьюирования.  

В ходе проводимого исследования был выявлен агрессивный тип личности, который 

характеризуется устойчивостью в проявлении девиантного поведения, заранее обдуманным 

умыслом на совершение преступления. Отличительным признаком данной категории лиц 

выступает неуравновешенность, несдержанность, чрезмерная активность, или наоборот, 

замкнутость и угрюмость. Сущность демонстративного типа личности кроется в самом 

названии: женщины, отнесенные к указанному типу, совершали преступления показательно, 

для устрашения окружающих либо с целью приобретения авторитета в преступной среде. 

Случайный тип личности – преступления этой категорией осужденных женщин совершались 

обычно в состоянии аффекта, когда умысел на его совершение возникает внезапно, под 

воздействием складывающихся психотравмирующих ситуаций, и характеризуются 

импульсивностью в поведении; либо вследствие небрежности или в результате нарушения 

правил технической безопасности или эксплуатации оборудования при производстве работ, 

когда потерпевшей причиняется вред здоровью [5].     

Особенности психологии и физиологии женщин, характеристика личности, осужденных к 

лишению свободы, имеют большое значение для организации и эффективности индивидуальной 

воспитательной работы в период отбывания наказания, а также для организации 

профилактической работы и в процессе их подготовки к освобождению.  

В настоящее время во многих пенитенциарных учреждениях работают штатные 

психологи, которые проводят работу с каждой осужденной. Необходимость 

квалифицированных психологов в женских пенитенциарных учреждениях обусловлена 

наличием достаточно большого количества женщин с расстройствами нервной системы, 

которые требуют психокоррекции. Использование специальных психологических приемов 

необходимо для того, чтобы получить наиболее полную характеристику личности 

осужденной, без которой невозможен выбор самых эффективных методов воздействия в 

период их ресоциализации, целенаправленного и дифференцированного управления 

процессом формирования личности.  

Наиболее важной и сложной задачей женских пенитенциарных учреждений является 

подготовка осужденных женщин к освобождению, и для решения этой проблемы 

необходимо объединить усилия не только персонала учреждения, но и государственных 

социальных учреждений, некоммерческих организаций для создания преемственности 

реабилитационной работы в местах лишения свободы после освобождения. Ведь после 

освобождения женщинам требуется помощь больше, чем другим категориям лиц, отбывшим 
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наказание, поэтому необходимо создание центров социальной адаптации, которые позволят 

решить сразу многие постпенитенциарные проблемы, связанные с освобождением из мест 

лишения свободы, в том числе рецидивную преступность. 
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МЕЙРАМХАНА ҚЫЗМЕТІНІҢ  ИМИДЖІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ  

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

 Мейрамханалар қоғамда маңызды роль атқарады. Мейрамханаларға «бару» маңызды 

әлеуметтік функция болып табылады. Адамдар тек ас қабылдауға ғана емес, сонымен қатар 

бір бірімен қарым-қатынас орнатуға мұқтаж.  

Мейрамханалардың даму тарихы сонау антика дәуірінен бастау алады. Қонақжайлылық 

индустриясының алғашқы кәсіпорындары – таверналар туралы ескертпелерді ғалымдар антика 

дәуіріне жатқызатын манускриттарда кездестіруге болады. Мұндай құжаттардың ішінде – 

вавилондық патша Хаммурапидің (шамамен б.э.д. 1700 ж) кодексі. Сауданың және онымен 

байланысты сапарлардың дамуымен сапар шегушілерге тек тағам ғана емес, сонымен қатар 

түнейтін орынды да ұйымдастыру қажеттілігі айқын бола бастады.  Рим империясы тұсында 

керуен сарайлар мен таверналар жаппай пайда бола бастады. Керуен сарайлар, әсіресе басты 

жолдарда дұрыс салынып сол уақыт үшін қолайлы болатын. Жолаушылардың көпшілігі киелі 

жерлерге сапар шеккен миссионерлер, молдалар және қажылар болған. 

Мейрамханалық бизнес осылайша бастау алып баяу қарқынмен дами бастады. 

Тарихтағы алғашқы «іскер адам ланчы» идеясы римдік трактирші Секвия Локатқа келген 

болатын. Ол б.э.д. 40 жылдардың өзінде галералық айлақтағы үйіне барып тамақтануға 

қолдары тимейтін маклерлардың өмірін жеңілдететін, ал император Адрианның билік еткен 

уақытында (б.э.д.117-138ж.ж.) римдік бас аспаздар Палатин төбешігінде өздерінің меншікті 

Аспаздық өнер академиясын құрған. [1] 

VIII ғасырда Еуропалық континентте қажыларға арнап Ұлы Карл демалыс үйлерін 

құрған. Кейбір әскерилердің басты қызметі болып осы қажыларды киелі жерлерге сапар 

шегуі кезінде қорғау және қонақжайлылық көрсету табылған. Орта ғасырларда адамдар көп 

сапар шеге бастайды, сәйкесінше жол бойындағы керуен сарайлар саны да арта түседі. 

Қазіргі заманғы стандарттар бойынша олар қарапайым болып саналған. Керуен сарайлардағы 

қызмет көрсету сапасы жоғарылаған сайын сапар шегуші адамдар саны ұлғая түсті. Олардың 

көбісінің жағдайы жақсы, комфортта өмір сүріп үйренген адамдар болатын, сондықтан олар 

керуен сарайларға жоғары талап қойды, ал бұл қызмет көрсету саласында прогресстің 

басталуына себеп болды. 

Келесі ғасырда кофейнялар тез қарқынмен барлық Еуропаға жайыла түседі. 1675 жылға 

қарай бір Венецияның өзінде жүздеген кофейня болды. Бірінші ағылшын кофейнясы 1652 

жылы Лондон қаласындағы Сент-Майкл Аллей көшесінде ашылды. [2] 

XVIII ғасырдың соңында өндірістік революция барысында адамдар жиі қоныс аудара 

бастап, орта тап қалыптаса бастайды. Ал орта таптың болуы жұмысы сәтті жүріп жатқан 

әрбір ресторатор үшін қажетті. Бірте-бірте сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдігі қазіргі заманғы 
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мейрамханалық бизнестің қалыптасуына алып келді. 

Француз революциясы адамзаттың аспаздық талғамының даму бағытының өзгеруіне 

септігін тигізді. «Қазіргі заманғы мейрамхана атасы» М.Буланже Баель көшесінде тәулік 

бойы жұмыс істейтін тавернаға иелік еткен. Ондағы басты тағам restorantes (күш-қуат 

беретін, қалыпқа келтіретін) деп аталатын көже болған. «Ресторан» дейтін атау содан 

шыққан. 1782 жылы Ришилье көшесінде бірінші нағыз мейрамхана Grand Tavern de Londres 

(Гранд Таверн де Лондр), ал үш жыл өткен соң тағы біреуі Aux Trois Freres Provencaux (О 

Труа Фрер Проване) ашылады. 1794 жылға қарай Парижде бес жүз мейрамхана болды. [3]  

Мейрамхананы француз революциясының жемісі деп айтуға болмас, бірақ оның әрі 

қарай дамып, мейрамхана идеясының бүкіл әлемге жайылуы осы революцияның арқасы. 

Сонымен, мейрамхана – қонақтарына (клиентураға) тағамдардың, сусындардың, 

кондитерлік өнімдердің, оның ішінде фирмалық және қиын әдіспен дайындалатын 

тағамдардың кең ассортиментін ұсынатын тамақтандыру кәсіпорыны. Мейрамханалардағы 

қызмет көрсету деңгейі жоғары маманданған аспаздар, даяшылар, метрдотельдермен 

қамтамасыз етіліп, демалыс пен сауықтандыруды ұйымдастырумен үйлеседі. 

Мейрамханалық бизнес – арнайы орны бөлінген және негізгі гигиеналық, заң 

шығарушылық талаптарға жауап беретін, клиентті тамақ пен сусынмен қамтамасыз ететін 

қызмет көрсету түрінің ұйымдастырылуы. Мейрамхана клиентураға олардың 

гастрономиялық қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында тағамды өндіреді және 

ұсынады. Бұл қызмет түрінің экономикалық мақсаты – пайда алу. 

Клиенттерге ұсынылатын тағамдар мен сусындар ассортиментіне байланысты 

мейрамханаларды екі категорияға бөледі: толық сервисті және маманданған. Басқа 

категориялардың ішінен тез қызмет көрсету, түскі асқа маманданған, ерекше жағдайларға 

арналған, күнделікті, ұлттық және т.б. мейрамханаларды атап өтуге болады. Бұлай 

топтастырғанда кейбір мейрамханаларды бірден екі категорияға жатқызуға тура келеді. 

Мысалы, Taco Bell – бұл тез қызмет көрсетілетін ұлттық мейрамхана, ал Chart House – 

маманданған мейрамхана, оның мамандануы – түскі астар. [4]  

Толық сервисті мейрамхана аталу себебі, онда тағамдардың өте үлкен ассортименті, 

әсіресе порционды тағамдар ассортименті кең және де онда үстелге тартылатынның барлығы 

дерлік мейрамхана тұсында өсірілген – «шикізаттан» бастап көкөністерге дейін. Толық 

сервисті мейрамханалар ресми және бейресми болуы мүмкін, оларды баға, атмосфера және 

ұсынылатын ас мәзірі бойынша классификациялауға болады. Көптеген толық сервисті 

мейрамханалар өзге белгілері бойынша жіктелсе, басқа категорияға жатуы мүмкін. Мұндай 

мейрамханаларда әзірленетін тағамдар haute cuisine немесе жоғары аспаздық дәрежеде 

болады. Әдетте онда, батыс гурмандарының пікірінше, әлемдегі ең үздік болып саналатын 

француз және итальян аспаздығының дәстүрлері өркендеуде. Толық сервисті 

мейрамханаларда қызмет көрсету деңгейі әдетте өте жоғары: метрдотель қонақтарды қарсы 

алып, үстел басына жайғастырады, бас даяшы тағамдар жөнінде кеңес беріп, олардың ерекше 

қасиеттерін түсіндіреді, тапсырысқа берілген тағамдарға қандай шарап сәйкес келетінін де 

айтып береді. Кейбір фешенебельді толық сервисті мейрамханаларда тағамдарға арналған 

қосымша үстел немесе дөңгелекті арба қолданылады – француз әдісі бойынша қызмет 

көрсетудің міндетті атрибуты болып табылады. Толық сервисті мейрамханалардың 

көркемделуі мейрамхана қалыптастыруға тырысатын жалпы атмосфераға сәйкес келеді. 

Керемет тағам, қызмет көрсету және атмосфера – осының бәрі кешенді түрде ұмытылмас 

әсер қалдырады. Қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарының өнімін жақсы әзірленген 

тағаммен салыстыруға болады: басты ингредиент қажет, бірақ басқа ингредиенттер де 

қажетті пропорция көлемінде маңызды, әзірлеудің дұрыс технологиясы мен қызмет 

көрсетусіз де өнім толық қалыптаспайды. [3]  

Мейрамхана өнімі тек табадағы тағам емес. Ол дегеніміз ақ жарқын атмосфера, тазалық 

және күтуші персонал тарапынан көрсетілетін қамқорлық пен компетенттік. Мейрамхана 

дайын тағамдар супермаркеті ғана болып қоймауы қажет. Мейрамхана тек әзірлейтін 

тағамдары мен ұсынатын сусындарымен ғана емес, сонымен қатар көрсететін қызметімен, 
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интерьер дизайнымен, шоу-бағдарламасымен тартымды болуы қажет. Осының барлығын 

қоса алғанда ғана «мейрамхана өнімі» қалыптасады.[6] Мейрамхананың сәтті жұмыс істеуі 

көптеген факторларға байланысты. Кез келген басқа күрделі жүйе тәрізді мейрамхана да оны 

ұйымдастырушының ниетінен басталып, оның қызмет етуіне бақылау жасаумен аяқталады. 

Ниет пен бақылау – жүйенің сәтті қызмет етуіне ықпал болатын жалғыз факторлар емес. 

Мейрамхананың тиімді функционалдауын қамтамасыз ету үшін келесідей факторларға назар 

аудару қажет: Кредо, мақсаттар мен міндеттер; Нарық; Тұжырымдама мен профиль; 

Орналасу орны; Ас мәзірі; Атмосфера; Аренда соммасы; Басқа шығындар. Мейрамхана 

нарығын оның қызметтерін пайдаланатын адамдар қалыптастырады. Мейрамхананы ашпас 

бұрын оның болашақ иесі белгілі нарықтық үлесте қандай да бір өнімге, мысалға итальян 

кухнясына жеткілікті сұраныстың бар жоғын анықтау үшін нарық анализін өткізуі қажет. 

Үлес – белгілі бір нарықтың ерекше көлемін білдіретін маркетинг термині. 

Маркетингтік зерттеулер жүргізіліп болған соң келесі кезеңде мейрамхана профилі 

анықталуы қажет. Мейрамхана профилі оның әлеуетті тұтынушылары жөнінде ойлай 

отырып жасалуы қажет. 

Мейрамханалардың мамандануы әр қилы болуы мүмкін: тез қызмет көрсету, 

отбасылық, күнделікті мейрамханалар. Сондай-ақ мейрамханалар ұлттық тағамдарды, кешкі 

ас, таңертеңгілік ас әзірлеуге және т.б. маманданады. Жоғарыда айтылғандай, бұл 

классификация басқа классификациялармен қиылысып, бір мейрамхана бір уақытта 

маманданған, әрі толық сервисті бола алады. Мысалы Olive Garden итальян тағамдарына, 

Red Lobster теңіз өнімдеріне маманданады. 

Тез қызмет көрсету мейрамханалары гамбургтермен, қуырылған картоп, хот-догтармен, 

балапандар, әр түрлі балық және ұлттық тағамдармен (мексикан такосы мен буритосы 

секілді) шектелген ас мәзірді ұсынады. Ас мәзірдің мұндай шектеулері мен мамандануы 

қызмет көрсетуді тездетеді. Мұндай қызмет көрсету түрі қолы бос емес азаматтарға өте 

тиімді. Тез қызмет көрсету мейрамханалары, әдетте, бір басты тағамды әзірлеуге 

маманданады. Мысалы: 

1. Гамбургерлер – McDonald’s, Burger King, Wendy’s. 

2. Пицца – Pizza Hut, Domino, Godfather’s Steak, Ponderosa. 

3. Теңіз өнімдері – Long John Silver’s, Red Lobster. 

4. Балапан – KFC, Church’s. 

5. Сэндвичтар – Subway 

Қызмет көрсету деңгейі бойынша мейрамханалар мынадай категорияларға жіктеледі: 

люкс, жоғарғы, бірінші, екінші, үшінші.[5]  

Мейрамханалық бизнесті ұйымдастыру кезінде бірден мейрамхана түрі анықталады. 

Қазіргі таңда келесідей түрлерді ажыратады: салондық; ұлттық, фольклорлы; маманданған; 

интерьерлік; музыкалды; концерттік; ойын-сауықтық; аралас; таверна; кафешантан; арт-

кафе; мейрамхана-клуб; мини-мейрамхана (кейтеринг). 

Маманданған мейрамханалар. Мейрамхананың бұл түрі ерекше тағамдарды 

дайындауға немесе сусындардың ассортиментіне негізделген. Мысалы, вегетариан 

мейрамханасы, теңіз өнімдері мейрамханасы, сыра мейрамханасы, т.б. 

Интерьерлік және ландшафтық мейрамханалар. Бұл мейрамханалар ерекше жерде 

орналасуымен немесе интерьерінің айрықшалығымен ерекшеленеді. Мұндай 

мейрамханалардың клиенттерді тартудың маңызы зор. Мысалы,  мұхит түбіндегі 

мейрамхана, теледидар мұнарасындағы (Останкино телемұнарасы) карусель-мейрамхана. 

Кейтеринг. Мейрамхананың көшпелі жағдайда қызмет көрсетуін кейтеринг дейді. 

Клиенттерге қай жерде, қай уақытта болмасын кішігірім мейрамхана жасауға жағдай 

туғызады. Мысалы, жеке пәтерде кеш жасағандарға, яхтада түнде қыдырыс жасағандарға 

немесе гала-кешкі асты керемет салтанатты залда ұйымдастырғанда. Кейтерингтік қызмет 

көрсетудің түрі мынадай қызметтерді ұсынады: 

-  алдын ала бекітілген ас мәзірі бойынша тамақ дайындау; 

-  дастарханға сервировка жасау және қызмет көрсету; 
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-  музыкалық қызметті ұсыну. 

Қоғамның жаңаруына байланысты мейрамханалардың көпшілігі тамақты сыртқа 

дайындауға маманданады. Клиенттер мейрамханаға келіп тамақты сатып алады немесе үйіне 

жеткізу үшін тапсырыс береді. Әдетте мейрамханалар мұндай қызмет көрсеткенде 

тұтынушыларына 10%-дық немесе 20%-дық жеңілдік ұсынады. Мұндай әрекет 

мейрамханалардың тұтынушыларын ынталандыру шараларының бірі болып табылады, әрі 

тұтынушыға қызмет толық көрсетілмегендіктен де жеңілдік ұсынылады. [7]  

Қорыта келгенде, әр түрлі мейрамханалар жұмысын тамақтандыру саласына, мәдениет 

саласына немесе интерьерге негіздеп ашады. Бұл өте маңызды, себебі клиенттерді тартудың 

негізін жарнамада бірінші кезекте бейнелейді.    
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КВАШИН А.А., ЧЕРИХАНОВА А.Х. 

ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА  

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Экологические проблемы занимают все более важное место в системе мировых 

приоритетов. Взаимосвязь экономики и экологии должна опираться на результаты комплексного 

анализа всей совокупности показателей научно-технического прогресса в отраслях 

промышленности, сельского хозяйства и в непроизводственной сфере, становления рыночной 

экономики, цивилизованного расширения форм собственности на средства производства и 

природные ресурсы и других важнейших направлений реструктуризации экономики [1].  

В таких условиях важную роль играют экономические механизмы охраны окружающей 

природной среды и природопользования. Экономическое регулирование отношений по 

охране окружающей среды это государственное регулирование, осуществляемое 

посредством правовых форм, имеющее целью учет объективных экономических законов в 

решении экологических проблем. Суть экономического механизма охраны окружающей 

среды заключается в том, что экономические средства и методы призваны побуждать 

субъектов надлежащим способом относиться к вопросам охраны природы, что, по замыслу 

законодателя, должно принести им определенные экономические выгоды в процессе 

хозяйственной деятельности. Такие экономические факторы, как возможность извлечения 

прибыли, наличие благоприятного налогового и инвестиционного режимов, повышение 

конкурентноспособности продукции на мировых рынках способны оказать решающее 

влияние на решение экологических проблем [2]. 

По мнению Д.Л.Байдельдинова, С.Д.Бекишевой экономический механизм охраны 

окружающей среды и прородопользования – это совокупность внутренних факторов, 

институтов, средств экономического характера, нправленных на обеспечение охраны 

окружающей природной среды и рационального природопользования [3]. 

А.А.Кушумбаев отмечает, что экономический механизм природоохраны – это 

совокупность предусмотренных законодательством экополитических мер обеспечения 

охраны окружающей среды рационального природопользования [4]. 

Таким образом, под экономическим механизмом охраны окружающей среды и 
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прородопользования понимается совокупость экономических средст иметодов, 

направленных на соблюдение рационального природопользования. 

Основы правового регулирования экономического механизма охраны окружающей 

среды и природопользования установлены Главой 10 Экологического Кодекса Республики 

Казахстан (Далее – Кодекса) от 9 января 2007 года [5]. 

Так, в соответствии со статьей 95 Кодекса видами механизмов экономического 

регулирования охраны окружающей среды и природопользования являются: 

 планирование и финансирование мероприятий по охране окружающей среды; 

 плата за эмиссии в окружающую среду; 

 плата за пользование отдельными видами природных ресурсов; 

 экономическое стимулирование охраны окружающей среды; 

 рыночные механизмы управления эмиссиями в окружающую среду; 

 рыночные механизмы сокращения выбросов и поглощения парниковых газов; 

 экологическое страхование; 

 экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде [5]. 

Роль экономического механизма определяется выполняемыми им функциями в данной 

сфере, который направлен на экономическое обеспечение рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. Это функция реализуется посредством мероприятий по охране 

окружающей среды. Планирование и программирование в сфере охраны окруюжающей среды и 

природопользования развивается на современном этапе в разных направлениях. 

Так, согласно пункта 2 статьи 96 Кодекса к мероприятиям по охране окружающей 

среды относятся мероприятия: 

1) направленные на обеспечение экологической безопасности; 

2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения 

качественных характеристик окружающей среды; 

3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, 

сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов; 

4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и 

здоровью населения; 

4-1) направленные на обеспечение безопасного управления опасными химическими 

веществами, включая стойкие органические загрязнители; 

5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей 

среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов 

управления охраной окружающей среды; 

6) развивающие производственный экологический контроль; 

7) формирующие информационные системы в области охраны окружающей среды и 

способствующие предоставлению экологической информации; 

8) способствующие пропаганде экологических знаний, экологическому образованию и 

просвещению для устойчивого развития; 

9) направленные на сокращение объемов выбросов парниковых газов и (или) 

увеличение поглощения парниковых газов. 

Мероприятия по охране окружающей среды включаются в программы и планы 

социально-экономического развития Республики Казахстан. 

При этом, мероприятия по охране окружающей среды осуществляются за счет: 

- бюджетных средств; 

- собственных средств природопользователей; 

- иных источников, не запрещенных законодательными актами Республики Казахстан. 

Одним из основных принципов природопользования вяляется платность. Введение 

платности преследует достижение ряда целей. Во первых, плата за пользование природными 

ресрусами вяляется источником пополнения государственного и местного бюджета, а также 

экологических фондов. Во-вторых, важнейшая цель платежей – стимулирование 
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природопользователей к рациональному использованию тех ресурсов, за которые они платят, 

и повышению эффективности их природоохранительной деятельности [4].  

Еще одной мерой охраны окружающей среды является экологическое страхование. 

Экологическое страхование имеет два вида – добровольное и обязательное. Обязательное 

экологическое страхование осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан 

"Об обязательном экологическом страховании". Добровольное экологическое страхование 

осуществляется физическими и юридическими лицами в силу их волеизъявления, виды, 

условия и порядок которого определяются договорами между страховщиками и 

страхователями. Целью экологического страхования является возмещение вреда, 

причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в 

результате ее аварийного загрязнения. 

Вместо с тем, согласно статьи 320 Кодекса нарушение экологического 

законодательства Республики Казахстан влечет ответственность в соответствии с законами 

Республики Казахстан. В соответствии пунтка 4 статьи 321 Кодекса возмещение ущерба, 

причиненного окружающей среде вследствие нарушения экологического законодательства 

Республики Казахстан, производится добровольно или по решению суда на основании 

экономической оценки ущерба, порядок проведения которой определяется в соответствии с 

Экологическим  Кодексом. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что экономические механизы 

охраны окружающей среды направлены на обеспечение охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

Также следует отметить, что экономические инструменты в силу своей сущности согут 

эффективно арботать только в условиях стабильной, нормально функционирующей 

рыночной экономики. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ҚОНАҚҮЙ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН  

КӨТЕРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Қызметтің экономикалық тиімділігіне баға беру - оңай емес. Оны шешу үшін қызмет 

істерін дамытудың тәжірибелік міндеттерін айқындау, қызметтің өндірістік кешенін, 

индустриясын құру, қызмет саласына қатысты мекемелер мен кәспорындарды әмбебаптау, 

топтау және мамандандыру, кірістің әлеуметтік және экономикалық бағыттағы тиімділігін 

анықтау қажет. Шетелдік және отандық экономистеріміздің пікірінше әлемдік экономика 

мен ұлттық шаруашылықтағы қызмет көрсету түрлері күрт өскен. Қазіргі шаруашылық 

жағдайында қызмет көрсетудің күшеюмен қатар, ол көп қырлы сипатқа да ие. Бұл қонақ үй 

өндірісі процесіндегі жалпы табысты қалыптастырып әрі оны жүзеге асыруда, қонақ үйдің 

өнім қорын жинауда және айырбастауда байқалады. Ал бұл экономикалық категория ретінде 

қызмет көрсетудің маңыздылығын айқындаумен қатар теоретикалық талдауды бастауға 

міндеттейді. [1] 
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Қызмет көрсету түрлерін нақты анықтау қажеттігі жөнінде әр алуан пікірлер бар. 

Әзірге жалпы қабылдаған ешқандай жүйелеу жоқ. Дегенмен, мұндай қайшылықтарға 

қарамастан, негізгі экономика ғылымында қонақ үйдегі қызмет көрсету саласы жайлы 

тұтастай және ондағы сервистік қызмет туралы жалпы ұғым қалыптасты.  

Қызмет ету туралы қарапайым және ғылыми түсінікті бір-бірінен ажырата алу керек. 

Күнделікті тұрмыста «қызмет» түсінігі кең мағынада қолданылады. Бұл категорияның 

ғылыми түсінігіне қатыстылар не десек, онда алдымен қоғамдық экономикалық процесс 

іспетті қызмет көрсетудің мәнін түсіндіруде оның түйінді мағынасы болу керектігін айтамыз. 

Алайда қызмет көрсету ұғымын анықтау амалдары мағыналас емес. Түсініктегі сан 

алуандылық классикалық саяси экономия дәуірінде анықталды.   

Ж.Б. Сэй (1767-1832) қызмет көрсетуді терең талдай отырып, бұл - игі істің айрықша 

түрі, шегі жоқ кеніш көзі деген қорытындыға келеді. Ол қызмет көрсететіндер санатына 

адамдармен қоса, заттарды және табиғи күштерді де есептеді. [2] 

Теориялық қызметке Ф. Бастианың (1801-1850) да қосқан үлесі зор. Оның ойынша, 

буржуазиялық қоғамда қоғамдағы түрлі тап ынтымақтаса отырып, өзара «қызмет» 

алмасады.Қызметтің экономикалық тиімділігіне баға беру – оңай емес. Оны шешу үшін 

қызмет істерін дамытудың тәжірибелік міндеттерін айқындау, қызметтің өндірістік кешенін, 

индустриясын құру, қызмет саласына қатысты мекемелер мен кәспорындарды әмбебаптау, 

топтау және мамандандыру, кірістің әлеуметтік және экономикалық бағыттағы тиімділігін 

анықтау қажет. Экономикалық және әлеуметтік тиімділікті анықтау әдістері мен 

критерийлері қызмет көрсетудің барлық саласына тән. Осы специфика қызметтің 

функциональдық ролін анықтайды. Қызмет көрсету тиімділігін анықтауда уақытша есептің 

маңызы зор. Жалпылай алғанда, қызметтің әлеуметтік және экономикалық тиміділігін 

анықтау мәселесі аса өзекті әрі оны шешуде экономикалық ғылымға арналған маңызды 

тәжірибелік міндеттерді білу керек.  

Елімізде іскерлік кездесулер, кеңестер және конференциялар өткізуде, сондай-ақ 

демалып, көңіл көтеруде маңызды рольге мейманханалар ие. Өз мүмкіндіктерін пайдалану 

арқылы мейманханалар қоғам мен ұлттың материалдық тұрмысының құраушысы саналатын 

қызмет түрлері мен тауар өндірудің жалпы көлеміне айтарлықтай үлес қосады. Бірқатар 

аймақтарда мейманханалар сырттан келушілерді қызықтыру орнына айналған. Қонақтар 

үйден алыс болғандықтан көп қаржы жұмсауына және өзінің сатып алушылық қабілетін 

көрсетуіне тура келеді. Осының нәтижесінде қонақ үйлердің жергілікті жердің 

экономикасына қосар қаржысы қомақты. [3] 

Шетелдіктер келіп тоқтаған қонақ үйлер шетел валюталарын жеткізу көзі болып 

табылады. Сөйтіп өз елінің төлем балансына да ықпалын тигізеді. Еліміздегі мүмкіндігі 

шектеулі экспорт мейманханалар шетел валюталары келіп түсетін негізгі нүктелердің бірі 

болуы ғажап емес. Қонақ үйлерді өнімдерді сату нүктесі деп қарауға да болады. Сондай-ақ 

мейманханалар - жергілікті тұрғындарды әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етудің қайнар 

көзі. Қонақ үйлер еліміздің мыңдаған мамандарын жұмыспен қамтуда да айрықша роль 

атқарады. Жұмыс беруші ретіндегі мейманханалар, әсіресе, өзге қызмет түрлері шектеулі 

аудандарда маңызды. Демек, олардың өз өңірлерін дамытудағы орны бөлек.Керісінше, қонақ 

үйді дамытуда қызметкердің орны бөлек. Өйткені, мейманхана өз қонақтарына ұсынылатын 

қазына-байлығын таныстыруға талпынады. Сондықтан да қонақ үй қызметі үнемі 

жетілдіріліп отырғанды тілейді. 

Қонақ үйдегі еңбеккерлер саны мен жұмыс тиімділігі арасындағы тепе-теңдік сақталуға 

тиіс. Қазақстан мейманханаларындағы 15 515 нөмірге 16 239 адам қызмет көрсетеді, яғни 

100 нөмірге 104,7 қызметші тура келеді. Қонақ үйлер санының артуына қарай сол саладағы 

жұмыс орындарының саны да көбейіп келеді. Жалпы қазақстандық қонақ үй 

жұмыскерлерінің 67,9 пайызын әйелдер, ал 32,1 пайызын ер азаматтары құрап отыр.  

Қонақ үйдегі жұмыспен қамтудың өсімі жағынан Атырау (16,5 есе) алда тұрса, одан 

соңғы орындарға – Маңғыстау (10 есе) мен Павлодар (5,6 есе) облыстары ие.  

Қонақ үй қызметінің экономикалық тиімділігін көтеру үшін алдымен оның бәсекелестік 
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қабілетін арттыру керек. Бәсекелестік - нарықтық жағдайдағы тартыс. Бәсекелестердің басты 

мақсаты – пайда табу. Ал мейманханалардағы бәсекестіктің жағымды жақтары бар. Олар: 

1. Бір сала ішіндегі бәсекелестікте өндіріс шығындары азайып, нарықтық құны 

төмендейді. Өндіріс шығындары азайса, өндірушінің кірісі көбейеді. Өндіріс шығындарын 

азайту үшін мейманханалар жаңа техника, технологиялар енгізеді. Бұл өз кезегінде еңбек 

өнімділігінің өсуіне жол береді. Нәтижесінде нарықтық құн қалыптасады.  

2. Қызмет сапасы жақсара түседі. Сондай-ақ қызмет түрлері де көбейеді.  

3.  Бәсекелестік ғылыми-техникалық прогресстің дамытушысы. Осының нәтижесінде 

кіріссіз қонақ үйлер жабылады, пайдасы жоқ жұмыс орындары азаяды, ескірген техникалар 

мен ескі жұмыс түрлері жойылады. [4] 

Қазіргі жағдайда қонақ үй қызметінің тиімділігін, оны басқару жүйесінің тиімділігін 

бағалаудағы басты критерийлерге сол кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі жатады.Бүгінгі 

мейманхананың бәсекеге қабілеттілігін оның нарықта алатын орны, көрсетілетін қызмет сапасы, 

кірістілігі, ұтымдылығы, техника мен технологиялары, жабдықтарының осы замандық талаптарға 

сай келуі және арнайы мамандардың қызмет етуі тәрізді белгілерімен бағалауға болады.  

Мейманханадағы еңбек өнімділігін арттыратын, қызмет сапасын жақсартатын 

технологиялық жаңалықтарды, еңбекті ұйымдастырудың озық әдістерін енгізу, әкімшілік 

басқару шығындарын, табыс әкелмейтін шығындарды азайту, кадрларды тұрақтандыру, 

еңбеккерлердің кәсіби мамандықтарын арттыру - қонақ үйдің бәсекеге қабілеттілігіне әсер 

ететін негізгі факторлар. Рентабельділік не тиімділік - мейманханадағы жұмыс тиімділігінің 

экономикалық көрсеткіш. Пайда нормасы - қонақ үйге келіп түскен пайданың негізгі және 

айналым қорының құнына қатынасы. 

Тиімділік нормасы - қонақ үйге келіп түскен пайданың өзіндік құнына қатынасы. Пайда 

нормасы пайданың негізгі және айналым қорларының экономикалық нәтижесін сипаттайды.  

Рентабельділік нормасы көптеген жағдайларға байланысты. Ол жағдайларға қонақ 

үйдегі еңбек өнімділігі және онда ұсынылатын қызмет пен тауар құнының бағасы жатады. 

Қонақ үйде көрсетілетін қызмет құнын жоғарылату жолдары: 

1. Қызмет сапасын арттыру; 

2. Маусымға байланысты.  

Тиімділіктің қонақ үйде ұсынылатын қызмет пен тауар бағасына, сатып алынатын 

бұйымдарға, жалақыға бөлінген амортизацияға, қаржыларға тікелей байласыны бар. 

Қонақ үй кәсіпорнының пайдасы басты экономикалық категория болып саналады. 

Дамыған шет мемлекеттерде (Жапонияда) әлемдік нарықтағы кез келген мекеменің 

бәсекелестік қабілетін қамтамасыз ету үшін алдымен ішкі нарықтағы бәсекелестік қабілетін 

қамтамасыз ету қажет деп шешкен.  

Осыған сай қонақ үйлердің бәсекеге қабілеттілігін жетілдіру жолдарын төмендегіше 

топтастырдық: 

1.  Жоғары классификациялы жұмысшылардың еңбегін пайдалану; 

2. Сапаны басқарудың тиімді жүйесін қолдану; 

3. Қонақ үй процесстерін басқаруға өзгерістер енгізудегі жоғары инновациялық 

қабілеттіліктің болуы; 

4. Қызмет жүйесіне ақпараттық технологияларды енгізу, сондай-ақ қызмет ету 

сферасында ақпараттарды қолдану; 

5. Қонақ үй процесстерін басқаруға өзгерістер енгізу; 

6. Қызмет сапасын қатал қадағалауды жүзеге асыру; 

7. Қызмет түрлерін ұдайы жақсарту және жаңарту. 

 

Кез келген кәсіпорын секілді қонақ үйлердегі қызмет тиімділігін жоғарылатуға қамдану 

керек. Қонақ үй қызметінің рентабельділігімен қамтудың маңызды жолы – корпоративті 

клиенттермен жұмыс. Олар қонақ үй үшін экономикалық жағынан ыңғайлы. Біріншіден, 

олар қонақ үйге іскерлік мақсаттағы азаматтарды белгіленген уақыт бойынша жеткізуге 

жауапты. Екіншіден, корпоративті клиенттер қымбат нөмірлерді сатып алады әрі қосымша 
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қызмет түрлерін пайдаланады. Үшіншіден, корпоративті клиенттер қонақ үй 

қызметкерлерінің қызығушылығын арттыруға ықпал етеді. Ірі компаниялар мен 

корпорациялар, шығармашылық одақтар жыл сайын түрлі мәдени шаралар ұйымдастыруды 

дәстүрге енгізді. Аталған іс-шараларға мыңдаған қатысушылар келеді. Сол үшін қонақ үй 

кәсіпорындары арасында клиеттерге бәсекелестік туындайды. Нәтижесінде маркетингтік 

өткізу саясатын жан-жақты ойластырғандар жеңіске жетеді.   

Қонақ үй – кіріс пен шығыстың ара қатынасына кіріптар кәсіпорын. Осы замандық 

қонақ үйдің экономикалық құрылымы кәсіпорын қызметінің, өнімінің тиімділігін көтеруді 

көздейді. Қонақ үй қызметінің тиімділігін арттырудың нақты жолы – қонақ үй сервисі 

қызметін сатуға ұсыну.     

Қонақ үй өнімін (қызметін) сату – аталған қызмет нарығына қарай қонақ үйде жүзеге 

асырылатын маркетингтік іс-шараларын қорытындылау кезеңі. Әрбір мейманханада 

өнімдерді өндіру есебімен қоса қонақ үй сервисі қызметін сатудың эффектілі жүйесі 

әзірленеді.  

Қонақ үй әлеуетінің мүмкіндіктерін анықтау үшін бағдарламалық құжаттардың 

бірқатар кезеңдеріне есеп жүргізіледі.Есеп негізіне қарай қонақ үйдегі инвентарлық орын 

саны мен қор нөмірінің сыйымдылығы алынады.  

Еліміздегі үшжұлдызды категориялы қонақ үйдің бірін алайық. Оның бөлме қоры 

(нөмірлік қоры) 310 бірлік, ал нөмір қорының сыйымдылығы 510 койко-орынды құрайды. 

Бөлме қоры – бір мезгілде орналасуға арналған қонақ үйдегі нөмірлер саны. Нөмір 

қорының сыйымдылығы сонда орнатылған кереует санымен есептеледі. Мәселен; 

- 110 бір бөлмелі; 

- 60 екі бөлмелі, жоғары комфортты; 

- 20 үш бөлмелі, жоғары комфортты; 

- 10 төрт бөлмелі, жоғары комфортты.  

Қонақты қоныстандырға берілетін тәуліктік койко саны қонақ үйдегі койко-орынның 

жалпы санын ажыратады. [5] 

Қазақстандағы қонақ үйлердің маңыздылығын арттыру үшін мейманханаларды 

сертификаттау міндеті тұр. Қонақ үйлерді сертификаттау жүйесіне сәйкес қонақ үй 

кәсіпорындары бірден беске дейінгі категорияларға ие болады. «Жұлдыздыққа» өтінім ҚР 

Сауда және индустрия министрлігі Техникалық қадағалау және метрология жөніндегі 

комитетінің сарапшы-аудиторларына, сондай-ақ сертификаттарды аккредиттеу органына 

жолданады.   

Сертификаттаудағы мақсат – қазақстандық қонақ үйлерді сертификаттау жүйесін 

біркелкі ету. Сертификаттың жарамдылық мерзімі - үш жыл. Ал мейманханадағы қызмет 

қорытындыларын бағалау жөніндегі берілген сертификат бір жылға дейін жарамды. 

Дегенмен, мейманханаларды инспекциялық бақылаудан өткізіп тұруға тиіс. Мұндайда 

аккредиттеу органы қызмет сапасына тексеру жүретіндігі туралы он немесе он бес күн бұрын 

ресми түрде (жазбаша) ескертуге міндетті. Ал еліміз бойынша сапа менеджменті жүйесін 

әзірлеп, енгізген қонақ үйлер қатары төрт-бесеуден әрі аспай тұр. Сондықтан да болашақ 

туризм және қонақ үй шаруашылығының мамандары  еліміздің қонақ үй бизнесін дамытуға 

ат салысуы қажет. 
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2-СЕКЦИЯ 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ ЖӘНЕ  

ТЕХНОЛОГИЯЛАР САЛАСЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ  

 

СЕКЦИЯ 2 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

УДК 539.213.536.42 

ABYLKALYKOVA R.B., KVEGLIS L.I., KANTAY N., SATIMBEKOVA A.B.,  

BEKTASOVA G.S., BATYRHANOV A.S., APSEZHANOVA A.K.  

East Kazakhstan State University, Ust-Kamenogorsk 

 

REGULARITIES OF FORMATION OF THE ORDERED STRUCTURES IN 

MOLYBDENUM AT ION IMPLANTATION 

 

Is shown, that the character of structural-phase transformations in molybdenum at ion 

implantation by the elements of the interstitial phase is defined, in the main, by the size factor, i.e. 

by the ratio of the atomic sizes of implanted elements and atoms of metal. The researches are 

carried out on molybdenum monocrystals at implantation by ions of Si, P, S. 

Introduction.One of radiation methods of a surface metals modification resulting in change 

structures and chemical composition of surface layers is the method of ion implantation. The 

perspectives of wide practical application of this method depends on the solution of questions as 

technological character connected to reception of high concentration of an introduced impurity in 

implanted layers and increase of them thickness, and scientific one, expressing in an establishment 

of principal mechanisms of rise and disintegration of phases at ion implantation. The majority of 

experimental works [1-3], directed on the solution of the second sort of tasks, was carried out, in the 

main, by electron diffraction method "on transmission" in case of thin films or " on «reflection» in 

case of massive samples. In that and another cases, receive an integrated picture of phase transitions 

on the top of a surface and in ion implanted volume. In the given work, the researches on ion 

implanted molybdenum carried out by a method of the X-ray analysis with a use of a glancing beam 

and photographic method of registration.  

Experimental procedure. As an initial material is used molybdenum monocrystals of purity 

99.96 %, cut out on a plane (110), by the sizes 8x1,5x1 mm
3
. After mechanical processing samples 

were exposed to electrochemical polishing with the purpose of removal of the deformed layers. The 

ion implantation of argon, boron, carbon, nitrogen, oxygen, silicon, phosphorus and sulfur with 

energies of 110, 35, 40, 45(140), 90, 100 (300) and 105 keV, accordingly. The implantation with 

doses of 5x10
17

 – 10 
18
см

-2
 was carried out in vacuum (1,3x10

-3 
Pa) at density of a current not 

exceeding several Аcm
-2

. The energies of acceleration of ions were chosen so that theoretical 

profiles of their distribution [4] without the account of effects of sputtering and swelling were about 

identical for all elements. Thermal isochronal annealing was carried out in vacuum (6,6x10
-3

 Pа) 

through 100
0
С in a range of temperatures 200-1200

0
С during 1hour. The identification of implanted 

layers structure was carried out on X-rayograms, received with use of a narrow beam 

monochromatic CuK - radiation directed under glancing (3
0
) corner to a sample surface [5]. At 

formation of texture phases the additional measurements were carried out at corners of 3, 6, 9 and 

15
0
 and the identification was carried out on set of all received reflections. The research of 

accumulation processes of an implanted impurity was carried out with the help of a RBS-method at 

energy of protons 500 keV. 

Results.Silicon. In a Fig. 1, the X-rayograms received with samples of molybdenum 

implanted by ions of silicon is submitted. The analysis of results shows, that the process of 

implantation results in appearence of wide lines of polycrystalline molybdenum, describing 

disordered structure of molybdenum. Alongside with it, distorted reflexes from deformed layers of 
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monocrystal of molybdenum are observed that arise probably on interface between an implanted 

layer and substrate. 

Subsequent annealing of implanted samples results in recrystallization of disordered layers 

and restoration of deformed layers. At achievement 900
0
С on X-rayograms a complete set of lines 

from polycrystalline phase of Мо3Si with inclusion of large blocks is arising. The further increase 

of temperature of heating results, alongside with preservation of a phase Мо3Si, in appearence of 

reflections from Мо2С, the reason of that appearence mentioned above. 

It is interesting to compare the data, received in at present work, to results of the similar 

researches that have been carried out by other authors on films. However, in view of limitation of 

an experimental material, available in the literature, the realization of such comparison is a rather 

difficult task. The closest research on conditions of implantation and annealing was carried out in 

[16], where is shown, that annealing at 800
0
С disordered at implantation by ions of silicon 

polycrystalline films of molybdenum results in formation of a phase МоSi2, instead of Мо3Si as in 

the present work. For example, in [6] experimentally received projected ranges after implantation, 

their disorder and also silicon concentration in a maximum of distribution profile in some times 

have exceeded expected values. The estimations made on the basis of this experimental data [6], 

show, that the increase of thickness of a film owing to swelling results in formation of a solution 

with a ratio of atoms of molybdenum and silicon approximately correspond to composition of a 

phase МоSi2. At the same time, the lowered concentration of silicon atoms in our case resulting in 

formation a phase Мо3Si, is caused by two reasons. First, at identical dozes used in compared 

works, the energy of ions of silicon in the present work (90 keV) more than twice exceeded similar 

parameter of work [6] (40 keV).  

 
Fig.1 X-rayograms of a molybdenum surface after implantationby silicon ions (1) and annealing at 

temperatures: 800 (2), 900 (3) and 1200
0
C (4).  = 3

0
. 

 

Phosphorus and sulfur. The implantation of atoms of phosphorus and sulfur in molybdenum, 

as well as in case with silicon, results to formation disordered and deformed layers of molybdenum, 

and also to appearance phase of molybdenum carbide (Fig.2, 3). The formation of any compounds 

with atoms of the introduced impurity, anyway in quantity necessary for registration by a used x-ray 

technique, is not revealed.  

 
Fig.2 X-rayograms of a molybdenum surface after implantation by phosphorum ions (1) and 

annealing at temperatures: 800 (2), 900 (3) and 1200
0
C (4).  = 3

0
. 

 



147 

 

 

 

 
Fig.3 X-rayograms of a molybdenum surface after implantation by sulfur ions (1), and annealing at 

temperatures 700 (2), 900 (3) and 1200
0
C (4).  = 3

0
. 

 

The synthesis of phase Mo3P in ion-implanted layers at annealing has threshold character and 

occurs only at certain temperature (900
0
C). Thus, the received composition reflects average 

concentration of the introduced impurity in implanted layers that have stayed at their heating to 

temperature of phase transition. In works on phase transformations in molybdenum implanted by 

the ions of phosphorus only mark, that implantation causes amorphisation of molybdenum layers 

[7]. 

In case of sulfur synthesis of polycrystalline with attributes of texture phase Mo2S3 with 

monoclinic structure, is observed at 700
0
C (Fig.3). The intensity of reflections from the synthesized 

phase increases up to 900
0
С, while annealing at 1000

0
С results in their complete disappearance that 

testifies to disintegration of the phase at given temperature. The main feature of the received results 

is that fact, that composition of the synthesized compound (Мо:S=2:3) does not correspond 

expected, that even without the account of effects of sputtering, should achieve on the average only 

ratio 1:1.  

Exception is ions of argon that does not form compounds and oxygen causing only increase of 

parameter of a molybdenum lattice. Proceed from that was decided to carry out experiments on 

study of processes of accumulation of an implanting impurity by a method of RBS for ions of 

nitrogen and phosphorus, that it is possible to consider as the characteristic representatives of these 

groups. 

 

 
         

 а)  b) 

Fig. 4RBS - spectra of protons from a molybdenum surface after implantation by nitrogen ions with 

energy of: 

a) 45 keV and dozes 5x10
16

 (+), 2x10
17

 (• ), 5x10
17
см

-2 
(▼); 

b) 140 keV and dozes 5x10
17

 (▼), 9x10
17

 (• ), 1,2x10
18
см

-2 
(+), without implantation (). 

 

Implantation of nitrogen was carried out at 45 keV (low-energy implantation) by dozes from 

5x10
16

 up to 6x10
17

cm
-2

 and at 140keV (high-energy implantation) by dozes from 1x10
17

 up to 

1.2x10
18

cm
-2

. In case of phosphorus, diapason of dozes for low-energy implantation (100 keV) was 

chosen from 1x10
17

 to 2x10
18

 cm
-2

 and for high-energy implantation (300keV) – from 1x10
17

 to 
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3x10
18

cm
-2

. The choice of concrete values of energies was caused by desiring to receive about equal 

distribution profiles of nitrogen and phosphorus as at low- and high-energy implantation.  

 

 
Fig.5 RBS - spectra of protons from a surface of a molybdenum after implantation by phosphorum 

ions with energy of: 

a) 100 keV and dozes 1x10
17 

(+), 5x10
17 
(▼),1x10

18
см

-2
 (• ), 2x10

18
см

-2
 (); 

b) 300 keV and dozes 5x10
17 

(), 2x10
18 

(• ), 3x10
18
см

-2
 (+), without implantation (▼). 

 

The analysis of RBS spectra (Fig. 5) has shown, that as in a case low-, so high-energy 

implantation the concentration of nitrogen in researched layers reaches certain level, at that excess 

the process of forcing out of surplus nitrogen in nearby regions with smaller concentration is 

observed. The minimal concentration of molybdenum atoms remained in implanted layers reduces 

to ~ 70 % from a initial value in that and other case. The similar effect was observed in work [8] 

also, however expansion of the distribution profile of introduced nitrogen the authors have not 

found out. Proceed from this they put forward the assumption about instantaneous diffusion of 

superfluous nitrogen out of an implanted layer, that not be confirmed by our data. Other feature of 

the received spectra is a fact, that the effect of sputtering of an impurity at used energies is not so 

significant, as it follows from work [9].  

In a Fig. 5 the RBS spectra for samples of molybdenum implanted by phosphorus are shown. 

The analysis of these spectra has shown that, as against a case with nitrogen, the concentration of 

molybdenum atoms with increase of a doze continuously decreases up to 30% from initial values, 

though at low-energy implantation the tendency to saturation is observed. It is natural to assume, 

that it is caused by process of sputtering of a surface at an irradiation, that efficiency is more 

strongly for lower energy implantation. 

Regularities of phase formation. Analyzing the received experimental data (Table 1), is 

possible to notice, that character of processes, proceeding at implantation, depend on the atomic 

sizes of introduced elements only. In process of their increase occurrence superstructure (oxygen), 

formation of introduce phases (nitrogen, carbon) and, at last, disordering of researched layers 

(boron, phosphorus, silicon, sulfur).  

The revealed regularities well correlate with a rule of Hagg [10], according to that if the ratio 

of radius of nonmetal atom (rX) to radius of metal atom (rM) is less than the critical value (~ 0.59), 

the simple structures are formed. They represent introduce phases, in that nonmetal atoms is 

possible to consider as inserted in an atomic lattice of metal. Thus the introduced atoms or fill an 

insignificant part of interstices (austenite, introduce solutions on a basis of bcc - lattice), or, at the 

large concentration of an impurity, the lattice of the metal - solvent suffers polymorphic 

transformation, more often in a sequence bcc-hcp/fcc [11].  

It is necessary to note, that, as the method ion implantation is thermodynamically 

nonequilibrium, the synthesized structures can be metastable, as is observed in experiments. At 

using of usual methods they are received by hardening, that has resulted, in our opinion, in 

appearence of models of ion synthesis containing idea of formation along a track of an implanting 

particle or at the end of its high-temperature ranges, cooling down with the large speed (thermal 

peaks or peaks of displacement [12, 13]). Transition to heavier ions, that should create more high-

temperature peaks of displacement at the expense of increase of losses of energy at elastic collisions 

in smaller volume, do not result to ion synthesis, and cause disordering of implanting layers only. It 
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is observed in a case of implantation of boron, sulfur, phosphorus and silicon, that size factors 

(rX/rM) much more exceed critical value determined by Hagg (Tab. 1). 

To answer a question, why on the data of other authors at ion implantation frequently arise 

complex structures, for formation of that it is necessary to involve models of peaks, it is necessary 

to pay attention first of all to objects of researches, used techniques for structural researches and 

conditions of experiments. During ion implantation the surface of an sample is exposed to 

sputtering; swelling; implantation by recoil method of uncontrollable impurity, adsorbed on a 

surface from an atmosphere of residual gases of the accelerator; ion-stimulating chemical processes 

on top layers of the surface etc. Among them is necessary to distinguish last process that has been 

not connected directly with implantation of concrete kinds of ions, however capable to render 

essential influence on interpretation of results on structural - phase transformations. The speech 

goes about ion - stimulated chemical reactions of atoms of metal on a surface of a sample with 

adsorbed elements or appeared on a surface implanted atoms owing to effect of sputtering, that 

proceed on other laws, rather than in volume. At the same time the main part of works performed in 

this direction, is carried out by an electron diffraction method.  

Conclusions. The main regularities of formation of the ordered structures at implantation of 

molybdenum by elements forming an interstitial phases (B, C, N, O, Si, P, S) are revealed. 

According to them the character of structural - phase transformations in molybdenum at ion 

implantation is determined not kinetic parameters of bombarding particles and their chemical 

activity, but the size factor rX/rM (ratio of atomic radiuses of implanted elements and atoms of a 

matrix). At change of its values, can be observed: formation of superstructures (rX/rM< 0.43), 

polymorphic transformations with arising simple close packed structures (0.43 < rX/rM< 0.69), 

disordering of a lattice of an initial matrix up to amorphisation of implanted layers (rX/rM> 0.69).  

2. The direct dependence between mechanisms of structural - phase transformations and 

processes of accumulation of an implanted impurity in researched layers is established. For 

example, at implantation of nitrogen in molybdenum, leading to formation of nitrides in process of 

implantation (rN/rMo = 0.51 < 0.59), its concentration in implanted layers rises with dozes up to a 

certain level. The superfluous atoms of nitrogen are forced out in the neighboring regions with 

smaller concentration, owing to what the phenomenon of disordering is not observed. Implantation 

of phosphorus (rP/rMo = 0.77 > 0.59) leads to continuous increase of its concentration in implanted 

layers with a doze and disordering initial lattice of molybdenum. 

 

Table 1 - Phase transformation in ion implanted molybdenum 

Ions E, keV Phases Structures Temperature, 
0
C 

rx/rMo 
[24] 

S 105 Mo2S3 monoclynic. 700 1000 0.74 
P 100 Mo3P bct 900 1200 0,77 
Si 90 Mo3Si cubic 900 >1200 0.84 
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АГДАРБЕК А., САТИМБЕКОВА А.Б., ТАШКЕНБАЕВА С.Ж. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «ХХІ ғасырда білімді дамыта алмаған елдің тығырыққа 

тірелері анық. Біздің болашақтың жоғарғы технологиялық және ғылыми қамтылған 

өндірістері үшін кадрлар қорын жасауымыз қажет. Осы заманғы білім беру жүйесінсіз әрі 

алысты барлап, кең ауқымды ойлай білетін осы заманғы басқарушыларсыз біз инновациялық 

экономика құра алмаймыз»,- деп көрсеткендей. Бұл талаптар білім саласы қызметкерлеріне 

үлкен міндеттер жүктейді. Себебі әрбір мемлекеттің болашағы мектебінде шыңдалады.Білім 

беру ұйымдары іс-әрекетінің негізгі нәтижесі тек білім, іскерлік және дағды жүйесі ғана 

емес, керісінше зиялы саяси қоғамдық, коммуникациялық, ақпараттық және басқа 

салаларындағы мемлекет тапсырыс беріп отырған негізгі құзыреттіліктердің жиынтығы. 

Модульдік оқыту технологиясы – білім мазмұны, білімді игеру қарқыны, өз бетінше 

жұмыс істей алу мүмкіндігі, оқудың әдістері мен тәсілдері бойынша оқытудың дербестігін 

қамтамасыз етеді. Ал «модуль» дегеніміз – іс-әрекеттің мақсатты бағдарламасы белгілеген 

деңгейіне (жоспарланған алдағы нәтиже) жету үшін сұрыпталған, дидактикалық өңделген 

білім, білік, дағдының белгілі мазмұнының бірлігі және оның әдістемелік нұсқауы немесе 

аяқталған оқу ақпараты болып табылатын модульдік бағдарламаның негізгі құралы. Басқаша 

айтқанда, адамның өзіндік дамуының шамасы. Жалпы «модуль» сөзі «оқытудың мазмұны 

мен технологиясын» білдіреді. «Модуль мазмұны» өзіндік мағына беретін оқу материалының 

көлемі ретінде ұсынылады. Модуль – оқу мазмұны мен технологияны біріктіріп тұрған 

мақсатты функционалды байланыстырушы.Оқу модулі, негізінен, үш құрылымды бөліктен: 

кіріспе, сөйлесу бөлімі және қорытынды бөлімнен тұрады. 

Кіріспе бөлімінде мұғалім оқушыларды оқу модулінің жалпы құрылымымен, оның 

мақсат-міндеттерімен таныстырады. Содан соң мұғалім осы оқу модулінің барлық уақытына 

есептелген оқу материалын қысқаша (10-20 минут ішінде) сызба, кесте және т.б. белгілік 

үлгілерге сүйене отырып түсіндіреді. 

Сөйлесу бөлімінде танымдық процесс сыныпты 2-6 адамнан шағын топтарға бөлу 

арқылы, негізінен, оқушылардың өзара әрекет етуіне құрылған. Оқушылар қандай да бір 

деңгейдегі тапсырмаларды өздері таңдайды. Тапсырмаларды қарапайымнан кұрделіге қарай 

кезең-кезеңімен орындау міндетті емес. Оқушы тапсырманы өзінің орындау мүмкіндігіне 

қарай таңдауға ерікті. 

Оқу бөлімінің қорытынды бөлімі – бақылау. Егер сөйлесу бөлімінің барлық 

сабақтарында оқушылардың бір-біріне көмегі, бірін-бірі оқытуы, түрлі ғылыми көздерді 

пайдалануы құпталынып келсе, енді қорытынды бөлімде оқушы өзінің сөйлесу бөлімінде 

алған білімін, білгі мен дағдыларын ешкімнің көмегінсіз көрсетуі тиіс. 

Оқушы білімін бақылаудың формалары ретінде тестілік тапсырмалар, бақылау 

жұмыстары, сынақ, зертханалық жұмыстар немесе эксперименттік есептер оқу пәнінің 

ерекшелігіне орай, оқу модулінің қорытынды бөлімінде беріледі. 

Модульдік оқыту технологиясының жеке тұлғаның өз-өзін дамытуға, шығармашылық 

қабілеттерін арттыруға қажетті іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыратын бірден-бір 

технология. 

Модульдік оқыту технологиясының тиімділігі: 

1) қысқаша сызбалар арқылы түсіндірілуі; 

2) оқушылардың әрбір сабақта іс-әрекетін бағалау үшін диалогтық қарым-қатынас 

негізінде танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру; 

3) барлық тақырыптар бойынша тест, сынақ жүргізу. 

С.И. Ожеговтың пайымдауынша «Модуль дегеніміз – белгілі бір тақырып ішіндегі 

бөліктердің өзара топтастырылған жүйесі». Ал «технология» гректің «шеберлік» деген сөзі. 
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Яғни, модуль – тұтас жүйенің бір бөлшегі, пәннің негізгі заңдылықтарын ашатын 

ұғымдардың бір-біріне байланысты элементтердің жиынтығы. 

Модульдік оқыту әртүрлі мақсаттарға жету жолын көздейді. Білім алушыға оқу әдісінің 

– ісіне лайықты тәсілін қолдануыды, оқушыға – өзінің әлді, әлсіз жақтарын анықтап, 

модульдің түзету тәсілін пайдалана отырып көмектеседі, оқытудың түрлі формалары мен 

әрқилы әдістерін біріктіруді, оқу материалдарынан құрылған бірлігін икемді түрде 

пайдалануды, кәсіби іс-әрекет деңгейіне білім алушының жоғары дайындығы арғылы жетуді, 

пәнаралық байланысты орнатып, оқудың сапасына білім мен білікті жүйкелеу арқылы жету. 

Модульдің көптеген анықтамаларына қарамастан, олрадың үш түрлі бағытта 

топтастырып, жүйелеуге болады:  

1. Модуль – пәнаралық әдістемелік – ұйымдастыру құрылымы болып, әртүрлі оқу 

пәндерінің тақырыптық жиынтығы ретінде бір мамандықты меңгеруде және оқу үрдісінде 

пәнаралық байлансыты қамтамасыз етеді.  

2. Модуль – біліктілік мінездемесінің талаптарына жауап беріп, мамандық бойынша 

оқу пәндерінің жиынтығын ұсынатын мемлекеттік білім беру стандарт бірлігінің үлгісі;  

3. Модуль – бір ғана оқу пәнінің шеңберіндегі әдістемелік – ұйымдастыру 

құрылымының бірлігі.  

Модульдік оқыту технологиясын қолдану арқылы мынадай жетістіктерге қол жеткізуге 

болады: 

1. Уақыт үнемделеді. 

2. Сабақтың сапасын көтереді. 

3. Оқу әдісі мен құралдарын таңдауға мүмкіндік тудырады. 

4.Оқушылардың белсенділігін мен қызығушылығын арттырады, сондықтан оқу 

үлгерімі көтеріледі. 

Модульдік оқыту технологиясын енгізе отырып, білім беру мен тәрбиелеу ерекшелігі 

мынада 

1.Оқу материалдарын белгілі бір жүйеге келтіріп, тірек-сызба арқылы беру. 

2.Жаңа тақырып бойынша алған білімдерін бекіту, еске түсіріп үнемі қайталап отыру. 

3.Оқушыларды білімге қызықтыру және бірлесе отырып жұмыс жүргізуге үйрету. 

4.Оқушылардың бұрыннан игерген білімдерін тереңдете түсу 

5.Оқушының білім деңгейін дәл анықтау. 

Модульдік оқытудың ерекшелігі: мұғалім көп сөйлегеннен гөрі, баланы көбірек 

тыңдауға мүмкіндік береді; 

Модульдік оқытуда тағы бір ерекшелік бағалау парағын қолдану болып табылады. 

Сабақ жеке жұмыс, топпен жұмыс болуы мүмкін. Бала ескерусіз қалмас үшін әр жұмысқа 

балл қою арқылы қорытынды баға қойылады. Қазіргі таңда оқушыларға тек білім беріп қана 

қоймай, сонымен қатар оларды өмірге қажетті өз болашағына азық болатын тәрбие беру де 

қолға алынуда. 

Біздің ойымызша білім біру қазіргі таңдағы егеменді еліміздің болашағы дарынды, 

білімді, ізденімпаз жастарға байланысты. Осыған орай бүгінгі күн мектеп алдында тұрған 

басты міндет – өзіндік айтар ой-пікірі бар, жоғары сапалы, белсенді азамат тәрбиелеп 

шығару. Қоғамдағы түбегейлі өзгерістер білім беру жүйесінің алдына жаңа адамды 

қалыптастыру, дамыту мақсаттарын қойып отыр. Оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, ой-

пікірінің дербестігі мен еркіндігін кеңейту, олардың өз бетімен білім алуға деген ынтасын 

арттыру, оны өз тәжірибелерінде жаңа жағдайларға байланысты қолдана алу, яғни 

біліктіліктерін қалыптастыру және дамыту болып табылады 
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АҒЫЗАМ Ы. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

СУДАҒЫ ФЕНОЛДЫ АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ 

 

Судағы фенолды анықтау үшін келесі әдістер қолданылады: 

1. Фотометриялық әдіс; 
2. Газ – сұйық хроматографиялық әдіс; 

3. Броматометриялық әдіс; 

4. Аса тиімді сұйықтықты хроматографиялық әдіс; 
5. Флуориметриялық әдіс. 
Фотометриялық анықтаулар барысында тиімді жағдайларды таңдау үшін негізгі 

параметрлерге толқын ұзындығы, оптикалық тығыздық, жарықжұтқыш қабаттың қалыңдығы 

және боялған заттың концентрациясы жатады. Затты фотометриялық анықтаудың шарты мен 

реті келесідегідей: 

1. Оптикалық тығыздығы және басқа да компоненттері талданатын затты ауыстыратын 

фотометриялық пішін таңдау. 

2. Жұтылу спектрін өлшеу және тиімді толқын ұзындығын таңдау, ереже бойынша, бұл 

- жұтылудың максимумы. Бірақ егер де қоспа осы толқын ұзындығында жұтса, онда басқа 

спектр облысын таңдаған жөн. 

3. Бөгде заттардың әсерін оптикалық тығыздықта зерттеу. 

4. Бугер-Ламберт-Бер заңына сүйене отырып, концентрацияның аумағын бекіту. Ол 

үшін зерттелетін заттың әртүрлі стандартты ерітінділерін қолданады, фотометриялық 

реакция жүргізе отырып, бір уақытта бос ерітіндіні (зерттелетін заты жоқ) дайындайды. 

Ерітіндінің концентрациясы ең төмен болған жағдайда, оптикалық тығыздығы 0,05.1-ден кем 

емес, ал ең жоғары болған жағдайда – 0,8.1,0-ден артық емес және жұтқыш қабаттың 

қалыңдығы l < 5 см болатындай етіп кюветті таңдайды. 

5. Ерітіндідегі заттардың концентрациясын есептеуді жүргізу. Фотоэлектрлік өлшеудің 

бірнеше тәсілдері бар: градуирленген график әдісі; жұтылудың молярлық коэффициенті 

әдісі; қоспа әдісі; дифференциалды фотометрия әдісі; спектрофотометрлік титрлеу әдісі. 

Көбіне градуирленген график әдісі қолданылады. 

6. Талдау нәтижесін тексеру, қалпына келуін бағалау және метреологиялық бағалап, 

ақырғы нәтижені беру. Тәжірибе жүзінде бір ерітіндідегі екі немесе одан да көп компонентті 

анықтау қажет болады. Кейбір жағдайларда, екуін алдын-ала бөлмей-ақ, бірге анықтауға 

болады. Бірақ әдетте, заттар толқын ұзындықтарында жұтылады, сондықтан қоспаның әрбір 

компонентін бөлек анықтауға тура келеді. Егер де заттың спектрі жабылып қалса, онда 

қоспаның анализі үшін оптикалық тығыздықтың аддитивті заңына негізделген әдістерді 

қолданады. Олардың ішінде ең танымалы - Фирордт әдісі. Бұл әдіс арқылы қоспаның 

оптикалық тығыздығын бірнеше толқын ұзындығымен өлшеуге және қоспаның 

концентрациялары белгісіз компоненттерінен теңдік жүйесін құруға болады. Фирордт 

әдісінде қоспаның қос компоненті де жарықтың жұтылу және екі ұзын толқын кезінде 

жұтылудың молярлық коэффицентін алдын-ала анықтау заңына бағынуы қажет. 

Ұшатын фенолдың массалық концентрациясын анықтау фотометриялық әдіске 

негізделген. Судың қышқылданған сынамасынан фенолдарды айдайды, фенолдардың айдау 

кезінде калий гексацианоферратпен бірге (ΙΙΙ) 4–аминоантипиринмен өзара әсер етуі. 

Боялған қосылысты хлороформмен экстрациялаудан кейін, – Эксперт–003 құралында λ 

= 470 нм толқын ұзындығында фотометрлейді. 

Фенол шоғырын анықтау үшін оптикалық тығыздықтың шоғырға тәуелділігінің 
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өлшемді графигін сурет 1 сәйкестүздік. 

 

 
1-сурет – Ұшатын фенол құрамын анықтауға арналған өлшемді графигі 

 

Фенол шоғырын өлшеу диапазоны Снп =2 - 3 мкг/л болғанда, қателіктер шекарасы 

δ±50% құрайды, егер Снп =3 - 5 мкг/л, болғанда δ±47%, ал С =5 - 20 мкг/л болғанда δ±25% 

құрайды, егер С =20 - 30 мкг/л болғанда, қателіктер шекарасы δ±16% болады. 

Газ – сұйық хроматографиялық әдіспен судағы фенолды анықтағанда заттар шоғырын 

иондану жалынымен анықтау 2 сатымен жүзеге асады, диэтил эфирмен экстракциялау және 

вакумде булау. Өлшенетін концентрацияның диапазоны 0,0005 – 0,010 мг/дм
3
. Р=0,95, 

қателіктер шекарасы ±21,3% % болып табылады. 

Броматометриялық әдіс, ұшатын бір атомды (50 мг/л)көп концентрлі фенолды анықтау 

үшін броматометриялық әдіс қолданады. Бір атомды фенолды бромдау сынамадағы бөлінген 

затты су буы арқылы айдау. Бромды фенол мөлшеріне қарай пропорция етіп алады. 

Броматометрикалық титрлеу әдісінде фенолды анықтау кезінде талданатын ерітіндіден 

артық бром- бромды қоспа бөлініп, қышқыл ортада түзілетін еркін бром түзіледі.  

OH3Br3H6Br5BrO 22

--

3  
 

Нәтижесінде алынған бром фенолмен әрекеттеседі. 

С6Н5ОН + ЗВг2  С6Н2Вг3ОН + 3HBr 

Осы ерітіндіге калий йодының артық мөлшерін қосқанда, әрекеттеспеген бром калий 

иодын йодқа дейін қышқылдандырады, натрий тиосульфатының тұрақты ерітіндісімен 

титірлейді. 

Br2 + 2I   = 2Br   + I2 

I2 + 2S2O
2

3  = 2I   + S4O
2

6  

Фенол концетрациясын (мг/л) анықтайды.  
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Мұнда :m (
1
/6С6Н5ОН) — фенол эквивалентінің молярлы масасы.  

Vпр — зерттеуге алынған сынаманың көлемі. 

Аса тиімді сұйықтықты хроматографиялық әдіс 0,10 ден 20 мкг/дм
3
 аралығында су 

сынамасын өлшеу арқылы фенолдың массалық концентрациясын алуға көмектеседі. 

Сынаманы өлшеу келесі саты бойынша жүзеге асады. 1). Қатты фазалы экстракция әдісімен 

сынамадағы фенолды көейту. 2). ТФЭ – картриджінде фенолды элюрлеу. 3). Сынаманы 

хроматографиялауға дайындау.қателіктер шекарасы Р=0,95 составляет 25 – 28% болып 

табылады. 

Флуориметриялық әдіс, бұл әдіс фенол шоғырын судан бутилацетат арқылы алуға 

негізделген. сулы ерітіндіге натрий гидрооксидімен реэкстрациялап, реэкстрация 

қышқылданғаннан кейін фенолдың қарқынды флуоресценция құрамын өлшеу.өлшеу 
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барысында фенолдың флуоресценциясы қозады, сол кезде фенол шоғырын колибрлеу 

сипаттамасы көмегімен автоматты есептеу және тіреку жүреді. 

Фенолды анықтау үшін спектрліфлуориметриялық әдіс қолданады. Тәжірибеге 

таңдалған фенолдың шығару толғын ұзындығы 297 нм тең, оптимальді қозу толқын 

ұзындығы 270 нм тең екенін анықталды. Қиылысқан шаршы тәрізді қабырғалары 10 мм 

болатын кварц кюветасын қолданылды. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ХРОМАТОГРАФИЯЛЫҚ ӘДІС ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ 

 

Хроматография зерттелетін заттың бір-бірімен араласпайтын екі түрлі фазада әртүрлі 

дәрежеде еруіне, таралуына негізделген талдау әдісі. Хроматография әдісі медициналық, 

биологиялық, фармацевтикалық зерттеулер мен клиникалық тәжірибелерде көп қоданылады. 

Бірнеше минуттың ішінде-ақ хроматография әдісімен бойынша улы, ұшқыш заттардың, 

есірткінің, ішімдіктің қандағы мөлшеріне талдау жасауға болады. 

Хроматография әдісінің көмегімен биологиялық сұйықтардағы микрокомпоненттерді 

анықтауға және оларды жеке компоненттерге бөліп алуға болады. Диагностика саласында 

хроматография әдсінің қажеттілігі күннен - күнге өсуде. Фармацевтика саласында дәрілік 

заттарға талдау жасауда қолданады. Хроматография әдісінің аналитикалық химияда бөлу 

және құрамы күрделі заттарға талдау жасауда маңызы зор. 

1) Хроматография әдісінің негізі. Хроматография әдісін 1903 жылы орыс ботанигі М.С. 

Цвет ашты, ол өсімдік жапырақтарының пигменттерін бөлуде хроматография әдісін 

қолданды. Ол «аралас ерітіндіні адсорбент бағанасы арқылы сүзгенде, пигменттер жеке әр 

түрлі боялған аймақ түріндегі жекелеген қабатқа бөлінетіндегі туралы» бірінші болып 

көрсетті. Зерттелетін зат сынамасын хроматографиялық жүйеге енгізу жағдайына қарай 

хроматографияны үш түрге топтайды: Фронтальды - қапталды Эльюентті - шайындылы 

Ығыстырмалы.  

Фронтальды тәсіл. Егер зерттелетін қоспаны хроматографиялық жүйе орналасқан 

бағанаға үздіксіз енгізіп отырса, онда бірінші болып таза күйінде ең әлсіз адсорбцияланатын 

зат бөлініп шығады. Міне осылай қоспадағы заттардың хроматографиялық жүйемен әсерлесу 

нәтижесінде әртүрлі мерзімде бөлініп шығуы фронтальды хроматография негізін құрайды.  

Эльюентті тәсіл. Колонка - бағанаға бірнеше компоненті бар талданатын ерітіндінің 

сыбағасын бөлігін енгізеді. Төменгі бөлікте нашар сорбцияланатын компонент болады. 

Ығыстырып шығару тәсілі. Бағанаға бірнеше компоненті бар талданатын ерітіндінің 

аликвотты бөлігін енгізеді, содан оң сорбциялануы жақсы компоненттің көмегімен нашар 

сорбцияланатынын ығыстырып шығарады. Бірінен кейін бірі шайылатын екі компонеттің 

шығуынан, осы екі компонент те болатын аймақ пайда болады.  

2) Хроматография әдісінің жіктелуі. Қоспаны ажыратып, анықтау барысында 

хроматографиялық жүйенің агрегаттық күйіне қарай газды, сұйқты және газ- сұйықты 

хроматография деп бөлінеді.  
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Қоспалардың ажырау байыбына қарай - адсорбциялық, таралу, ион алмасу, тұндыру, 

тотығ - тотықсыздану, гель - хроматографиясы, адсорбциялық - комплекс түзілу 

хроматографиясы деп бөлінеді.  

Хроматографиялық іс- амалды жүзеге асыру түріне қарай- бағаналы, түтікшелі, жұқа 

қабатты, қағазды хроматография болып бөлінеді. 3) Ион алмасу хроматографиясы. 

Хроматографияның бұл түрі талданатын ерітіндідегі иондарды адсорбенттің құрамына 

кіретін иондарға қайтымды алмастыруға негізделген. Өз иондарын жылжымалы фаза 

иондарына алмастыра алатын мұндай сорбенттерді иониттер немесе ион алмастырғыштар 

деп атайды, олар өздерінің арналуына сәйкес катиониттерге және аниониттерге бөлінеді. 

Талданатын ерітінді иондарының алмастыру қабілеті әртүрлі болуына байланысты 

хроматограммалар түзілуі жүзеге асады. Ион алмастыру хроматографиясы ұстанымы әр 

түрлі ерітінділердің тең және көп компонентті талдауын жасауға мүмкіндік беретін иондық 

хроматографтардың үлкен ассортиментінде тәжірибе жүзінде іске асты. Кейбір аспаптар 

компьютерленген және талдауды автоматты режимде өткізуге мүмкіндік туғызады. Иондық 

хроматографтар ауыз суда, табиғи суда, өндірістің ағынды және қалдық суларында зиянды 

қоспаларды тез анықтай алады, бұл қоршаған ортаны қорғауда үлкен маңызға ие. Негізгі 

қызметті минералды тыңайтқыштарға талдау жасайтын иондық хроматогрофтардың 

атқаратын қызметі жан - жақты. Қазіргі уақытта иондық хроматографтар өндірісі, ғылым мен 

техниканың талабына сай жедел дамып келеді.  

Эльюентті тәсілде эльюент ретінде электролиттер ерітіндісін қолданады. Таза түрдегі 

компоненттерді алу үшін эльюирлеуді жиі қышқыл ерітіндісімен немесе концентриялары 

біртіндеп өсетін басқа затпен жүргізеді. Кейбір заңдылықтар бар болғанымен ионитке 

тартқыштық тәжірибеде барлық иондарда әртүрлі. Мысалы, валенттілігі үлкен катиондар 

кішілеріне қарағанда жақсырақ сорбцияланады. Бірдей валентті иондардың 

сорбциялануының жуықталған заңдылығын мына сорбциялық қатардың бірізділігімен 

көрсетуге болады.  

Cs+ > Rb+ > K+ > NH4 + > Na+ ; Ba2+ > Sr2+ > Ca2+ > Mg2+ ; Zn2+ > Cu2+ > Ni2+ > 

Co2+  

Бұл қатарлар тұрақты емес және жағдайға байланысты өзгереді, яғни сорбенттің 

табиғатына, хроматографияланатын иондарға, эльюенттерге және т.с.с. тәуелді. 

4) Тұндыру хроматографиясы. Бұл хроматографияның түрін ең алғаш 1948 жылы Е.Н. 

Гапон және Т.Б.Гапон ұсынған. Тұндыру хроматографиясы иониттің құрамына кіретін 

тұндырғышпен немесе тұндырғыш және тасушының қоспасымен хроматографияланатын 

заттың әрекеттесуіне негізделген. Нашар еритін қосылыстарды бірінен соң бірін тұндыру 

арқылы бөлуге болады. Талдау жүргізгенде зерттелетін ерітіндіні, талданатын ерітінді 

иондарымен нашар еритін қосылыс түзетін иондарымен толтырылған хроматографиялық 

бағана арқылы өткізеді. Тұнбалар осы қосылыстардың ерігіштігінің өсу ретіне қарай түзіледі. 

Алынатын хроматограмма әр түрлі боялған заттардан құрала алады. Егер J- ионы бар 

ионитпен толтырылған бағана арқылы құрамында күміс, сынап және қорғасын иондары 

болатын талданатын ерітіндіні өткізсек, онда хроматограмма үш аймақтан тұрады: 

жоғарғысы – қызғылт - сары (Hg2J2), ортадағысы – ашық сары( AgJ), төмендегісі – қою 

сары( PbJ2). Талданатын иондарға енжар беті жақсы жетілген нашар еритін зат тасушы бола 

алады. Жиі иондық тасушылар ретінде силикагель, крахмал, альюминий оксиді, кварц, 

асбест, ұнтақ шыны, барий сульфаты қолданады. Сондай-ақ жиі бейтарап тасушы ретінде 

сүзгі қағазды пайдаланады. Басқа да бейтарап тасушылар, сондай-ақ иониттер де 

пайдаланылады. Хоматограмманы таза еріткішпен жуғанда бағанадағы талданатын 

иондардың бөлінуі жақсарады, аймақтар оқшауланып, ал шекаралары айқындала көрінеді. 

Осы қосылыстардың ерігіштік көбейтіндісінің шамалары бір- бірінен қанша ерекшеленсе, 

тұнбалардың бөлінуі сонша жақсы болмақ. Тұнбалар бағананың барлық биіктігін бойлай, 

төменгі шегі айқын көрінетіндей бірқалыпты таралады. Әрбір элемент түзетін аймақтың 

биіктігі бойынша мөлшерлік талдау жасай аламыз. Тұндыру хроматографиясының қағаздық 

тәсілінде тығыздығы орташа сүзгі қағаздың дөңгелектері немесе тілкемдері қолданылады. 
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Талдау жасау үшін тәжірибе арқылы шамасы анықталатын белгілі концентрациядағы 

тұндырғыш ерітіндісіне бірнеше минутқа қағазды салады, содан соң оны ауада кептіреді. 

Дайындалған қағазға ерітіндіні тамшылатып тамызады, алдыңғы тамшы әбден сіңгеннен 

кейін, келесі тамшыны тамызады. Қосылыстардың ерігіштігі әртүрлі болуына байланысты 

тұнбалар тамшы орталығынан жылжып, сақина тәріздес орналасады. Хроматограмманы 2-3 

тамшы еріткішпен жуады, оны хроматограмманың орталығына тамызады. Бұл еріткіш 

орталықтан шетке қарай жылжиды да тұнба аймақтарының бөлінуін күшейтеді. Көптеген 

жағдайларда түссіз тұнбалар түзіледі, сондықтан оларды теңестіру үшін қажетті 

айқындауыш пайдаланылады. Қағаздық хроматография тәсілімен сапалық талдауда да 

жоғарыдағыдай тұнбадағы бояуы мен орнына байланысты ионды анықтап жүргізеді.  

5) Таралу хроматографиясы. Хроматографияның бұл түрі араласпайтын екі сұйықтар 

арасында заттардың таралуына негізделген, бұлар экстракция заңдылықтарына бағынады. 

Заттың бір- біріне араласпайтын екі сұйықтық арасында таралуының негізгі заңы мына 

формуламен өрнектеледі. Кр = Со/Сс мұндағы: Кр – таралу коэффициенті, Со және Сс – 

органикалық және сулы ерітіндідегі анықталатын компоненттің концентрациясы, моль/л. 

Тәжірибеде органикалық және сулы ерітінділерді жиі қолданады. Таралу хроматографиясы 

бағаналық, қағаздық және жұқа қабатты тәсілдермен орындалады. Барлық жағдайда заттың 

таралуы үздіксіз тасушы кеуектерінде жүреді. Таралу коэффициенттері үлкен ассоциаттар Кр 

мәні кіші ассоциаттарға қарағанда тасушы қабатында тезірек жылжиды. Мұнда заттың қайта 

таралуы жүйеллікпен көп рет қайталанады, соның нәтижесінде компоненттерді бөлудің 

жоғары коэффициенттерін аламыз. Қағазды хроматография таралу хроматографиясы 

тәсілдерінің бірі, онда қозғалмайтын фазаның ұстаушысы бірнеше сортты 

хроматографиялық қағаз болып табылады: № 1, 2, 3, 4 бұларға жылжымалы сұйық фазаның 

жылдамдығы. Қозғалмайтын сұйық фаза ретін, кеуектерде адсорбцияланған су орындайды. 

Жылжымалы сұйық фазаның олармен жылжу жылдамдығына байланысты № 1 және №2 

қағаздар «тез» деп, ал № 3,4 « баяу» деп аталады. Адсорбцияланған су осы қағаздың 

кеуектерінде берік ұсталып тұрады (20%-тік ылғалдылыққа дейін). Талдаудың мәні мынада. 

Зерттелетін ерітіндіні хроматографиялық қағазға тамызады, органикалық еріткіші бар тиісті 

камераға салып хроматограмма түзілетіндей белгілі уақыт ұстайды да шығарып алып 

өңдейді. Хроматографиялық қағаздың жылжымалы еріткішпен жанасу процесінде қағазға 

тамызылған талданатын компоненттер жылжымалы фазаға өтеді және таралу 

коэфициенттіне байланысты әртүрлі жылдамдықпен қағаздың капиллярлары арқылы 

қозғалады. Сонымен, олар бөлінеді.  

6) Тотығу-тотықсыздану хроматографиясы. Хроматографияның бұл түрін алғаш рет 60- 

шы жылдары К.М. Олшанова ұсынған. Мұндағы компоненттерді бөлу талданатын иондар 

мен бағанадағы заттар арасындағы тотығу – тотықсыздану процестерінің 

жылдамдықтарының әр түрлілігіне негізделген. Иондарды бөлу мүмкіндігін тотығу- 

тотықсыздану потенциялдарының шамасы бойынша тауып, оларға сәйкес талданатын 

иондардың бағанадағы затпен реакциясының бағытын анықтайды. Адсорбциялы – кешен 

түзуші хроматография. Түзілетін қосылыстардың тұрақсыздық константалары шамасының 

әр түрлілігін пайдалануға негізделген. Кешен түзушіні және оның хроматографияланатын 

металдар катионымен реакциясының өнімін ұстап тұруға бейім сорбенттер тасушы ретінде 

пайдаланады. Оларды түрөзгерістенген сорбенттер деп атайды. 

2. Газ – сұйық хроматографиялық әдіспен судағы фенолды анықтағанда заттар 

шоғырын иондану жалынымен анықтау 2 сатымен жүзеге асады, диэтил эфирмен 

экстракциялау және вакумде булау. Өлшенетін концентрацияның диапазоны 0,0005-0,010 

мг/дм
3
. Р=0,95, қателіктер шекарасы ±21,3% % болып табылады. 

Газды-сұйықты хроматография (ГСХ) әдісімен талдау арнайы приборлар көмегімен, 

яғни хроматографта жасалынады. Хроматографтың жалпы сұлбасы (сур.1). 



157 

 

 

 

 
Сурет 1 – Хроматограф сұлбасы: 1 – буландырғыш; 2 – хроматографиялық колонка; 3 – 

детектор; 4 – өздігінен жазатын потенциометр 

 

Тасымалдаушы газ (азот, гелий және т.б.) баллоннан приборға түседі. Буландырғышқа 

1 газ немесе сұйық күйінде анализденетін қоспа енгізіледі. Ол тасымалдаушы газбен алынып 

хроматографиялық колонкаға түседі 2, онда қоспа компоненттері оздерінің қасеттері, 

мысалы қайнау температурасына байланысты бӛлінеді. Қоспаның бөлінген компоненттері 

тасымалдаушы газбен бірге колонкадан шығып детекторға түседі. 3.Детектор деп 

тасымалдаушы газдың ішіндегі бөлінген қоспаның компоненттерін анықтайтын құрылғы. 

Катарометр сияқты детекторда ішінде платина сымы бар екі канал болады. Эталондық канал 

бойымен тасымалдаушы газ, ал жұмыстық канал бойымен тасымалдаушы газдың 

ағынындағы бөлінетін қоспа компоненттері. Газдардың жылу өткізгіштігінің 

айырмашылығының салдарынан болатын, екі сым бойымен өтетін ток күшінің өзгешеліктері 

детектор көмегімен белгіленіп, өздігінен жазатын потенциометрмен тіркеледі. 

Потенциометрдің диаграммалық қағазында кезектелген шыңдардан тұратын қисық сызық 

салынады. Бұл қисық сызық хроматограмма деп аталады. Талдау кезінде белгілі тұрақты 

температурада сақталынып тұратындай колонка, буландырғыш және детектор термостатқа 

орнатылады. Газды-сұйықты хроматография көмегімен қоспасының сапалық және сандық 

талдауын өткізуге болады. Компонентті ұстап тұратын уақытты анықтап , сапалық талдау 

жасауға болады.Ұстап тұратын уақыт дегеніміз - қоспаның хроматографқа енгеннен бастап, 

берілген компоненттін максимум шыңы пайда болуына дейінгі уақытын айтады. 

Хроматографияның бірдей жағдайларында анықталатын, яғни ұстап тұру уақыты әр 

компонент үшін тұрақты шама болып табылады. Бұл шама минут немесе мм есептелінеді. 

Шың ауданы (сурет 4) келесі формуламен анықталады:  

 

 S= h*a*k  (2) 

 

 

 
Сурет 2 – Бинарлық оспа мен анализденетін хроматограмманың жалпы сипаттамалары 
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ӘОЖ 531.621.3 

АЗАТБЕК М., ЕРБОЛАТҰЛЫ Д. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

AМг-3 ҚОРЫТПАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМ ӨЗГЕРІСІ МЕН  

МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТІН ЗЕРТТЕУ 

 

Қазақстанда үдемелі индустриялы инновациялық даму бағдарламасына сай көптеген 

жаңа өндіріс ошақтары өндіріске енгізілуде. Мысалы: машина жасау, металлургия саласы 

сонымен қатар темір жол саласы дамуда. 

AМг-3қорытпасы бастапқыда құрылыс саласында, автомобиль өнеркәсібі саласында-

фреймдер мен витраждар есіктер, терезе жақтауларын, кемеқондырманы. құбыр өндірісінде 

маңызды және коррозияға төзімділігі жоғары жақсы деформацияланатын қорытпа екендігі 

зерттелген. Мемлекеттік стандартқа сәйкес, бұл қорытпа жартылай фабрикаттар өндірісі 

үшін пайдаланылады. 

Сондықтан материалдардың қолдану қасиеттерін арттырып, құнын арзандату бойынша 

көптеген зерттеулер жүргізілуде. Сол себепті бұл жұмыста әр түрлі температурада алюминий 

қорытпасына мырыш, мыс, қорғасын қосылып байтылғаннан кйінгі қорытпаның 

механикалық қасиетінің өзгерісін зерттеу мақсаты қойылды. 

АМг-3қорытпасынамысты қосып1200
0
С температурада балқытқаннан кейін ауада 

суытып аламыз. Екінші үлгідеде қорытпаға мырыш қосып750
0
С температурада балқығаннан 

кейін пештен аламыз. Және үшінші үлгіде қорытпаға қорғасын қосып 800
0
С температурада 

балқытып алдық. АМг-3 қорытпасы жеке-жеке мыспен қорғасын мен механткалық 

қасиеттерінің жәнемырыштың бастапқы күйімен салыстырылды.  

Зерттеу материалы ретінде АМг-3 қорытпасы алынды. Химиялық құрамы: Fe-0,5%- 

дейін, Si – 0,5-0,8%, Mn-0,3-0,6%, Ti – 0,1%, Al-93,8-96%, Cu-0,1%, Mg-3,2-3,8%, Zn-0,2%.Іс 

жүзінде, бұл қорытпа дәнекерленген құрылымдар мен коррозияға төзімді 

клепанойконструкцияларын дайындауға арналған өндірістік-шаруашылық қызметтің түрлі 

салаларында қолданылады. 

АМг-3 қортпасына қосымша Zn қосып балқытып алу.(АМг-3 қорытпасына Cu және Pb 

қосып балқытып алдық.) 

Балқытып алынған қорытпаларды жеке-жеке рентген флореценттік спектрометрде 

түсіру. Коррозияға төзімділігін анықтау, АМг-3 қорытпасының бастапқы күйінің және 

балқытып алынған қорытпаларды жеке-жеке ПМТ-3 құралында микроқаттылығын өлшеу. 

Балқытып алынған қорытпаларды СУОЛ – 0,4,4/12 электропешінде жасыту. Жасытудан 

кейін қорытпаларды ПМТ-3 құралында микроқаттылығын өлшеу. Коррозияға төзімділікке 

сынау кезінде алынған график динамикалық қисықтан тұрады. 

К – коррозияға ұшырау жылдамдығының коэффициентн келесі формула арқылы 

анықтадық: 

  (1) 

 - уақыт, сағат; 

S – үлгінің ауданы, м
2
 

Үлгі бес молярлы NHO3қышқылда сыналды 

м0 және м1– үлгінің бастапқы және сынақтан кейінгі масса, г. 

Зерттеу барысы кезінде Zn,Cu, Pb элементтері қосылып АМг-3 қорытпасын балқытып 

алдық. 

Төмендегі 2-суретте АМг-3 қорытпасына Сu, Pb, Zn элементтері қосып балқытып алған 

қорытпалардыңрентгенфлореценттік спектіреметріндеалынған спектрлары бейнеленген. 2(б, 
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в) суреттерінен қосылған элементтердің пиктері бар екенін байқаймыз. Ал 2(а) суретте 

ыдыстағы қалдықтар салдарынан басқа пиктердің пайда болуы көрінеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сурет – Қорытпасының үлгілері түрлендірілді 

 

 
а) АМГ3+Cu 

 
б) AМГ3+Pb 

 
в) АМГ3+Zn 

2-сурет – АМг-3 қорытпасының байтудан кейнгі сапалы рентгенофлуореценттік спектрі 

 

Келесіде алынған қорытпаларды коррозияға төзімділікке сынау жүргізілді. Коррозияға 

сынау электрохимиялық әдіске негізделген. 1-кестеден коррозияға сынаудан кейінгі 

қорытпалардың коррозияға ұшырау жылдамдығын көре аламыз. График динамикалық қисық 

сызықты құрады. Коррозияға ұшырау жылдамдығының ең жоғарғы деңгейі АМГ3+Pb 

қорытпасынан көрінді. Ол K=12,0175 құрады.  

 

1-кесте – Қорытпаларды коррозияға төзімділігін сынаудың нәтижелері 
Үлгі/қасиеті S(м

2
) T(с) M0(кг) M1(кг) K 

АМГ3+Cu 118,75 82 2,7294 2,7221 8,4219 
АМГ3+Pb 114 82 1,5938 1,5867 12,0175 
АМГ3+Zn 137,5 82 1,3323 1,3263 5,9782 
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а )  б ) 

 
в ) 

 
а) АМГ3 + Pb; б) AMГ3 + Zn; в) AMГ3 + Cu;  

3-сурет – Қорытпаларды коррозияға төзімділігін сынау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-сурет – АМг-3 қорытпаның бастапқы күйі және балқытылып алынғанна кейінгі 

микроқаттылығының өзгерісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-сурет – АМг-3 қорытпасының бастапқы және жасытудан кейінгі микроқаттылығының 

өзгерісі 
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Жоғарыдағы 3-суреттен коррозияға сынау грфигтері бейнеленген. График токтың 

потенциалға қатынасы бойынша тұрғызылған. 

4 және 5-суретте көрсетілгендей АМг-3 қорытпаның микроқаттылығы мырышпен 

байтылғаннан кейін Нµ=4408МПа ең жоғарғы дәрежесін көрсетті. 83,5% артқандығы 

байқалды.  

Қорытындылай келе, келесідей нәтижелерді шығаруға болады:  

1. Алюминий АМг-3 қорытпасының химиялық құрамы рентгенфлуоресценттік 

спектрометірінің көмегімензерттелген. 

2. Қорытпаның коррозияға төзімділігі анықталды және коррозияға ұшырау 

жылдамдығының коэффициенті бастапқымен салыстырғанда жоғарырақ. Бастапқымен 

салыстырганда 83,5%-ға артты. 

3. АМг-3қорытпасының микроқаттылығы мырышпен байтылып алынғанан кейін 

H 4408МПа ең жоғары көрсеткішке жетті. Мұндай жоғары қаттылық берік жауапты 

конструкцияларды қолдануға мүмкіндік береді. 
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ФУНКЦИЯНЫ ЗЕРТТЕУДЕ ТУЫНДЫНЫ ҚОЛДАНУДА  

ЖІБЕРІЛЕТІН ҚАТЕЛІКТЕР 

 

Функцияның туындысын оқып үйренуде, туындысын табуда қосындының, 

көбейтіндінің, айырманың туындыларының теоремаларын және дәрежелі функцияның 

туындысын табу формулаларын оңай қолдана алады, алайда туындының анықтамасын және 

оның құрамдас бөліктерін терең меңгермейді.  

Оқушы күрделі функцияның туындысын табуда да қиындықтарға тап болады. Оның 

себебі, көбінесе оның ішкі және сыртқы функцияларын ажырата алмағандықта жатыр. 

Оқушылардың тапсырмаларды орындау барысында күрделі функцияны қарапайым 

функцияларға бөлшектей алу және керісінше, қарапайым функциялардан күрделі функция 

құра алу іскерліктерін қалыптастыру керек.  

Оқушылардың көпшілігі жуықтап есептеулер, геометрия және физикада нақты есептер 

шешкенде туынды арқылы қозғалыс жылдамдығы мен үдеуін анықтай алады, берілген 

функцияның графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жаза алады. Алайда есептер 

шешкенде қандай теориялық деректер қолданылғанын дөп басып айта алмайды. Аталған 

кемшіліктерді жою үшін теориялық деректерді математикалық атаулар мен белгілерді 

қалыптастыруға ықпал ететін ауызша сұрақтармен толықтыру, бір амалдан екіншіге 

көшкенде негіздеу, мәліметтерді жалпылау және оларды салыстыру қажет. Туындының 

геометриялық мағынасын қарастырғанда тек математикалық қана емес, техникалық 

есептерді де оқушыларға шығартқан жөн.  

 Функцияны зерттеуге туындыны қолдану барысында оқушылар маңызды 

пайымдауларды толық меңгеруі қажет.  

Экстремумға есептер шығарғанда есептің шартын сипаттайтын функцияны 

формуламен беруде қиыншылықтар кездеседі, өйткені оқушылар кейде тәуелсіз 

айнымалыны дұрыс таңдай алмайды.  

Ізделінді функцияның аналитикалық өрнегін қысқа жолмен ала алатындай және өрнек 

барынша қарапайым болатындай тәуелсіз айнымалы таңдалады. Функцияның аргументін 
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сәтті таңдағанда есептеулерді азайтуға және есеп шешімін қысқартуға болатынына нақты 

мысалдармен оқушылардың көзін жеткізуге болады.  

Оқушылар функцияның ең үлкен (ең кіші) мәндері мен максимум (минимум) 

ұғымдарын шатастырады, белгілеулерін қате жазады.  

Экстремум ұғымын енгізгенде функцияның анықталу облысының ішкі нүктелері ғана 

экстремум нүктесі бола алатынын атап көрсеткен жөн. 

Материал көлемінің ауқымдылығы оқушылардың сәйкесінше дайындықтарын талап 

етеді. Бағдарламаға сай бөлінген уақыт аралығында олар функцияны зерттеу схемасын 

меңгеріп, оны тапсырмалар орындау кезінде қолдана алуы керек. Функцияның қасиеттерін 

меңгергенмен оқушылардың оны график салуда пайдалана алмауы, зерттеудің бір пунктінен 

екінші пунктіне көшуде функцияның қасиеттерін табудың реттілігін сақтамауы, оларды 

байланыстыра алмауы, салуды неден бастауды біле бермеуі жиі кездеседі. Сондықтан, 

алдымен зерттеу нәтижесінде алынған функцияның бір ғана қасиетіне график арқылы 

түсініктеме бере алу іскерліктерін қалыптастыратын жаттығулар жүйесін құрамыз.  

Функцияны зерттеу мен графиктерін салу кезінде жиі кездесетін қателіктер мен 

қиындықтарға мыналарды жатқызуға болады: функция категориясының ерекше маңызы 

ескерілмейді; функцияның анықталу облысы мен мәндерінің жиыны, кризистік және оған 

жақын нүктелердің ерекшеліктері үнемі ескеріле бермейді; функцияның қасиеттері 

формальды қарастырылады; координаталарды түрлендіру әдісі пайдаланылмайды; 

асимптоталарды тапқанда көлбеу асимптотаның көлденең асимптотаға айналатынын ұмытып 

кетеді.  

Үнемі кездесетін қателіктер мен кемшіліктерді талдайық.  

1. Оқушылар функцияны бірсарындылыққа зерттегенде ең көп қате жібереді. 

а) Функция анықталмайтын нүктелерді ескермейді.  

Мысал 1. 
2

1
2)(

x
xxf  функциясын бірсарындылыққа зерттеңіз. 

Шешуі. Оқушылар
3

1
2)(

x
xf   функцияның туындысын  және оны нөлге теңестіретін 

нүктелерін табады: ,022 3 x .1x 1x , 1x  
Барлық нақты сандар жиынын х = 1 нүктесімен екі аралыққа бөледі, әр бір аралықтағы 

туындының таңбасын анықтайды, осылайша қателеседі. Барлық нақты сандар жиынын 

функция анықталмайтын нүктеде, туынды нөлге теңесетін немесе шексіздікке, немесе 

туындысы болмайтын нүктелермен үш аралыққа бөлу керек еді. 

0x , 10  x , 1x . 

Функцияның туындысының таңбасы 1-суретте келтірілген.  

Есептің жауабы былайша жазылады:  

0x  аралығында функция өседі;  

аралығында функция кемиді; 

аралығында функция өседі. 

Егер функция өсу (кему) аралықтарының ұштарының бірінде үзіліссіз болса, онда оны 

аралыққа қосып жазады. 1x  нүктесінде функция үзіліссіз, онда оның өсу және кему 

аралықтары былайша жазылады:  ,  

ә) Көп жағдайда оқушылар алдыңғы есептің жауабын былайша жазады:  

 - функция өседі;  - функция кемиді. 

Бұл жауап жиындағы өспелі функцияның анықтамасына қайшы келеді.  

Анықтама. Егер Dxx 
21

,  үшін 
21

xx   болғанда сәйкесінше )()( 21 xfxf   теңсіздігі 

орындалса, онда )(xfy   функциясы өспелі функция деп аталады. 

Қарастырылып отырған жағдайда олай емес,  болса, онда .  

б) Функция графигінің қасиеттерін анықтауда да қателіктер кетеді. 

1 0

0 

_ + + 

Сурет. 1  
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Оқушылар функияның бірсарындылығы, экстремумдарын ескергенмен, қризистік 

нүктедегі функцияның туындысын бар не жоғын қарастырмайды, бар болса оның мәні неге 

тең болатынын есептемейді. 

2. Функцияның жұп не тақтығын зерттеуде қателіктер кетеді. 

а) Функцияның жұп не тақ қасиеттерін үстірт меңгереді. 

Мысал 2. 24 2xxy   функциясын зерттеп, графигін салыңыз. 

Оқушылар берілген функцияның жұптығын оңай таба алады. Функцияны зерттеуді 

тұтас   ;  аралығында қарастырады, алайда  ;0  аралығын ғана алу, ал нәтижесін 

сонан соң  0;  аралығына көшіру жеткілікті болар еді.  

ә) Оқушылар анықтамадағы формуланы басты назарда ұстайды да, екінші 

геометриялық мағынасына көңіл бөлмейді. Нәтижесінде қате қорытынды жасалады. 

Қателіктерді болдырмау немесе алдын алу үшін анықтамаларды былайша тұжырымдаған 

жөн 

)(xfy   жұп функция: 1) )()( xfxf   теңдігі орындалады; 2) функцияның графигі 

Oy  осіне қарағанда симметриялы болады. 

)(xfy   тақ функция: 1) )()( xfxf   теңдігі орындалады; 2) функцияның графигі 

координаталардың бас нүктесіне қарағанда симметриялы болады. 

3. Мектепте функцияны максимум және минимумға зерттеу берілген функцияның 

бірінші ретті туынды арқылы жүзеге асады. Оқушылар кризистік нүктенің оң және сол 

жағындағы туындының таңбасын анықтағанда қателіктерге ұрынады. Функцияның 

экстремумдарын екінші ретті туынды арқылы табу әлдеқайда оңай және ыңғайлы.  

4. Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табуда функцияның анықталу облысы 

ескерілмейді. Кейде туындыны қолданбай табуға тырысады.  

Мысал 3. Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңыз. xxxf sin
2

1
)(  , 









 

2

3
;2 . 

Шешуі былайша берілген. ;cos
2

1
)( xxf  0cos

2

1
 x  

Бұдан ;
2

1
cos x ;

3
1


x

3

5
2


x . 

Функцияның осы нүктелердегі мәндерін табамыз: 

;34,0
6

33

2

3

63
sin

32

1

3











 
f  

;48,3
6

335

2

3

6

5

3

5
sin

3

5

2

1

3

5











 
f  

Функцияның 







 

2

3
;2  кесіндісінің ұштарындығы мәндерін табамыз: 

;14,3)2sin()2(  f  

.36,3
4

43
1

4

3

2

3
sin

4

3
)

2

3
( 

















f  

Функцияның ең үлкен мәні - 48,3
3

5








 
f , ал ең кіші мәні –   14,32  f . 

Жауап қате, себебі 
3

5
x .

2

3
;2 







 





2

1
cos x  тригонометриялық теңдеуінің 

шешімі функцияның анықталу облысын ескермеуден пайда болды. 
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Дұрыс шешімі: xy cos
2

1
 ; 

2

1
cos x ; 


2

3
x . 

Функцияның анықталу облысына жатады: 
3

5
x , 1 . 

.12,2
2

1

6

5

3

5
sin

6

5
)

3

5
( 





f   14,32  f , 36,3

2

3









 f  

Жауабы: ;12,2max y .36,3min y  

Математиканы оқытуда оқушылардың қателіктерімен жұмысты ескеру өте маңызды. 

Кейде оқушыларға ұсынылған жаттығуларды орындап қана қоймай, оның ішкі 

мүмкіндіктерін ашу, қосымша ақпараттарды ала алу, оларды болашақта қайда және қалай 

пайдалануға болатынын көрсеткен тиімді. 

Қатемен жұмыстың оқытушылық, тәрбиелік және дамытушылық маңызын математика 

сабақтарында ескерген жөн.  

Біріншіден, жоқ дегенде екінші рет қате жібермеуден сақтайды. 

Екіншіден, қатемен жұмысты ұйымдастыру барысында оқушы ақпаратқа жаңаша 

қарайтындай және сыни тұрғыдан мән беретіндей, оған қызығушылығын оятатындай ахуал 

тудыруға болады. 

Үшіншіден, мектептерде белең алған бағамен оқушыларды жазалау саясатынан 

бастартуға әкеледі. Себебі көбінесе оқушыны біліміне қарай емес, жіберген қателіктері мен 

кемшіліктеріне сай бағалау орын алған. 

Төртіншіден, қателіктерді оқушыны қатыстыра отырып талқылау оның өз қатесін көре 

білуіне және оны жоюға мүмкіншілік береді, өзін құзырлы сезінуіне, өзіне деген сенімін, 

жауапкершілігін арттыруға жол ашады. Біртіндеп өзінің іс қимылдарын бақылауға деген 

сұраныс пайда болады, өз қателіктерін табу мен оларды жою біліктілігі қалыптасады. Бұл 

біліктерсіз математикалық мәдениетті қалыптастыру мүмкін емес. 

Осындай жұмыстарды оқушыларды қате жіберуіне әдейі бағыттайтын есептер 

топтамасын ұсыну арқылы жүзеге асыруға болады.  

Тапсырма 1. Функциялардың графигін салыңыз 

.)3;)()2;)1

3

3

1

333














 xyxyxy  

Кең таралған қателік үшінші функцияның графигі xy   түзуі деп жаңылысудан пайда 

болады. Шындығында, бұл функцияның анықталу облысы   ,0)(yD  және графигі 

бірінші координата бұрышының биссектрисасы. 

Тапсырма 2. Функциялардың графигін салыңыз 

.)3;
2

1
)2;2)1

2log

4log

3log 2

1

2 xxyyy 







  

График салғанда соңғы функцияның анықталу облысы ескерілмейді: 

),1()1,0()( yD . 

Тапсырма 3. Абсциссасы х0 нүктесінде берілген функцияның графигіне жүргізілген 

жанаманың теңдеуін табыңыз: 

1) ;2, 0

2  xxy  2) ;
2

1
,

1
0  x

x
y  3) .0,1 0

2  xxy  

Үшінші есепте жанаманың жалпы теңдеуін жазу арқылы табудың қажеті шамалы, 

себебі соңғысы  центрі О(0;0), радиусы R  1 тең болатын жартылай шеңбердің теңдеуі, 

сондықтан жанама теңдеуі y  1. 

Оқушыларда кейде бір типті жаттығуларды орындау барысында сыңаржақты пікірлер 

қалыптасады. Оларды дер кезінде жоққа шығарып отыру керек.  

1) Тұрақты функция өспелі немесе кемімелі бола ала ма? 
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2) Жанама мен қисықтың тек бір ғана ортақ нүктесі болуы міндетті ме? 

3) Ең үлкен (ең кіші) мәндерді табу үшін функцияның экстремумдарын пайдалану 

қажет пе? 

4) Функцияның максимум нүктесіндегі мәні оның минимум нүктесіндегі мәнінен кіші 

болуы мүмкін бе? 

Жауаптары жоқ есептерді шешу де өте ұтымды болар еді.  

1) 322  xxy  функциясының максимумын табыңыз. 

2) 228 xxy   функциясының минимумын табыңыз. 

3) 7126 23  xxxy  функциясының экстремумдарын табыңыз. 

4) 5y  функциясының ең кіші және ең үлкен мәндерін табыңыз. 
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ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ АУЫСТЫРУЛАРДЫ ҚОЛДАНЫП  

ПАРАМЕТРІ БАР ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУ 

 

Математика курсының ең қиын тарауларының бірі – параметрі бар теңдеулерді шешу 

болып табылады. Мұндай есептерді шешу барысында теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу 

алгоритмымен қатар есептің берілу ерекшеліктерін ескеру қажет. Параметрі бар теңдеулер 

мен теңсіздіктер тақырыбы – оқушының материалды қалай меңгергені туралы толықтай 

тексеріледі. Сондықтан математиканы тереңдетіп оқытатын Жоғары оқу орындарына түсу 

емтихандарында параметрі бар теңдеулер мен теңсіздіктерді жиі кездестіруге болады.  

Мысал 1. Теңдеуді шешіңіз және зерттеңіз 

Raaxx  ,1 2
. 

Тригонометриялық ауыстыру арқылы шешу 

01 2  x болғандықтан, онда 1x  болады, сондықтан 









2
;
2

,sin


x  деп 

аламыз. Берілген теңдеу мына түрге келеді 

24
sin

2
cos
2

1
sin
2

1
cossin1 2 aa

aaxx 










 . 

Егер 2a  болса, онда теңдеудің шешімі жоқ. 

 2;2a  болсын. 









2
;
2


  болғандықтан, онда 










4

3
;
44


  болады. α-

ның бұл мәнінде алатынымыз: 

1
4

sin
2

1












 . 

Теңдеудің шешімі болуы үшін қажетті және жеткілікті шарты 

211
22

1
 а

а
 орындалу керек. 
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Демек, егер 12  а  болса, онда теңдеудің шешімі болмайды. 

444





  болсын, демек 

2

1

4
sin

2

1












 . Осыдан 11  a  болады. 

Онда теңдеудің жалғыз шешімі болады  

2

2

2

1

2
1

2
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42
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Егер 21,1
4

sin
2

1
,

4

3

44
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 болса, онда теңдеудің екі 

шешімі болады 

2

2
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2

arcsin
4

2aa
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 . 

2
arcsin

4

3
,
2

arcsin
4
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 ,

2

2

22

1

2
1

2

1 22 aaaa
x


 . 

Жауабы: Егер 1 а немесе  a2  болса, онда теңдеудің шешімі болмайды. 

Егер 11  a  болса, онда теңдеудің жалғыз 
2

2 2aa
x


 шешімі болады. 

Егер 21  a  болса, онда теңдеудің 
2

2 2aa
x


  екі шешімі болады. 

Алгебралық шешімі 
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  болсын. a -ның қандай мәнінде xa   теңсіздігі орындалатынын 

анықтайық, яғни теңсіздікті шешеміз 
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Жауабы: Егер 1 а  немесе  a2  болса, онда бұл теңдеудің шешімі 

болмайды. 

Егер 11  a  болса, онда теңдеудің жалғыз 
2

2 2aa
x


  шешімі бар. 

Егер 21  a  болса, онда теңдеудің 
2

2 2aa
x


  екі шешімі бар. 

Бұл жағдайда шешу жолдары тең шамалы болғандықтан, кез-келген әдіспен шешуге 

болады. Бірақ, келесі мысалда тригонометриялық ауыстыру қолдану арқылы шешу 

жеңілірек. 

 

Мысал 2.а-ның қандай мәнінде  

 22243 yxaxxy   

теңсіздігінің шешімі бар. 

 22243 yxaxxy  теңсіздігі а-ныңең үлкен мәнінде 
22

243

yx

xxy




 өрнегінің шешімі 

болады. 

Тригонометриялық ауыстыру арқылы шешу 

  2;0,0,,sin,cos  rRrryrx  деп алсақ, онда 
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өрнегінің ең кіші мәні 

2

9
  тең. Демек, 

2

9
а  болсатеңсіздіктің шешімі бар. 

Жауабы: 
2

9
а  болса, теңсіздіктің шешімі бар. 

Алгебралық шешімі: 

Егер 02 y  болса, онда бастапқы берілген теңсіздік мына түрге келеді 
224 axx  . 

Демек, 4a болғанда теңсіздіктің шешімі бар. 

Бөлшектің алымы мен бөлімін 02 y  бөлгенде, алатынымыз 



168 

 

 

 

1

43

2

2




















y

x

y

x

y

x

. 

t
y

x
  ауыстыруын енгізейік, онда 

1

43
4

1

4344

1

43
22

2

2

2















t

t

t

tt

t

tt
. 

1

43
2 



t

t
 өрнегінің ең кіші мәнін табайық. 





004334

1

43 22

2
Dbtbtbbttb

t

t
 

  









2

9
;
2

1
091640449 2 bbbbb . 

Яғни
1

43
2 



t

t
 өрнегінің ең кіші мәні 

2

1
  тең. Онда 

1

43
2

2





t

tt
 өрнегінің ең кіші мәні, демек 

1

43

2

2




















y

x

y

x

y

x

өрнегінің ең кіші мәні 
2

9
  тең. 

Жауабы: 
2

9
а болғанда теңсіздіктің шешімі болады. 

Берілген есепте ең қолайлы шешу әдісі – тригонометриялық ауыстыруды қолдану әдісі. 

Екінші жағдайда 
1

43
2 



t

t
 өрнегінің ең кіші мәнін табу мәселесі туындайды. Егер оқушылар 

функцияның ең кіші мәнін туынды арқылы таба алатын болса және барлық зерттеулерді 

жүргізсе, онда олар есепті шығара алады. Егер ондай есептерді туындыдан бұрын өтсе, онда 

ең кіші мәнін табуда мәселе туындауы мүмкін.  

 

Мысал 3. параметрінің қандай мәнінде  теңдеуінің үш түбірі 

болады.  

Алгебралық шешімі: 

  және функцияларының графиктерін салайық. 

 

 

 

1-суретте [1; 3] аралығындағы функцияның 

графигі берілген. берілген 

теңдеудің үш түбірі болады, егер [1; 2] 

аралығында  функциясының графигі  

 графигіне жанама болса. 
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1-сурет 

Жанаманын теңдеуі мына түрге келеді: 

 

 

 
  

Жанаманың теңдеуі  болғандықтан, теңдеулер жүйесін аламыз 

 

 

 
Жауабы: мәнінде. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ В СРЕДЕ LAZARUS 

 

Важным элементом использования компьютеров в учебном процессе является 

программирование. Цели обучения программированию в базовом курсе информатики – 

расширение и углубление представлений об автоматизированной обработке информации, 

знакомство с приемами разработки программ и организации данных в различных языках 

программирования, знакомство с технологией решения задач с использованием систем 

программирования[1]. 

В последнее время назрела необходимость перехода на открытое и бесплатное 

программное обеспечение, связанная с несколькими причинами. Основной является 

стоимость лицензионного программного обеспечения. Кроме того, в масштабах страны 

зависеть от одного единственного поставщика программного обеспечения крайне 

рискованно. В этом плане открытость исходных кодов программного обеспечения (ПО) и 

возможность их модификации является гарантией того, что монополист не сможет 

навязывать своё мнение без учёта реальных потребностей потребителей программного 

обеспечения.  

В школах переходу к открытому ПО мешает ряд препятствий. Во-первых, переход на 

открытую операционную систему (один из вариантов Linux) ведёт к необходимости 

обучения, как обслуживающего персонала, так и пользователей. Во-вторых, замена уже 

имеющейся предустановленной лицензионной операционной системы на новую, а также 

установка всех необходимых для учебного процесса программ и проведение всех 

необходимых настроек является достаточно трудоемким процессом.  
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В связи с этим в ближайшие годы, как в школах, так и в вузах вряд ли произойдет 

полный переход на открытое ПО. Поэтому обязательным является 

использованиемультиплатформенного ПО, работающего как под Windows, так и под Linux, а 

также, желательно, под Mac OS, Solaris и другими операционными системами [2].  

В работе рассмотрена возможность обучения школьников программированию 

посредством среды программирования Lazarus. Использование свободной среды 

программирования Lazarus при обучении программированию является актуальным на 

сегодняшний день.  

Сформулируем требования, которым должна удовлетворять среда для обучения 

программированию:  

 мультиплатформенность среды разработки (а значит, и языка программирования) – 

мотивация приведена выше;  

 наличие среды разработки как важнейшего элемента современного 

программирования; 

 для школ – наличие русскоязычной среды разработки;  

 среда разработки должна быть с открытым исходным кодом – это гарантирует 

независимость от какой-то конкретной фирмы, разрабатывающей данную среду;  

 простота использования при обучении программированию;  

 процедурный язык программирования для изучения основ программирования в 
школах и обычных вузах; 

 возможность поэтапного перехода к более профессиональному уровню 

программирования с использованием того же языка программирования и той же среды 

разработки;  

 объектный язык для изучения основ программирования в профильных классах, 
специализирующихся в области информационных технологий.  

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что объектно-

ориентированное программирование активно развивается и используется в современных 

языках программирования при разработке широкого спектра программных продуктов. 

Визуальная среда программирования Lazarus наиболее близка для понимания школьниками, 

так как языки ObjectPascal и FreePascal являются наследными, но усовершенствованными 

продуктами языка Pascal, который знаком школьникам из курса общеобразовательной 

программы. Среда Lazarus относятся к категории свободного программного обеспечения, что 

позволит снять все проблемы нелегального использования лицензионного программного 

обеспечения. В то же время Lazarus по своим возможностям практически не уступает Delphi. 

Таким образом, Lazarus является идеальным средством для изучения программирования в 

школах [3]. 

Цель данной работы – разработать методику обучения учащихся программированию с 

использованием среды Lazarus.  

Для достижения целибыл решенряд следующих задач: 

 изучены существующие методики обучения школьников программированию; 

 изучена среда программирования Lazarus; 

 разработаны планы-конспекты уроков по программированию в среде Lazarus; 

 разработан и описан электронный ресурс по методике обучения учащихся 

программированию в среде Lazarus.  

Lazarus - это IDE (IntegratedDevelopmentEnvironment) - Интегрированная Среда 

Разработки программ, использующая компилятор FPC (FreePascalCompiler), редакторы кода, 

форм, Инспектор Объектов, отладчик и многие другие инструменты[3]. 

Еще говорят, что среда Lazarus - это RAD (RapidApplicationDevelopment) - среда 

Быстрой Разработки Приложений. 

До сих пор среды разработки программ, подобные Lazarus, были исключительно 

платными. Lazarus же стал первой (и пока единственной) IDE, доступной образовательным и 

государственным учреждениям совершенно бесплатно. Более того, Lazarus является 
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проектом OpenSource - проектом с открытым исходным кодом. Многие программисты по 

всему миру принимают участие в его развитии, исходный код Lazarus доступен для изучения 

и модификации. Lazarus имеет поддержку множества языков, в том числе и русского, что 

выгодно отличает его от других IDE. 

Где взять? Lazarus, как уже говорилось, - бесплатный и свободно распространяемый 

продукт. Благодаря этому, Lazarus все чаще используют для изучения программирования в 

школах и ВУЗах, а также на многих предприятиях. Но где его взять? На официальном сайте 

производителя: http://lazarus.freepascal.org 

В правой верхней части сайта вы увидите следующую картинку (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Выбор и закачка необходимой реализации 

 

Здесь вы сможете выбрать реализацию именно под вашу платформу, от Windows до 

Mac OS X, как 32-х так и 64-х разрядную.  

Нажав кнопку "DownloadNow" вы скачаете последнюю версию Lazarus. Кроме того, 

выбрать последнюю необходимую реализацию и скачать ее вы можете по адресу: 

http://sourceforge.net/projects/lazarus/files/. 

Визуальная технология программирования является современным подходом к 

созданию программ. В данный момент существуют различные толкования термина 

«визуальные языки программирования». Визуальное программирование — 

программирование, предусматривающее создание приложений с помощью наглядных 

средств. При этом, программист показывает, что должно получиться в результате, а текст 

программы генерируется автоматически с помощью визуального прототипа.  

Визуальный язык программирования делает процесс создания программ наглядным и 

увлекательным и берет на себя большую часть рутинной работы. Но, вместе с этим, данная 

технология позволяет разрабатывать достаточно сложные и профессиональные приложения. 

Визуальное программирование обладает достоинством наглядного представления 

информации и гораздо лучше соответствует природе человеческого восприятия, чем методы 

традиционного программирования[4].  

Обучение детей визуальному программированию целесообразно начать с описания 

особенностей и преимуществ составления программ в визуальной среде, например в Lazarus. 

Среда программирования Lazarus является профессиональной средой программирования и 

предназначена для разработки достаточно сложных и производительных программных 

комплексов, получивших название проектов. Для разработки грамотного и 

профессионального проекта требуется знание учащимися основных шагов в создании 

проектов. В соответствии с поставленной целью и задачами исследования мною проделана 

следующая работа и получены результаты: 

http://lazarus.freepascal.org/
http://sourceforge.net/projects/lazarus/files/
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- проведен обзор литературы по средам визуальным программирования, в том числе и 

по свободным средам программирования; 

- освоена среда и язык программирования Lazarus; 

- собран и систематизирован теоретический материал по методике обучения 

программированию и по среде программирования Lazarus; 

- разработаны составлены планы конспекты 12 уроков; 

- разработаны 9 практических заданий; 

- подобран дополнительный материал, облегчающий изучение программирования в 

среде Lazarus, в виде видеороликов; 

- разработан электронный ресурс по среде Lazarus средствами программного пакета 

AutoPlayMediaStudio. 

Структуру и содержание электронного ресурса можно увидеть на следующих рисунках. 

 

 
Рисунок 3 - Титульный лист электронного ресурса 

 

 
Рисунок 4 - Лист содержания электронного ресурса 

 

Практическая значимость дипломной работы состоит в том, что созданный 

электронный ресурс будет полезен как школьникам, так и учителям средних школ и поможет 

организовать обучение программированию в бурно развивающейся в последнее время, 

визуальной свободной среде программирования Lazarus. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТВЕРДОСТИ И ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В 

ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ,  

ДИФФУЗИОННЫХ БОРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ  

 

В статье приведены результаты исследований физико-механических свойств и 

напряжений, возникающих в поверхностных слоях металла при обработке винтовых 

поверхностей деталей в камере статически уплотненным шлифовальным материалом. 

Проведенными исследованиями установлено, что в процессе обработки происходит 

упрочнение поверхности на глубину 0,02…0,025 мм и формируются сжимающие остаточные 

напряжения. Результаты проведенных исследований позволяют вести речь о формировании 

высоких качественных характеристики поверхностного слоя, что благоприятно отражается 

на эксплуатационных свойствах деталей. 

Диффузионное борирование применяется с целью повышения твердости, 

износостойкости и коррозионной стойкости стальных изделий. В промышленности для 

поверхностного насыщения обычно используют порошковые смеси, электролизное и 

жидкостное безэлектролизное насыщение и борирование из обмазок. Для борирования в 

порошковых средах применяют смеси на основе карбида или оксида бора, содержащие 

активаторы и инертные наполнители. Для жидкостного электролизного борирования 

используют солевые расплавы на основе буры, для безэлектролизного - расплавы на основе 

боратов щелочных металлов. Для насыщения в обмазках используют пасты на основе 

карбида бора или других борсодержащих веществ. Температурный интервал процесса 900-

1050 °С, продолжительность 2-6 ч. В диффузионном слое в зависимости от применяемой 

технологии насыщения и химического состава стали формируются двухфазные или 

однофазные покрытия, состоящие из боридов БеВ и Ре2В, под которыми располагается 

переходная зона -твердый раствор бора в а-железе. Кристаллы боридов растут 

преимущественно перпендикулярно поверхности, и, срастаясь в основаниях, образуют 

сплошной боридный слой, приобретающий таким образом характерное столбчатое строение 

[1-3].  

Боридные диффузионные покрытия характеризуются высокой твердостью: для 

двухфазных покрытий она достигает 18-21 ГПа, а для однофазных - 14-16 ГПа. Однако 

высокая твердость борированного слоя сопровождается его повышенной хрупкостью, что 

затрудняет применение данного метода для поверхностного упрочнения изделий, 

работающих в условиях знакопеременного нагружения и подвергающихся ударным 

нагрузкам.  

Одним из основных направлений повышения пластичности борированных слоев 

является применение концентрированных источников энергии, позволяющее принципиально 

изменить структуру слоя, морфологию выделяющихся фаз, характер и распределение 

формирующихся соединений. Это позволяет формировать композиционные борированные 

слои, обладающие не столбчатой, а гетерогенной дисперсной морфологией расположения 

боридных кристаллов. Образование различных композиционных слоев, содержащих как 
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более твердые, так и менее твердые фазы в различных сочетаниях, дает возможность 

получать на упрочняемой поверхности диффузионные слои с регулируемой пластичностью 

[4].  

В работе для упрочнения поверхности стальной трубы применяли концентрированный 

состав из порошка железа и бора. В таблице 1 приведен состав используемых смесей. 

Зону упрочнения обрабатывали воздействием концентрированного энергетического 

потока при помощи дуговой сварки. Последовательно насыпая вначале порошок бора, а 

затем железа, добивались послойного нанесения покрытия на поверхность железной трубы 

(стали). Температура нагрева составляла не более 300-400
0
С. 

 

Таблица 1 
1 Стальная труба Образец №1 Исходный 

2 Железо- бор Образец №2 25% (Fe)-75%(B) 

3 Железо- бор Образец №3 50% (Fe)-50%(B) 

4 Железо- бор Образец №4 75% (Fe)-25%(B) 

 

Данные электронно-микроскопического и рентгеноструктурного анализа показали 

присутствие боридных включений в околошовной зоне сварки. Измерение микротвердости с 

различных участков - образца (1), околошовной зоны (2) и зоны шва (3) показало увеличение 

микротвердостиоколошовной зоны и зоны шва по сравнению с исходной поверхностью 

(стали) на 35%. 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 

 

Рисунок 1 – Электронно-микроскопические изображения поверхности с различных 

участков: а) – около трубы (х500); б) – граница шва (х500); в)- в центре шва (х500). 
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Атомарный бор диффундирует вглубь стального изделия, обеспечивая протекание 

процесса борирования.  

Микроструктурный анализ борированных образцов позволил установить 

формирование композиционного покрытия глубиной 0,2 мм (изображен на рисунке 2, б,в), 

состоящего из областей высокодисперсной эвтектоидной смеси микротвердостью3200-3500 

МПа и боридной эвтектики микротвердостью10,0-13,0 ГПа (светлые участки борированного 

слоя).  

Приведенные на рисунке 1микроструктуры диффузионной зоны позволяет сделать 

вывод о комплексном твердофазно-жидкостном механизме формирования борированного 

слоя при дуговой сварке. Совместная диффузия бора и железа происходит преимущественно 

по границам зерен, что обусловлено превалирующей ролью зернограничной диффузии по 

сравнению с объемной. 
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АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ  

БІЛІМ БЕРУДЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ 

 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты жолдауында: 

«Сапалы білім беру Қазақстанның индустриалдық-инновациялық дамуының негізі болуы 

тиіс» деп атап көрсетілгендей қазіргі кездегі білім беру жүйесі әлемдік өркениет көшіне сай, 

жан-жақты ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен қамтамасыз етілуі керек.  

Ақпараттық-коммуникациялық технология білім беру жүйесін ақпараттандыруға, білім 

сапасын арттыруға, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге, электрондық есептеуіш техникамен 

жұмыс істеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивтік құралдарды қолдануға, интернет 

желісін пайдалануға, телекоммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, 

қашықтықтан білім беру – Елбасымыздың жолдауында айтылып кеткендей елімізде оқыту 

теледидарын құруға негізделген міндет.  

Қоғамның ақпарттандырылуы білім беруге қойылатын талаптарды да өзгертеді. Білім 

беру саласының қызметкерлерінің міндеті ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалана отырып, баланың рухани мүмкіндігін дамыту, білім беру, тәрбиелеу, олардың 

өзіндік жұмыс жасау қабілетінің дамуына мүмкіншілік жасау. Сонымен бірге ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар білім беру саласының қызметкерлерінің шығармашылық 

ізденіс қабілетін дамытуға, жаңа педагогикалық технологияларды жете меңгеруге, мамандық 

шеберлігін қалыптастыруға ықпалын тигізеді.  

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар – мұғалімнің мүмкіндігін 

жоғарылататын құрал. Компьютердің мүмкіндіктерін психологиялық және дидактикалық 

тұрғыда талдап, керек кезінде педагогикалық талаптарға сай қолдану, ішкі тиімділігіне көңіл 

бөлу мұғалімнің шеберлігі болып табылады. Компьютердің графикалық мүмкіндігі жаңа 

сабақты бояулы суреттермен, тірек сызбалармен, кестелермен меңгертуге жол ашады. 

Компьютерді мұғалім әртүрлі мағлұматтар, қосымша ақпараттар беру үшін көрнекі құрал 

ретінде пайдалана алады. Электрондық оқулықтарды енгізу уақыт үнемдейді, мұғалім 

араласпай-ақ оқушылар өздері меңгеруге тиісті ақпараттар беріледі. Сонымен қатар 
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ақпараттық-коммуникациялық технологиялар – мұғалімнің өз жұмыстарының әдістері мен 

ұйымдастыру түрлерін түбегейлі өзгертуге, оқушылардың жеке қабілеттілігін дамытуға, 

оқудағы пәнаралық байланысты күшейтуге, оқу процесін ұйымдастыруды үнемі жаңартып 

отыруға мүмкіндік береді. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың негізгі 

ерекшелігі мұғалімдер мен оқушыларға өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс 

істеуге мүмкіншілік туғызады.  

Ақпараттандырылған қоғамның талабына сай мұғалім де, оқушы да жаңаша 

көзқарасты, терең ойлы болуы керек. Сондықтан заман талабына сай жас ұрпақты көкірегі 

ояу, ізденімпаз, өзіндік шығармашылық жұмыспен айналыса алатын дәрежеге жеткізуіміз 

керек.  

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың білім беруде қолданылуы. Білім 

берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайданалу оқушылардың білім 

сапасын арттыруға және болашақ мамандардың кәсіптік біліктілігін күшейтуге негізделген. 

Қазіргі кездегі компьютерлік технологиялардың даму деңгейі дәуірдің коммуникациялық 

мүмкіндіктері мен артықшылықтарын көрсететін, толыққанды, сапалы және бәсекеге түсуге 

қабілетті білімді қамтамасыз ететін нақты алғы шарттары болып табылады, оның көпшілік 

бұқараға барынша кеңінен таралуы «өмір бойы білім алу» ұстанымынан «білім барлығымыз 

үшін ғұмыр бойы үзілмейтін» ұстанымына нақты ауысады. Осы мүмкіншіліктерді іске асыру 

үшін білім саласында да, сондай-ақ қазіргі кездегі ақпараттық-коммуникациялық 

технологияны дамыту саласында да көп көңіл бөліну керек. Бұл мақсаттың жүзеге асуы орта 

білім беру жүйесін ақпараттандырудан басталады. Алған бағытты жүзеге асыруда жаңа буын 

оқулықтарын электронды вариантқа аудару қажеттілігі уақыт сұранысынан туып отыр. 

Қазір әрбір оқу орындарында, оқытушыдан студенттерге білім беріп қана қоймай, 

олардың бойында бағдарламалық дағдылар мен икемдерді қамтамасыз ету, 

шығармашалақпен жұмыс істеуге үйрету талап етілуде. Жұмыс кезінде оқытушы мен 

студент тұрақты педагогикалық қатынаста болады, ал оқытушымен араласу, яғни пікір алысу 

кезеңдерін оқушының өзі анықтайды. Осыған бағытталған ақпараттық-коммуникациялық 

білім беру студенттің өзіне қолайлы және тиімді білім алуға деген құштарлығын 

қанағаттандыру мүмкіндігін береді.  

Оқу материалдарын фактологиялық және қолданбалы бөліктерге бөлу, оқытудың 

модульдік, жекелеп үйрету және деңгейіне қарай оқыту қағидаларын қатар пайдалану, өзін-

өзі және бірін-бірі оқыту элементтері, пәнді игеруді қамтамасыз етудің (электрондық 

оқулықтар фрагменттері, арнайы тесттер, компьютерлік есеп жинақтары, анықтамалықтар, 

демонстрациялық файлдар, т.б.) ажырамас бөлігі ретінде ақпараттық-коммуникациялық 

технологияны пайдалану – оқу және жетілдіру мақсаттарына тиімді түрде қол жеткізуге 

болатын білім жүйесін құруға мүмкіндік береді. Мұндай тәсілдің артықшылығына 

мыналарды жатқызуға болады: а) Оқытудың жоғары нәтижелілігі; б) Әр түрлі білім 

мекемелері үшін осы жүйенің икемділігі мен бейімделгіштігі; в) Жүйенің жеңіл өзгертілуі 

мен толықтырылуы (файлдағы тапсырмалар жеңіл өзгертіледі, Web-оқулықтар оңай 

өзгертіледі); г) Қолданудың әмбебаптығы (өздігімен жұмыс істеуді, әрі оқу процесін де 

қамтитын тиімділігі).  

Компьютер балалардың шығармашылық белсенділігін дамытуға көмектеседі, әсіресе 

егер оған үйренуді емес, оны құрал ретінде пайдалануды игерсе, яғни АКТ-ның техникалық 

жағын ғана карастырмай, оның танымдық жағына көңіл бөлу керек. Мұндайда оны дұрыс 

пайдаланса, компьютер білімді жетілдіру құралы рөлін жақсы атқара алады. Компьютер мен 

оқушының өзара әрекеттесуі қызғылықты процесс, ол педагогикалық иновацияларда есепке 

алынып отыруы қажет.  

Мектептерде аппараттық, телекоммуникациялық және программалық жабдықтар 

аймағында тәжірибелік (немесе арнаулы) емес, индустриялық, яғни әрекеттік шешімі бар 

жұмыстарды енгізуге тырысу керек - олар практикалық қажеттілік пен ол істі 

жалғастырудың тиімділігіне кепілдік бере алады. Ақпараттық технологиялардың екпінді 

түрде жылдам дамуы аппараттық және программалық жабдықтар өндірісі өзіндік құнының 
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арзандауына, оған қоса АКТ-ның негізгі даму бағытында программалар мен құрылғылардың 

бір-бірімен сәйкес келіп үйлесуіне әкеліп отыр. АКТ-ны практикаға енгізу жолында 

туындайтын мәселелерге салқын қандылықпен қарап, оларды шешу кезінде мектептегі 

ақпараттық жүйелердің мынадай негізгі элементтеріне әсер ететінін айту керек:  

 әдістемелік жабдықтау жағына;  

 мұғалімдер мен әкімшілік органдарын дайындауға;  

 қолданбалы программалық жабдықтамаларға (энциклопедиялар, меди-ресурстар, 

модельдеу, әкімшік-шаруашылық кешенін басқаруға); 

 базалық программалық платформаға (WINDOWS операциялық жүйесі MICROSOFT 

ОFFICE);  

 аппараттық кешенге (компъютерлер, жергілікті желі, интернетке қосылу).  
Жаңа жоспар негізінде электрондық оқыту тұжырымдамасы жатыр. Осындай жағдайда 

біз не істеуіміз керек? Біздің білімге деген көзқарасымызды қайта қарайтын кез келді. 

Алдыңғы қатардағы дамыған елдердің білім саласындағы АКТ-ны өмірге енгізу тәжірибесін 

қалтықсыз көшіруге болмайды. Қорыта келе айтарым - оқу үрдісінде АКТ-ны қолданысқа 

енгізу техникалық жағынан да, психологиялық жағынан да күрделі мәселе болып саналады. 

Бүгінде мектептің де, жоғары оқу орнының да мұғалімдеріне компьютерсіз жұмыс істеуге 

болмайтыдығы, компьютер оларға өз кәсіби функцияларын жүзеге асыратын құрал ретінде 

қажет.  

Білім берудегі жаңа компьютерлік технологиялар: 

Оқытудың жаңа компьютерлік технологияларының жоғары және арнаулы оқу 

орындарында оқу процесіне кеңінен енуі студенттердің өзіндік және шығармашылық 

белсенділігін дамытады және өзіндік жұмыс түрлерін орындауға баулиды.  

Жаңа компьютерлік технологияларды пайлаланып оқытудың ең тиімді түлеріне 

мыналарды жатқызуға болады: 

Презентациялар технологиясы. Бұл технология, бір жағынан, оқушыларға жаңа 

материалды (иллюстрация, фотографиялар, бейнелік, дидактикалық материалдар, т.с.с) 

көрнекті түрде көрсету құралы болса, екінші жағынан, мұғалімдерге осы материалдарды 

дайындауды және оны қолдану процесін де жеңілдетеді. Алдын ала жүргізілген тәжірибелер 

презентациялар технологиясын пайдалану балалардың оқуға деген ынталылығын арттырып, 

сабақтың қызықты өтуін қамтамасыз етіп, оған дайындалу мерзімін (презентациялық 

сүйемелдеу жұмысын алдын ала мұғалім немесе басқа біреу дайындағанда) қысқартады, ең 

бастысы – мұғалімдерді жаңа компьютерлік технологияларды пайдалануға дағдыландырады. 

Компьютерлік технологияларды үлгерімді тексеру және оқушылардың білімін жетілдіру 

мақсатында пайдалану, біріншіден, оқытушының жұмыс өнімділігін арттырып, оқу 

нәтижелерін тексеруге көбірек уақыт бөлуге көмектеседі; екіншіден, объективті түрде 

қадағалай отырып, балалардың алған білімін бағалауды жүзеге асырады; үшіншіден, бақылау 

технологиясына ғылыми элементтер енгізіп, оны кеңінен де пайдалануға болатындай жағдай 

туғызады.  

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: а) Компьютерлік 

телекоммуникациялар оқу материалдарын тыңдаушыға жылдам жеткізеді; ә) 

телеконференциялар арқылы нақты уақыт режимінде студенттердің мұғаліммен 

сұхбаттасуын ұйымдастыра алатын виртуальді класс жасау мүмкіндігі туады; б) ақпараттық 

коммуникациялық технологиялардың барлық уатын оқытуға да, әрі 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, бізде ол жағы 

әзірше әлсіздеу.  
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Мультимедиялық технологиялар - әртүрлі типті мәліметтерді дайындау, өңдеу, 

біріктіру, ұсыну әрекеттерін ақпараттық және бағдарламалық жабдықтарды пайдалану 

арқылы жүзеге асыратын құралдар, әдістер мен тәсілдер жиынтығы.  

Мультимедиялық технологиялардың дамуы бейнетехниканың және дербес компьютердің 

өркендеуі нәтижесінде жүзеге асуда. Мультимедия статикалық, динамикалық және 

дыбыстық ақпараттарды талапқа сай дәрежеде ұсынуды іске асырады. «Мультимедия» 

термині латын тілінің «multi» (көп) және «media» (орта) сөздерінің бірігуінен құралған, яғни 

«ақпараттық орта» деген мағына береді. 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. Зерттеушілердің пікірі бойынша дәстүрлі оқу әдісімен берілген материалдың 

25%-ы, көру арқылы 33%-ы, көру-есту арқылы 50%-ы, ал мультимедиялық интерактивті 

оқыту бағдарламасы көмегімен берілген материалдаң 75%-ы есте сақталады 

екен. Мультимедияның ажырамас бөлігі болып табылатын лазерлік дискілерде жазылған 

электрондық энциклопедиялар, оқулықтар мен сөздіктер оқыту процесінде ерекше орынға 

ие. Мысалы, электрондық сөздіктерде әрбір сөздің аудармасы ғана емес, сонымен бірге оның 

айтылу үлгісі де қамтылады.  

Электрондық білім беру ресурстары. Электронды білім беру ресурстарының басты 

мақсаты студенттер мен оқушылардың білім сапасын арттыру, оқытушыларға ғылыми-

әдістемелік көмек көрсету. Электронды ресурстарды қолданып білім беру барысында 

дәстүрлі сабақтың ауқымын кеңейтіп, ақпараттық ортаны едәуір жоғарылатып, білім беру 

үрдісін көру арқылы қабылдауын қамтамасыз етеді, яғни бұл басты ерекшелігі мен тиімділігі 

студент пен оқытушының арасындағы байланыс көзбен көру арқылы жүргізіледі.  

Электрондық басылым – бұл графикалық, мәтіндік, цифрлік, музыкалық, видео, фото 

және т.б. ақпараттар, сонымен қатар басылым мәліметтерінің жиынтығы. Электронды 

басылым магниттік (магниттік таспа, магниттік диск, т.б.), оптикалық (СD-ROM, DVD, CD-

R, CD-I, CD+ және т.б.) электронды тасушыларда болуы және электронды компьютерлік 

желілерде жариялануы мүмкін. Электронды оқу басылымдары (электронды оқулықтар, 

электронды оқу құралдары (пособие)) – білімді бақылауға және автоматтандыруға, сондай-ақ 

тиімдеуге негізделген, оқу курсы мен оның жеке бөлімдеріне сәйкестелінген, білім беру 

траекториясы мен әртүрлі оқу жұмыстарын анықтауға мүмкіндік беретін электронды 

басылым.  

Электронды оқулық – оқу курсы мен оның тарауларының жүйелік мазмұнынан 

тұратын, мемлекеттік білім беру стандартына сәйкестеліп жасалған, өзінде қарапайым 

оқулықтың, анықтамалық, тапсырма-жаттығулардың және лабраториялық практикумдардың 

және т.б.-ң қасиеттерін қамтыған мемлекеттік органдармен нақты бекітіліп мәртебеге ие 

болған электронды оқу басылымы. Электронды оқу құралы (пособие) – толық және 

жартылай электронды оқулықты алмастыра алатын, мемлекеттік білім беру стандартымен 

нақты бекітілген басылым. Электронды оқу құралы болып, мамандықтар мен оқу 

бағыттарындағы аса маңызды мемлекеттік жалпы білім беру стандартындағы пәндер 

бөлімдері, типтік пәндер мен оқу жоспары бойынша жаттығулар мен тапсырмалар жинағы, 

сызбалар мен карталар альбомдары, атлас конструкциялары, пәндер хрестоматиясы және оқу 

жоспары, оқу жоспарын жүргізудегі нұсқау, практикумдарға байланысты нұсқаулар, кустық 

және дипломдық жұмыс жобалары, анықтама-энциклопедиялар, жаттықтырушылар 

(тренажеры) саналады.  

Бұдан басқа да электрондық білім беру өнімдері белгілі. Олар: Диагностикалық 

бағдарламалар – оқушылардың қате қимылдарының алдын алу, білімін, іскерлігін, дағдысын 

бағалау, интеллектуалдық даму деңгейін тексеру үшін қолданылатын бағдарламалар.  

Пәндік бағытталған орта – оқылып отырған объектілерді немесе олардың белгілі бір 

пәндік ортадағы қарым-қатынастарын модельдеуге мүмкіндік береді. Олардың көмегімен 

оқу іс-әрекеті, кейбір пәндік аймақтарға байланысты заңдылықтар ұйымдастырылады.  
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Жаттықтырушылар (тренажеры-оқытушы бағдарламалар) – оқу іс-әрекетіндегі іскерлік 

пен дағдыларды жетілдіретін арнайы бағдарламалар. Сондай-ақ өздік жұмыстар, өткенді 

қайталауға арналған бағдарламалар.  

Оқыту мақсатындағы мәліметтер қоры – нақты құрылған және ұйымдастырылған 

электронды ақпараттар жиымы.  

Электронды курстық кейстер – CD дискта орналасқан, берілген курс және 

мамандықтың оқу жоспарында көрсетілген барлық пәндердің оқу және әдістемелік 

материлдар жиынтығы.  

Электронды дәрістер – бірнеше слайдтан тұратын, видеоақпарат, әртүрлі дыбыстар мен 

анимация элементтерімен толықтырылған компьютерде Power Point дестесімен жасалған 

дәріс.  

Жоғарыда айтылған электронды білім беру ресустары осымен шектеліп қоймайды. 

Олардың практикалық түрлері де бар: тест, тестер, тапсырмалар және т.б. Қазіргі заман 

талабы бойынша білім беруді ақпараттандырудың негізгі талаптарының бірі – оқу үрдісіне 

электронды білім беру ресурстарын енгізу. Өйткені бүгінгі білім беру саласында тек 

мұғалімдердің айтқанын орындау және оқулықты пайдалану заман талабын 

қанағаттандырмайды. Сондықтан қазіргі ақпараттандыру қоғамында электронды оқу 

құралдарын пайдаланбай алға жылжу мүмкін емес. 

Қорыта келе, білім беру саласында электрондық оқулықтарды пайдалану оқушылардың 

танымдық белсенділігін ғана арттырып қоймайды, қисынды ойлау жүйесін қалыптастыруға, 

шығармашылықпен еңбек етуге жағдай туғызады. 
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МЕКТЕПТЕ ОҚУШЫЛАРҒА КӘСІБИ БАҒДАР БЕРУ ЖҰМЫСТАРЫН 

ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 

Әлемдік білім беру кеңістігіне бағытталған білім берудің негізгі мақсаты білімді 

меңгеріп қана қоймай, білік пен дағды арқылы дербестік, ізденімпаздық, дені сау, өзгермелі 

жағдайда білімді де білікті жасөспірімдерді жан-жақты жеке тұлға ретінде даярлау. Осы 

мақсаттарды іске асыруда бүгінгі мектеп оқушыларына қойылып отырған мәселелер күн 

сайын талаптануда. Өйткені келешек қоғамыздың басты тұлғасы бүгінгі мектеп оқушылары. 

Сондықтан мектепте берілетін кәсіби бағдар жұмыстарының бүгінгі күні маңызы зор болып 

табылады.  

Кәсіби бағдар беру — жас ұрпақты өзіне ұнаған тиісті мамандықты саналы талдап 

алуға дайындауға бағытталған іс-әрекеті. Кәсіби бағдар беру арқылы оқушыларды 

мамандықтар әлемінде, олардың мазмұны, ерекшеліктері, жеке тұлғаға қоятын талаптарын өз 

бойындағы қасиеттерімен ұштастырып, өндіріс, шаруашылық салаларының даму 

міндеттеріне, оның нарықтық экономика жағдайындағы рөліне сай саналы таңдалып алынған 

мамандыққа мүдделілігін тәрбиелеуді қажет етеді.  

Кәсіби бағдар берудің негізгі мақсаты жас ұрпақты саналы түрде мамандық таңдауға 

дайындау, үйрету екендігі белгілі. Ол үшін мына нәрселер қажет:  



180 

 

 

 

— оқушылардың бойында ішкі психологиялық — әлеуметтік мәнділікті реттейтін 

қызмет түрлерін тәрбиелеу;  

— түрлі еңбек қызметтері мен сыйластық қатынастарын тәрбиелеу;  

— кәсіпті өз бетінше, саналы түрде жеке қасиеттерін есепке ала отырып орындау 

бағытын жетілдіріп, тәрбиелеу.  

Республикамыздың Конституциясында еліміздің азаматына еңбек етуге құқық берілген, 

оның ішінде біліміне, қабілетіне, кәсіптік даярлығына сәйкес, 24-бап бойынша «Әркімнің 

еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына құқығы бар». Бұл құқық 

толығымен жүзеге асырылуы үшін еңбек барлық азаматтарының табиғи қажеттілігіне 

айналуы тиіс.  

Кеңестік жүйе кезінде «мектептегі еңбекке баулу, тәрбиелеу жүйесінің оқыту, еңбек 

пен адамгершілік сапасын арттыру, мұғалімдер мен оқушылардың еңбек нәтижелерін 

бағалаудағы формализмін жою, оқытудың өмірмен байланысын іс жүзінде нығайту, мектеп 

оқушыларын қоғамдық пайдалы еңбекке даярлауды жақсарту қажеттігі атап көрсетілсе, 

Өкіметіміздің кәсібіи білім беруге арналған «Мектеп оқушыларын еңбекке тәрбиелеуді, 

баулуды, оларға кәсіптік бағдар беруді жақсарту және олардың қоғамдық пайдалы, өнімді 

еңбегін ұйымдастыру туралы»  

«… жалпы білім беретін мектеп оқушыларын еңбекке тәрбиелеуді, баулуды және 

оларға кәсіптік бағдар беруді түбірімен жақсарту, олардың дербес өмірге практикалық және 

моральдық-психологиялық даярлық дәрежесін арттыру, жеткіншек ұрпақтың бойында 

еңбекке деген саналы қажеттілікті қалыптастыру, бұл үшін қажетті жағдайлар жасау 

шараларын қолдануға міндеттері аталып өтілген.  

Алғашқы күндерден бастап жалпы білім беретін орта мектептерде білім беру жүйесі 

Өкіметіміздің қаулы қарарларына орай мектеп оқушыларының ғылым негіздерін оқып 

үйренуді олардың жүйелі ұйымдастырылған, шама-шарқына лайық қоғамдық пайдалы, 

өнімді еңбекке тікелей қатысуымен тығыз өзара байланысты қамтамасыз етілсін — деп 

міндеттелген.  

Қазіргі таңда мектеп оқушыларын еңбекке тәрбиелеудің жан-жақты және күрделі 

міндеттерін ойдағыдай шешу үшін әрбір мұғалім, сынып жетекшісі өзінің күнделікті 

педагогикалық іс-әрекеттерінде еңбек тәрбиесінің негізгі қағидаларын берік меңгеріп және 

оны басшылыққа алуды талап етіп отыр.  

Кезінде мектеп оқушыларына кәсіптік бағдар беру мәселесі көптеген ғалымдар мен 

қайраткерлердің ғылыми еңбектерінде, мақалаларында сөз етілді. Атап айтқанда, 

Н.К.Крупскаяның, А.В.Луначарскийдің, П.П.Блонскийдің, А.С.Макаренконың, 

С.Т.Шацкийдің еңбектері оның күрделі мәселелерін шешуге үлкен маңызы зор болды.  

Қазіргі жалпы білім беретін орта мектептердің оқу-тәрбие жұмысында кездесетін 

елеулі кемшіліктердің де беті ашылып көрсетілді. Олар ең алдымен мынаған байланысты: 

мектеп бітіруде жастар өндіріс сферасындағы еңбекке практикалық дайындықсыз келеді 

немесе халық шаруашылығына қажетті мамандықтары жөнінде теориялық жағынан белгілі 

бір түсінігі болмады.  

Мектеп бітіруші жастарымыздың ішінде өмірге тұтынушылық қатынас, еңбектен бой 

тасалау, сақтамау сияқты жағымсыз құбылыстар байқалып қалады. Мұндай кемшіліктердің 

себебін біз мектеп қабырғасындағы еңбекке тәрбиелеу мен кәсіптік бағдар жұмыстарының 

белгілі бір жүйеге қойылмағандығы деп білеміз.  

Қазіргі жалпы білім беретін мектептердің барқатар мұғалімдері мен сынып жетекшілері 

еліміздің ғылыми-техникалық прогрестің даму тенденциялары туралы және оның қазіргі 

заман адамдарына қоятын талаптары жөнінде жеткілікті хабары болмады. Сынып 

жетекшілері оқушылардың қоғамға пайдалы өнімді еңбегі мен оқытуды өнімді үнемі 

біртұтас үдеріс етіп біріктіріп, оған политехникалық бағыттылық бере алмады. Мұғалімдер 

қоғамдық пайдалы еңбектің мазмұнын анықтауда, еңбек үдерістерін жоспарлауда, 

ұйымдастыруда, педагогикалық ықпал етудің әдістерін таңдап алуда қиындықтары тап 

болып отырды. Сондықтан оқушыларды еңбекке тәрбиелеу мен кәсіптік бағдар беруде заман 
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талабына сай тәрбие жұмысының неғұрлым жаңа формалары мен әдіс-тәсілдерін таңдап, оны 

жетілдіруде мектеп ұжымының алдында үлкен маңызды міндеттер қойылды.  

Кеңес орнағаннан кейінгі уақыттан қазірге дейінгі кәсіптік бағдар берудің қалыптасу 

кезеңдерін төмендегідей етіп беруге болады:  

1) Кеңестік кезең орнағаннан кейінгі мектептердің қалыптасуы мен 1937 жылдар 

аралығы. Бұл кезеңде ауыр өндірісті дамытуға, елді индустризациялауға байланысты 

мектепте еңбек сабағының мазмұны матералдық өндіріске тән мазмұнға ие болды. Кәсіптік 

бағдар беру бойынша алғашқы тәжірибелер қалыптасты.  

2) 1937-1954 жж. аралығын қамтыды. Бұл кезеңде еңбек пәні мектеп оқу жоспарынан 

алынды, бірақ еңбекке баулу, кәсіпке бағдарлау басқа оқу пәндері және сыныптан тыс 

жұмыстар негізінде жүзеге асырылды. Кәсіптік бағдар беру бойынша тәжірибелер жалғасын 

таппады, бар тәжірибеден қол үзілді.  

3) 1954-1984 жж. аралығы. Бұл кезеңде қаулы қарарлардың оқытуды күшейтуге 

бағытталу кәсіптік бағдар беру жұмыстарын жеделдетті. Атап айтқанда, оқытуды өмірмен, 

теорияны практикамен байланыстыру бағытындағы қабылданған қаулылар білімді өміршең 

ету мен өмірда жарамды етуге бағытталды. Кәсіптік бағдар бойынша тәжірибелер 

қалыптасып, зерттеу жұмыстары жүйелі жүргізіле бастады.  

4) 1984-1991 жж. аралығы. 1984 жылы кәсіптік және жалпы білім беретін мектептердің 

негізгі бағыттарын айқындауға бағытталған реформа кәсіптік бағдар беруге жеткілікті мән 

берді.  

5) 1991 жылдан бергі кезеңді кәсіптік бағдар беруге қатысты: тоқырау, қалыпына келу 

және қайта жаңару деп қарауға болады. 1993 жылдан бастап мектептен кәсіптік бағдар беру 

бойынша әдістемелік кабинеттер жабылып, еңбекке дайындық бағытына бөлінген сағаттар 

азайды, оқу-материалдық база төмен деңгейде жабдықталды. Тек 2000 жылдан бастап, 

еңбекке дайындық бағытындағы оқу жұмыс түрлеріне зейін аудару қолға алынды.  

Бүгінгі күні мектеп оқушыларына кәсіби бағдар беру жұмыстары қайтадан жандана 

бастады. Біз жоғарыда атап өтілген кезеңдерді талдай отырып, кәсіби бағдар беру 

жұмыстарының маңызын үлкен сұранысқа ие болуда деп білеміз.  

Мамандықты саналы таңдауда адамның қабілеттілігінің қалыптасуының да үлкен 

маңызы бар. Ол адамның психологиялық санасының қалыптасуына байланысты. Олар: 

қабілеттілік, қызығушылық, бағыттың құндылығы, кәсіптік жоспар, идеялы, сенімі, т.б.  

Адам қабілеттілікке қоршаған табиғатқа, әрбір адамның өзін-өзі шыңдауға байланысты, 

адамның әлеуметті бейімделген қызметі деп қарау қажет. Сол себепті де К.К.Платонов 

«Қабілеттілік – ол жеке адамның қасиеті, бірақ оның белгілі бір қызметке қатысына қарай 

анықталады».  

Қабілеттілік дегеніміз белгілі қызметтің әдіс-тәсілдерін игерудегі тездік, тереңдік және 

икемділік болып есептеледі.  

Сондықтан мамандық таңдауда қабілеттілік есепке алынады. Мысалы, адамның 

абстракты ойлау жүйесі күшті дамыған болғанмен практикалық істе қабілетсіз болуы мүмкін 

немесе өте жақсы білгенмен ұйымдастыруды нашар атқаруы мүмкін. Сондықтан баланың 

оқудағы, еңбектегі, ойындағы қабілеттілігін біртұтас қарастыру қажет те, солай дамыту 

нәтижелі болмақ.  
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ПАРАМЕТРЛІ МӘТІНДІК ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУДІҢ  

ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қазіргі кезде математиканы оқыту әдістемесі және технологиясы жөніндегі 

зерттеулерде «параметр», «параметрмен берілген теңдеу, теңсіздіктер» ұғымдарын 

мектептегі математиканы тереңдетіп оқыту курсына енгізу қажеттігі туралы мәселе 

қойылған [1], оларды шешу мен зерттеу қажеттігі дәлелденген, параметрмен берілген теңдеу 

мен теңсіздік туралы түсінік қалыптастырудың негізгі ұғымдарының мазмұны айқындалған, 

оларды оқытудың жалпы әдістемелік сызбасы дайындалған, мектептегі математика 

тереңдетіп оқыту курсында параметрмен берілген теңдеу мен теңсіздік көрініс табуы 

бірқатар педагогикалық міндеттерді шешуге жәрдемдесетіні көрсетілген, алайда, 

параметрмен берілген мазмұнды есептерге жеткілікті көңіл бөлінбей келе жатқаны мәлім [1, 

2]. 

Мектептегі математика курсының барлық мазмұндық желілері параметрмен берілген 

есептерді қамтиды, оларды шешу көбінесе теңдеу мен теңсіздіктерді құрумен аяқталады, оны 

құрастыруға индуктивті де, дедуктивті де әдістер қолданылады. Талқылау нәтижесінде 

қандай да бір формула, график, алгоритм және т.б. шығарып алғанда модельдеу ісімен 

айналысуға тура келеді.  

Параметрмен берілген практикалық мазмұндағы есептерді зерттеу әдетте 

қарастырылатын объектінің барынша қарапайым математикалық моделін құрастыру мен 

талдаудан басталады. Бірақ, одан кейін модельді нақтылау, оны объектіге толығырақ 

сәйкестендіру қажеттігі жиі кезігеді. Бұл барынша дәл келу талабымен, объекті туралы 

математикалық модельде көрсетілуі қажет жаңа ақпар пайда болуымен, бастапқы модельдің 

қолданылуы шегінен шығатын параметр көлемі ұлғаюмен әртүрлі есепке байланысты 

туады[3]. Яғни: 

1) параметрлі мазмұнды есептерді шешу – негізгі мақсат емес, оқушыларды өмірде 

кездесетін кез келген есептерді шешудің жалпы әдістерімен қаруландыру құралы; 

2) параметрлі мазмұнды есептерді шешудің келесі мақсаты - қарапайым құбылыстарды 

модельдеуді меңгеру және математикалық аппаратты есептерді шешуге қолдану 

мүмкінкіндігіне жол ашатын математикалық модельдеуді игеру; 

3) оқушылардың мұндай есептерді саналы, әрі сапалы шығаруы үшін есептер мен 

оларды шешу теориясының негізгі элементтерімен таныстыру. Параметрлі мазмұнды 

есептерді шешудің математиканы оқытудың барлық сатысында біртұтас жүйелі түрде жүзеге 

асыру; 

4) оқушыларға математикалық теорияны терең меңгерту, олардың шығармашылық 

қабілеттерін арттыру, ойлау қызметін жандандыру мақсатында өз бетімен берілген есепке 

кері есеп құрастырту, абстрактілі және қолданбалы есептердің бірінен екіншісіне көшу 

сияқты қуатты да, тиімді тәсілдерді игерту; 

5) оқушылардың кез келген есептерді қиналмай шешуі үшін неғұрлым көп есеп шығару 

емес, әрбір есепті шешкенде жаңалық ашқандай әсер алуын, оның пайдалы және қажеттілік 

екенін сезінуін, жаңа іскерлікке қол жеткізуін, оны бекітуін, дамытуын, тереңдетуін 

қамтамасыз ету. 

Сонымен қатар, параметрлі мазмұнды есептерді шешу оқушылардың тұлға ретінде 

дамуына жол ашатын эвристикалық әдістермен, зерттеу тәсілдерімен таныстырады. 

Оқушылардың қисынды ойлауы мен математикалық мәдениетін қалыптастырады. 

Сондықтан параметрлі мазмұнды есептерді шешу әдістерін меңгерген оқушылар басқа 

есептерді де оңай шешеді.  
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Параметрлі мазмұнды есептердің математиканы оқытудағы рөлі мен маңызы: 

мазмұнды есептердің математиканы оқытудағы білім берушілік, практикалық, тәрбиелік 

мәні мен маңызы айрықша екені анық. Мазмұндық есептер, алғашқыда тек практикалық 

жағынан жиі қолданылса, кейіннен білім берушілік және әдістемелік құралға айналды. 

Математиканы оқытудағы есептердің атқаратын қызметтері қазіргі заманғы оқыту 

мақсаттарының өзгеруіне сәйкес жаңаша сипатқа ие болды. 

Параметрлі мазмұнды есептерді дәстүрлі әдістемеде қиындығы жоғары есептерге 

жатқызады. Бұл есептер барлық жағынан бүгінгі күнгі талаптарға сай келетін эвристикалық 

есепке көбірек келеді. Эвристикалық есептер – шығару үшін шарты мен қорытындысының 

элементтері арасындағы жасырын байланыстарды анықтауды қажет ететін немесе оқушыға 

таныс жалпы әдістерді нақтылауға құрылған есептер. Параметрлердің орнына әртүрлі 

сандарды қойсақ, мағынасы ортақ біртектес кәдімгі мазмұнды есептер жүйесі шығады. 

Параметрмен берілген есептің практикалық ерекшелігі мен маңызы осында. Өйткені жай 

біртектес есептерді жеке-жеке қарастырған жағдайда уақыт көп жұмсалады, оқушылардың 

тұтастай қабылдау мүмкіндігі шектеледі, оларды шығару өте қиын сияқты болып көрінеді. 

Параметрмен берілген мазмұнды есептерді шығару әдістемесінің бағыттарына,теңдеу 

құруға берілген параметрлі мазмұнды есептерді шешудің ерекшеліктерінетоқталайық.  

Алгебра курсындағы мазмұнды есептер көбінесе теңдеу құруға берілген есептер. 

Оларды шығару үрдісі мынадай кезеңдерден тұрады: есептің шартын талдау; белгісіз 

шамаларды анықтап, оларды есептің шартындағы белгілі шамалар мен тәуелділіктерді 

пайдаланып өрнектеу; теңдеу құру; теңдеуді шешу; теңдеудің шешімдерін зерттеу; есепті 

шарты бойынша тексеру; есептің толық жауабын жазу. Бұл кезеңдер параметрмен берілген 

мазмұнды есептерді шығаруда да сақталады.  

Ойлау үрдісінің түп қазығы бір-біріне ұқсас екі объектіні салыстыру. Салыстыру 

барысында анықтайтынымыз екі объектінің арасындағы айырмашылық. Оның біреуін эталон 

етіп қабылдап тұрақтандырсақ, онда екіншісіндегі айырмашылықты жоюға қажетті құрал 

ізделінеді. Құрал да салыстыру арқылы табылады. Бастама өрнектің құрамында 

айырмашылық жасап тұрған элементтің формасын, яғни түрін жалымыздағы өрнектермен 

салыстырып керекиі құралды табамыз. Бір есептің есептемесінде түрлендіру үрдісі периодты 

қайталану кезінде өрнектің де, ізделінді құралдың да түрін өзгертеді. Осы өзгеріс есеп 

шығарғанда оқушылардың абстракциялық ойлау қабілеттерін қалыптастыруға әсер етеді.  

Математиканы оқытуда абстрактілі есептер мен мазмұнды есептер жеке-жеке бір 

жақты қарастырылып, мағынасы толық ашылмайды және оларды біріктіріп оқып-үйрену 

назардан тыс қалуда.  

Бұл сыңаржақтылықтың бір себебі, жалпы алғанда оқу үрдісінің өзі оқушылардың 

қолданбалық бейімділіктерін тәрбиелейді деген түсінік бар. Сондықтан математика 

сабағында мұғалім өзінің алдына байқағыштықты, тапқырлықты, қолданбалы іскерліктерді 

дамытатын оқу материалдарын пайдалануды арнайы мақсат етіп қоймайды.  

Мұғалім кез-келген абстрактілі есептердің мазмұнды, қолданбалы есептермен 

байланысын аша отырып, мүмкіндікті орынды пайдалану қажет. Осындай мақсатпен екі 

әдістемелік бағытты үнемі назарда ұстауы тиіс: 

- түрлі сюжеттік желімен берілген барабар қолданбалы есептер, яғни бір ортақ 

математикалық моделі бар; 

- дерексіз, абстрактілі есептерді тәжірибелік мазмұнмен толықтыру. 

Бірнеше геометриялық параметрмен берілген мазмұнды есептерді қарастырайық[4]. 

1) Темір үшбұрышты пластинкадан радиусы ең үлкен шеңбер қиып алу керек. 

Шеңбердің центрі мен радиусын қалай анықтауға болады? 

2) Аула үшбұрышты формалы. Шам ілу және діңгекке жақын үшбұрыштың 

қабырғаларын анық көру үшін діңгекті қай жерге орналастыруға болады? 

3) Орманды жазықтық үшбұрыш формалы. Оның қай нүктесінде от жағу қауіпті 

болады? 
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4) Берілген үшбұрыштың қабырғаларынан бірдей қашықта орналасқан нүктені 

салыңдар. 

Бір сабақта оқушыларды алғашқы үш есептің мазмұнымен таныстыруға болады. 

Математиканың әртүрлі бөлігінде қолданылса да, олардың бәрінің шешімдері 4-ші дерексіз 

есептің шешіміне сәйкес келетінін көрсету керек. 

Қолданбалы геометриялық изоморфтық есептерді қарастыру математиканы оқытудағы 

белгілі бір ұстанымдарды жүзеге асырудың мүмкіндіктерін кеңейтеді. Мазмұнды есептер 

және оған сәйкес келетін абстрактілі есеп өзара бір-бірін толықтырды, байытады, 

әрқайсысының өзектілігін күшейтеді, математикалық есептерді шығару үшін математикалық 

білім және іскерліктің маңыздылығын көрсетеді.Екінші әдістемелік бағытты пайдалану 

мұғалімге оқушылардың шығармашылық ізденушіліктерін арттыруға көмектеседі, олардың 

ойлау қабілеттерін шапшаңдатады. Ол үшін 1-4-ші есептерінің ішінен 4-ші есептен бастап 

қарастыру керек. 

1-3-ші есептеріне қойылған сұрақтардағы айқын емес мәліметтер қиындықтар 

туғызатынын ескеру керек. Атап айтқанда, берілген үшбұрыштың қабырғаларынан бірдей 

қашықта орналасқан нүктені салу есептің шешімін іздеудің қорытындысын, шығармашылық 

зерттеудің нәтижесін талап етеді. 

Осындай есептер оқушылардың алдына есептің шешімін іздестіру қажеттілігін 

көрсетеді, ізделінді объектіге қойылған бұл талап тапсырманың орындалуынан шығады. 

Мұндай өзгертілген есепті шығара отырып, оқушылар абстрактілі есепті шығара алу 

маңызды екенін түсінеді.  

Абстрактілі есептерді шешуді параметрлі мазмұнды есептермен алгебра курсында да 

үйлестіруге болады. Айтылғандарды келесі мысалдарда талдайық[5]: 

1) 0480582  xx теңдеуін шешіңіз. 

2) Қоршауының ұзындығы 116 метр аула салуға қажетті материал бар. Онымен құстар 

фермасындағы үйректерге арналған ауданы 480 тік төртбұрышты ауланы қоршауға бола ма? 

Осы ауланың қабырғаларын анықтаңыз. 

3) Белгіленген уақытта зауыт 480 машина шығаруы керек болған. Күнделікті жоспарды 

1 машинаға артық асыра орындап және 1 күнге артық жұмыс істеп, зауыт 59 машина 

нормадан артық шығарды. Зауыт белгіленген уақытта жоспарды қаншаға асыра орындады? 

4) Велосипедші ұзындығы 24 км жолмен ауылдан қалаға шықты, ал кері қайтқанда 

ұзындығы 30 км жол жүрді. Қайтқан жолда жылдамдығы 2 км/сағатқа артканына қарамастан 

ол 6 минут уақытын артық кетірді. Велосипедші қандай жылдамдықпен қайтты?. 

Бір көргенде есептер әртүрлі болып көрінеді. Олар құрылымы және шешу әдістерімен 

әртүрлі. Бірінші есеп квадрат теңдеу болып табылады. Екінші есеп тәжірбиелік мазмұны, 

сипаты бойынша геометриялық, ал құрылымы бойынша сандардың қосу және көбейтуді табу 

есептеріне жатады. Үшінші есеп -тәжірбиелік мазмұнымен ерекшеленеді. Құрылымы 

бойынша жұмысқа берілген есептерге жатады. 

Екінші, үшінші және төртінші есептердің шарты сәйкесінше математикалық тілге 

аударылады: 
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мұндағы х-қабырғаның ұзындығы. 

 

1

59480
1

480






хх  (2) 

мұндағы х- бір күнде шығарылған машиналардың жоспары. 
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мұндағы х - велосипедшінің ауылдан қалаға барған жылдамдығы. 

(1), (2), (3) теңдеулері 2), 3), 4) есептердің математикалық моделі болып табылады. Бұл 

теңдеулердің шешімдері  

 

0480582  xx  (4) 

 

теңдеуінің шешімдеріне, немесе 1-ші есептің шешімімен тура келеді. 

Берілген есептердегі мәліметтердің қанша екендігіне байланысты есептерді түрліше 

етіп құруға болады. Ол үшін есеп мәтініндегі кез-келген бір санды параметрмен алмастырып, 

оны белгілі деп алып жаңадан есеп құрылып, ол қайтадан шығарылады. 

Мысалы, екінші есепті алайық.Қоршауының ұзындығы С метр аула салуға қажетті 

материал бар. Онымен құстар фермасындағы үйректерге арналған ауданы 480 тік 

төртбұрышты ауланы қоршауға бола ма? Осы ауланың қабырғаларын анықтаңыз. С – ның 

қандай мәнінде есептің екі шешімі бар болады? 

Абстрактілі есептерді шешуді параметрлі мазмұнды есептермен байланыстыру арқылы 

біріншіден, оқушылардың ойлау, шығармашылық қабілеттерін дамытуға және математиканы 

оқуға деген құштарлықтарын арттыруға болады; екіншіден, оларды есептің тартымдылығын 

арттыратын тәжірибелік, өмірмен, кәсіби мамандыққа баулуға байланысты ұғымдармен және 

шешу тәсілдерімен таныстырады; үшіншіден, есептерді шешу кезінде оқушылар алған 

білімді олардың алдына қойылған тәжірибелік мақсатқа жету үшін шынымен де керек екенін 

түсінеді, төртіншіден, оқу материалын оқушылардың терең меңгеруіне ықпал етеді; 

бесіншіден, мұғалімге уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді.  

Параметрлі мазмұнды есептерді шешу барысында оларды құрамында жасанды түрде 

әріппен берілген есептермен шатастыруға болмайды, ол есепті шешудің қисындылығы және 

техникасына, жауабының дұрыс жазылуына әсер етеді.  

Параметрлі мазмұнды есептерді шешу барысында оқушылар үшін ең күрделісі – 

математикалық модель құру. Математикалық модель құру дағдыларын үйрену математика 

курсында үздіксіз жүруі тиіс және осы курстың тақырыбында тұйықталып қалмау керек. 

Мектепте параметрлерінің өзгерулеріне байланысты үнемі нақтыланатын, жаңартылатын 

есептерді жиі шешіп отыру керек.  

Бұл есептерді шешу кезінде оқушыда талдау мен қорыту, жинақтау мен жекелеген 

жағдайды бөліп алу, салыстыру мен салдарды шығару дағдысы мен іскерлігі қалыптасатыны 

сөзсіз. 

Мұндай есептерді оқушылар шығара алу үшін әуелде, есепте жазылған практикалық 

ахуал оқушыларға түсінікті керек, сосын оны шешуге арналған математикалық модель 

оқушылардың математикалық білім деңгейіне сай болуы тиіс.  

Әдетте математикалық модель құру кезінде үрдісті зерттеуге әсер ететін факторлар 

ықшамдалады немесе есептің мағынасына, мазмұнына әсер етпейтін кейбірі назардан тыс 

қалтырылады, қабылданбайды. 

Бұл оқушыларға мазмұнды математикалық есепті шешуде модельдеу әдісін қолдануды 

жеңілдетеді. 

Мектепте математика пәндерін оқытқан кезде математиканы өмір мен өндіріске 

қолдануды үйрету, практикалық есептерді математикалық модельдер құру арқылы шығару 

оқушылар білімінің саналы да терең болуына арнаулы зерттеулер жүргізу арқылы көз 

жеткізуге болады. 
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БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛДЕРІН СТУДЕНТТЕРГЕ ҮЙРЕТУДІҢ ЖОЛДАРЫ 

 

Бағдарламалау – бұл есептерді компьютер шығара алатындай түрде өрнектеу тәсілі. 

Бағдарламалауды меңгеру бағдарламаларды құру әрекетінен тұрады. Осы қасиетіне қарай 

бағдарламалау ісі практикалық жаттығулардың қажет ететін басқа да жұмыс түрлеріне ұқсас 

болып келеді. Жүзуді, музыкалық аспапта ойнауды немесе автомобиль жүргізуді тек кітап 

оқу арқылы үйрену мүмкін емес, ол үшін нақтылы тәжірибе қажет. Дәл осындай еңбек етуді 

керек ететін бағдарламалау ісін де оқумен қатар өз қолыңызбен бағдарлама жазбай үйрену 

мүмкін емес. Бағдарламалау – бұл үйренуді қажет ететін практикалық дағды екенін есте 

сақтау керек. Бағдарламалауда белгілі біржетістікке жету үшін кем дегенде бір 

бағдарламалау тілін білу қажет. 

Бағдарламалау тілі – мәліметті (деректі, ақпаратты) және олардың алгоритмін 

(бағдарламасын) ЭЕМ-де өңдеуге арналған формальды (жасанды) тіл. Бағдармалау тілінің 

негізін алгоритмдік тіл құрайды. Бағдарламалау тілін үйрену күрделі болып келеді, 

сондықтан студенттерге бағдарламалау саласында сабырлық, шыдамдылық танытқан жөн. 

Бұл бағдарламалау тілін үйренудің негізгі қағидасы десекте болады. 

Негізгі тақырыпқа көшсек бағдарламалауды үйренудің мынадай жолдары бар: 

1) Мысалдармен, комментариймен жұмыс жасау. 

2) Ағылшын тілін үйрену. 
3) Сайттардан онлайн сабақтар көру, өз бетінше оқу. 
Әр қайсысына жеке тоқталып шығайық. 

Студент бағдарламалау тілімен таныса отыра, практикалық жұмыстарды қатар алып 

отыру қажет. Есеп шығаруға дағдылану оның ішінде тақырып мысалдарына жіті назар 

аудару,мысалдарға қарап өз бетімен жаңа есептер шығару. Мысалдармен неғұрлым жиі 

жұмыс жасаған сайын, тілдің синтаксисі жақсы есте қалады. Мысалы С++ бағдарламалау 

тілінде комментарий қалдыру арқылы бағдарламалау құрылымын жақсы есте сақтап қалуға 

болады. 

 
Сурет 1 – С++ тіліндегі бағдарлама коды 

 

Комментарий беру– әрбір жол мағынасы өзіңе де, сенің бағдарламаңды қарайтын 

адамға да түсінікті болады. Және әрбір мысал есептерді талдаған сайын осы әдісті қайталап 

отыру қажет. 

Бағдарламалау тілін ағылшын тілінсіз елестету мүмкін емес. Себебі барлық 

бағдарламалау тілдері ағылшын тілінде жазылған.Егер де болашақ бағдарламалаушы 

ағылшын тілін жақсы білетін болса, бағдарламаны түсінуі, қабылдауы тез болады. Мысалы 

қарапайым <iostrem>кітапханасын ашықтайтын болсақ, <inputoutputstream> бұндағы input– 
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кіріс, ал output– шығыс, stream – ағым деген мағыналарды білдіреді. Яғни кіріс және шығыс 

ағымы, демек бұл кітапхана бағдарламада экранға енгізу шығару операторына жауап береді. 

Тағы сол сияқты if – егер деген мағынаны білдіреді, демек мұнда қандай да бір шарттың бар 

екенін білуге болады яғни бұл шартты оператор екенін анықтауға болады. Сол себепті 

студент бағдарламалау тілімен қатар ағылшын тілін меңгерсе қабылдау шапшаңдығы 

артады. 

Бағдарламалауды тез үйренудің тағы бір тиімді жолы ол– видео сабақтар көру және 

онлайн курстар өту. 

Бағдарламалаудан онлайн курс мәселесіне келер болсақ, жалпы онлайн курстарды екі 

топқа бөлуге болады: 

 Сессионды курстар–онлайн сабақтардың кең тараған түрі.Белгілі бір күннен басталып 

курстар бірнеше аптаға созылады (әдетте 2-12 апта, кейде одан да ұзақ болуы мүмкін). 

Мұндай курс сессиялары жылына 2-3 қайталануы мүмкін, алайда курсты өту мерзімі белгісіз 

болады. 

 Еркін қолданыстағы курстар («self-paced» немесе «on demand»). Мұндай курстардың 

өтілуі мерзімі болмайды, материалдары еркін қолданыста, яғни қолданушы қалаған 

уақытында өте алады. 

Кейде сессионды өтіліп жүрген курстар уақыт өте келе «on demand» режіміне өтеді. 

Мысалы: Coursera-дағы Machine Learning курсы бұл жылы соңғы рет сессионды түрде өтілді, 

курс авторы Andrew Ng мәліметіне сүйенсек енді бұл курс «on demand» форматына көшеді, 

яғни кез-келген уақытта қолжетімді болады. 

Осы сияқты біртипті курстардан басқа бірнеше әртүрлі курстардың жиынтығы (әдетте 

5 – 8) бір тақырыпқа жинақталған түрде болады. Алайда бұл курстарды өту мерзімі 

анағұрлым ұзағырақ болады кейде бірнеше айға, жылға созылады.Мысалы: 

 John Hopkins-тің Data Science: 9 айға созылатын курс + курстық жоба. 

 University of Illions-тің Cloudcomputing: 4–5 аптаға созылатын 4 курс + курстық жоба. 

Ең атақты курстар әлемнің әр бөлігінен он мыңға жуық студенттерді жинайды, 

қолданушылар ішінде еркін қолданыстағы курстарға қарағанда сессионды курстардың 

қолданушылары көп. Себебі сессионды курстар тәжірибе алмасуға, практикалық жұмыс 

жасауға, сұрақтарға жауап іздеуге мүмкіндік береді. 

Көптеген техникалық курстар нақты бір бағдарламалау тілін меңгеруге арналған. Егер 

сіз бағдарламалау тілдерін алғаш рет бастап тұрған болсаңыз, бағдарламалау тілдерінің 

негіздерін қарастыратын курстардан бастаған жөн, себебі ілгеріленген курстарда 

бағдарламалаудың алғашқы қадамдары қарастырылмаған. 

 

Кесте 1 – Бағдарламалаудан онлайн курстарға шолу 
Сайт атауы, сілтемесі Сабақ атаулары Ақысы Ескертпе 

Intuit 

http://www.intuit.ru 
 

Бағдарламалау, мобильді 

технологиялар, интернет 

технологиялар, 

компьютерлік графика, 

операциялық жүйелер. 

Тегін «Интуит» ұлттық 

университетінің 

қашықтықтан оқыту 

бағдарламасы бойынша 

жасалған. Сертификат 

қарастырылған. 
GeekBrains.ru 
https://geekbrains.ru/log

in 

Бағдарламалау негіздері, 

тілдері, практикалық 

сабақтар. 

Тегін Бағдарламалаудың бірнеше 

тілдері бар орыс тілді сайт. 

Сертификат қарастырылған. 
Stepik 
https://stepik.org 
 

Биоинформатика, 

компьютерлік инженерия, 

бағдарламалау тілдері. 

Тегін Қолданушылар саны көп 

сайттардың бірі, бұл сайтта 

конкурстарға қатысу 

арқылы тәжірибе жинауға 

болады. Сертификат 

қарастырылған. 
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Hexlet 
https://ru.hexlet.io/ 
 

Бағдарламалау, 

бағдарламалау тілдері. 
Ақылы Мұнда ағылшын тілінде 

оқу, оқытушыдан онлайн 

сабақ арқылы білім алу, әр 

түрлі бағдарламалау тіліне 

тәжірибелік жұмыстар мен 

тесттер қарастырылған. 

 

Егер студент өзін онлайн сабақтар көруге дағдылайтын болса,онда аз уақыт ішінде 

жеңіл бағдарламаларды тез жазып үйренеді. Және онлайн сабақ арқылы студенттің өзінен 

тәжірибесі мол оқытушыдан үйренетіні де көп болады, сонымен қатар бағдарламалаудағы 

қателіктерін жөндеуге мүмкіндік туады. Басқа да бағдарламалаушылармен тәжірибе 

алмасуға болады. 

Егер сағаттап компьютер алдында отыра алмаған жағдайда да бағдарламалауды тез 

үйренуге болады. Ол – ұялы телефонға мобильді қосымшаларды жүктеу арқылы. 

Мобильді қосымшаларды жүктеу арқылы үйрену – тіл синтаксисін оңай еске сақтауға, 

уақыт үнемдеуге, үйде немесе жұмыста уақытың болған кездерде ұялы телефоныңыздан 

ойын ойнап, тест сұрақтарына жауап беріп, есептердің шығару мысалдарын қарап тиімді 

үйренуге мүмкіндік береді. Бұл қосымшалардан студент өзі қалаған тілді таңдап алу арқылы 

сол тілдің синтаксисімен танысып, бағдарламалауды тез әрі жеңіл қабылдай алады. 

 

 
Сурет 2 – Бағдарламалауды үйренуге арналған мобильді қосымшалар тізімі 
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Жоғарыда аталған онлайн курстар немесе мобильді қосымшаларды өту арқылы 

бағдарламалаудан өз деңгейін жоғарылатып, нәтижесінде төмендегідей жетістіктерге жетуге 

болады. 

 
Сурет 3– SoloLearn мобильді қосымшасымен және GeekBrains сайты арқылы өтілген курс 

сертификаты 

 

Қорыта айтқанда бағдарламалауды үйренудің мұндай тәсілдері білім алушылардың 

бағдарламалауға деген қызуғушылығын арттырады. Студенттің өз бетінше бағдарлама 

құруына жағдай жасайды. Жоғарыда ұсынылып отырған әдістер болашақ 

бағдарламалаушыға зор пайдасын тигізеді деген ойдамыз. 

 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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КОТОВНИК СИБИРСКИЙ (NEPETA SIBIRICA L.):  

ПРИМЕНЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 

 

Эфирные масла – летучие жидкие смеси органических веществ, вырабатываемые 

растениями и обусловливающие их запах. В состав эфирных масел входят углеводороды, 

спирты, сложные эфиры, кетоны, лактоны, ароматические компоненты и т.д. В настоящее 

время из эфирных масел выделено более 1000 соединений, что значительно расширило 

арсенал их использования. Эфирные масла применяются часто в качестве вспомогательных 

веществ, как корригенты вкуса и запаха в производстве фармацевтических продуктов, но в 

качестве фармацевтических субстанций не так распространены, хотя исследования показали, 

что эфирные масла обладают разнообразными фармакологическими свойствами. 

Мировой ассортимент основных эфиромасличных растений насчитывает порядка 30-40 

видов. Важнейшими среди них являются виды следующих родов: CitrusAbies, Coriandrum, 

Juniperus, Rosa, Geranium и др., в состав которых входят не только моноциклические 

монотерпены, но и их предшественники ациклические монотерпены: гераниол, линалоол, 

цитронеллол и др. [1]. 

Флора Восточного Казахстана богата разными видами. На территории 

ВКОпроизрастают 139 видов эфирномасличных растений, принадлежащих к 54 родам и 14 

семействам: сем. Сосновые (PinaceaeLindl) – 6; сем. Кипарисовые (CupressaceaaeBartl.) – 3; 

сем. Аронниковые (AraceaeNeck.) – 1; сем. Коноплевые (CannabaceaeEndl.) – 1; сем. Маревые 

http://itmentor.by/articles/13-prilozhenij-dlya-izucheniya-programmirovaniya
https://geekbrains.ru/
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(ChenopodiaceaeVent.) – 3; сем. Лютиковые (RanunculaceaeJuss.) – 1; сем. Крестоцветные – 1; 

Крыжовниковые (Grossulariaceae DC.) – 2; сем. Розоцветные (RosaceaeJuss.) – 3; сем. 

Зверобойные (HypericaceaeJuss.) – 2; сем. Зонтичные (ApiaceaeLindl.) – 29; сем. Яснотковые 

(LamiaceaeLindl.) – 33; сем. Жимолостные (CaprifoliaceaeJuss.) – 2; сем. Сложноцветные 

(AsteraceaeDumort.) – 52 видов. Наиболее богаты эфироносами семейства Asteraceae (52), 

Lamiaceae (33), Apiaceae (29). Из 139 видов эфирномасличных растений Восточного Казахстана 

23 распространены достаточно широко и образует заросли, пригодные для промысловой 

эксплуатации, что составляет 16,5 % от общего количества эфирномасличных видов [2]. 

Самый перспективный вид для получения эфирного масло является Котовник 

сибирский (Nepetasibirica L.). Популяцииданного вида растения встречаются в большом 

количестве на территории ВКО, так же этот вид обладает очень высоким запасом 

биологической массы. Котовник сибирский не прихотлив в выращивание. Котовник сибирский 

(лат. Nepetasibirica) – вид рода Котовник (лат. Nepeta) семейства Губоцветные или Яснотковые 

(лат. Lamiaceae или Labiatae). В роду насчитывается около 250 видов в основном многолетних, 

реже однолетних трав или небольших полукустарников, широко распространенных в Старом 

Свете и как занесенные растения – в Новом. Большая часть из котовников произрастает в 

Европе, в горах Средиземноморья, Передней Азии и Африке, Западных Гималаях и Гиндукуше, 

некоторые виды встречаются в Северной Америке и в России. 

Многолетнее травянистое растение, один из самых высоких представителей 

котовников, достигающее до 100 см высоты. Стебель прямой, четырехгранный, ветвистый, 

опушенный многоклеточными железистыми волосками, выделяющими довольно приятный 

ароматный запах. Листья простые, без прилистников, черешковые, накрест супротивные, 

продолговато-ланцетные, 5-15 см длины. Листовые пластинки по краям городчато-зубчатые 

или пильчатые, снизу также с многочисленными железками. Цветки крупные, обоеполые, 

зигоморфные (неправильные), лилово-синие или фиолетовые, собраны в тирсоидные 

соцветия из двойных завитков. Околоцветник пятичленный, двойной. Чашечка 

сростнолистная, лопастная. Венчик сросшийся у основания, двугубый с 3-лопастной нижней 

губой и длинной трубкой. Тычинок 4, тычиночные нити прирастают к трубке венчика. В 

отличие от остальных представителей губоцветных пара задних тычинок длиннее пары 

передних. Завязь верхняя, двухгнездная, но за счет ложной перегородки становится 

четырехгнездной. Формула цветка котовника сибирского - ↑Ч(5)Л(2,3)Т4П(2). Плод – 

ценобий, состоящий из 4 орешковидныхплодиков – эремов. Цветет в июне – августе. 

Обильное цветение растения со второго года вегетации, но в некоторых регионах зацветает 

уже в первый год [3]. 

Латинское название рода «Nepeta» происходит от названия итальянского города Непи 

(Nepi), известного в древности как Непет. Впервые под названием Nepeta римский писатель 

и ученый Плиний Старший в I веке н.э. обозначил растение из семейства губоцветных. В 

XVIII веке это название использовал выдающийся шведский врач и натуралист Карл Линней 

для обозначения рода котовник (Nepeta), который сохранился в таком наименовании по сей 

день и им пользуются все современные ботаники. Есть еще и другая трактовка, что 

своеобразный аромат котовника привлекает к себе кошек, откуда и название растения. 

Благодаря наличию в составе различных биологически активных веществ, котовник 

сибирский обладает многими целебными свойствами: кровоостанавливающим, 

жаропонижающим, противовоспалительным, успокаивающим, отхаркивающим, 

потогонным, болеутоляющим, общеукрепляющим и др. Кроме того, котовник сибирский 

стабилизирует и укрепляет работу иммунной системы, повышает тонус организма, а также 

повышению аппетита, устраняет судороги, стимулирует сокращение сердечной мышцы, 

благотворно влияет на пищеварение, улучшает функцию кишечника и желудка, значительно 

снижает воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье человека.  

Лекарственным сырьем являются цветки растения, листья и стебли. В нем больше 

полезных веществ на втором году жизни. Заготовку сырья проводят с июня по август во 

время цветения растения. Срезают 10-15 см от верхушки. Высушивают сырье в тени, вдали 
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от прямых лучей солнца, можно под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. 

Хранят высушенное сырье не больше двух лет. 

В народной медицине лекарственным сырьем является трава. В тибетской медицине 

надземная часть растения успешно применяется при легочных и желудочных заболеваниях и 

как глистогонное средство. Котовник сибирский используется в народной медицине как 

отхаркивающее, общеукрепляющее, болеутоляющее, противовоспалительное, 

успокаивающее средство. Настои из травы котовника хорошо зарекомендовали себя при 

лечении гастритов с пониженной кислотностью желудочного сока, его используют для 

борьбы с запорами, атонией кишечника и для преодоления застойных явлений в 

желчевыводящих путях и желчном пузыре. Эффективно употребление травы котовника при 

бронхите, кашле и других простудных заболеваниях. Котовник оказывает благоприятное 

действие на нервную систему при депрессии и истерии. Кровоочистительные свойства травы 

котовника сибирского полезны при лечении фурункулеза. Благодаря бактерицидным 

свойствам трава котовника широко применяется при гнойных заболеваниях кожи. В 

нетрадиционной медицине котовник в сочетании с другими травами используется при 

кишечных и желудочных заболеваниях. Поскольку котовник сибирский обладает 

успокаивающим действием, принимать препараты из него лучше перед сном. 

Для котовника сибирского характерны эфирные масла сложного состава 

(ароматические спирты, фенолы, терпены, альдегиды, кетоны) и органические соединения. 

Листья и молодые побеги наряду с эфирным маслом содержат гликозиды, танины, 

дубильные вещества, флавоноиды, горечи и урсоловую кислоту, минеральные вещества, 

витамины, каротин, сахара [4, 5]. 

Существует разные способы получения эфирных масел. Одни известны уже очень 

давно, другие — появились совсем недавно, самые современные и продуктивные. 

Предпочтение отдается тем методам, которые позволяют сохранить качество и целебные 

свойства эфирных масел.Рассмотрим такие методы получения эфирных масел: дистилляция, 

холодное прессование, углеродное экстрагирование под высоким давлением, 

экстрагирование с помощью растворителя, анфлераж, мацерация. 

Существует относительно новый метод получения чистого эфирного масла. Метод 

диоксид - углеродного экстрагирования под высоким давлением эффективен для 

производства легких эфирных масел с очень летучими ароматическими компонентами, таких 

как масла из цветков жасмина и туберозы. Извлечение эфирного масла происходит с 

помощью углерода под давлением в 22 атмосферы. Углерод под высоким давлением 

переходит в жидкое состояние, унося с собой летучие соединения, а полученная жидкость 

собирается в камере. При уменьшении давления углерод опять переходит в газообразное 

состояние, а в емкости собирается чистое эфирное масло [6]. 

В результате анализа отечественной и зарубежной литературы можно сделать вывод, что в 

настоящее время отсутствует теория совершенствования процесса получения эфирного масла из 

сырья Котовника сибирского. В связи с этим актуальным является развитие научных основ и 

разработка теории совершенствования процесса СО2- экстрагирования. Данный метод позволяет 

получить очень чистое эфирное масло без растворителей и всяких примесей.  
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МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ PAEONIA HYBRIDA PALL.  

И P. ANOMALA L. В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

 
Проблема сохранения биоразнообразия растений в последние годы стала одной из 

приоритетных задач охраны природного наследия. Наряду с традиционными способами 
сохранения растений exsitu все большее значение приобретает использование для этих целей 
культуры изолированных тканей и органов. Привлечение методов биотехнологии, 
базирующихся на подходами. Таким образом, учитывая сильное антропогенное воздействие 
на ресурсы и состояние PaeoniahybridaPall, и PaeoniaanomalaL., разработка методов их 
сохранения и восстановления является особенно актуальной. 

Paeonia hybrida Pall. (Paeoniaceae Rudolphi) – Пион гибридный. Эндемик юго-востока 
Западной Сибири и гор Восточного Казахстана. Встречается в горах Алтая, Тарбагатае, 
Сауре, на северном склоне Джунгарского Алатау, а также в прилегающей культивировании 
изолированных органов, тканей и клеток растений для решения проблем сохранения 
биологического разнообразия имеет преимущества перед традиционно используемыми части 
Восточного мелкосопочника. Растет на открытых щебнистых и каменистых степных 
склонах, среди кустарников от предгорий до среднего пояса гор [1]. 

Paeonia anomala L. (Paeoniaceae Rudolphi) – Пион уклоняющийся. Редкий и исчезающий 
вид, занесен в Красную книгу животных и растений Республики Казахстан. Произрастает 
преимущественно в Казахстане, Средней Азии, Алтае, в лесной зоне Сибири от Урала до 
Лены и Байкала, очень редко - на севере европейской части России [1].  

Численность и ареалы данных видов сокращаются из-за сбора растений на букеты, 
выкапывания корней для использования в целях лечения. В связи с этим задачей 
исследования являлось введение в культуру in vitro P. hybridа и P. anomala, для дальнейшего 
микроклонального размножения и использования полученного материала для сохранения и 
восстановления численности популяций данных видов. 

Проведенный нами анализ литературных источников, показал, что к настоящему 
времени накоплен большой объем знаний по вопросам изучения биологических 
особенностей и морфогенеза травянистых пионов, в частности Paeonia lactiflora и Paeonia 
officinalis, а также многочисленных сортов декоративных пионов. Исследования в основном 
посвящены вопросам ускоренного прорастания семян и методам вегетативного размножения 
растений, относящихся к роду Paeonia. Имеются сведения о возможности размножения 
invitro сортов и видов PaeoniasuffriticosaAndr., Paeonia lactiflora Pall., Paeonia officinalis L. 
почками, P.anomala с использованием в качестве эксплантов боковых почек. Описаны 
эмбриогенез и органогенез в культуре зародышей P.anomala [5].  

Сведений по введению в культуру P. hybridа, являющимся эндемиком юга-востока 
Западной Сибири и гор Восточного Казахстана в доступных литературных источниках не 
выявлено. 

В связи с этим, нами были изучены особенности введения в культуру in vitro редких 
видов P. hybrida и P. anomala флоры Казахстана. 

Для введения в культуру in vitro использовались семена и почки возобновления данных 
видов. Материалы для исследования P. hybrida и P. anomala были собраны в 2015 году во 
время полевых экспедиционных выездов на хребты Южного Алтая и Калбинский хребет. 

Приготовление и стерилизацию питательных сред для культивирования эксплантов 
растений проводили согласно общепринятым методикам. Для постановки эксперимента в 
качестве питательной среды, была использована модифицированная среда по прописи 
Мурасиге-Скуга с добавлениями регуляторов роста такие как индолилуксусная кислота, 
бензиламинопурин, кинетина и гиббереловой кислоты (таблица 4). В качестве эксплантов 
были использованы: семена, отдельные части семян с зародышами и почки [2]. 
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Одним из важных моментов на этапе введения в культуру является выбор 
концентрации и экспозиции используемого стерилизующего агента. Нами были разработаны 
и опробованы две схемы стерилизации семян P.hybrida и P. anomala и почек возобновления 
P.Hybrida [2]. 

 
Таблица 1 – Схемы стерилизации первичного материала 

№ Схема стерилизации экспланта 
Время экспозиции, мин 

Для семян и отдельных 
частей семян с зародышами 

Для почек 
возобновления 

1  Проточная вода 30 120 
Мыльный раствор 20 40 
90% этанол 5 5 секунд 

5% гипохлорит натрия 20 10 
Дистиллированная вода (3 порции) 10 20 

2  Мыльный раствор 20 10 

10 % раствор пероксида водорода 20 5 
90% этанол 5 5 секунд 
Дистиллированная вода (4 порции) 10 20 

 
Семена были разделены на две группы. Для каждой группы были использованы разные 

схемы стерилизации. Семена первой группы были предварительно промыты проточной 
водой, следом мыльным раствором 20 мин, затем в асептических условиях ламинар-бокса 
обрабатывали последовательно 95% этанолом 5 мин, 5% гипохлоритом натрия 20 мин и 
трижды ополаскивали стерильной дистиллированной водой. Семена второй группы были 
погружены в мыльный раствор 20 мин, затем в 10 % раствор пероксида водорода на 20 мин, 
затем в асептических условиях ламинар-бокса обрабатывали 95% этанолом 5 минут и 
четырежды ополаскивали стерильной дистиллированной водой (таблица 1). 

Почки возобновления брали с корневища и были разделены на две группы. Первая 
группа почек в течение 2-х часов промывали проточной водой. Вырезали скальпелем с 
частью корневища, промывали мыльным раствором в течение 40 мин., и дальнейшую 
обработку стерилизующими реагентами проводили в условиях ламинар-бокса: 95% этанолом 
5 сек, 5% гипохлоритом натрия в соотношении 1:5 с дистиллированной водой в течение 20 
мин, с последующей трехкратной промывкой в стерильной дистиллированной воде.  

Вторая группа в течение 10 минут были погружены в мыльный раствор, затем в 10% 
раствор пероксида водорода 5 минут, затем 95% этанол 5 секунд и дистиллированная вода (4 
порции) в течение 20 минут (таблица 1). 

Семена P.hybrida были собраны сразу после созревания и были обработаны 
стерилизующими веществами. После стерилизации семена без повреждения семенной 
кожуры были высажены на твердую питательную среду Мурасиге/Скуга с добавлением 
регуляторов роста в трех вариантах: 1) 1,5 мг/л БАП,2) 0,1 мг/л 3) ИУК и 1 мг/л БАП, 1 мг/л 
ИУК и 40 г/л сахарозы. 

Семена P. anomala были собраны на стадии молочной спелости в июле 2016 года. 
Семена были освобождены от семенной кожуры, зародыши с частью эндосперма были 
вырезаны и посажены на питательную среду по прописи среду Мурасиге/Скуга с 
добавлением регуляторов роста в трех вариантах: 1) 0,1 мг/л ИУК, 2) 1,5 мг/л БАП и 3) ИУК 
1 мг/л, БАП 1 мг/л, кинетина 1 мг/л, гиббереловой кислоты 0,1 мг/л. Через 15 дней было 
отмечено прорастание зародыша. Чтобы избежать дальнейшего ингибирования развития 
вследствие поликонденсации, прорастающий зародыш был изолирован и пересажен на 
новую питательную среду с добавлением ИУК 1 мг/л, кинетина 1 мг/л, гиббереловой 
кислоты 0,1 мг/л (рисунок 2). 

Помимо семян, нами в качестве эксплантов для введения в культуру in vitro были 
использованы и почки возобновления P. hybrida. Экспланты почек P. hybrida, прошли 
стерилизацию по двум схемам. После стерилизации были высажены на питательные среды 
Мурасиге/Скуга с добавлением регуляторов роста в трех вариантах: 1) ИУК 2 мг/л, БАП 1 
мг/л, 2) 1 мг/л БАП, 1 мг/л ИУК и 40 г/л сахарозы, 3) ИУК 0,1 мг/л. 
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Культивирование эксплантов проводили в культивационном помещении при 
температуре 23-25

0
С, 16-часовом фотопериоде, освещенности 3,5-4 тыс. люкс и 

относительной влажности 70-80%. Каждые пять дней отмечалось количество 
инфицированных эксплантов[3]. 

При испытании схем стерилизации первичного материала на этапе ведения в культуру 
учитывалось число инфицированных эксплантов (таблица 2).  

Из данных таблицы 2 следует, что применение 1-ой схемы стерилизации оказалась 
более эффективным. Так, при применении 90% этанола в сочетании с 5%-ым гипохлоритом 
натрия доля эксплантов без признаков инфекции составила: для семян – 87,5; для отдельных 
частей семян с зародышами – 84,6; для почек – 91,3%.  

 
Таблица 2 – Эффективность применения схем стерилизации 

Номера 
схем 

Виды эксплантов 
Количество высаженных 

экземпляров, шт 
Из них – без признаков 

инфекции, шт 
1 схема Семена 24 87,5 % 

Отдельные части семян с 
зародышами 

26 84,6 % 

Почки 23 91,3 % 
2 схема Семена 24 50 % 

Отдельные части семян с 
зародышами 

26 23% 

Почки 23 26 % 

 
Также нами были изучены рост и развитие разных видов эксплантов в зависимости от 

состава питательной среды (табл. 3). За показатель определения эффективности вида 
эксплантов P. anomala и P. hybrida для введения в культуру in vitro и состава питательной 
среды были взяты доля жизнеспособных эксплантов и их размеры. 

 
Таблица 3 - Жизнеспособность P. anomala и P. hybrida в условиях in vitro в зависимости от 
состава питательной среды Мурасиге/Скуга и вида экспланта 

№ 
Виды 

эксплантов 
Состав питательной среды Жизнеспособные 

Средняя длина 
регенеранта, мм 

1.  Семена МС + 1,5 мг/л БАП 4 % 1,2±0,1 
МС +0,1 мг/л ИУК 0 % 1,4±0,3 
МС +1 мг/л БАП, 1 мг/л ИУК и 
40 г/л сахарозы 

2 % 1,5±0,5 

2. А Отдельные 
части семян с 
зародышами 

МС +0,1 мг/л ИУК 19 % 5,3±1,5 
МС +1,5 мг/л БАП 25 % 5,7±1,4 
МС +1 мг/л ИУК, 1 мг/л БАП, 1 
мг/л кинетина, 0,1 мг/л ГА3 

51 % 6,4±1,3 

3.  Почки МС +2 мг/л ИУК, 1 мг/л БАП 35 % 19,0±2,3 
½ МС +1 мг/л БАП, 1 мг/л ИУК, 
ГА3 1 мг/л и 40 г/л сахарозы 

65 % 51,1±3,3 

МС +0,1 мг/л ИУК  51 % 16,1±2,3 

  
Исходя из данной таблицы, для введения в культуру in vitro фрагментов семени с 

зародышем P. anomala и P.hybrida оптимальной оказалась среда Мурасиге/Скуга с 
добавлением 1 мг/л ИУК, 1 мг/л БАП, 1 мг/л кинетина, 0,1 мг/л гиббереловой кислоты. Для 
почек возобновления данных видов растений на этапе введения в культуру in vitro наиболее 
эффективна питательная среда половинного состава Мурасиге/Скуга с добавлением 1 мг/л 
БАП, 1 мг/л ИУК, ГА3 1 мг/л и 40 г/л сахарозы. Введение в культуру in vitro целых семян 
оказалось не эффективным, так как прорастание отмечающееся через месяц культивирования 
в дальнейшем не получило развития. 

Ранее отмечалось, что при длительном культивировании семян происходит 
поликонденсация в питательную среду веществ фенольной природы, которая приводит к 
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ингибированию клеточных делений, снижению жизнеспособности и дальнейшей гибели 
зародыша в семени [4]. 

При культивировании эксплантов из подземных почек через неделю после посадки на 
питательную среду наблюдалось активная пролиферация с образованием настоящих листьев 
(рисунок 3). 

Разработаны приемы введения в культуру и 
культивирования in vitro семян и изолированных зародышей P. 
hybridа и P. anomala.  

Показана возможность размножения в культуре P. hybridа 
из эксплантов почек возобновления. На этапе 
микроразмножения для представителей оптимальными 
являются питательные среды, дополненные 1 мг/л БАП, 1 мг/л 
ИУК и 40 г/л сахарозы. Применение среды Мурасиге/Скуга с 
половинной концентрацией солей, комплексом регуляторов 
роста (БАП, ИУК, ГА3) и 40 г/л сахарозы, оказалось 
эффективно на этапе введения почек в культуру и на этапе 
микроразмножения. 

При использовании в качестве эксплантов для введения в 
культуру семян P. hybridа и P. anomala эффективным оказалось 
выделение части семени с зародышем, чем использование 
целого семени без скарификации. Для данного вида экспланта 

эффективна среда Мурасиге-Скуга с добавлением ИУК 1 мг/л, 
БАП 1 мг/л, кинетина 1 мг/л, гиббереловой кислоты 0,1 мг/л 
[5]. 

Разработанные приемы получения растений-регенерантов 
пиона гибридного флоры Восточного Казахстана методами 
биотехнологии будут использованы для сохранения генофонда 
в коллекциях in vitro; полученные растения путем клонального 
микроразмножения будут адаптированы к открытому грунту, 

исследования будут продолжаться с дальнейшей интродукцией и реинтродукций в 
природные популяции. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА RHEUM L. 

ФЛОРЫ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 

 

Сохранение биологического разнообразия - одна из важнейших задач в деле охраны 

природы, которой уделяют большое внимание во всем мире. Связано это с ограниченностью 

необходимых для существования человека биологических ресурсов и угрозой их истощения. 

Рисунок 3 – Развитие 

эксплантов почек P. 

hybrida на питательной 

среде 1/2МС с 

повышенным содержанием 

сахарозы 
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Особую актуальность имеют исследования по разработке методов сохранения растений, как 

дикорастущих, так и декоративных видов.  

Достижения в области культуры клеток и тканей привели к созданию принципиально 

нового метода вегетативного размножения – клональногомикроразмножения. 

Клональныммикроразмножением называют неполовое размножение растений с 

помощью метода культуры тканей, позволяющее получать растения идентичные исходному. 

В основе получения таких растений лежит способность соматических клеток растений 

полностью реализовывать свой потенциал развития, т.е. свойство тотипотентности. Метод 

клональногомикроразмножения получает все более широкое распространение во всем мире. 

Метод клонального микроразмножения получает все более широкое распространение 

во всем мире. Этот метод сейчас широко применяется для массового редких и исчезающих 

видов природной флоры в целях сохранения их генофонда. Особую актуальность 

приобретают исследования по разработке методов микроклонального размножения растений, 

ареалы и численность которых резко снижается. Применение этих методов позволит 

получить необходимое количество посадочного материала для интродукции в природные 

условия. 

С необходимостью сохранения редких, исчезающих видов растений флоры Восточного 

Казахстана, в рамках осуществления проекта в рамкахфундаментальных научных 

исследований по приоритетам развития науки на 2015-2017 годы на тему «Разработка 

биотехнологических способов сохранения эндемических и лекарственных растений в 

условиях invitro»нами проведены исследования по размножению двух видов рода Rheum. 

Целью работы является изучение особенностей введения в культуру invitro семян и 

изолированных зародышейRheumaltaicum Losinsk. и Rheumcompactum L. для сохранения 

ценных генотипов in vitroи ускорения процесса воспроизведения особо охраняемых видов. 

Для достижения цели поставлены слудеющие задачи: получить первичный стерильный 

растительный материал для введения в культуру invitro и микроклонального размножения 

видов рода RheumL., разработать методику введения в культуру семян и изолированных 

зародышей изучаемых видов; подобрать и оптимизировать состав питательных сред для 

культивирования эксплантов. 

Материалы и методы исследования. Род RheumL.относится к семейству Polygonaceae 

Juss.(Гречишные), род насчитывает около 50 видов, распространенных в умеренной и 

субтропической зоне Азии и на крайнем юго-востоке Европы.Во флоре Республики 

Казахстан род насчитывает 10 видов, из них во флоре Восточного Казахстана встречаются 3 

вида:Ревень алтайский – RheumaltaicumLosinsk., Р. компактный – R. compactum L., Р. низкий 

– R. nanum Sievers [1]. Ревени представляют собой группу, обладающую многими полезными 

свойствами, почему с древних времен, с начала нашей эры, были введены, в культуру и 

широко эксплуатировались как пищевые и лекарственные растения.Лесные сибирские виды 

дали начало многим культурным сортам [2]. 

Исследования проводили на семенном матриале двух видов ревеня, R. altaicum Losinsk. 

и R. compactum L. 

Rheumaltaicum – многолетнее растение с мощным, до 10 см в диаметре корнем. Стебель 

до 1 м высотой, прямой, мелкобороздчатый, полый, олиственный. Листья яйцевидно-

треугольные, слегка суженные к верхушке, в основании сердцевидные, по краям волнистые, 

до 30 см длиной и 20-25 см шириной, стеблевые более мелкие. Соцветие густое, плотное, 

узкое. Цветки мелкие, желтоватые. Плоды яйцевидные6 мм длиной и 5 мм шириной, с 

сморщенным, блестящим орешком красно-бурого цвета, со светло-коричневыми узкими 

крылышками. Встречается в горах Алтая, Тарбагатае и в Сауре. Размножается семенами. 

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе-сентябре. Растет на щебнистых и каменистых 

склонах, иногда на лугах и среди кустарников в верхнем поясе гор [1]. Статус: редкий 

реликтовый вид, конца неогенового периода, с сокращающейся численностью. Требует 

охраны. 
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От близкого вида ревеня компактного отличается низким ростом, плотными и почти 
голыми листьями яйцевидно-треугольной (а не округлой) формы и величиной плода. Ареал и 
численность сокращаются из-за сбора черешков листьев и стеблей, используемых как 
высоковитаминный овощ. Особенно ценен тем, что относится группе диких сородичей 
культурного (огородного) ревеня [2, 3].  

Нами ревень алтайский был изучен на северо-западном каменистом склоне, корумах 
перевала Бурхат хребта Сарымсакты с координатами (по данным GPS): N 49

0
08.564

`
; E 

086
0
02.300

`
. Высотный предел составляет примерно от 1982 м над уровнем моря. Ревень 

алтайский находился в фазе плодоношения, на каменистых россыпях практический 
отсутствуют другие виды растений. 

Rheum compactum – многолетнее травянистое растение с хорошо развитым корневищем 
до 2-5 см толщины. Стебли голые, бороздчатые, прямые, полые внутри, достигают высоты 
1,5-2 м. Листья прикорневые черешковые, округлые с сердцевидным основанием, до 40 см 
длиной, стеблевые листья более мелкие. Цветки белые, около 2,5 мм длины, пучки из 5-7 
цветков на длинных цветоножках собраны в густое, широкометельчатое соцветие. Плоды – 
крылатые орешки, состоят из блестящего, почти черного орешка с точечной поверхностью и 
красновато-коричневых крыльев. Цветет в июне, плодоносит в июле [1]. 

Растет по горным склонам, берегам рек и озер.Статус: редкий в Казахстане вид, с 
сокращающейся численностью. Требует охраны. В последнее время численность ревеня 
компактного резко сокращается из-за массового сбора черешков листьев в целях 
потребления в пищу в виде варенья.  

Изучение популяции ревеня компактного нами были проведены на перевале Умуш 
Калбинского хребта. На исследуемой территории встречается в высотном пределе 1000-1300 
м над уровнем моря. Растет по северо-восточным, западным и северо-западным по логам, по 
склонам, глубоким ущельям среди кустарников или разнотравно-кустарниковой 
растительности. 

Нами произведены сбор материалов на кустарниковых и разнотравно-кустраниковых 
фитоценозах на перевале Умуш Калбинского хребта с координатами (по данным GPS): N 
49

0
14.550

`
; E 083

0
10.818 на высоте 1247 м над уровнем моря. На момент исследования ревень 

компактный находился в фазе плодоношения. 
В 2015 году нами были проведены опыты по введению в культуру целых семян R. 

altaicum. Семена собранные из природных популяций после прохождения процедуры 
стерилизации с целью введения в культуру 29.09.-02.10.2015 года были высажены на 
питательные среды. 

В 2016 году в качестве исходного материала для микроклонального размножение 
использованы не зрелые семена ревеня, с изолированием зародышей семян. 

Морфометрические показатели семян R. altaicum: длина – 6,61±0,12 мм, ширина – 
4,24±0,09 мм, масса семени – 0,011 г; R. compactum: длина – 8,2±0,09 мм, ширина – 5,32±0,12 
мм, масса семени – 0,022 г. (рисунок 1, 2). Собранное сырье (семена) хранили при 
температуре +5

0
С в холодильной камере в течение двух дней. 

Стерилизацию семян исследуемых видов проводили по двум схемам, которые были 
отработаны в 2015 году. Результаты представлены в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 следует, что гипохлорит натрия в сочетании с этанолом 
эффективнее при стерилизации, чем пероксид водорода в сочетании с этанолом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Питательная среда – основной фактор, 
обусловливающий успех клонального микроразмножения. Важным фактором, 
регулирующим дифференциацию и морфогенез изолированных тканей, является наличие в 
питательной среде регуляторов роста – ауксинов и цитокининов [5]. В основу состава 
питательной среды была положена стандартная среда Мурасига-Скуга (MS), которая 
содержит хорошо сбалансированный состав питательных веществ. Дальнейшее образцы сред 
являются ее модификациями с различными комбинациями и добавками регуляторов роста 
(таблица 2). В качестве посуды для эксперимента послужили лабораторные пробирки 
объемом 20 мл. Вся процедура проводилась в стерильных условиях. Пробирки с питательной 
средой, инструментарий и дистиллированная вода проходила процедуру автоклавирования.  
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Таблица 1 – Эффективность применения схем стерилизации семян видов рода Rheum 

№ 
Этапы стерилизации, стерилизующее 

вещество, время стерилизации 
Питательная среда 

Кол-во 
всажен-
ных 
семян, 
шт 

Из них 
– инфи-
циро-
вано, 
шт 

Из них – 
без 

призна-
ков 

инфек-
ции, шт 

1 Промывка проточной водой – 30 мин 
Промывка мыльной водой – 20 мин 
97% этанол – 5 мин 
5% гипохлорит натрия – 20 мин 
Промывка в 4 порциях дистилл-ной воды 

МС, ИУК 1 мг/л и 
БАП 0,5 мг/л 

30 1 29 

МС, ИУК 2 мг/л и 
кинетина 0,5 мг/л 

30 2 28 

2 10% раствор пероксида водорода – 20 мин 
95% этанол 5 мин 
Промывка в 4 порциях дистиллированной 
воды 

МС, ИУК 1 мг/л и 
БАП 0,5 мг/л 

30 30 0 

МС, ИУК 2 мг/л и 
кинетина 0,5 мг/л 

30 30 0 

 

Для культивирования целых семня в 2015 году применяли два вида питательной среды 

с добавлением ИУК 1 мг/л и БАП 0,5 мг/л; ИУК 2 мг/л и кинетина 0,5 мг/л. На питательной 

среде с 1 мг/л ИУК и 0,5 мг/л БАП семена начали прорастать через 10 дней. На 15-й день 

культивирования начали образовываться семядоли. На 20-й день после посева семян на 

питательную среду семядольные листья полностью раскрылись. 

 

Таблица 2 – Состав питальных сред для введения в культуру in vitro R. altaicum и R. 

compactum 
№ Состав среды 

1.  MS + БАП 2 мг/л  

2.  MS + ИУК 0,1 мг/л, БАП 2 мг/л и пониженное содержание сахарозы 15 г/л 

3.  MS + ИУК 1 мг/л, БАП 1 мг/л, кинетин 1 мг/л, гиббереловая кислота 0,1 мг/л  

4.  MS + БАП 1 мг/л, кинетин 1 мг/л, гиббереловая кислота 0,1 мг/л  

5.  MS + ИУК 1 мг/л, кинетин 1 мг/л, гиббереловая кислота 0,1 мг/л 

 

Серия экспериментов с регуляторами роста цитокининовой и ауксиновой должны 

привести активному росту изолированных зародышей R. altaicumи R. compactum. Из семян с 

помощью иглы и пинцета был изъят зародыш, и помещен в питательную среду. Как 

показатель исследования былопринято процентное соотношение жизнеспособных 

зародышей invitro, отмеченное на 5 день культивирования (таблица 3, рисунок 1) 

 

Таблица 3 – Количество жизнеспособных эксплантов R.altaicum иR.compactumот типа 

питательной среды 

№ Вид 
Тип питательной среды 

(таблица 1) 
Число 

эксплантов 

Из них жизнеспособных эксплантов 

Численое 

соотношение 
Процентное 

соотношение 

4.  R. altaicum  1 20 4 20 % 

5.  R. compactum  26 16 61,5 % 

6.  R. altaicum 2 18 17 94,4 % 

7.  R. compactum  16 15 93,7 % 

8.  R. altaicum  3 31 21 67,7 % 

9.  R. compactum 29 24 82,7 % 

10.  R. altaicum 4 60 44 73,3 % 

11.  R. compactum 80 74 92,5 % 

12.  R. altaicum 5 58 53 91,3% 

13.  R. compactum 66 65 98,4% 
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Рисунок 1 – Жизнеспособность зародышей R. altaicum и R. compactum invitro в зависимости 

от состава питательной среды (MS) 

 

На количество жизнеспособных эксплантов оказывает существенное влияние сочетание 

и концентрация регуляторов роста ауксинового и цитокининового ряда, а также 

концентрация сахарозы Так, содержание в среде только БАП негативно влияет на 

жизнеспособность эксплантов. Тогда как сочетание БАП 2 мг/л и ИУК 0,1 мг/л, кинетина 1 

мг/л, ГА3 0,1 мг/л с содержанием сахарозы 15 мг/л позволяет получить значительное число 

жизнеспособных эксплантов – 94,4 % у R. altaicum и 93,7 % у R.compactum. Применение 

питательной среды без БАП, с добавлением ИУК 1 мг/л, кинетина 1 мг/л, ГА3 0,1 мг/л с 

содержанием сахарозы 20 мг/л дало наибольшее число жизнеспособных эксплантов у R. 

compactum (98,4 %) и 91,3 % у R. altaicum. Это позволяет нам отказаться от применения БАП 

на этапе введения в культуру invitro изолированных зародышей семян Rheum. 

Через 8 дней культивирования изолированные зардыши образовали проросток. Далее 

проростки были разделены на гипокотиль, фрагменты семядолей и пересадены на новую 

питательную среду МS+ ИУК 1 мг/л, БАП 1 мг/л, кинетин 1 мг/л, ГА3 0,1 мг/л. Экспланты 

начали регенерировать. Отмечено, что экспланты с гипокотиля обладают более высокой 

способностью к пролиферации, чем экспланты с семядолей, и начинают образовывать 

регенеранты от 7 до 12 дней (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Регенерация на экспантах гипокотиля R. 

Compactum 

 

 

Также по сравнению с культурой семян культура 

изолированных зародышей является наиболее эффективной. 

Если при введении в культуру invitroсемена начинают 

прорастать на 10-й день, то изолированные зародыши – на 

2-й день. Также по количеству жизнеспособных эксплантов, 

культура зародышей намного превосходит культуру целых 

семян - 98,4 % и 15,3 % соответственно. 

Таким образом, проведенное изучение условий культивирования RheumaltaicumLosinsk 

и RheumcompactumL. invitro показала возможность эффективного применения метода 

культуры изолированных зародышей для его размножения. 

Предложенный способ микроклонального размножения для видов Rheum выгоден тем, 

что дает возможность быстро размножить в культуре invitro и в дальнейшем 

реинтродуцировать редкие эндемичные и краснокнижные виды растений, позволяя таким 

образом решить актуальную проблему воспроизведения и сохранения биоразнообразия, а 

также использовать полученные растения в качестве источника растительного сырья, 

посадочного материала. 
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ӘОЖ 633.853.494 

АХМЕТҚАЛИ Н.Е., ШАРИПХАНОВА А.С. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қаласы 

 

ГЛУБОКОЕ АУДАНЫНДА ӨСІРІЛЕТІН ЖАЗДЫҚ РАПС ДАҚЫЛЫ ЖАЙЛЫ 

 

Қазіргі таңда республика халқының өсуіне байланысты азық-түлікке сұраныс 

қажеттілігі тез қарқынмен артуда.Сондықтан ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін 

көтеру, өсімдік шаруашылығын әртараптандыру, жаңа технологияны, жоғары және тұрақты 

өнім беретін, өнімділік потенциалы жоғары дақылдар сорттарын аудандастырып, өндіріске 

енгізу өте қажет. Бұл бағытта соңғы жылдары облыс көлемінде бұрын егілмеген немесе жете 

зерттелмеген дақылдарды егу қолға алына бастады. Сондай дақылдардың бірі– рапс өсімдігі. 

Республикада рапс өсімдігі негізінен екі бағытта, яғни май алу үшін және мал азығы 

үшін пайдаланылады. Осыған байланысты майлы дақылдардың ғылыми негізделген өсіру 

технологиясын зерттеу өзекті мәселе болып табылады. 

Қазақстан Мемлекеттік тіркеуі 1437 сорттар және гибридтерден тұрады. Майлы 

дақылдардың барлығы 3,8 %, оның 6 сорты рапс, жалпы селекциялық жетістіктің барлық 

0,44 %, немесе майлы дақылдардың жалпы санынан 10 % құрайды. Барлығы мемлекеттік 

тіркеуге рапстың 3 күздік сорты және жаздық рапстың 6 сорты енгізілген. 

Рапс тұқымындағы глюкозинолаттар мен эрук қышқылының болуы рапстың қолданылу 

бағытын анықтайды. Қазақстанның тамақтық рапс тізіміне күздік сорт Ивана, жаздық – 

Золотонивский, Русич, Юбилейный – Ресей селекциясы, Герос және Абилити – неміс, және 

Кавиар –Каргилл және майлы дақылдар БОҒЗИ (ВНИИ) селекциялары енгізілген. 

Техникалық сорттар тізіміне күздік сорттар Иванна және Проминь және жаздық – Шпат және 

Золотонивский енгізілгені анықталды. 

Бүгінгі таңда мал басының кемуі мен мал өнімдерін оның ішінде жануар майын 

пайдаланудың азаюы, өсімдік майына деген сұранысты арттыра түсуде. Елімізде өсімдік 

майына деген сұраныстың тек қана 15%-ы өзімізде өндірілсе, 85%-ы сырттан әкелінеді екен. 

Сондықтан бұл өнім түрінен мемлекеттік азық–түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет [1]. 

Майлы дақылдардың егістік аудандарының күрт өсуі елімізде 2009 жылдан басталды. 

2013 жылы Қазақстанда майлы дақылдар егілген егістік жердің ауданы рекордтық 

көрсеткішке жетіп, 1млн 981,5 мың га құрады, яғни соңғы 10 жылдың ішінде Қазақстанда 

майлы дақылдардың жер көлемі 5 есе өскен. Мұның себебі Қазақстанның әртүрлі 

аймақтарында рапс дақылын өсірудің оптималды технологиясы жүзеге асырылған, сонымен 

қатар рапс дақылы мен одан алынатын өнімдерді өткізу мәселелері толық шешілген және 

олардың бағалары бидайдың бағасына қарағанда өте жоғары. Бұл рапс дақылын өсірудің 

рентбелділігінің жоғары екендігін көрсетеді. Сонымен бірге майлы дақылдар – негізгі және 

салыстырмалы арзан өсімдік болып табылатындығын атап өтуге болады.  

Рапс бағалы биологиялық ерекшеліктерімен белгілі: майлылығыжоғары (40-50% май), 

суыққатөзімді,тезжетілуі, көптеген ауылшаруашылық дақылдарының алдын ала егу үшін 

жақсы әсіресе, жаздық бидай үшін. Рапс егістігі топырақтың құрылымын жақсартады, 

егістіктің фитосанитарлық жағдайына оң әсер етеді, топырақты қоректік элементтермен 

байытады [2]. 
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Рапстың тұқымында 26% ға дейін ақуыз болады, ал майлы-қышқылдық құрамымен 

эруксыз сорттарының рапс майы зәйтүн маймен ұқсас болып келеді.Рапстың маңыздылығы 

әсіресе қазіргі екі-үш нөлдік сорттарын шығарғаннан кейін артуда, олардың майларының 

құрамында эруктік қышқылдың, тұқымында глюкозинолат және клетчатканың төмен 

болуымен сипатталады [1].  

Соңғы 10 жылда рапс дақылының бағалы биологиялық ерекшеліктерін және дәнді 

дақылдар саласының диверсификациясын ескере отырып, Қазақстанда рапс егу кеңінен 

таралуда. 

Біздің зерттеу жұмыстарымыз Шығыс Қазақстан облысының Глубокое ауданына 

қарасты ауылшаруашылық майлы дақылдар шаруашылығы егістігінде өсірілетін Явар, 

Золотонивскийді жаздық рапс түрлерін зерттеуге арналған. Жалпы әдеби деректерге шолу 

жасай отырып, зерттеуге алынған рапс сорттарына сипаттама беруге тырыстық. 

Жаздық рапс – дақылдың қарқынды түрі, сондықтан майлы тұқымның жақсы 

өнімділігін және жасыл массаны алу егін шаруашылығының жоғары мәдениеті жағдайында 

ғана мүмкін. Барлық ұсақ тұқымды дақылдар секілді ол топырақты өңдеу сапасын талап 

етеді. Рапс ылғалды көп қажет етеді, сондықтан барлық тәсілдер арқылы ылғалды сақтау, 

арамшөптен егістікті тазарту және өскіндердің тез шығуы үшін жағдай жасау 

керек.Ауылшаруашылық өндірісте белсенді пайдалануға ұсынылғаны анықталды. 

Рапс дақылының жалпы биологиялық ерекшеліктеріне тоқтала кетсек, рапс – суыққа 

төзімді, құрғақшылыққа төзімсіз біржылдық ұзақкүн өсімдігі. Мәдени дақыл ретінде рапстың 

екі формасы бар: күздік және жаздық. Басқа майлы дақылдарға қарағанда, топыраққа 

қажетсінуі жоғары, қара, қоңыр топырақтарда жақсы өседі. Жерасты сулары жақсы 

орналасқан өте ылғалды жерлерге төзімсіз, ауыр саздақ және жеңіл құмдақ топырақтардан 

басқа жерлердің бәрінде өсіп, өнім бере алады. Жарық түсуі жеткіліксіз болса, вегетативтік 

салмағы артып, тұқым түсімі азаяды.Тұқымдары 1-2ºС жылылықта өне бастайды, ал 14-16°С 

температурада жақсы өседі. Көктемгі минус 4-5°С, күзгі минус 8°С үсікті жеңіл көтереді. 

Өсіп-өну кезеңінде белсенді температура жиынтығы 1600-1800°С, ылғал сүйгіш, әсіресе 

қауыздану мен гүлдену кезеңдерінде ылғалды көп қажет етеді, транспирация коэффиценті 

740. Бүршік салу кезеңі 20-25 күнге созылады, гүлдеуі 20-30 күн. Гүлденуден дән жетілуге 

дейін 25-35 күн кетеді. 

Зерттеуге алынған жаздық рапс - Явар сорты. Мемлекеттік тіркеуге Орталық аймақ 

бойынша еңгізілген. Сорт типі 00. Жапырақ алақаны жасыл, антоцианды түсі болмайды. 

Жапырақтың жоғарғы бетінде балауыз жамылғысы орташа. Бөліктерге бөліну деңгейі әлсіз, 

бөлік саны аздаған. Жапырақтың жиегінің тілімденуі орташа. Жапырағы орта ұзындықты, 

ені орташа, сағағының ұзындығы орташа болып келеді. Тостағаншасы сары, орташа 

ұзындықты, орташа енді.  

Сабағында антоцианды түс болмайды. Бұршаққыны орта ұзындықты ұшы болмайды, 

гүл тұғыры орташа [3]. 

Вегетациялық кезеңі 104 күн. Төменгі бұтақтың бекіну биіктігі 47,3 см. 1000 

тұқымының массасы 3,7 г. Орташа майдың тұқымындағы құрамы 44,5%, стандарттан 2% 

жоғары. Май жинау бойынша стандарттан 2,4 ц/га артады. Тұқым үшін өсіруге ұсынылады.  

Жергілікті және шетелдік сорттар мен популяцияларға сұрыптау жүргізу әдісі біздің 

елімізде рапспен селекциялық жұмыстар жүргізілген алғашқы жылдары кең қолданылғаны 

анықталды. Сұрыптаудың ең оңай және қолжетімді түрі – өсімдік гүлдемей тұрып фенотип 

бойынша жаппай сұрыптау және іріктеліп алынған өсімдіктер тұқымдарын отырғызу. Бұл 

әдіс аз ғана еңбек шығыны арқылы үлкен популяциялармен жұмыс жүргізу үшін тиімді, 

бірақ, сұрыпталып отырған гендерді бақылауға мүмкіндік бермейді. Бұл әдісті қолдану 

мысалы ретінде Золотонивский сортының шығарылуын айтуымызға болады. Спецификалық 

мәселелерді шешу үшін, мысалы, рапс майындағы май қышқылдарының құрамын өзгерту 

мақсатында селективті белгілерді басқаруға мүмкіндік беретін рекурренті сұрыптау әдісі 

қолданылады. Іріктеуді селекцияның басқа да әдістерімен үйлестіреді [4]. 
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Глубокое ауданында өсірілетін жаздық рапс – Золотонивскийсорты - Сібір АШҒЗИ-да 

1989 жылы шығарылған. Өсімдік биік өседі 96-110 см, біржылдық майлы өсімдік, соңғы 

жылдары мал азығына қолданылады. Қысы қатты, қатал аудандарда негізінен жаздық рапс 

өсіріледі. Тамыры-кіндікті, ұршық тәрізді, 1,6-1,8 м тереңдікке бойлайды. Сабағы түзу, 

бұтақты, биіктігі 0,6-1,6 м, жасыл немесе күңгірт-жасыл, кейде антоциан түсі болады, 

балауыз тотымен көмкерілген. Күздік рапс қысқа кеткенше 10-15 жапырақты дегелең 

қалыптастырады. Гүл шоғыры 20-40 ірі алтын түсті-сары гүлдерден құралған шоқгүл. Жақсы 

бал жинағыш, жемісі- ұзын (6-11 см), жіңішке (4-6 мм) піскенде жарылғыш, тегіс немесе 

әлсіз дөңесті, жіңішке тұмсықты бұршаққын. Бұршаққында 20-40 шар тәрізді, беті ұсақ-ұялы 

қара, қара-сұр, немесе күңгірт-қоңыр түсті диаметрі 1,5-2,0 мм тұқым болады, 1000 санының 

массасы 3-7 г. 

Гүл шоғыры – бос шашақгүл, 20-40 ірі сарғыш-алтын түстес гүлдерден тұрады, қос 

жынысты (1-Сурет). 

 
 1  2  3 

1 - Сурет. Морфологиялық белгілері: 1- жапырағы; 2-гүлшоғыры; 3- гүлі 

 

Тұқымдары ұсақ, диаметрі 1,5-2 мм шар тәрізді, беті ұсақ-ұялы, қоңыр, қара-сұр түсті, 

2-суретте көрcетілген. Тұқымының өңгіштігі жоғары, өнгіштік қасиетін 5-6 жыл бойы 

сақтайды. 1000 тұқымның массасы жаздық рапста 2,5-5 г, күздік рапста 4-7 г . 

 

 

2 - Сурет. Жаздық рапс дақылының тұқымдары 

 

 

Қазіргі уақытта рапс селекциясының бағыттары 

тағамдық, техникалық және малазықтық сорттар шығарумен 

шектелетіні белгілі. Сұрыптау жүргізілетін белгілер барлық 

селекциялық бағыттар үшін бірдей. Оларға майлылығы, ақуыз 

мөлшері көп тұқымдардың жоғары өнімділік көрсетуі, пісіп-

жетілу мерзімінің қысқалығы, бұршаққындарының 

жарылуына төзімділігі, стресті жағдайларға, түрлі зиянкестер мен ауруларға төзімділігі 

жатады. Сорттар жылдар бойынша қалыпты өнімділік, ал күздік рапс қысқа және суыққа 

жоғары төзімділік көрсетуі тиіс. 

Ал тағамдық мақсаттағы рапс селекциясы тағам өнеркәсібіне бағытталған сорттар 

шығаруда дәндердің құрамындағы май мөлшерін көбейту және оның сапасын арттыруды 

мақсат етіп қояды. Бұл бағытты көздеген рапс селекциясында дәннің түсі маңызды көрсеткіш 

болып табылады екен. Таңдау көбінесе сары дәнді сорттарға түседі, себебі олар 

құрамындағы май, ақуыз мөлшерінің жоғарылығымен ерекшеленеді. Келесі перспективті 

селекция мақсаттарының бірі 000 типті, яғни эрук қышқылынсыз, гликозинолат мөлшері 

төмен әрі сары дәнді сорттар шығару. Сары дәнді рапстың қауызы жұқа, олардың пісіп-

жетілуін анықтау әлдеқайда жеңіл және күнжарасы да бағалы қасиеттерге ие. Тағамдық 

бағыттағы рапстың сорттарын шығарудағы басты міндет – май құрамында эрук 
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қышқылының болмауы, майға қышқыл дәм беретін линол қышқылының аз мөлшерде 

кездесуі [2,3]. 

Ізденуші Л.А.Долгихтің зерттеулері бойынша рапс өсімдігінің биіктігіне, төмендегі 

өнімтал бұтақтарының бекіткіштік биіктігіне, бұршаққындардың санына, 1000 тұқымының 

массасына және сапасына қарай, негізгі рапс себетін аймақтарына – Ақмола, Оңтүстік 

Қазақстан және Қостанай облыстарына максималды үйреншікті рапс моделі ұсынылған. Ізгі 

рапстың сұрыптамасы орташа піскен немесе орташа кеш пісетін группасынан, 90-110 күндік 

вегетация кезеңінен болу керек, өсімдік биіктігі 100-120см., төмендегі өнімтал бұтақтарынын 

бекіткіш биіктігі - 40 см. төмен емес, өсімдік 60-70 бұршаққындар құрауы тиіс, ірі тұқымды, 

1000 тұқымның салмағы4-5 г төмен болмауы қажет, демек, егін шығымдылығы 30,0ц/га -дан 

жоғары болу керек [4]. 

Зерттеуге алынған аймақтар мен Шығыс Қазақстан аймағының табиғи-климаттық 

жағдайларына талдау жасай отырып, келесідей қорытынды жасауға болады, рапстың («00» 

типі) тағамдық және техникалық мақсатта қолдану үшін Солтүстік Қазақстан, Ақмола және 

Қостанай облыстарымен қатар Шығыс Қазақстан облысында да өсіруге жарамды болады деп 

ойлаймыз. Себебі аталған дақылдың вегетациялық кезеңінде оптимальды температуралық 

режимнің және топырақтың, кәдімгі қара топырақты болып келуімен сипаттауға болатыны 

анықталды. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

МОДУЛІ БАР ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

  

Мақалада біз әртүрлі модуль таңбасы бар теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу жолдарын 

қарастырамыз. Айнымалы шама модуль таңбасының ішінде болатын мысалдарды шешкен 

кезде кең тараған әдістері болып: модульдің геометриялық мағынасын пайдалану, 

анықтаманы пайдаланып модульдерді ашу, теңдеудің екі жақ бөлігін дәрежелеу, 

интервалдарға бөлу әдістерін пайдалану, графиктік немесе графо-аналитикалық әдістер, 

функциональдық әдіс, белгісізді енгізу, т.б., арнайы, кейде жасанды әдістерді пайдалану 

болып табылады. 

Ал модуль таңбасы бар теңсіздіктер көбінесе белгілі алгоритм көмегімен модуль 

таңбасы жоқ теңсіздіктерге келтіріліп шешіледі. 

Негізінен есептер қиындығы ортадан жоғары дәрежедегі жаттығулар, ал кейбіреулері 

тек стандартты емес әдістермен шешілетін есептер. Осы әдіс-тәсілдерге соңғы уақытта 

жеткілікті түрде көңіл бөлініп жүр, себебі оның нәтижесінде оқушының логикалық ой-өрісі 

жетіліп, шығармашылық мәдениеті дамиды, зерттеушілік қасиеті пайда болады. 

Шығару жолдары көрсетілген есептердің барлығы басқа да жолмен де шешілуі мүмкін, 

біз солардың ішіндегі ең қарапайымын алуға тырыстық. Стандартты емес әдіспен шешілетін 

есептер қатарына параметрден тәуелді есептер әбден жатуы мүмкін, өзіндік шешу 

ерекшеліктері бар болғандықтан, оны келешектің үлесіне қалдырдық. 
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1-мысал.  теңдеуін шешейік. 

Шешуі:  функциясын енгізейік. Онда бастапқы теңдеуді мына түрде 

жазуға болады. 

   (1) 

Функция  болғанда , ал  формуласымен 

беріледі. Сондықтан тәуелсіз айнымалы - тен 1-ге дейін өзгергенде  функциясы -

тен 7-ге дейін өседі де, ал 1-ден -ке дейін өзгергенде  функциясы 7-ден -ке дейін 

өседі.  нүктесінде  үзіліссіз болғандықтан  бүкіл сандар осінде өспелі. ( 1-сурет)  

Сондықтан (1) теңдеу оңай шешілетін  теңдеуіне эквивалентті, олай болса 

. 

 Жауабы: . 

 

2-мысал.  теңдеуін шешейік.  

Шешуі: Модульді стандартты түрінде ашып, жүйелер жиынтығын аламыз аламыз. 

   және  

    

  және  

 үшін тең болады. Егер  жұп болса  – ке тең, 

сондықтан  - ден үлкен. Егер  тақ болса –ге тең, ол  – ден кіші. Бұдан 

мәндері жауапқа енеді.  

 Ал  үшін, -тің мәні . Сол себепті бірінші жүйенің шешімі 

болмайды.  

  үшін, -тің мәні . Сондықтан бұл мәндер жауапқа түгелдей 

енеді. 

   Жауабы: ; . 

 3-мысал.  

теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Модульді стандартты түрде ашсақ бастапқы 

теңдеуі екі жүйеге айырылады: 

 
 Бірінші жүйенің теңдеуін шешу үшін жаңа айнымалы 

 

еңгіземіз: .

 болғандықтан бірінші жүйенің теңдеуі  

теңдеуіне мәндес, оның шешімдері ,  

формуласымен беріледі. Айнымалының бұл мәндері бірінші 

жүйенің теңсіздігін қанағаттандырады. Сондықтан олар (тек 

қана олар) бірінші жүйенің шешімдері болып табылады. 

 Екінші жүйені шешу үшін, оны мына түрде жазып 

аламыз. 

олай болса  
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, , немесе 

.Сондықтан екінші жүйенің шешімі болмайды. 

 Жауабы: , . 

4-мысал.  теңсіздігін шешейік. 

Шешуі: -ті  – ке ауыстырсақ, нәтижесінде, жаңа белгісіз  

енгізуге мүмкіндік береді, сонымен 

⇔ . 

 Екі жүйеге бөлінетін стандартты иррационал теңсіздік шығады: 

   

    ⇕     ⇕ 

   

    ⇕     ⇕ 

  . 

Бастапқы белгісізі -ке оралып,қарапайым тригонометриялық  

теңдеуіне келеміз. 

Жауабы: . 

5-мысал.  шартын қанағаттандыратын барлық 

 жұптарын анықтайық. 

Шешуі: Теңдеудің екі жағында әртүрлі кластардан алынған функциялар тұр.  

Көп жағдайда мұндай есептер графиктік немесе бағалау (мажорант) әдісімен шешіледі. 

Сол себепті екі жағын бағалайық. Оң жағы үшін 

. Шекараларын оң жағы -тің кейбір 

мәндерінде қабылдайтыны анық. 

Ал сол жағындағы үш қосылғыштарда оң болғандықтан, сол жағы теріс бола аомайды. 

Оны жоғарыдан бағалайық. ,  және  өрнектері квадрат түбірдің астында 

болғандықтан, теріс емес, яғни , , . Алғашқы екеуінен  аламыз, онда 

.  сегментінде  айырмасы 0-ден 1-ге дейін өзгереді. 

Ең соңында бүкіл сол жағы да 0-ден 1-ге дейін өзгереді.Оң жағы 1-мен 2-нің арасында 

жатыр, олай болса , , ⇔ , ,  ⇔ , 

. 

Жауабы:  

6-мысал. . Теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Тағы бір рет мажорант әдісін қолданайық, ол үшін алдымен теңдеудің сол жақ 

бөлігін бағалаймыз. 

; , теңдіктің нөл 

болуы , тек қана бір уақытта  және қатынастары орындалса. 

 Енді теңдеудің оң жақ бөлігін бағалайық. 

онда . 

 Теңдеудің сол бөлігі теріс емес, ал оң бөлігі оң емес екеңдігін көреміз. Теңдік  

болуы мүмкін,егер олар бір уақытта нөлге тең болсағана. Сол себепті бастапқы теңдеу мына 

жүйеге эквивалентті 



206 

 

 

 

 
 Жүйенің үш теңдеуінің ортақ түбірін табу керек екенің байқаймыз. Ол үшін біреуін 

шешіп оның түбірлерін басқа теңдеулерге қойса жеткілікті 

, , ; . 0 және 2 сандарын жүйенің екінші теңдеуіне 

қойып, жүйенің екінші теңдеуінің түбірлері болатынын анықтаймыз. 

 Енді жүйенің үшінші теңдеуінеқойсақ, онда   болғанда , 

демек,  теңдеудің түбірі болмайды. 

  болғанда , демек,  теңдеудің түбірі. 

 Жауабы: 2. 

7-мысал. теңдеуін шешейік. 

 Шешуі:Бұл теңдеуді стандартты әдіспен, модуль таңбасынан ашып 

шешеді.  Ал біз басқа шешімін келтіреміз, онда 

теңдіктің оң жақ бөлігін түрінде жазсақ,модуль астында тұрған 

өрнектердің айырмасы екенін көреміз.  теңсіздігін қолданамыз, бұл 

жағдайдағы теңдік таңбасы  болған жағдайларда ғана орын алады.  

Осы теңдеудің шешімі теңдіктің оң жақ бөлігі теріс емес болған жағдайда да бар 

болады,яғни : . 

Сонымен, .Теңсіздік  теңдікке айналады, егер , 

яғни  мәндерінде.  шарты орындалмағандықтан бұл шешім теңдеуді 

қанағаттандырмайды. 

Егер  болса, онда  – бастапқы теңдеудің түбірі. Ең соңында, бұл 

теңдеудің түбірі  шартын қанағаттандыратын 

теңсіздігінің шешімі болып табылады. Егер , осы шарт орындалады. 

Жауабы: . 

8-мысал.  теңсіздікті шешейік. 

Шешуі: Алдымен, теңсіздіктің сол жақ бөлігіндегі бөлшектің бөлімін көбейіткіштерге 

жіктейміз де алымын түрлендіреміз: 

 

 
 Енді белгісіз -тің әр түрлі екі жағдайын қарастырып, модульді ашуға 

болады.Дегенмен былай түрлендіргеніміз жеңілдірек:  

(  және өрнектерінің таңбалары бірдей болғандықтан). Енді бөлшектің 

алымын жіктесек, . Шешімінің соңы аса қиындық тудырмайды. 

Жауабы: ( . 

9-мысал. теңдеуің шешейік. 

Шешуі:  теңдеуінің барлық түбірлері  теңдеуінің де түбірлері 

болатындықтан, -тің мүмкін мәндері шартымен анықталады.Бастапқы теңдеудің 

оң жағындағы модульден құтылу үшін мынаны ескереміз:  және  
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функцияларының периодтары -ге тең.Сондықтан бастапқы теңдеудің шешімін,  

аралығында тапсақ жеткілікті,онда . 

Егер  шарты орындалады, онда бастапқы теңдеу келесі 

теңдеулердің әрқайсысына балама: 

, , , 

.     

 теңдеуінің барлық түбірлері теңдеуін қанағаттандырады, ал соңғы 

теңдеудің шешімдері ,      

Осылардың ішінде  аралығына 0, , сандары ғана тиісті. Сондықтан бастапқы 

теңдеудің шешімдері мына формулалармен беріледі , . 

Жауабы: ,  
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ӘОЖ 66.017 

БАЙЖАН Д., ҚАНТАЙ Н. 

С. Aмaнжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

36НХТЮ ҚОРЫТПА БЕТІНЕ АЗОТТЫҢ ИОНДАРЫНЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 

Материалтануда шекара ауысымдары арқылы материалдардың қасиеттерін беттік 

өңдеудің көлемді әдістерімен, беттік өңдеуге дейінгі кезеңдерінің дамуында өткен жүз 

жылдықтың 60-шы жылдарын атап көрсетуге болады [1]. Осылайша материалдарды өңдеу 

саласында жаңа бағыт – беттік инженерия пайда болды [2].Қазіргі таңда тот баспайтын 

болаттарды азоттау әмбебап әріфизико-механикалық қасиетті, коррозияға тұрақтылықты, 

иілгіштігін, соққы тұтқырлығын жоғарылату үшін маңызды бағыттардың бірі болып 

табылады. Азот аздаған мөлшерде болаттың құрамында болатыны белгілі, – оның құрамда 

болуы балқыту әдісіне және химиялыққұрамына байланысты. Сондықтан азотты аустенитті 

класты болатқа ендіру кезінде бірқатар құрылым-фазалық өзгерістер болады. Нитридті 

легірлеуші элементтердің түзілуі (хром, титанжәне басқа), көрсетілген элементтермен 

азоттың жоғары әсерлесуі нәтижесінде пайда болады.Мұндай жаңа фазалардың түзілуі 

материалдардың қасиеттеріне әсер етеді. Нитрид хромның түзілуі қаттылықтың 

жоғарылауына және тозуға төзімді болуына әкеледі [3, 4]. Сондықтан жұмыста 36НХТЮ 

қорытпа бетіне азоттың иондарының әсерін зерттеу мақсаты қойылды. 

Зерттеу материалы ретінде дисперсионды-қатаятын 36НХТЮ қорытпасы алынды. 

(Негізі Fe-43,61 – 48%, Ni-35 - 37%, Cr-11 – 13,5%, Ti-2,7 – 3,2%, Al-0,9 – 1,2%), Серпімді 

сезiмтал элементтер мембраналар, сильфондар, трубкаларды, бұралған және тегіс серіппелер, 

агрессивті ортада және кең температуралық диапазонда жұмыс істейтін аспаптарды, 

автоматика бөліктерінде, штамптау және т.б. қолданылады[5].ВУП-5 әмбебап тозаңдау 

құралы, X Pert Pro рентген-фазалық талдау, ПМТ-3 құралы арқылы микроқаттылықты 



208 

 

 

 

анықтау, НЕОФОТ-21 оптикалық микроскобында құрлымын анықтау, потенцастаттың 

көмегімен тот басуға тұрақтылығы анықтау әдістері қолданылды. 

Үлгі дайындау және газбен (Азот) бетін өңдеудің қысқаша барысы: 36НХТЮ 

қорытпаны кесіп алып бір бетін кедірлігі жоғары №320 жылтыратқыш қағазбен үйкеп беті 

тегістелді, одан кейін бетінің майдалығы жоғары №2000 жылтыратқыш қағазбен айнадай 

етіп жылтыратып, ары қарай электір химиялық жылтырату жасалды 10% хлор қышқылымен 

90 % сірке қышқылында 35В кернеу беру арқылы жылтыратылды. ВУП-5 универсальды 

қаптау құралына камераға үлгіні орнатып, жоғары вакуумда камераға 50мА ток беріп, ішіне 

азот газын ақырындап жібереміз, реакция жүрген кезде камераданың іші көгілдір түске енді, 

ток пен кернеу сәйкесінше 5 мА мен 5мВ -та зариатталған иондармен атқылау уақыты 30 

минут және 1 сағат, камераға тұрақты 6 кПа/см
2 
қысыммен үлгінің бетіне газбен әсер етті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а-бастапқы күй; б-микроқаттылық кезіндегі беттік із 

Сурет 1 – 36НХТЮ қорытпасының микроқұрылымы 

 

Құрылым зерттеу кезінде, бастапқы күйде ірітүйіршікті құрылым көруге болады, 

түйіршіктің орташа өлшемі<d>=44 мкм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – бастапқы күйі; 2 – 36НХТЮ+азоттау (30 мин); 3 – 36НХТЮ+ азоттау (1 сағат) 

Сурет 2 – 36НХТЮ қорытпасының микроқаттылығының орташа мәні 

 

 

 

 

1 – бастапқы күйі; 2 – 36НХТЮ+ 

азоттау (1 сағат) 

Сурет 3 – 36НХТЮ қорытпасының 

рентген-фазалықталдау 

 

 

а б 

H, МПа 
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[6] жұмыста қаттылықты жоғарлатуға дуплекс әдісімен азоттау және үлгі бетін TiN 

қаптау әдістері қолданылып, металдың беткі бөлігі бастапқымен салыстырғанда азоттың 

иондарымен әсер етуден кейін қаттылығы айтарлықтай жоғарлады. Өңдеу ВУП-5 

универсалды тозаңдау құралының көмегімен жүзеге асты. Жоғардағы 2 суреттен 36НХТЮ 

қорытпаның бастапқы күйі, азотпен әртүрлі уақытпен өңдеуден кейінгі микроқаттылығының 

өзгерісі бейнеленген. Бастапқы күйінде микроқаттылығы 3751 МПа-ды көрсетті, азотпен 30 

минут және 1 сағат өңдеуден кейін микроқаттылығы жеке-жеке 4184МПа және 4826 МПа-ды 

көрсетті, бастапқымен салыстырғанда 1075 МПа-ға артқанын, қорытпаны азоттау уақыты 

артқан сайын беткі құрылымына әсер етіп, микроқаттылығыда жоғарлағанын көреміз, себебі: 

үлгінің бетіне азоттың атомдары еніп микроқаттылықтың артуына әсер етті.  

Жоғарыда 3-суретте 36НХТЮ қорытпаның бастапқы және 1 сағат азоттың атомдары 

мен вакуумда атқылаудан кейінгі рентген-фазалық талдаудың нәтижелері көрсетілді. 3,а 

суретте бастапқы күйінде FeNi негізіндегі қабырғасы центрленген кубтық тордан 

тұратындығы анықталды, 3,с суреттен фиктері бастапқы күйіне ұқсас болғанмен, жазықтық 

аралық ара қашықтығы d-нің мәніне қарап, FeNi негізіндегі қабырғасы центрленген кубтық 

тор мен Fe3N орторомбылық тордың мәнінеде сәйкес келіп, Fe3N фазасы болу мүмкін деп 

болжанды. Жоғарыда 2 суреттегі микроқаттылықтың өзгеріс графигіненде байқауға болады. 

Себебі: азоттың иондарымен атқылаудан кейін микроқаттылықтың артуымен түсіндіруге 

болады. 

 

Кесте 1 - Коррозияға тұрақтылыққа сынау нәтижелері 
Үлгіні 

өңдеу 
S, мм

2 
Еcorr, мВ lg(i) icorr, А 

jcorr, 

А/см
2 

m, г*10
2 I, см 

Rcorr 

см/год 
Бастапқы 

36НХТЮ 
56,25 -700,37 -2,06 8,7∙10

-3 0,0177 3,32 0,75 0,029 

36НХТЮ+ 

азотпен (1 

сағат) 
49 -696,23 -5,06 8,7∙10

-6 1,77∙10
-7 0,00033 0,000085 0,000085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б 

Логарифм 
тока,мА 

Потенциял,мВ 

а 
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Сурет 4 – Бастапқы күйдегі 36НХТЮ қорытпасының коррозияға төзімділік графигі 

 

Аустенитті болаттың бетінің коррозиялық тұрақтылығын арттыру кезінде S-

фазаныңтүзілуі [7] жұмыста көрсетілген. 

Коррозияға тексермес бұрын қорытпаны бастапқы және азотпен (1сағат) өңделген 

бетіне қарама қарсы екінші бетіне электір сымды дәнекерлеп, келесі бетінің белгілі бір 

бөлігін қалтырып қалған бөлігін лактадық, 1 суткі лакты кептіріп, одан арнайы стаканға NaCl 

33г/л химиялық ертіндісіне батырып, тоқ берілді. Потенциостаттың көмегімен потенциял 

мен тоқ логарифмінің қисығы алынып (4,а,б сурет) Excel програмасында жылдық коррозияға 

ұшырау жылдамдығы есептелді(кесте 1). Бастапқы күйінің коррозияға ұшырауы 0,75 см/жыл 

–ді көрсетті.5-суретте 36НХТЮ+азотпен (1 сағат) өңделген бөлігінің потенциял мен тоқ 

логарифміне байланысты тұрғызылған қисығына қарай отрып (5,б сурет), сондай-ақ есептеу 

нәтижесіне қарап (кесте 1) қорытпаның коррозияға ұшырау жылдамдығы 0,000085 см/жыл 

екені анықталды. Бастапқы үлгінікмен салыстырып қарағанда азотпен 1 сағат өңделгені 8823 

есеге аз ұшырағанын көреміз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет5 – 36НХТЮ қорытпаның азотпен (1 сағат) атқылаудан кейінгі графигі 
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Қорытынды: 1. Қорытпаның бастапқы күйінде микроқаттылығы 3751 МПа-ды көрсетті, 

азотпен 30 минут және 1 сағат өңдеуден кейін микроқаттылығы жеке-жеке 4184МПа және 

4826 МПа-ды көрсетті, бастапқымен салыстырғанда 1075 МПа-ға артты. 

2. 36НХТЮ+азотпен (1 сағат) өңдеуден кейін қорытпаның коррозияға ұшырау 

жылдамдығы 0,000085 см/жыл екені анықталды. Бастапқымен салыстырып қарағанда 8823 

есеге аз ұшырағандығы анықталды.  
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ҚАТОН-ҚАРАҒАЙ МЕМЛЕКЕТТІК ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІНІҢ 

ҚАБЫРШАҚҚАНАТТЫЛАР ОТРЯДЫНЫҢ СИРЕК  

КЕЗДЕСЕТІН ТҮРЛЕРІ, БИОЛОГИЯСЫ 

 

Қазақстанның қиыр шығысындағы Өр Алтай - ел аузында жыр болып жырланған, ән 

болып шырқалған жер жаннаты. Катонқарағай осы асқақ Алтайдың алтын алқасы iспеттi. 

Бұл аймақ ежелден барша түркi жұртының кiндiк отаны, ақ жайлау ата қонысы болғаны да 

аян. Алтайдың табиғи байлығы ұшан-теңiз. Түгiн тартсаң майы шыққан, ағашынан бал 

тамған қазақтың қасиеттi мекенi. Орманы нулы, өзенi шулы, бұлағы шипалы, ауасы дауалы 

киелi де құйқалы жерұйық. Сонымен бiрге Катонқарагай археолог-ғалымдарды табындырған 

кене тарихтың көзi болып отыр. Мұнда талай сырлы көмбелер мен құпия қорымдар бар. Осы 

өңiрдiң барша байлығын сақтап, табиғи ажарын тоздырмай, келер ұрпаққа аман жеткiзу 

максатында Қазакстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 17 шiлдедегi қаулысымен 

Катон-Қарагай Мемлекеттiк ұлттық табиғи паркi құрылды. Оның негiзгi аумағы 643477 

гектарды алып жатыр. 

Біздің зерттеу объектіміз Катон-Қарағай ұлттық мемлекеткеттік табиғи паркінде сирек 

кездесетін қабыршаққанаттылар отрядының өкілдері болып табылады. 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі:Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында 

насекомдарды инвентаризациялау, олардың сиреп бара жатқан және жойылу шегіне жеткен 

түрлерін анықтау және оларды қорғауға алу мақсатында жүргізілетін жұмыстардың 

өзектілігі жоғары. Биологиялық әралуандылықты сақтау бүгінгі күннің басты мәселелерінің 

бірі, ал биологиялық әралуандылықты сақтап қалу үшін қорғауға алынатын нысандарды 

инвертаризациядан өткізіп алу қажет.  

Жеке аймақтардың фаунасын инвентаризациялау және талдау бүкіл республикамыздың 

бунақденелілер әлемінің байлығы туралы анағұрлым толық мәлімет алу үшін және де 

табиғатты қорғаудың ғылыми негізделген іс-шараларын қамтамасыз ету мақсатында аса 

қажетті. 



212 

 

 

 

Катон Қарағай ұлттық табиғи паркінің территориясында зоологиялық зерттеулер 

кеңінен жүргізілуіне қарамастан, сиреп бара жатқан немесе Қызыл кітапқа енген 

қабыршаққанаттылар отрядының фаунасы жайлы нақты ақпарат аз. Сондықтан, осындай 

ғылыми әрі шаруашылық маңызы бар Катон Қарағай ұлттық табиғи паркінде насекомдар 

фаунасын және экологиялық ерекшеліктерін зерттеу оларды сақтап қалу мақсаты қазіргі 

таңдағы өзекті мәселелердің бірі.  

Cирек кездесетін Қабыршаққанаттылар (Lepidoptera) отрядының түрлік құрамы 

бірнеше тұқымдастар және олардың өкілдері жатады. 

Парусники тұқымдасы (Papilionidae). Күндізгі, мұртшалары ине тәрізді көбелектер. 

Артқы қанаттарының ішкі жағы кесілген, құрсақ жағына бекінбеген, сонымен басқа 

қабыршаққанаттылардан ерекшеленеді. Сонымен қатар, көп түрлерінде артқы қанаттары 

ұзын құйрық трізді созылған, қанатына әсемдік береді. Алдыңғы аяқтары қалыпты дамыған. 

Бұл тұқымдас 20 туыс және 500 түрді қамтиды. Барлық жерлерге тараған.  

Тұқымдас Парусниктер (Papilionidae) 

Туыс Parnassius Latr. 

Түрі Аполлон (P.apollo L.)Түсінің ерекшелігі: жыныстық диморфизм байқалмайды. 

Алдыңғы қанатының ұзындығы: 7 – 9 см. Ұшатын уақыты: шілде – тамыз Биотоптары: таулы 

жерлерді ұнатады. Қоректенетін өсімдіктері: - жұпаргүл, нарғызгүл, крестгүлділер 

тұқымдасы. 

Алдыңғы қанаттары ақ түсті, шеттері 

қабыршақтанбаған, түссіз, тек ғана қара дақтар бар. 

Артқы қанаттары алдыңғы қанаттарының түсі 

сияқты, бірақ 2 үлкен қызыл дақтары бар [2]. 

Жұлдызқұрттары қара, қызыл дақтары бар, 

шөптекті өсімдіктерде тіршілік етеді. Қанаты 

зақымданған көбелектер жерге құлайды, қанатын 

жайып қызыл түстерімен жауын үркітеді. Аяқтары 

арқылы шыңылдаған дыбыс шығарады. Сирек 

кездесетін түрге жатады, бірақ Қазақстанның Қызыл 

Кітабына кірген жоқ. 

Тұқымдас Парусниктер (Papilionidae) 

Туыс: Желкенділер (Papilio L.),  

Түрі Махаон (P.machaon L.) 

Махаон (P.machaon L.)- желкенділер тұқымдасына жататын көбелек. Қанаттарының 

құлашы 80-90 мм. Зерттеу ауданында көбелектің осы түрі тараған. Жылы аймақтарда 2-3, 

солтүстікте бір рет тұқым береді. Ұшу мерзімі: мамыр-маусым және шілде-тамыз. 

Жұмыртқаларын бір-бірлеп шатыршагүлдерге салады. Қуыршағы қыстайды. Қазақстанның 

Қызыл кітабына енгізілген. 

Түсінің ерекшелігі: жыныстық диморфизм байқалмайды. Алдыңғы қанатының 

ұзындығы: 8,5 см. Ұшатын уақыты: мамыр – маусым, шілде – тамыз. Биотоптары: 

шалғындық, орманды жерлерде кездеседі. 

Қоректенетін өсімдіктері: жабайы аскөк, түймедағы, гүлшетен, сәлбен, шатыргүлді 

өсімдіктер. 

Жылына 2 рет ұрпақ береді. Үлкен 

дақтармен сыртқы жиектерден тұратын қара 

суретті қанаттары болады. Артқы қанаттары кең, 

қара жиекті, көгілдір дақтармен безендірілген. Ал, 

ішкі бұрышында тоқ сары дақтар кездеседі. Артқы 

қанаттарының ұшы қара, 1 см – ден ұзын емес. 

Қуыршағы қара ірі көлемді, жасыл түсті көлденең 

жолақты және қызыл дақтарымен болады [3]. 

Жабайы аскөкте, сәбізде және басқа 

Сурет 1 - Аполлон (P.apollo L.) 

 

Сурет 2 - Махаон (P.machaon L.) 
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шатыргүлді өсімдіктерде дамиды. Екі ұзын қап тәрізді безі арқылы қуыршақтар өздерінің 

жауларынан қорғана алады. Басының артқы жағында ұзын, қызыл шанышқысы болады. Сол 

арқылы олар тез арада жағымсыз иісті шығарады. 

Қабыршаққанаттылардағы ақ көбелек тұқымдастары. 

Ақ көбелек тұқымдастары жер шарының мәңгі мұз басқан жерлерінен басқа барлық 

жерлерінде таралған. Ақ көбелек тұқымдастарының өкілдері көбінесе ағашты жерлерде, 

тұрғын үй маңайында кездеседі. Катон-Қарағай жерінің климаты әртүрлі биотоптардың 

дамуына мүмкіндік береді. Экологиялық мүмкіндіктің факторлары: абиотикалық, 

биотикалық, антропогендік.  

Ең маңызды факторлардың бірі жарық болып табылады. Ол белсенділікке әсерін 

тигізіп, ылғал мен температураны өзгертуге, оны қамтамасыз етуге мүмкіндік туғызады.  

Ғылыми мәліметтерге жүгінсек ақ көбелек тұқымдастарының белсенділігі таңертеңгі 9-

дан кешкі 18-ге дейінгі уақытқа сәйкес келеді. Әрине, бұл болжам, қабыршаққанаттылардың 

белсенділік уақыты әр түрдің тіршілік әрекетеріне байланысты. Ал біздің бақылауымыз 

бойынша, ақ көбелектің белсенділік уақыты 11-ден кешкі 18-ге сәйкес келеді.  

Температура қабыршаққанаттылардың өсімталдығы мен дамуына тигізетін әсері зор. 

Аналық көбелектер +35
0
С -де дамуын тоқтатады. 

Қабыршаққанаттылардың дене тұрқының мөлшері кішкентай болғанына қарамастан, 

ылғалды өте жақсы көріп, тәуелділік көрсетеді. Мысалы, долана көбелегі ыстық күндері 

көгал мен су қоймаларының жағасындағы суды қомағайлана сорады.  

Ылғалдың оптимумнан ауытқуы, әсіресе дамуында жетіспеушілікке әкеп соғады, 

температураның ауытқуына, есінен айырылуы мен дамуындағы кешеуілдік байқалады.  

Қабыршаққанаттылардың дамуына басқа да факторлар: жауын, жел, бұлт әсерін 

тигізеді.  

Биологиялық факторлардың ішінде қоректің алатын орны бөлек. Ол көбелектердің өсуі 

мен дамуына үлкен әсер етеді. Антропологиялық фактор олардың дамуына кері әсерін 

тигізеді. Капуста, алма, қара өрік, долана, мойыл өнімдерін алу үшін адамдар зиянкестерді 

механикалық, химиялық, агротехникалық жолмен жояды. Ақырында, бұл көбелектердің 

санының азаюына әкеп соғады.  

Бұл көбелектердің қанатында ақ, қызғылт-сары түстер бар, алдыңғы аяқтары жақсы 

жетілген. Көбелектердің үлкен түрлері секундына 10 шақты рет қанат қағады, ал кішкентай 

түрлері бұдан азырақ қанат қағып ұшады.  

Көбелектердің қанат қағуы зигзаг ретінде болады. Әдетте, ұшып жүрген көбелекті құс 

та ұстай алмайды.  

Олар көгалдарда, ормандарда, шалғынды т.б жерлерде кездеседі.  

Сирек және Қызыл кітапқа енеген қабыршаққанатылар отряды ақкөбелектер 

тұқымдасының (Pieridae) өкілдерінің бірі алаутүсті микрозегрис (Microzegris pyrothoe). 

Мамыр айында ұшады. Жұлдызқұрты жалпақ жеміс өсімдігінде өмір сүреді.  

Ақкөбелектер тұқымдасының (Pieridae) тағы бір өкілі Ершов сары көбелегі (Colias 

erschovi). Сирек кездесетін түр[4]. 

Биік таулы сары көбелектер ішіндегі ең ірі және нашар зерттелген түр. 1900–2800 м 

биіктіктегі субальпі және шыршалы орман белдеуінің оңтүстік және солтүстік 

баурайларында, түрлі шөпті шалғындардатіршілік етеді. Бұл жерлер малды шектен тыс бағу 

әсерінен тез өзгереді. Сирек және анда-санда кездеседі. Жылына бір рет ұрпақ береді. 

Көбелектершілдеде ұшады. Олар екпіндеп тез ұшады. Ересек даралары (аталықтары) алысқа 

ұша алады. Жұлдызқұрты шөптесін астрагалда (Astragalus sp.) тіршілік етеді. Түрді қорғау 

үшін оның тіршілік ортасын, әсіресе қоректік өсімдігі бар жерлерді барынша қорғау керек. 

Тұқымдас Ақкөбелектер (Pieridae) 

Туыс Pieris Schrank 

Түр Алаутүсті микрозегрис(Microzegris pyrothoe Eversmann, 1832) 

Алаутүсті микрозегрис(Microzegris pyrothoe) — саны қысқарып бара жатқан ақ 

көбелектер түрі. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D2%93%D1%8B%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA
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Астық тұқымдас түрлі шөпті жүзгіндіктерде тіршілік етеді. Жылына бір рет ұрпақ 

береді [5]. 

Көбелектердің ұшуы сәуір, мамырда байқалады. Жұлдызқұрты мен қоректік өсімдігі 

белгісіз. Республика жерінентыс барлық жерде саны төмендеуде, ал біздің республикамызда 

мәліметтер жоқ. Катон-Қарағай мемлекеттік ұлттық паркінде Бұқтырма өзенінің 

жағалауында сирек кездеседі, кейжерлерде кәдімгідей. Жер жырту, малды шектен тыс бағу, 

ағаш – бұталы өсімдіктердік есу нәтижесінде, тіршіліке тетін ортасының бүлінуі мен толық 

бұзылуы, түр популяциясына қатты әсерін тигізіп отыр. Түрді қорғау үшін ормандарды 

қорғау керек. 

Тұқымдасы Көк көбелектер (Lycaenidae). 

Туыс Lysandra 

Түр Арғали көгілдір көбелегі (Glaucopsyche argali). 

Таралу аймағы бөлінген, Алтайдың байырғы түрі. Қазақстанда тек Күршім жатасы мен 

Нарын жоталарында табылған. Маусымда ұшады. Биологиясын зерттеп, оның мекендейтін 

ортасын қорғау керек. 

Қазақстанда тек Нарын жоталарында табылған. 

Маусымда ұшады. Жылына бір ғана ұрпақ қалдырады. 

Жұлдызқұртымен қоректік өсімдіктері белгісіз. 

Биологиясын зерттеп, оның мекендейтін ортасын қорғау 

керек. 

Біздің зерттеулеріміз бойынша Катонқарағай ұлттық 

паркінде қабыршаққанаттылар отрядының сирек кездесетін 

және Қызыл Кітапқа енген түрлеріанықталды. 

Сирек және Қызыл кітапқа енеген қабыршаққанатылар 

отряды ақкөбелектер тұқымдасының (Pieridae) өкілдерінің 

бірі алаутүсті микрозегрис (Microzegris pyrothoe). Мамыр 

айында ұшады. Жұлдызқұрты жалпақ жеміс өсімдігінде 

өмір сүреді.  

Ақкөбелектер тұқымдасының (Pieridae) тағы бір өкілі 

Ершов сары көбелегі (Colias erschovi). 

Сирек кездесетін түрлерге: Ниоба перламутровкасы, 

махаон, апаллон Эфросина перламутровкасы жатады. 

Зерттеу барысында даму кезеңіндегі әртүрлі белгілердің өзгерісін анықтап, 

жұмыртқадан дернәсілдердің шығу мерзімі, қуыршақтың пайда болу уақыты мен орны, қай 

сатыда қыстап шығатыны да зерттелді. Көптеген түрлердің қанша жұмыртқа салатындығы 

белгіленді. Барлық түрлердің жыныстық диморфизм, таралуы, тәуліктік, мерзімдік 

белгілерін анықталды. 

Осы отрядтартың өкілдерінің барлығы толық және терең зерттелуді қажет етеді.  
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Азияның шөл және шөлейт далаларында сексеуілдің 10-ға жуық түрі кездеседі, олар 60-

100 жылға дейін өмір сүреді. Сексеуілдің сыртқы көрінісі үлкен және жұмсақ ине тәрізді, 

дәмі қышқылтым. Ағаштың сыртқы қабаты сары-сұр болып келеді. Діңгегі өте берік морт 

сынғыш, отқа жақсаң жақсы жанады, қызуы өте қатты ыстық болады. Шоғы өзіне тән 

ұнамды иіс шығарады. Оңтүстік Қазақстан облысында сексеуіл өсімдігі құмды тоқтатуға 

қолданылады. Қазақстандағы орман қорының жартысына жуығын сексеуілді тоғай алып 

жатыр. Оның көлемі 5 млн шаршы метр деп есептеледі. Қазақстанда сексеуілдің 3 түрі өседі 

[1].  

1. Ақ сексеуіл, Саксаул белый(Haloxylon persicumMinkv) 

2. Қара сексеуіл, Саксаул черный (Holoxylon aphyllumMinkv) 

3. Зайсан сексеуіл, Саксаул зайсанский(Holoxylon Ammodendron Bqe) 

Сексеуіл (Holoxylon) Сырдария мен Амудария жағаларында өседі. Оралдан Мугоджар 

тауларына дейінгі аралықта да кездеседі, бірақ ол жерде өсетін сексеуілдер аласа бұтақты 

болып келеді де, оңтүстікке жақындаған сайын іріленіп, Амудария жағасына жеткен кезде 

өзінің ағаштық жағдайына жетіп, тоғайлар құрайды. Құмды жерлерде бұтақты болады, 

саздақта ағаш тектес болады. Сексеуіл туысы көбіне Маңғышлақ, Үстірт, Ақтау, Қызылорда 

облыстарының құм далаларында, Жамбыл облысының Шу аудандарында, Алматы 

облысының Балқаш ауданының жерлерінде, Балқаш, Зайсан көлдерінің айналасында 

кездеседі. 

Ақ сексеуіл (Haloxylon persicum Minkv) – бойы 1,5-тен 2,5 метрге дейін жететін тал-

шілік. Негізінен құмдауыт әрі сортаңдау жерлерде өседі. Құрғақшылыққа бейім (Сурет 1).  

Оның тамыры 10-11 метр тереңдікке 

дейін кетеді. Сирек те болса ара-арасында 

бұтақтарының биіктігі 5 метрге дейін 

өсетіндері бар. Ақ сексеуілдің шөлдің құмды 

жерлерінде өседі. Өркендері майда, қою-

жасыл түсті шырынды. Жапырақтары 

жетілмегендіктен, ағзалық заттар жас 

өркенінде түзіледі. Ерте көктемде 

өркендерінде майда ашық-қоңыр түсті 

гүлдері дамиды [2, 3]. 

Бұлардыңдіңі қисық, мықты, морт 

болып келеді. Бұжыр-бұжыр діңінің сүрегі 

ауыр, суға батып кетеді. Өте қатты 

болғандықтан, өңдеуге көнбейді. 

Сексеуілдің жас бұтақтары мүлде жапырақсыз болады. Өйткені жапырақтары өзгеріп кеткен, 

жапырақ қызметін жас өркендері атқарады. Сексеуілдің гүлі ұсақ, қосыжынысты – бір үйлі, 

қабыршақ тәрізді гүл жапырақтың қолтығында 4-тен орналасады. Көктемде гүлдейді. Жемісі 

– қанатты жаңғақша, қыркүйек – қазан айларында пісіп жетіліп, қараша – желтоқсан 

айларында жерге шашылады. Тұқымынан көбейеді, өркендерінен де өсіп жетіледі. Ол 30-60 

жыл тіршілік етеді. Сексеуілдің жас өркендерін қыста қой, түйе жейді. Ақ сексеуілді құм 

бекітуге пайдаланылады. 

Сурет 1 - Ақ сексеуіл (Haloxylon persicum 

MINKV) 
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Сурет 2- Қызылорда обылысының Тақыркөл шөліндегі қара сексеуіл мен кәдімгі жантақ 

 

Қара сексеуілге қарағанда ол құм басуға, құрғақшылыққа төзімді, бірақ тұзға аса 

шыдамды емес, сондықтан ойпат жерлерде аз кездеседі. Қатты және үгітілгіш ағашы отқа 

жақсы жанады. Шөлді аудандарда егістің айналасына, ауыл шетіне құмнан қорғану үшін 

өсіруге болады. 

Сексеуіл алқаптары бұрынғы көлемдерінен мүлдем кішірейіп кеткен. Тіптен тұқымы 

құрып кеті алдында тұр десек артық айтқандық емес.  

Зайсан сексеуілі – (Holoxylon Ammodendron Bqe) – ағаш тектес, құмдар мен тұзды-

сорларда өседі. Манғолияда да кездеседі. Діңгегі өте күшті, жайылмалы. Бұтақтары бойы 5-8 

кейде 10метрге дейін жетеді. Гүлдері жапырақтардан тұрады, гүл айналасынан және бес 

аталықтан бір аналықтан және 2-5 тілшеден тұрады. Сексеуілдің ағашы өте қатты 

болғанымен оңай сынады. Олар тек отынға ғана жарайды. Сексеуілді отын ретінде көп 

пайдаланудың салдарынан майда құм шағылдардың сырғып оазистерді басып қалуына 

әкелуде. Сексеуіл өте жәй өсетін өсімдік. Шабылған сексеуілдің қайта көктеуі өте қиын. 

Сексеуілдің бұл түрі республикада өте аз 

жерде өседі, сондықтан оның табиғи тоғайын 

қорғап өсіруді кеңейту қажет. Қазақстанда 

аталмыш түр Зайсан көлінің шығысында және 

Торайғыр тауының етегінде құмдақ және тастақ 

жерлерде өседі. 

Генеративтік кезең. Ересек қара сексеуілде 

сабақтардың 3 түрі болады: вегетативтік, бұл 

қыста да түспейтін сабақтар; генеративтік – 

бұлардың кейбір сабақтары түсіп қалады; 

ассимиляциялық – бұлар жыл сайын түсіп 

отырады. Вегетативті бұтақтар жоғары қарай өсіп, 

өсімдіктің биіктігін көрсетеді. Генеративтік 

бүршіктер қыста өсетін бүршіктерден өрбиді. 

Олар былтырдан қалған сабақтардан сақталған 

бүршік. Вегетативтік және генеративтік өскіндер 

қыстан шыққан бүршіктерден өседі де, ассимиляциондық сабақтар генеративтік сабақтар 

гүлденгеннен соң пайда болады. 

Көктемде ең алдымен көбею сабағының бүршіктері оянады да, бірінші генеративтік 

мүшелер пайда болады. Генеративтік сабақтардан гүлдеуге дейін 10-20 күн өтеді. Сабақтан 

генеративтік органдардың өсуі төменнен жоғарыға қарай өрбиді. Түйіндер бір-біріне қарама-

қарсы орналасып, генеративтік сабақтың 2-3 буынына, кейде 4 буынына да орналасады. Бір 

жылдық генеративтік сабақта 2-3, кейде төрт жұп гүл орналасады, ал «көбею сабағында» 60-

Сурет 3 - Зайсан сексеуілі 

(Holoxylon Ammodendron Bqe) 
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90 жұп гүлдер болады. Генеративтік сабақтың жоғарғы бөлігі гүлденген соң да өсе береді, 

олар ассимиляциялық функцияларды орындайды. Вегетацияның соңына қарай генеративтік 

сабақтың ұзындығы 20 см болып, 27 бунақ пайда болады. Вегетативтік сабақтар сәуірдің 

ортасында, өсімдік гүлдейтін кезде өсе бастайды. Бұтаның өсуі шамамен 7-8 жылғы 

созылады[4]. 

 Жас генеративтік кезеңде сексеуіл жеміс береді. Олардың биіктігі, жан-жағына 

жайылып өсуі жердің құнарлылығына байланысты. Ферғана адырларында қара сексеуілдің 

биіктігі 3-5 метрге жетеді, көп тармақты крона диаметрі 3-4 метр болып, штамба жуандығы 

10 см жетеді. Қара сексеуіл полилграфты түрге жатады, бірақ оның формалық құрамы әлі 

толық зерттеліп болған жоқ. 

Қара сексеуіл (Haloxylon aphyllumMinkv.) ақ сексеуілге қарағанда жуандау әрі ірі 

келеді. Оның биіктігі көбіне 7 метрге дейін жетеді. Ал тамыры 11 метрден де тереңдікке 

кетеді. Бұл өсімдіктер шоғырланып өседі (сурет 4).  

Тұзды сортаң топырақта өсетіндіктен, жасыл өркендері тұзды болады. Жапырақтары 

болмайды, діңдері қисық, жиі бұтақталған, тамыры 8-12 м тереңдікке еніп, жерасты тұзды 

суын сорады. Фотосинтез үдерісі жас өркендерінде жүреді.  

 
Сурет 4- Қара сексеуіл, Саксаул черный (Holoxylon aphyllum Minkv.) 

 

Қара сексеуілдің тамыры 1-жылы 180 см тереңдікке жеткен, жер бетіндегі биіктігінен 

9,9 есе ұзын, көлденең өскіні 18 см болған [4]. Негізгі тамырдың жан-жаққа жайылуы 

жайылуы тек 75 см. тереңдіктен басталады. Біздің зерттеулерімізде қара сексеуілдің 3 

жылдық өсімдігінің бойының биіктігі 0,8 м болса, сол ағаштың тамыры 420 см. тереңге 

бойлап кеткен.  

Тамыр мойына 170 см. тереңдікке дейін 5,5 см. болып анық көрініп, төменге тіке 

бойлаған. Бұл жерде айналасына майда тамыршалар болып жайылып төмендеп борпылдақ 

ылғал топыраққа тірелген 45 см тереңдікте айналасына майда ақ түсті тамыршалар жайған, 

олар көлденең жайылып өскен (сурет 5). 

Негізгі тамырдың жан-жағына тарамданып жайылуы 

100-120 см терең қабаттан басталады. Тарамдалуы сирек, 

жанама тамырлар негізгі тамырдан 140 см. дейін өсіп 

кетеді. Негізгі тамырлар да, жанама тамырлар да 

жапырақтың тығыз қабаттарын жарып өтіп жіңішкереді 

кейде майысып, жабысып қалады. Қара сексеуілдің 6-

жылдағы тамыр жүйесі, жайылып өсуі жөнінен 3-

жылдағымен салыстырғанда өзгешелеу болады. Қара 

сексеуіл биіктігі – 122 см, ал тамырдың өсу тереңдігі 760 

см. Негізгі тамыр 60 см тереңдікте жан-жағына 

тарамданып кеткен, ал негізгі тамырдың жуандауы біреуі 

180 см-де майдалау төрт тамырға бөлініп кеткен, ол 3 

тармаққа бөлінген. Ол жақтан біреуі 180 см-ге көлденең 

өсіп, одан біртіндеп төмен қарай иілген. Оңтүстік 

Сурет 5 - Қара сексеуілдің 1 

және 3 жылдық тамыр 

жүйесі 
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Қазақстан аймағында қара сексеуілдің тамырларының шөл жерлерде жинақты өскендігі 

көрінеді. Жанама тамырлар да тіке төменге қарай бағытталған. Бұл жерлерде бірінші 

сатыдағы тамырлар жақсы дамыса, қосалқы жанама тамырлары әлсіздеу боладыСексеуілдің 

ұшар басы селдір болады, симметриялы болмайды. Қара сексеуілдің жыл бойына өсу 

биіктігі, жақсы жағдай болғанда орташа 15 см, болады, ылғалды жылдары өсу қарқыны 35-

40см. жетеді, ал діңінің өсуі жылына 0,8см болады [5].  

Жапырақтарында аздаған қабыршақтар болады. Жас өскін сабақтары азықтық болып 

саналады. Түйелер үшін жыл бойына тамаша азық болып табылады. 

Сексеуіл тұқымы бір жарнақты болады, лизокарпты, ашық түрде, айналасын бес 

жапырақпен көмкерілген болып келеді. Гүлдің айналасында көлденең орналасқан 5 

қанатшадан тұрады. Гүлдің айналасы жетіліп, піскен уақытта қызғылт түсті флавеноид 

пигменттерін түзеді.Тұқымдары көлденең орналасқан, қоңыр түсті, диаметрі 2,5мм болып 

келеді, оларды эндосперма және перисперма жоқ. Жарнақтағы тұқым шиыршықталған, бұл 

олардың Spirolobeae тегіне жататындығын білдіреді. Жарнақтағы тұқым көкшіл түсті, жан-

жағынан екі жапырақшамен көмкерілген, көлденең кесіндісі эллиптикалық формалы болады. 

эпидермис

эпидермис

мезофилл

эндодерма
өткізгіш 

шоқ

гиподерма

тұз кристалдары

ұлғайтқыш 

10х18

ұлғайтқыш 

20х18

ұлғайтқыш 40х18  
Сурет 6 - Қара сексеуіл (Haloxylon aphyllum Minkv.), Тақыркөл шөлі (Қызылорда облысы), 

тамыз 2016 ж. 
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Көп тіл білу қазіргі заманның талабына сай, қоғамның әлеуметтік-экономикалық, 

ғылыми-техникалық және мәдениет дамуының қайнар көзі. Елбасымыздың Қазақстан 

халқына жолдауында ХХІ ғасырда ақпараттық қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім 

беру саласында төмендегідей міндеттерді шешу керектігін атап көрсетті: Компьютерлік 

техниканы, интернет, телекоммуникациялық желі, электрондық және телекоммуникациялық 

құралдарды, мультимедиялық электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану 

арқылы білім сапасын көрсету. Бүгінгі жас маманнан кәсіптік деңгейі жоғары, өз саласының 

білікті маманы болып шығу үшін бірнеше тілді еркін меңгерген жағдайда үлкен 

жетістіктерге қол жеткізе алатыны белгілі Президентіміз өз Жолдауында Білім саласы 

туралы былай дейді: «Жоғарғы білім жүйесінде жалпы білім беру деңгейі дүниежүзілік 

стандартқа сай болу керек, болашақ маман иелері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін 

білуге, әлемде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер, жаһандану процесі қазіргі 

білімге құштар жастарға арнап ағылшын тілін және басқа да халықаралық тілдерді оқыту 

және танымал ететіндей тұлғаны қалыптастыру тиіс.» – дейді. Осыған қарай отырып, 

Назарбаев Зияткерлік мектептер мен университет Қазақстандық білім көшін бастап келе 

жатқанын және өзге де білім ошақтарына үлгі екендігін айтып отыр. Бұл біз үшін қуанарлық 

жағдай. Бірақ біз осы межені місе тұтып тұрып қалмай, ел страгегиясын қолдап, оның одан 

әрі дамуына үлес қосуымыз қажет. Жоғары мектептің алдында екі жақты міндет қойылған: 

пәндерді ағылшын тілінде оқыту барысында тек қана оның мазмұнынына өзгерістер енгізіп 

қоймай, болашақ маман үшін коммуникативті компетенцияны қалыптастыру қажет [1]. 

Оқытудың жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларын меңгеру - қазіргі 

заман талабы. ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер - бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай 

тәрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндеттер ауыр» 

деген болатын. Ұстаздар қауымының алдында келесідей міндеттер тұр: 

-  Сабақта ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жаңа 

технологияларды қолдану арқылы оқушылардың білім деңгейін арттыру; 

- Шығармашылықпен жұмыс істей отырып, заман талабына сай іскер, жан-жақты, 

терең білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары дамыған шәкірт тәрбиелеу;  

- Сабақта оқытудың жаңа технологияларын тиімді қолдана білу;  
- Оқушының таным белсенділігін қалыптастыру барысында шығармашылық ізденістің 

тиімді жолдарын үйрету міндеттері тұр. 

Ақпараттық – коммуникациялық технология электрондық 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.Білім беруді ақпараттандыру тұжырымдамасында «Білім беру жүйесін 

ақпараттандыру – берілетін білім сапасын көтеруді жүзеге асыруға бағытталған үрдіс, яғни 

еліміздің ұлттық білім беру жүйесінің барлық түрлеріне қазіргі технологияларды тиімді 

ақпараттық технологиялармен алмастыру, оларды сүйемелдеу және дамыту, нақты жүзеге 

асыру шаралары» делінген. 

Білім берудегі ақпараттық технология – оқу мен тәрбие материалдарын үйретуге 

арналған есептеуіш техника мен инструменттік құралдар жиынтығы, сондай-ақ есептеуіш 

техника құралдарының оқу процессіндегі орыны, ұстаздар мен мен оқушылардың еңбегін 

жеңілдетуде оларды пайдаланудың түрі мен әдістері туралы ғылыми білім жүйесі[2]. 

Әр оқытушы сабақта түрлі-әдіс тәсілдерді қолданып, сонымен қатар ақпараттық 

технологиялардың көмегімен материалдары түрлі формада жеткізеді. Ал биология пәнін 

ағылшын тілінде жүргізу оқытушыдан аса үлкен жауапкершілікті талап ететіні белгілі. Кез-

келген педагог сабақ барысында студенттерге, оқушыларға материалды барынша нақты, 

түсінікті, қызықты, білімі алушының жас ерекшелігіне сай жеткізуге тырысады. Қазіргі 

уақытта жаратылыстану бағытындағы мектеп оқулықтары ағылшын тілінде дайындалып 
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жатыр. Ал арнайы лицей, гимназиялармен бірге орта мектептер, ЖОО үш тілді меңгеруді 

бастап кетті[3].Мысалы 2011-2012 оқу жылынан бастап Семей қаласының №37 

гимназиясында эксперимент режимінде 7 сыныпта биология пәнін ағылшын тілінде оқитын 

дарынды балаларға арналған мамандандырылған сынып ашылды.Экспериментті жүргізу 

мақсатында 7 «В» сыныбында биология пәнін ағылшын тілінде жүргізетін пән мұғалімі мен 

ағылшын тілі пәні мұғалімі бірлесіп (Мукаева Г.Т Қармысова Р.Ө), Қазақстан 

Республикасының білім беру стандарты мен Халықаралық білім беру стандартын енгізе 

отырып, «Zambak»баспасынан шыққан Biology Introduction оқулығын негізге ала отырып, 

оқу-әдістемелік құрал әзірледі. Бұл құралда оқушылардың барлық тілдік дағдыларын 

(сөйлесім, тыңдалым, жазылым, оқылым) дамытуға арналған жаттығулар ұсынылды. Бұл 

жаттығулардың бір-біріне ұқсамауы, әр түрлілігі және қайталанбауы оқушылардың 

жалығуына тосқауыл болады. Әрине ағылшын тілінде мектеп оқушыларын оқу құрал 

дайындау үлкен еңбекті қажет етеді. Ал студенттердің оқу материалдарына келетін болсақ 

Елбасының:«Әлемде жарыққа шығатын 10 млн кітаптың 85%-ы ағылшын тілінде шығады. 

Ғылым, даму, ақпаратты технология – барлығы да ағылшын тілінде етек жаюда», - деген 

сөздері-ақ айтып тұр.[4]. Оқулықтан басқа сабақ барысында АКТ кеңінен қолданамыз. Ал 

ағылшын тілінде жүргізілетін пәндер үшін АКТ-дың орыны ерекше. Биология сабақтарында 

ақпараттық-комуникативті технологияның келесідей әдіс-тәсілдерді пайдаланды: 

Слайд-презентациялар. Оқытушы әрбір сабақ мазмұнына сәйкес слайд- презентациялар 

дайындайды. Презентацияда сабақтың барлық кезеңдері біріктіріледі. Презентация суреттер, 

схемалар, кестелер , мәтіндер, сұрақтар, тест тапсырмаларын, танымдық тапсырмаларды 

қамти отырып, студенттердің, оқушылардың сабақққа қызығушылығын, белсенділігін 

арттыру арқылы ақпаратты толық қанды меңгеруге жол ашады. Тақырыпта кездесетін негізгі 

терминдер түсініктемелері ағылшын тілінде көрсетіледі. Мысалы, жасушаның құрылысы 

тақырыбында қолданылатын суреттер мен схемалар, жасуша органоидтарының атаулары 

ағылшын тілінде көрсетіледі.  

Видеофильмдер білім алушыларжануарлар мен өсімдіктерді табиғи түрдегі тіршілік 

әрекеттерін көру арқылы олардың ерекшеліктерін ашуға, табиғаттың құпия сырларын тануға 

мүмкіндік береді. Ағылшын тіліндегі фильмдерді тек көріп түсініп қана коймайды,сонымен 

қатар фильмді баяндау барысында аударма жұмыстарын жасайды. Биологиялық 

терминдердің ағылшын тіліндегі атауларын қайталау арқылы сөздердің орфаэпиясы 

бойынша дұрыс айтылуын үйренеді. 

Электрондық оқулықтар білім мазмұны жүйеленген эстетикалық талғамға сай,тез 

мағлұматтар бере алатын жаңа буын оқулықтары. Электрондық оқулық құрамында негізгі 

білім мазмұны қарастырылған мәтін кестелермен қатар, тест жинақтамасы, тапсырмалары, 

зертханалық жұмыстар, глоссарий бар. Негізгі білім мазмұнын меңгерген студент, оқушы 

тапсырмалар мен тесттерді шешу арқылы, зертханалық жұмыстарды орындау барысында 

алған білімді бекіте алады. Электрондық оқулықтар оқушылардың танымдық белсенділігін 

арттырып қана қоймай, сонымен бірге логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, 

шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. Электрондық оқулық мынандай 

қасиеттерге ие болуы керек: жинақтылық,жүйелілік, эстетикалық көркемдігі, жылдамдығы. 

Электрондық оқулықтар жоғары ғылыми және әдістемелік деңгейде жасалады және 

бағдарлама мен стандарттың дидактикалық бірліктерін анықтайтын, білім беру 

стандарттарына толығымен сәйкес келуі керек. Электрондық оқулықтар білім беру 

жүйесінде қашанда тиімді құралболып табылады. Мысалы, теориялық материалды өз 

бетімен оқып үйренуге, зерттеуге мүмкіндік береді;сабақты иллюстрациялық 

материалдармен жабдықтауға көмектеседі; сабақта және сабақтан тыс уақытта өз бетімен әр 

түрлі деңгейлі шығармашылық тапсырмаларды орындауға мүмкіндік береді. 

Виртуалды зертханаларәртүрлі құбылыстар мен заңдылықтардың ерекшеліктерін 

түсіну үшін виртуалды түрде зертханалық жұмыстар жасауға мүмкіндік беретін электронды 

жүйе. Мысалы генетиканың заңдарын түсіну үшін виртуалды зертханада мультимедиялық 
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деңгейде зерттеу жұмысы жасалады. Зерттеу барысында оқушы тұқым қуалау 

заңдылықтарын терең түсінеді. 

Интернет жүйесін қолдану арқылығылымының әртүрлі салалары туралы жүйелі білім 

алуға болады.Интернет желісі арқылы онлайн сабақтарға қатысып, басқа ұстаздармен 

тәжірбие алмасуға, білім жетілдіруге болады. Сонымен қатар интернет желісінен тақырыпқа 

қажетті қосымша ақпаратты сол сәтте тауып, талқылап сабақ барысында қолдануға ыңғайлы. 

Адам көру мүшесі арқылы сыртқы ортаны танып, зерттеп отырады. Сыртқы ортадан 

қабылдайтын ақпараттың 80-90% көру мүшесі арқылы болатынын ескерсек сабақта 

ақпараттық технологияларды қолдану, көрнекі материалдарды қолдану тиімді болып 

табылады. 

Уақыт талабына байланысты Қазақстандықтар мемлекеттік немесе жеке бас істер 

барысында халықаралық қатынастар жасайды. Жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде 

оқытудағы мақсат-ғылым мен технология саласында жарысу, артта қалмау. Сапалы 

аудармалар жасап, мемлекетке білім мен технология жаңалықтарын енгізу де - шет тілін 

білудің жемісі. Демек, жартылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқыту – дүниежүзілік 

қатынас тілін меңгерту – Қазақстан мемлекетінің болашағы мен жастары үшін 

пайдалы.Қоғамның бүгінгі әлеуметтік тапсырысы жаратылыстану-математикалық, химия-

биологиялық пәндер бойынша ғылыми дайындықтың әлдеқайда жоғары деңгейін 

қамтамасыз ету; сонымен қатар білім беруде осы бағыттағы пәндерді ағылшын тілінде 

оқытуды жүзеге асыру[5]. 

ЖОО – да бірнеше пәндерді ағылшын тілінде жүргізу бәсекеге қабілетті болашақ 

мамандарды даярлаудағы қазіргі жүргізіліп отырған үш тұғырлы тіл саясатының бір жағы 

болып табылады. Жол картасының мақсатында көрсетілгендей Қазақстан Республикасында 

білім берудің барлық деңгейлерінде бәсекеге қабілеттілікті арттыру үшін үш тілде білім 

беруді кезең-кезеңмен енгізуді қамтамасыз ету және адами капиталды дамыту болып 

табылады. 

Расында да, ағылшын тілін білу жастарға әлемнің ең үздік ЖОО-да білім алуға, 

алдыңғы қатарлы мемлекеттерде тәжірибе жинауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл 

әлемнің әр түкпірінде кәсіпкерлікпен айналысудың, іскерлік қарым-қатынас жасаудың 

маңызды талабы болып табылады. Бірнеше тілді меңгерген азаматтардың өз елінде де, 

шетелде де бәсекеге қабілетті тұлғаға айналары сөзсіз. Тәжірибе көрсеткендей, тіл – 

мәдениеттің кілті, ұлттық бірліктің жалпы механизмі, ұлттың әлеуметтік құрылым болуының 

басты құралы. «Тілі бірдің – тілегі бір», «тіл тағдыры – ел тағдыры» екендігін жадымызда 

ұстай отырып, ел бірлігінің негізі – тіл бірлігіне қол жеткізу жолында қызмет ету – парыз».  
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Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша алдағы он жыл ішінде 

халықты дәрімен қамтамасыз етуде өсімдіктерден алынған препараттардың үлесі 60 

пайыздан астам болуы мүмкін1. Қазақстан Республикасы территориясында алты мыңнан 

астам өсімдіктер түрлері кездеседі, олардың көпшілігінен қажетті дәрілер өндіруге болады. 

Осы уақытқа дейін олардың тек 130 түрі ғана дәрілер өндіру үшін шикізат ретінде 

пайдаланылады2. 

Шығыс Қазақстан Алтайдың оңтүстік-батыс бөлігін, Зайсан қазаншұңқырын, Қалба 

таулы қыратын, Сауыр-Тарбағатай жотасын, Ертіс жанындағы жазық даланы және Қазақтың 

ұсақ шоқыларының шығыс бөлігін ала орналасқан. Шығыс Қазақстан пайдалы өсімдіктерге 

бай, оларды зерттеу биологиялық белсенді заттарға толы жаңа дәрілік өсімдіктердің түрлерін 

іздестіру болашағы зор [3, 4]. 

Шығыс Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және олардың ресурстарының қазіргі 

жағдайы туралы мәліметтер Д.К. Айдарбаева 5мен А.Б. Мырзағалиеваның 6-

11еңбектерінен белгілі.  

Д.К.Айдарбаева Оңтүстік Алтай тауларының (Қатонқарағай, Күршім аудандары) 

бұрынғы зерттелмеген өндірістік маңызы бар қопа құрайтын 26 – өсімдік түрлерін анықтап 

олардың карта сызбасын жасаған. Оңтүстік Алтай тауларында 26 өсімдіктерінің табиғи 

шикізат қорлары зерттелген: filipendula ulmaria (21,1 т), ephedra equsetina (154,7 т), crepis 

sibirica (4,6 т), veratrum lobelinum (189,9 т/221,8 т), veratrum nigrum (8,6 т), sanqusorba 

officinalis (10,8 т тамыры), buphlurum anreum (11,6 т жерүсті), buphlurum multinerve (5,8 т 

жерүсті), bergenia crassifolia (32,4 тамыры) және т.б. 

Д.К. Айдарбаева пайдалы (оның ішінде дәрілік өсімдіктер бар) өсімдіктердің қазіргі 

жай-күйін және пайдалануын есепке ала отырып, бұл өсімдік түрлерінің шикізат даярлау 

қарқынын сараптап, әр өсімдік түрлеріне жеке-жеке тоқталып, оларды тиімді пайдалану және 

сақтау жөнінде ұсыныстар берген. 

А.Б. Мырзағалиева Батыс Алтай және Нарын жоталарының табиғи флорасының дәрілік 

өсімдіктерін зерттеу нәтижесінде зерттеуге алынған 8 жотаның өнімдік қоры келесідей 

екендігін айқындаған:Иванов жотасында – 21 түр (2737, 4 т), Үлбі жотасында - 22 түр (2162,1 

т), Оба жотасында - 13 түр (1986,3 т), Листвяга жотасында - 23 түр (3032,3 т), Холзун 

жотасында - 30 түр (3328,1 т), Көксу жотасында - 15 түр (2654,8 т), Тигирецкий жотасында - 

11 түр (1487,3 т), Нарын жотасында - 22 түр (2843,0т. 

А.Б. Мырзағалиева дәрілік өсімдіктер ішінен өндірістік қор түзетін түрлерге veratrum 

lobelinum (2664,2 т), delphinium elatum (1134,4 т), chamae nerion angustifolium (1141,2 т), 

aconitum apetalum (911,8 т), aconitum leucostomum (1297,5 т), bergenia crassifolia (765,5 т), 

saussarea latifolia (558,5т), paeonia anomala (786,1т) жататындығын жете анықтаған. 

А.Б. Мырзағалиева жалпы алғанда, Батыс Алтай және Нарын жоталарында дәрілік 

өсімдіктердің түрлік құрамын, таралуын және олардың табиғи қорларын анықтаған. Мысалы, 

Батыс Алтай жоталарында дәрілік өсімдіктердің 459 түрі (184 түрі ресми, ал 275 түрі 

болашағы зор), ал Нарын жотасының территориясында дәрілік өсімдіктердің 312 түрі, 

олардың 151 түрі ресми, 161 түрінің келешегі мол екендігін анықтаған. 

Шығыс Қазақстанның дәрілік өсімдіктерін қандай да бір аурулардың алдын алуда, 

емдеуде қолданылуына байланысты бірнеше топтарға біріктіруге болады1. Мысалы:  

-қан айналу жүйесіне әсер ететін – кәдімгі бөріқарақат (Berberis vulgaris), дәрілік 

шүйгіншөп (Valeriana officinalis), шілтер жапырақ шәйқурай (Hypericum perforatum), кәдімгі 

құлмақ(Humulus lupulus) және т.б.;  

- гипертониялық ауруға – кәдімгі шәңкіш (Viburnus opulus), дәрілік қырмызыгүл 

(Calendula officinalis), жүрек тау жалбызы (Leonurus cardiaca), алқызыл долана (Crataegus 

sanguine) және т.б.;  

- бронхиалды астмаға – өгейшөп (Tussilago farfara), дәрілік жаужапырақ (Melissa 

officinalis), егістік яруткасы (Thlaspi arvense) және т.б.;  

-қақырық түсіретін – кәдімгі шәңкіш (Viburnus opulus), үлкен жолжелкен (Plantago 

major), дәрілік бақ-бақ (Taraxacum officinale), кәдімгі арша (Juniperus communis) және т.б.;  
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-орталық жүйке жүйесін тыныштандыратын – кәдімгі таушымылдық (Paeonia anomala), 

бұрышты жалбыз (Mentha piperita), көкшілсұр бүлдірген (Rubus caesius) және т.б.;  

-асқазан-ішек жолдарына әсер ететін – сүйелді қайың (Betula pendula), шырмауық 

(Glechoma hederacea), дәрілік қандышөп (Sanguisorba officinalis), кәдімгі жұпаргүл (Origanum 

vulgare) және т.б.;  

-іш өткізетін – қосүйлі қалақай (Urtica dioica), ірі түйежапырақ (Arctium lappa), жалаң 

мия (Glycyrrhiza glabra) және т.б.;  

- диабетке қарсы – құс оты (Polygonum aviculare), көкшілсұр бүлдірген (Rubus caesius), 

қосүйлі қалақай (Urtica dioica), кәдімгі арша (Juniperus communis), қара қарақат (Riber 

nigrum) және т.б.;  

-өт айдайтын – биік андыз (Inula helenium), күйдіргіш қалақай (Urtica urens), кәдімгі 

түймешетен (Tanacetum vulgare), итмұрын (Rosa) және т.б.;  

- зәр айдайтын – бөріжидек (Lonicera), қызылбас беде (Trifolium pretense), кәдімгі 

зығырот (Linaria vulgaris), кәдімгі таңқурай (Rubus idaeus), құс оты (Polygonum aviculare) 

және т.б.;  

-қан тоқтататын – шілтер жапырақ шәйқурай (Hypericum perforatum), күйдіргіш қалақай 

(Urtica urens), дәрілік қандышөп (Sanguisorba officinalis), кәдімгі таушымылдық (Paeonia 

anomala), кәдімгі мыңжапырақ (Achillea millefolium) және т.б.;  

-тері ауруларына – қотыр қайың (Betula pendula), кәдімгі бүрген (Viburnus opulus), 

қосүйлі қалақай (Urtica dioica), қара қарақат (Riber nigrum) және т.б.  

Дәрілік өсімдіктер тұнба, қайнатпа, шай, ұнтақ, т.б. түрінде қолданады. Аталған дәрілік 

заттарды жасауда дәрілік өсімдіктер шикізатының шөбі, жапырақтары, жемістері, гүлдері, 

тамырлары, т.б. жер үсті және жер асты бөліктері қолданылады1.  

Шөптермен емдеу, фитотерапия – бұл өте ерте медициналық ғылымдардың бірі, оның 

тарихы 7 мың жылдан асып жығылады. Бүгінде заманауи медицина шөптерді қолдану – бұл 

сауықтыру мен денсаулықты сақтандырудың бірден-бір ең қауіпсіз және тиімді әдісі 

екендігін мойындайды.Осы мақсатта жергілікті дәріханалар жүйесінде отандық «Зерде-

Фито» ЖШС (Шымкент), «Planta Harmony» ЖШС (Шымкент), «Planta Natura»ЖШС 

(Шымкент)және «Добрые традиции» деген атпен белгілі «Фирма Илья» ЖШС (Өскемен) 

өнімдері кең сатылымда. 

«Зерде-Фито» ЖШС – Орталық Азия өңіріндегі фитоөнімдер өндірісімен айналысатын 

ірі компания. Бүгінгі күні компания нарықтың 80% астамын ала отырып, өсімдікті дәрілік 

дәрі-дәрмектерді отандық өндірушілердің арасында көшбасшы тұғырда.«Зерде-Фито» ЖШС 

компаниясы 16 жылдан бері шөптер, шөптер жинағы, фито-шайлар мен дәрілік 

өсімдіктерден дайындалған басқа да өнім түрлері өндірісімен айналыса отырып, 

тұтынушыларды денсаулықты сақтау және нығайту үшін сапалы, экологиялық таза өсімдік 

өнімдерімен қамтамасыз етіп келе жатыр.Компанияның тауар жинағында өнімнің 280-нен 

астам түрі бар, жыл сайын 1000 тоннадан астам дәрілікөсімдіктер шикізаты қайта өңделеді. 

Бұл жартылай валентті жинақтар, иммунды-дәрумендік жинақтар, моно шөптер, емдік фито-

шайлар, қоспалары бар көк шай, «Зердейка» балалар фито-шайлары, «Зерде-Леди» әйелдер 

желісі фито-шайлары, дәрілік құралдар және тағамға биологиялық белсенді қоспалар12. 

Өскемен қаласында орналасқан «Фирма Илья» ЖШС 2002 жылдан бастап 

фармацевтикалық нарыққа әр түрлі фито шайлардың 28 атауын шығарды. Фитошайлардың 

қан айналу, жүйке, тыныс алу, ас қорыту жүйелерінің, бауыр, өт қабы және өт жолдары, 

бүйрек, қуық, зәр шығару жолдарының, аналық жыныс ауруларының, тері, ауыз қуысының 

ауруларында, зат алмасу бұзылғанда сауықтырушы және профилактикалық әсерлері бар. 

Өнімнің ассортиментінде, сонымен қатар дәруменге бай фито-шайлар мен балаларға 

арналған фито-шайлардың кең таңдауы бар13. «Фирма Илья» ЖШС тауарлар өндірісіне 

Шығыс Қазақстанның дәрілік өсімдіктерінің қорын қолданады. Дегенмен, мамандардың 

жетіспеуінен екі жыл бұрын . «Фирма Илья» ЖШС өсімдік тектес тағамға биологиялық 

активті қоспаларды шығару өндірісін толығымен тоқтатты. 
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Жүргізілен ғылыми-зерттеу жұмыстарын зерделей келе, Шығыс Қазақстанның 

табиғаты дәрілік өсімдіктерге өте бай және оларды табиғи биологиялық белсенді заттардың 

жаңа көздері ретінде зерттеу, пайдалану болашағы зор екендігіне, сонымен қатар аймақтың 

дәрілік өсімдіктерінің табиғи ресурстары әлі де болса отандық фитотерапияда кеңінен 

қолданылмайтындығына, оларды отандық және жақын шет елдік өсімдік тектес дәрілік 

заттардың өнірісінде барынша пайдалануға мүмкіншіліктері зор екендігінекөз жеткізуге 

болады. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА И УЛИТЫ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ НАСОСОВ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА 

 

Использование резиноподобных материалов, а особенно полиуретановых материалов в 

качестве защитных покрытий представляет значительный интерес для науки и техники [1-7]. 

Эти полимерные материалы характеризуются высокими технологическими и 

эксплуатационными характеристиками. Однако, несмотря на привлекательные свойства эти 

покрытия неустойчивы к воздействию таких факторов как ультрафиолетовое излучение, 

воздействие кислот, перепада температур, теплового расширения, проникания влаги внутрь 

материала и т.д. В связи с этим необходимо более глубокое изучение свойств полиуретана 

после различных обработок и применения различных модификаторов.  

В настоящей работе в качестве альтернативы нержавеющей стали 12Х18Н10Т 

предлагается использоватьмодифицированный полиуретан для изготовления рабочего колеса 

и улиты горизонтального насоса. 

В качестве материала для исследования был выбран полиуретан - форполимер 

(преполимер) на основе полиэфира и толуилендиизоцианата (ТДИ).  

http://www.zerdefito.kz/
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Образцы модифицированного полиуретана подготовлены на предприятии ТОО 

"Ремстройполимер" (г.Усть-Каменогорск).В заводских условиях отлиты образцы 

полиуретана с добавками кремния (1%) и нитрида кремния (1, 2, 3, 5% - по массе). 

Твердость полиуретановых образцов определяли согласно требованиям ГОСТа 263-

75. Резина. Метод определения твердости по Шору А. 

Механические испытания образцов на растяжение при комнатной температуре 

проводили на универсальной установке для испытаний материалов WDW-5E, в соответствии 

с требованиями ГОСТа 270-75 для полиуретана. Испытания заключались в одноосном 

статическом растяжении плоских образцов до разрыва, с измерением предела прочности – 

В, относительного удлинения до разрыва – . 

Также проведены испытания на определение абразивного износа полиуретана в 

соответствии с ГОСТ 23.208-79 на специальной установке с использованием ролика-

индентора диаметром 47 мм под нагрузкой 1,6 кг с использованием абразивного порошка в 

течение 600 секунд. 

Испытания образцов на коррозионную стойкость проводили согласно ГОСТ 9.030-74 – 

Метод испытания резины и резиновых изделий на стойкость в ненапряженном состоянии к 

воздействию жидких агрессивных сред. 

Степень водопоглощения полиуретана оценена в соответствии с ГОСТ 2678-94 с 

использованием аналитических весов. 

 В качестве модификатора полиуретана выбраны порошки графита, а также нитрид 

кремния. 

 Нитрид кремния обладает высокими показателями твердости, трибологических и 

упругих характеристик, низкой плотностью, достаточной механической и термопрочностью, 

инертен по отношению ко многим агрессивным средам, а также является не дефицитным 

материалом. Наиболее оптимальными методами получения нитрида кремния являются 

методы прямого синтеза и механосинтеза с последующим отжигом в вакууме. В качестве 

исходного сырья – использован металлургический кремний казахстанского производства. 

Для проведения синтеза нитрида кремния нами было проведено измельчение кремния на 

прессе ИП-2500 М Авто приблизительно до фракции размером 1 мкм (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) металлургический кремний б) порошок кремния 

Рисунок 1 – Образцы кремния 

 

Получение нитрида кремния проведено методом прямого синтеза в индукционной печи 

AgatronicG (рис. 2). Длительность синтеза была не менее 1 часа. Предварительно порошок 

кремния был помещен в графитовый тигель и сверху в 

зону нагрева печи подавался газообразный азот (рисунок 

2). 

Порошок после синтеза был исследован на 

рентгеновском дифрактометре на предмет образования 

соединений нитрида кремния. Рентгенодифракционный 

фазовый анализ показал, что в процессе прямого синтеза 

исходный кремний полностью переходит в Si3N4. 
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Изготовление изделий из полиуретана включают технологический этап дегазации, для 

которого необходимо проектирование и изготовление химического реактора. Для 

проведения дегазации преполимера- необходимо обеспечить следующие условия:  

- Разогрев преполимера до температуры 100-120 градусов Цельсия; 

- Вакуум 10
-1

 мм.рт.ст.; 

- Интенсивное перемешивание преполимера. 

На основании анализа литературы спроектирован ёмкостный 

реактор-котёл (рисунок 3) из нержавеющей стали. Нагрев 

осуществляется за счёт рубашки, которая обхватывает котёл, 

теплоноситель - антифриз с повышенной рабочей температурой, нагреватель -ТЭН с 

датчиком температуры. Вакуум осуществляется вакуумным насосом через штуцер в крышке 

реактора. Интенсивное перемешивание полимера обеспечено мотор–редуктором 

установленным на стойку, передача механической энергии на мешалку осуществлена через 

муфту для устранения осевого биения, которое может повредить уплотнитель. Стойка так же 

включает два радиально-упорных подшипника для исключения биения вала.  

Загрузка реактивов в реактор и слив готовой смеси производится через 

соответствующие люки и шаровой кран.  

Оборудование крепится к стойке с подъёмным механизмом. 

Твердотельное моделирование и проверка эргономики производились в САПР 

Solidworks. 

Таким образом, в данной работе произведены следующие проектно-конструкторские 

изыскания: 

 Определены объём реактора исходя из технологической потребности лаборатории; 

 Определены форма реактора, обеспечивающая оптимальное промешивание 

преполимера (без застойных зон); 

 Определены тип перемешивающего устройства, исходя из технологических 

требований - оно должно исключать попадание в преполимер безвоздушной среды; 

 С помощью метода конечных элементов произведены расчёт нагревающей рубашки, 

определена целесообразность включения в конструкцию рубашки турбинки для 

равномерного распределения тепла по объёму рубашки; 

 Определена необходимая энергия для перемешивания смеси, исходя из неё - 

подобран мотор-редуктор; 

 Спроектирована конструкция стойки, подобраны муфты, подшипники качения, 
спроектирован вал; 

 Определены согласно справочникам допуски и посадки необходимые для 

обеспечения надёжной работы привода, произведен расчет размерных цепей; 

 Подобрано уплотнительное устройство для обеспечения вакуума при температурах 
120 градусов Цельсия; 

 Разработаны элементы конструкции обеспечивающие ввод и вывод компонентов из 
ректора при обеспечении соответствующей герметичности; 

 Спроектирован стенд для установки ректора; 

 Разработана техника безопасности при работе с реактором; 

 Определена технология производства реактора. 
 

Рисунок 2 - Процесс синтеза 

нитрида кремния 
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Рисунок 3 - Ёмкостный реактор-котёл для нагрева, смешивания и литья полиуретановой 

смеси 

 

Для получения однородных изделий преполимеры перед смешиванием с отвердителем 

проводили дегазирование в реакторе (камере для нагревания) с помощью нагрева в вакууме 

не ниже 10
-1

 мм.рт.ст. Так как жизнеспособностьреакционнойсмеси на основе 

преполимераоколо 8 мину тдегазацию следуе тпродолжать при смешивании с отвердителем. 

Повторная дегазация после смешивания не проводится в силу малой жизнеспособности смеси. 

Дегазация завершается, когда прекращается интенсивное пенообразование. В нашем 

случае время дегазации составляет 1-1,5 ч в зависимости от размеров отливаемой детали. 

В реакторе проводится автоматическое смешивание смеси с помощью 

электродвигателя, соединенного через вал с вращающимися лопастями и закрепленного в 

реактор. Время смешивания зависит от количества и активности преполимера, температуры. 

В случае нашей технологии время смешивания – 3 мин. 

Нами выбрано открытое литье-простейший и наиболее экономичный метод литья, 

нетребующий дополнительного оборудования. Смесь преполимера с отвердителем заливается 

в открытую форму и выдерживается в ней при заданной температуре до отверждения. 

Необходимое условие – заполнение формы без захвата воздуха-обеспечивается 

минимизацией расстояние до формы. 

Перед заливкой форма должна быть обработана антиадгезивом. Для этой цели мы 

использовали машинное масло. 

Если в форме происходит обрезинивание металлических деталей, как в случае изготовления 

рабочего колеса, соответствующие металлические вкладыши должны быть механически 

обработаны и очищены для улучшения адгезии. При этом чтобы получить качественное 

обрезинивание нами предлагается сверлить отверстия в металлических вставках, которые не 

существенно буду влиять на их прочность. 

Для получения однородных изделий форму рекомендуется нагревать почти до 

температуры отверждения. Режим отверждения имеет решающее значение для получения 

качественных и стабильных по свойствам полиуретанов. Для отверждения смеси использовали ту 

же камерную печь, где проводилось предварительное прогревание форм. Весь цикл отверждения 

смеси осуществлялся в форме. 

Температуру отверждения выбрали 110-115°С в зависимости от размеров и формы 

конкретной детали насоса. 

Лабораторными исследованиями установлено, что оптимальным сочетанием 

прочности, твердости, а также коррозионной стойкости обладают образцы полиуретана с 

термически обработанные при 110
0
С в течение 4 часов. Поэтому при разработке технологии 

продолжительность отверждения не превышает 4 часов. 

Для проведения термообработки (отверждения) отлитых деталей из полиуретана. 

Выполнены работы по восстановлению и модернизации большой камерной (муфельной) 

печи (рисунок 4), которая поддерживает температуру в пределах 180…300 C° с допуском не 

более 5%, что вполне достаточно для качественной работы. 
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Внутренние размеры камеры печи 400х400х600 мм. Температура до 300С 

автоматически поддерживается датчиком-регулятором. Температура контролируется 

термопарой, подсоединенной к цифровому мультиметру. 

Для изготовления форм (рис. 5, а) для открытого 

литья деталей насосов из полиуретана использован 

имеющийся трёхкоординатный фрезерно-

гравировальный станок с числовым программным 

управлением (рис. 5, б). Формы сделаны из оргстекла, 

что позволило уменьшить шероховатость поверхности, 

а также получены формы из литьевого силикона, что 

позволяет легко извлекать детали из форм. 

Согласно разработанной технологии и с 

использованием описанного оборудования были 

изготовлены опытные образцы рабочего колеса и улиты 

горизонтального насоса типа ЯНЗ, которые почти в 2 

раза легче металлических аналогов и имеют 

оптимальную геометрию (рис. 6). В программных 

комплексах CosmosFloworks и Ansysfluent, получены 

математические модели, удовлетворяющие заданным критериям оптимальности. То есть, 

найден оптимальный, сложный профиль лопаток колеса, обеспечивающий минимальное 

трение и износ поверхности. Уникальный профиль центра колеса, а также форма ребра 

выталкивающих лопаток уменьшает завихрение жидкости и сокращает давление, а также 

усиливает радиальную скорость в центральной части лопатки, устраняя спиральное 

движение жидкости внутрь и замедляя износ корпуса улиты. 

 

 
Рисунок 5 – Форма для литья рабочего колеса и трёхкоординатный фрезерно-

гравировальный станок 

 

 
 а)  б) 

Рисунок 6 – Образцы рабочего колеса (а) и улиты (б) насоса из полиуретана  

 

В связи с крупнозернистостью и неоднородностью структуры литой нержавеющей 

стали, литые рабочее колесо и улиту предлагается использовать только для насосов, 

откачивающих растворы с повышенной концентрацией кислот (азотная, серная – свыше 

40%). А в других, то есть обычных, условиях эксплуатации предлагается заменить 

нержавеющую сталь на модифицированный полиуретан (рис.6).  

Рисунок 4 – Камерная 

(муфельная) печь 
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Показано, что в зависимости от крупности порошков, распределение частиц нитрида 

кремния по глубине отлитого полиуретана разное, крупные частицы больше располагаются в 

глубинных слоях отлитых образцов.  

Результаты механических испытаний образцов на одноосное растяжение показали, что 

нитрид кремний в отличие от кремния существенно увеличивает предел прочности образцов 

полиуретана. Значение предела прочности полиуретановых образцов увеличивается с 

повышением доли нитрида кремния от 1до 3%. Дальнейшее увеличение доли нитрида 

кремния до 5% резко снижает прочность в 3,5 раза по сравнению с максимальным 

значением.  

Установлено, что образцы полиуретана обладают высокой пластичностью, удлинение 

при растяжении в нагруженном состоянии достигает более 150 мм, кроме образцов 

полиуретана с 5% нитрида кремния. 

Ранее нами показано [8], что повышение поверхностной твердости наблюдается у 

образцов после термообработки в виде отжига, как и у партии с модификатором - графитом, 

так и без модификатора. Показано, что в случае применения форполимерадля производства 

полиуретановых деталей насосов возможно модифицировать его графитом, при этом не 

целесообразно увеличивать продолжительность отжига отверждения свыше 4 часов [8]. 

Полиуретан по абразивной износостойкости превосходит сталь 12Х18Н10Т, что связано с 

хорошей эластичностью полиуретана. 

В настоящей работе установлено, что твердость полиуретана с концентрацией нитрида 

кремния (дно образца) больше (НА≈94 по Шору, шкала А) чем твердость поверхности 

(НА≈91) с меньшей концентрацией нитрида кремния. Наиболее высокая твердость 

наблюдается при добавлении 2-3% нитрида кремния. Износостойкость лучше у образца с 2% 

нитрида кремния. Водопоглощение низкое также у образца с 2% нитрида кремния. 

Выводы: 

1. Разработан эффективный способ синтеза порошков Si3N4 из металлургического 

кремния, которые использованы как добавки в полиуретан. 

2. Были проведены исследования по модификации состава и свойств полиуретана. 
Нитрид кремния в отличие от кремния существенно увеличивает предел прочности образцов 

полиуретана. Наиболее высокая твердость наблюдается при добавлении 2-3% нитрида 

кремния. Износостойкость лучше у образца с 2% нитрида кремния. Водопоглощение низкое 

также у образца с 2% нитрида кремния. 

3. Разработано и изготовлено технологическое оборудование для нагрева и литья 
полиуретановой смеси с возможностью дегазации и смешивания.  

4. Изготовлены опытные образцы рабочего колеса улиты насоса типа ЯНЗ из 
модифицированного полиуретана по разработанной технологии. 

Таким образом, в результате реализации НИР появилась возможность организации в 

университете собственного участка по производству полиуретановых деталей, который в 

дальнейшем, будет полезен в других проектах по коммерциализации результатов научной 

деятельности, поскольку сортамент продукции из полиуретана очень широкий и начал 

пользоваться большим спросом в мире. 
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УДК 511.172 

ЖАЛЕЛОВА Ж.Н., БЕКТЕМБАЕВА А.С., АМЕНОВА Ф.С. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

МЕКТЕП МАТЕМАТИКА ЕСЕПТЕРІН ШЕШУДЕ САЛЫСТЫРУЛАР 

ТЕОРИЯСЫНЫҢ ҚОЛДАНЫСЫ 

 

Элементарлы сандар теориясынан маңызды орын алатын мәселелердің бірі - 

салыстырулар теориясы.Салыстырулар теориясының көмегімен элементарлы 

математиканың, яғни мектеп математикасының көптеген қызықты, математикалық 

олимпиадаларда жиі кездесетін, қиындығы жоғары есептерін шешуге болады: дәреже 

түрінде берілген санның, сандық өрнектің соңғы екі, үш, бірнеше цифрін табу; дәрежемен 

байланысты санды өрнектердің бөлінгіштік қасиеттерін дәлелдеу; дәреже түрінде берілген 

санның, дәрежемен байланысты санды өрнектердің бүтін санға бөлгендегі қалдықты табу; 

егерa мен b - ны m- ға бөлгендегі қалдықтар тең болса, онда кез келген натурал n үшін na  

мен nb -ін m-ға бөлгендегі қалдықтары тең екендігін дәлелде; егер бүтін a және b сандарын c 

натурал санына бөлгендегі қалдықтары тең болса, онда олардың бірдей натурал дәрежелерін 

c-ға бөлгендегі қалдықтары да тең екендігін дәлелде деген сияқты есептерді шешу 

барысында салыстырулар теориясын қолдана аламыз[1]. 

Мектеп курсы математикасында жай сандар, бүтін сандар, бөлінгіштік және оның 

қасиеттері, қалдықпен бөлу сияқты тақырыптардан соң, математикалық олимпиадаларға 

даярлық ретінде, математикалық білімді тереңдету мақсатында, математикалық сыныптарда 

қосымша салыстырулар теориясынан элементарлы білімдер жүйесін беруге болады [2]. 

Салыстырулар теориясын элементарлы математика есептерін шешуде қолдану үшін 

қажетті білім-біліктер қысқаша жүйелендіріліп әдебиет көзінде берілген. Бұл мақалада 

салыстырулар теориясының көмегімен бөлінгіштіктің белгілері дәлелдеулерімен беріліп, 

бөлінгіштіктің белгілеріне, салыстырулар теориясының қолданысынамысалдар келтірілген.  

Салыстырулар теориясының көмегімен бөлінгіштіктің белгілерін алуға болады. 

2,3,4,5,7,11 2,3,4 сандарына бөлінгіштіктің белгілерін қарастырайық. Кез келген a бүтін саны 
ондық санау жүйесінде  

n

naaaaaa 10...101010 3

3

2

210   түрінде жазылады, мұндағы 

 9,...,2,1,0,...,, 10 naaa жиынының элементтері [3, 4]. 

2-ге бөлінгіштік белгісі. 5210  , онда )2(mod010  , )2(mod0102  , )2(mod0103  , 

...Сондықтан 
n

naaaaa 10...1010 2

210   саны 2-ге бөлінуі үшін, 0a  саны 2-ге 

бөлінуі тиіс, яғни, )2(mod00 a . Соңғы салыстыру орындалу үшін, 0a санының 2-ге 

бөлінуі, яғни 0a /2 орындалуы қажетті және жеткілікті. Бұдан a саны 2-ге бөлінуі үшін, оның 

соңғы цифры 0a -дің 2-ге бөлінуі қажетті және жеткілікті деген ереже шығады. 

3-ке бөлінгіштік белгісі. )3(mod110  , )3(mod1102  ,... болғандықтан және 

салыстырудың қасиеттеріне сүйеніп, мына салыстыруды жазамыз: 

 ,3mod...10...101010 3210

3

3

2

210 n

n

n aaaaaaaaaaa   
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бұдан  3mod...3210 naaaaa  . Сонымен, a саны 3-ке бөлінуі үшін оның 

цифрларының қосындысы 3-ке бөлінуі қажетті және жеткілікті деген ережеге келеміз. 

)9(mod110   болғандықтан, a  санының 9-ға бөлінгіштік белгісі де 3-ке бөлінгіштік белгісіне 

ұқсас. 

4-ке бөлінгіштік белгісі. )4(mod0102  , болатынын ескеріп,  

     4mod010...101010 2

32

2

10  n

naaaaaa  

салыстыруы орындалуы үшін )4(mod01010  aa  салыстыруы орындалуы қажетті және 

жеткілікті екенін көреміз. Соңғы салыстырудан санның 4-ке бөлінгіштік белгісі қорытылады: 
a санының ең соңғы екі цифрын өрнектейтін сан 4-ке бөлінсе, онда ол санның өзі де 4-ке 

бөлінеді.  

)25(mod0102   болғандықтан 25-ке бөлінгіштік белгісі де осыған ұқсас. 

5-ке бөлінгіштік белгісі. 10  0 (mod 5), )5(mod0102  , ... болғандықтан,  

 5mod010...101010 3

3

2

210  n

naaaaaa  

салыстыруы орындалу үшін  5mod00 a салыстыруының орындалуы жеткілікті. Сонымен 

a саны 5-ке бөлінуі үшін оның соңғы цифры 5-ке бөлінуі қажетті және жеткілікті деген 

қорытындыға келеміз. 

11-ге бөлінгіштік белгісі. Мынандай салыстыруларға сүйеніп 

)11(mod110  ,  

)11(mod1102  ,  

)11(mod1103  , 

мына салыстыруларды жазамыз: 

   11mod1...10...101010 3210

3

3

2

210 n

nn

n aaaaaaaaaaa 
 

Онда 

     .11mod011mod1...3210  n

n
aaaaa

 
Сонымен, a санының бірліктерінен бастап, тақ және жұп орындарда тұрған 

цифрларынан құралған екі қосындының айырмасы 11-ге бөлінсе, онда a санының өзі де 11-

ге бөлінеді.  

Мысалы. 39721 саны 11-ге бөлінеді. (1+7+3)-(2+9)=0 , ал ол 11-ге бөлінеді. 

7-ге және 13-ке бөлінгіштік белгісі. 100171113 екенін тексеруге болады. Сондықтан 

)7(mod1103  , (mod 13) 

)7(mod1106  , (mod 13) 

)7(mod1109  ,(mod 13),... 

салыстырулары орындалады. Егер a санының барлық цифрларын оң жақтан бастап 3 
цифрдан бөліп топтасақ 

...)1010(10)1010(10)1010( 2

876

62

543

32

210  aaaaaaaaaa  

енді алдыңғы салыстыруларға негізделіп, былай жазамыз: 

         13mod,7mod0...101010101010 2

876

2

543

2

210  aaaaaaaaaa

мұндағы 

     ,...1010,1010,1010 2

876

2

543

2

210 aaaaaaaaa   

жақшалар өзіміз білетін үш таңбалы сандар. Бұл үш таңбалы сандарды 

,..., 345012 aaaaaa түрінде жазуға болады, онда  
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)7(mod0...678345012  aaaaaaaaa , (mod 13).  

Соңғы салыстыру орындалса, a саны 7-ге не 13-ке бөлінеді. 

Енді a санын әдеттегі түрде жазсақ  

01110 ...10...10 aaaaaaaa nn

n

n    

онда 7-ге, 13-ке бөлінгіштіктің мынандай белгісі шығады: a  санының 7-ге, 13-ке 

бөлінгіштігін анықтау үшін, оның цифрларын оңнан солға қарай 3 цифрдан топтап бөлеміз. 

Одан кейін тақ орындағы топтар өрнектейтін сандардың қосындысынан жұп орындағы 

топтар өрнектейтін сандардың қосындысын шегергенде, шыққан сан 7-ге, 13-ке бөлінсе, 

онда a  саны 7-ге , 13-ке бөлінеді. 

Мысал1) ретінде 32 901 657 444 383санын алайық, мұның тақ орындағы топтары 383, 

657 және 32 сандарын өрнектейді де, қосындысы 1072-ге тең. Жұп орындағы топтары 444 

пен 901 сандары, бұлардың қосындысы 1345. Осы қосындылардың 1345-1072=273 айырмасы 

7-ге бөлінеді, олай болса берілген 32 901 657 444 383 саны да 7-ге бөлінеді. 273 санының 13-

ке бөлінетіндігі түсінікті, демек, берілген сан 13-ке де бөлінеді[3,4]. 

Мысал 2) Алғашқы екі жүз натурал сандардың қаншасы  

а) 7-ге бөлінеді; 

б) 7-ге бөлгендегі қалдығы 4-ке тең болады; 

в) 7-ге бөлгендегі қалдығы 1-ге тең болады? 

Шешуі: а) a = 7k, k = 1,2,3, ... , 28.  

Жауабы: Алғашқы 200 натурал сандардың 7-ге бөлінетіндерінің саны 28. 

б) a = 7k + 4, k = 0,1,2, ... , 28.  

Жауабы: Алғашқы 200 натурал сандардың 7-ге бөлгендегі қалдығы 4-ке тең 

болатындарының саны 29. 

в) a = 7k + 1, k = 0,1,2, ... ,28, всех чисел 29. 

Жауабы: Алғашқы 200 і натурал сандардың 7-ге бөлгендегі қалдығы 1-ге тең 

болатындарының саны 29. 

Мысал 3) Бөлу амалын орындамай 286178 және 513414 сандарын 9-ға бөлгендегі 

қалдықты табу керек. 

Шешуі: 286178 санының цифрларының қосындысы 32, оны 9-ға бөлгендегі қалдығы 5, 

ендеше 286178 санын 9-ға бөлгендегі қалдық та 5-ке тең. Сол сияқты 513414 санының 

цифрларының қосындысы 18, оны 9-ға бөлгендегі қалдық 0, ендеше 513414 санын 9-ға 

бөлгендегі қалдық та 0. 

Мысал 4) 111.…1 (1 цифрасы 25 рет алынған) санын 9-ға бөлгендегі қалдықты табу 

керек.  

Шешуі: 1 + 1 + 1 + … +1 = 25, 25 : 9 = 2(қалд. 7). Жауабы: қалдық 7. 

Мысал 5) бір бүтін санды 8-ге бөлгендегі қалдық 5-ке тең, екіншісін 8-ге бөлгендегі 

қалдық 3-ке тең. Осы сандардың көбейтіндісін 8-ге бөлгендегі қалдық қанша? 

Шешуі: бірінші санды 8-ге бөлгендегі қалдық 5-ке тең, яғни 8k + 5, екіншісін 8-ге 

бөлгендегі қалдық 3-ке тең: 8k + 3, онда ∙ c = (8k + 5)(8k + 3) = 64k² + 64k + 15 = 8(8k² + 8k + 

1) + 7, яғни қалдық 7.  

Мысал 6) 17
63
санын 14-ке бөлгендегі қалдықты табу керек. 

Шешуі: 

17  3 (mod 14), 

17
2 

= 17  17  3  3  9 (mod 14), 

17
3
 = 17

2
 17  9  3  13 (mod 14), 

17
4
 = 17

3
17  13  3  11 (mod 14), 

17
5 

= 17
4
 17  11  3  5 (mod 14), 

17
6
 = 17

5
 17  5  3  1 (mod 14), 

17
7
 = 17

6
 17  1  3 3 (mod 14) ит.д. 

Бірдей қалдықтардың қайталану периоды 6-ға тең, ендеше  
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17
63 

= 17
6  10 + 3

 17
3
 13 (mod 14), онда қалдық и остаток равен 13. 

Мысал 7)3
1998

 + 2
1998

саны 13-ке бөліне ме? 

Шешуі: 

3
3
 = 27 1 (mod 13), онда (3

3
)
k
 санын 13-ке бөлгендегі қалдық 1. мұндағыk – натурал 

сан, 1998 саны 3-ке бөлінеді, яғни 3
1998

 өрнегінің түрі (3
3
)
k
, сондықтан да 3

1998 
 1 (mod 13). 

Енді 2-нің дәрежесін қарастырайық.  

2 2 (mod 13), 

2
2
4 (mod 13), 

2
3 
 8 (mod 13),  

2
4
 3 (mod 13), 

2
5
 6 (mod 13), 

2
6
 12 (mod 13),  

2
7 
 11 (mod 13),  

2
8
 = 2

7
 2  11  2  9 (mod 13), 

2
9
 = 2

8
2  9  2  5 (mod 13), 

2
10

 = 2
9
 2  5  2  10 (mod 13), 

2
11

 = 2
10
 2  10  2  7 (mod 13), 

2
12

 = 2
11
2  7  2  1 (mod 13),  

2
13 

= 2
12
 2  1  2  2 (mod 13). 

Бірдей қалдықтардың қайталану периоды 12-ға тең, ендеше  

2
1998 

= 2
12  166 + 6 

 2
6
 12 (mod 13), онда қалдық 12-ге тең.  

Сонымен, 3
1998

 + 2
1998

 қосындысында бірінші қосылғышты 13-ке бөлгенде қалдық 1-ге 

тең, ал екіншісінде қалдық – 12. Қалдықтардың қосындысы 13, ал бұл дегеніміз 3
1998

 + 

2
1998

саны да 13-ке бөлінеді.  

Мысал 8)A=13
16

 – 2
25
 5

15
 санын 3-ке бөлгендегі қалдықты табу керек.  

13  1 (mod 3), 

2  -1 (mod 3), 

5  -1 (mod 3),  

яғни A 1
16

 – (- 1)
25

 (- 1)
15 

= 1 – 1 = 0, ендешеізделінді қалдық 0, ал А саны 3-ке бөлінеді.  

Мысал 9)3
1995

саны қандай цифрамен аяқталады? 

Шешуі: 

Бұл сұраққа жауап беру үшін берілген санды 10-ға бөлгендегі қалдықты табу керек, 

яғни 10 модулі бойынша салыстыру жасау керек.  

3  3 (mod 10), 

3
2
 9 (mod 10), 

3
3
 7 (mod 10), 

3
4
 = 3

3
 3  7  3  1 (mod 10), 

3
5
 = 3

4
 3  1  3  3 (mod 10). 

Бірдей қалдықтардың қайталану периоды 4. Бұдан, 

3
1995

 = 3
4498 + 3

 3
3
 7 (mod 10). Қалдық 7-ге тең, ендеше 3

1995
саны 7 цифрасымен 

аяқталады. 
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КОМПЛЕКС САНДАР ЖӘНЕ ОЛАРҒА ҚОЛАНЫЛАТЫН АМАЛДАР 

 

Комплекс сандардың осы заманғы математикада атқаратын рөлі орасан зор. XVI 

ғасырда олар 3-дәрежелі теңдеулерді шешу тәсілдерінің ішінде, соңғы нәтижеге енбей, 

аралық шама ретінде жиі кездескен. Осы себептен мұндай сандарды «жорамал» деп атаған. 

Комплекс сандардың негізін құрайтын, қазіргі математикада  деп бегіленетін сан  

теңдеуін қанағаттандырады. Әрине,  теңдеуінің бірде бір нақты шешімі 

табылмайтындығы айқын. Сонымен,  деп бегілегеніміз  болатын сан. 

Нақты сандар жиынын «жорамал» сандармен кеңейтіп алып, қандай нүктелер 

жиынымен сипаттауға болады деген сауалды, сонымен қатар комплекс сандарды 

пайдалануды, тіпті олардың заңдылығын көрсету проблемасын неміс математигі Карл Гаусс 

(1777-1855) XIX ғасырдың басында ғана шешті. 

Комплекс сан деп түріндегі сан аталады. Оның құрамындағы  мен  екеуі де 

нақты сандар болса,  осы санның нақты бөлігі, ал -жорамал бөлігі деп аталады. 

Комплекс сандар жиыны  символымен белгіленеді. Біз  нақты сандар жиынын -

ның ішкі жиыны ретінде қарастыру мүмкіндігін табайық. Ол үшін әрбір  нақты саны 

 комплекс саны болсын деп келісейік. Осы келісім бойынша,  комплекс сан 

кәдімгі нөл санының комплекс сан түрінде жазылуын анықтайды. Сонымен, келісімімізді 

қабылдасақ,  орындалуы айқын болып шығады. Әрине, математикада өрнектерді 

ықшам түрде жазу әдет болып кеткен. Мысалы,  деген санды комплекс сан деп 

қарастырсақ, оны  деп жазбай, үйреншікті түрде,  деп жаза саламыз. 

Екі  комплекс санның нақты бөліктері өзара тең , сонымен 

қатар жорамал бөліктері өзара тең  болғанда, осы екі комплекс сан тең деп аталады. 

Қаңдай да бір П жазықтығында  декарттық координаталар жүйесі берілсін. 

 қомплекс санына жазықтықтағы  нүктесін сәйкес қоялық.  мен 

 комплекс сандар тең болуы үшін,  мен  екі реттелген жұп тең болуы 

қажетті және жеткілікті. Ендеше, мұндай  комплекс сандар жиыны мен П жазықтығының 

нүктелер жиынының арасындағы сәйкестік биектив болады. 

П жазықтығында Декарт коордиаталар 

жүйесі және жоғарыда көрсетілген сәйкестік берілсе, онда П 

жазықтығын комплекс жазықтық, абсцисса өсін нақты өс, ал 

ординат өсін жорамал өс дейміз.  қомплекс санына 

сәйкес  нүктесін  санының кескіні деп атаймыз. 

П жазықтығында  нүктесінің орналасуы оның  

полярлық координаталарымен де сипатталады, яғни 

 саны  қомплекс санының модулі 

деп аталады да, әдетте  арқылы белгіленеді. Сонымен,  

қомплекс санының модулі  

координаталардың бас нүктесінен  санының комплекс 

жазықтығы кескініне дейінгі арақашықтықты береді.  

Осыдан  санының тригонометриялық түрін аламыз: 

 

 
 

Комплекс сандарға қолданылатын амалдар 

Комплекс сан ұғымы нақты сандар жиынын кеңейткенде пайда болған ұғым. Жай ғана 

кеңейту мақсат болса, ондай кеңейтулердің талайын табуға болар еді. Нақты сандар өз-

өздерімен түрлі салаларда кеңінен қолданылады. Дегенмен, нақты сандардың ғылымдағы, 

техникадағы, тіпті күнделікті тіршіліктегі маңыздылығы олардың неше түрлі амалдар 

Сурет 1 - Комплекс 

жазықтық 
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жасауға бейімділігінде жатыр. Ендеше, сан ұғымын кеңейткенде, бұрынғы сандарға 

қолданылатын амалдарды жаңадан пайда болған сандарға да анықтау керек. Оның үстіне ескі 

амалдарға лайық заңдарды да сақтаған абзал. 

 екі комплекс сан берілсін. Егер  және 

 болса, онда  қомплекс саны  мен  комплекс сандарының 

қосындысы деп аталады да  арқылы белгіленеді. 

Комплекс сандарды қосқанда олардың, нақты бөліктері, жорамал бөліктері жеке-жеке 

қосылады. Комплекс сандардың теңдігі де жекелеп нақты және жорамал бөліктерінің 

теңдігімен сипаттталатындығын ескерсек, онда қосу амалының келесі қасиеттері айқын 

болады. 

1-қасиет. Кез-келген  үшін , яғни комплекс сандарды қосу 

амалы коммутатив. 

2-қасиет. Кез-келген  үшін , яғни комплекс 

сандарды қосу амалы ассоциатив. 

3-қасиет. Кез-келген  үшін . 

4-қасиет. Кез-келген  үшін  теңдіктері орындалатындай 

 табуға болады.  комплекс саны -ге қарама-қарсы деп аталады. 

Бұл қасиеттер нақты сандарды қосу қасиеттерімен пара-пар. 1-қасиеттің дәлелдеуі 

басқа қасиеттердің дәлелдеу үлгісін береді. Теңдіктің екі жағында тұрған сандардың нақты 

бөліктерін жеке тапсақ, олар  және  өзара тең сандар. Сондай-ақ жорамал 

бөліктері де  мен  өзара тең. Ендеше мен  де тең. Комплекс 

сандар қосуының коммутативтігі нақты сандар қосуының коммутатив қасиетінің салдары 

болып табылады. 

2-қасиет осыған ұқсас дәлелденеді, ол нақты сандарды қосудың ассоциатив қасиетіне 

сүйенеді. 

3-қасиет нөл санын қосу амалына қатысты бейтараптығын көрсетеді. Нөлден өзге 

сандарға бұл қасиеттің орындалмайтындығы айқын.  комплекс саны  

санына қарама-қарсы болатыны айқын. 

4-қасиет қосу амалына кері, яғни азайту амалын  теңдікпен 

анықтауға мүмкіндік береді. Бұл амалды тікелей де анықтауға болады. Егер 

 болса, онда . 

Комплекс сандардың комплекс жазықтықтың кескінделіуі -дағы амалдардың 

геометриялық мағынасын береді.  

 нүктелері  

cандарының комплекс жазықтықтағы кескіндері болсын.  

нүктесінің декарттық координаталары  мен  

нүктелерінің сәйкес координаталарының қосындысына 

тең: ,  

Демек,  – параллелограмм. Сонымен, 

комплекс сандарды қосу параллелограмм ережесі бойынша 

орындалады. Ал,  санына қарама-қарсы сан 

қоординаталардың бас нүктесіне қарағанда  нүктесіне 

симметриялы нүктемен кескінделеді. 

комплекс саны санына түйіндес 

сан деп аталады.  пен  сандарына сәйкес келетін 

нүктелер нақты өсіне қарағанда симметриялы болады.  

Түйіндестіктің келесі қасиеттері тікелей тексеру 

арқылы дәлелденеді: 

 

 
 

Комплекс сандардықосу, азайту және осы амалдардың геометриялық мағынасынан 

Сурет 2 -  

cандарының комплекс 

жазықтықтағы кескіндері 
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қос теңсіздігі шығады. 

Алғашында комплекс сандарды көбейту амалы күрделі болып көрінеді, бірақ ол олай 

емес. Алдымен бір мысалды 

қарастырайық:

. 

Демек, көбейту амалын ұзақ демесек, қиын дей алмаймыз. Осы мысалдан келесі ереже 

көрініп тұр: комплекс сандарын көбейту үшін кәдімгі алгебралық 

ережелермен  өрнегіндегі жақшаларды ашып, -ты  санына 

ауыстырғаннан кейін, ұқсас мүшелерді жинақтаймыз. 

Комплекс сандардыкөбейту амалының қасиеттері сол сандарды қосу амалының 

қасиеттеріне өте ұқсас келеді. 

5-қасиет. Кез-келген  үшін , яғни комплекс сандарды көбейту 

амалы коммутатив. 

6-қасиет. Кез-келген  үшін , яғни комплекс 

сандарды көбейтуамалы ассоциатив. 

7-қасиет. Кез-келген  үшін . 

8-қасиет. Кез-келген нөлден өзгеше  үшін  теңдіктер 

орындалатындай  табуға болады.  комплекс саны  санына кері деп аталады және 

арқылы белгіленеді. 

Бұл қасиеттер нақты сандардың көбейту қасиеттерімен пара-пар. 8-қасиеттің 

орындалуы: 

 
 

формуласы бойынша есептелетін санын  санына көбейту арқылы тексеріледі. 

8-қасиет көбейту амалына кері келетін кез-келген комплекс санды нөлден өзгеше санға 

бөлу амалын: 

 
 

теңдігімен негіздеуге мүмкіндік береді. Бірақ мұның орнына бөлудің тікелей де ережесі бар. 

 бөлшегінің алымын да, бөлімін де түйіндесіне көбейтіп, түрлендірейік: 

 

 
 

Ендеше, 

 
 

Тригонометриялық түрдегі компекс сандарды көбейткенде, олардың модульдері 

көбейтіліп, аргументтері қосылады, яғни: 

 

 
 

 формуланы мен  сандарын тікелей көбейту арқылы дәлелдейміз. 

болсын, онда: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА МАТЕМАТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА 

 

В данной работе хочу осветить свой опыт, показать условия организации процесса 

обучения в сельской школе с инклюзивным образованием (имеются коррекционные классы).  

Работая в сельской школе, смотришь совсем иначе на процесс обучения, нежели в 

школах больших городов. Учитель-сельчанин знает каждого учащегося не только со стороны 

его личных качеств, но и социальную среду, в которую ученик погружен 24 часа в сутки. И 

тогда понимаешь, что не всегда уровень знаний учащихся зависит от профессионализма 

учителя. Очень многое зависит от условий, в которых приходится жить ученику. Очень часто 

ученик, сидящий на занятиях, настолько погружен в свои личные бытовые проблемы, что он 

не в состоянии усваивать учебный материал. Поэтому основная задача учителя – подобрать 

такие формы и методы работы, чтобы каждый ученик чувствовал себя комфортно на уроке, 

хотел с желанием прийти на следующий такой урок, на котором он смог бы забыть те 

проблемы, что ждут его дома.  

В таких условиях порой сталкиваешься с огромной проблемой – ученики старшей 

школы не владеют математическими понятиями даже на уровне начальной школы. И это не 

потому, что ученик не преодолел адаптационный период перехода из начального звена в 

среднее, или потому, что учитель не научил. Часто сталкиваешься с природными задатками 

учащихся – очень слабо развитая память, различные заболевания школьников (диагнозы, 

заболевания и заключения психолого-педагогической комиссии) и другие.  

Именно поэтому я задумалась – как организовать процесс обучения, чтобы он был 

максимально эффективным на каждом уровне, для каждого учащегося, по его возможностям 

и способностям. В таких условиях невозможно организовать работу, не учитывая различные 

индивидуальные особенности учащихся.  

Именно дифференциация и индивидуализация процесса обучения позволяет 

спланировать учебное время так, чтобы максимально задействовать все возможности и 

способности учащихся, не дискриминируя ученика при этом. 

Анализируя имеющуюся литературу можно заметить, что процессы индивидуализации 

и дифференциации зарождаются в психологии и социологии XIX века.  

Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает разделение, расслоение 

целого на различные части, формы, ступени. 

Цель дифференциации процесса обучения — обеспечить каждому ученику условия для 

максимального развития его способностей, склонностей, удовлетворения познавательных 

потребностей и интересов в процессе усвоения им содержания общего образования.[4] 

На сегодняшний день в процессе образования различают два вида дифференциации: 

внутренняя (без выделения стабильных групп) и внешняя (с выделением стабильных 

групп).Анализ реальных возможностей различных форм дифференциации детей по уровню 

их обучаемости и умственного развития показывает, что они по отдельности не решают всех 
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задач, которые стоят перед современной школой как адаптивной педагогической системой. 

Но лучше всего эти задачи решает внутренняя дифференциация. [3, с.43] 

Дифференциация процесса обучения очень тесно связана с индивидуализацией. В 

различных учебных пособиях по педагогике [1,2] индивидуальный подход рассматривается 

как один из важнейших принципов обучения. Е.С. Рубинский подробно рассматривает 

значимость индивидуального подхода как одного из общепедагогических и дидактических 

принципов и дает ее обоснование. Во-первых, принцип индивидуального подхода, в отличие 

от других дидактических принципов, подчеркивает необходимость систематического учета 

не только социально-типического, но и индивидуально-неповторимого в личности каждого 

школьника. Во-вторых, в индивидуальном подходе нуждается каждый ученик без 

исключения. Этот признак рассматриваемого принципа вытекает из положения о гуманном 

подходе к личности ученика. В-третьих, индивидуальный подход является активным, 

формирующим, развивающим принципом, тем самым предполагается творческое развитие 

индивидуальности ученика. 

Анализируя имеющуюся по данной теме литературу, можно сделать вывод, что 

понятия «индивидуализация» и «дифференциация» имеют междисциплинарный характер. 

Предметом наук, которые изучают эти понятия, является человек. 

Поэтому, исходя из всего вышесказанного, можно сформировать понимание 

индивидуализации процесса обучения, применительно к деятельности учителя среднего 

образования: индивидуализация процессаобучения – это создание каждому ученику 

наиболее благоприятных условий для его развития, наиболее эффективных и подходящих 

образовательных программ и маршрутов 

Начав экспериментальную работу, я проанализировала учащихся со всевозможных 

сторон. Совместно с психологом школы проводились различные диагностические 

исследования учащихся, на основе которых, учитывая результаты наблюдений, были 

определены дифференцированные мобильные группы. Почему мобильные? Потому что 

каждому ученику предоставляется возможность в личном росте, преодолении барьеров в 

обучении и продвижении на более высокий уровень.  

Используя дифференцированный подход на уроке, работа осуществляется с каждой 

группой учащихся, которая составлена с учетом наличия у них каких-либо общих умений, 

навыков, качеств. При этом учитель ориентируется на личность каждого учащегося, его 

нравственное и интеллектуальное развитие, уровень обученности, особенности психических 

качеств (память, мышление, восприятие, умение регулировать и управлять своей 

эмоциональной сферой и др.), особенности темперамента и характера.  

Организуя работу в каждом классе, составляется список класса по уровням согласно 

определенных критериев. В работе, конечно же, учитываются способности учащихся и их 

возможности, поэтому на каждом этапе урока у таких групп разные типы заданий. Ученикам 

первой группы (с очень низким уровнем усвоения знаний) предлагаются следующие типы 

заданий: на узнавание математических объектов, требующие анализа признаков понятий, на 

классификацию объектов, поэтому и при самостоятельной работе осуществляется работа 

только по образцу. Учащимся второй группы (с низким уровнем усвоения знаний) 

предлагаются задания на описание математических объектов по определенному плану, на 

дополнение незаконченных предложений с использованием слов для справок. Ученикам 

третьей группы (со средним уровнем усвоения знаний) предлагаются задания, только 

направляющие его работу: задания на сравнение и составление подобных математических 

объектов, задания, включающие вопросы, готовые ответы на которые в учебнике 

отсутствуют, требующие самостоятельных мыслительных операций. Учащимся четвертой 

группы даются задания, требующие от них творческую деятельность: на установление связей 

между объектами, признаками, на самостоятельный подбор примеров, задания творческого 

характера. 

 

Таблица 1 – Количественный состав уровневых групп в экспериментальном и контрольном 
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классах до и после эксперимента 

Уровень качества знаний 
Контрольная группа Экспериментальная группа 
ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ 

Высокий 0  0 2 

Средний 5 5 8 7 
Низкий 5 6 6 5 
Очень низкий 7 6 3 3 

 

 
 

Рисунок 1 - Сравнительный анализ качества знаний учащихся контрольной группы 

 

В течение 2016-2017 учебного года были разработаны и проведены уроки с 

применением дифференцированного и индивидуального подхода, разработаны 

дидактические материалы для учащихся. По результатам обучения проведены итоговые 

срезы знаний. 

Полученные результаты занесены в таблицы и отражены на гистограммах. 

Процентное соотношение уровня качества знаний до и после формирующего 

эксперимента показаны в таблице 1. 

В данной группе произошли небольшие изменения, так как эксперимент с учащимися 

не проводился. 

 
 

Рисунок 2 - Сравнительный анализ качества знаний учащихся экспериментальной группы 

 

Эти показатели существенно отличаются. В экспериментальной группе – у 12% 

высокий уровень качества знаний (возрос на 12%), средний уровень качества знаний – 41% 

(снизился на 6% за счет перехода учащихся на высокий уровень), низкий уровень качества 

знаний – у 29% (снизился на 6%), очень низкий уровень – не изменился, т.е. уровень 

качества знаний учащихся значительно возрос. 
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Рисунок 3 – Уровень качества знаний в контрольной и экспериментальной группах до и 

после эксперимента 

 

Из графика видно, что после эксперимента уровень качества знаний в 

экспериментальной группе увеличился. Учащихся с высоким качеством знаний стало 

больше, с низким качеством знаний – уменьшилось. В контрольной же группе уровень 

качества знаний тоже повысился, но не значительно. 

Не смотря на то, что уж заметны изменения, цель дифференцированного и 

индивидуального подхода является не повышение процента качества знаний, а создание 

условий для максимального развития способностей учащихся.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

Эффективность использования групповых форм работы в процессе обучения 

неоднократно доказывалась на практике.  

Групповая работа – самостоятельная форма организации обучения, направленная на 

совместную деятельность обучаемых.  

По определению Е.Н. Щурковой[1], групповая деятельность – это «организованное 

взаимодействие двух или более индивидов как совокупного субъекта с миром, объединенных 

единой целью и совместными усилиями по ее достижению». 

Основные задачи групповой работы связаны не только с усвоением новых знаний, но и 

направлены на активизацию познавательной деятельности, развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности, умение отстаивать свою точку зрения; развитие 

умений успешного общения (умение слушать и слышать друг друга, выстраивать диалог, 

задавать вопросы на понимание и т.д.) и совершенствование межличностных отношений в 

группе. 

Чтобы организовать успешную работу в группах, надо целенаправленно учить 

школьников навыкам групповой работы, формировать мотивы к систематическому 

использованию этих навыков, развивать привычку сознательно придерживаться этикета, 
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принятого для работы в условиях группы. Навыки работы в группе – основа успешной 

работы, необходимое условие формирования эффективной группы[2]. 

При определении количественного состава необходимо помнить, что с увеличением 

численного состава снижается ее работоспособность, соответственно – и 

результативность[2]. В классе целесообразно осуществлять работу в парах или малых 

группах(4-6человек). 

В ходе групповой работы, наиболее часто применяемая стратегия – дискуссия. При 

реализации группового подхода каждый ученик являлся субъектом учебной деятельности, 

который способен осуществлять поиск, анализировать, обобщать и систематизировать 

материал, и делать умозаключения.  

Например, при изучении темы «Коррозия металлов», класс разделен на три группы и 

учащимися подготовлены сообщения на темы: «Коррозия и борьба с ней», «Химическая 

коррозия», «Электрохимическая коррозия». Регламент для презентации материала был 

отведен 7-10 минут. Каждая команда подготовила по 1 тонкому и 1 толстому вопросу для 

других групп по рассматриваемой теме. При групповой работе процесс обучения 

превращается из индивидуальной деятельности каждого учащегося в совместный труд. 

После выступления групп, происходит взаимооценивание команд и комментарии.По 

окончанию работы проведена самооценка, взаимооценка работы в группах путем 

комментария к постерам и рефлексия занятия. 

Выполнение творческих заданий в группах: 

1. Как снять ржавчину с гвоздя химическим способом. 

2. Как очистить активированный уголь от попавших в него железных опилок? 

 3.В чем основной смысл очистки технического железа карбонильным методом? 

4. Какого применение и значение соединений железа на современном этапе развития 

человечества? 

Работа в парах осуществляется при проведении практической работы, например при 

изучении темы «Железо и его соединения». Учащиеся проводят ряд опытов и записывают 

результаты в лабораторных журналах. 

Лабораторный опыт 1. Получение гидроксида железа(II) и гидроксида железа(III)  

Инструктивная карта к лабораторной работе 

а) Налейте в пробирку 1 мл раствора хлорид железа(II). Добавьте к нему по каплям 

раствор гидроксида натрия до появления явных признаков химической реакции. Отметьте 

цвет образовавшегося осадка. Записать уравнения реакций 

б) К хлориду железа(III) прилейте по каплям раствор гидроксида натрия до появления 

явных признаков химической реакции. Отметьте цвет образовавшегося осадка. 

Что наблюдаете? Запишите уравнения реакции. 

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3 

 

Лабораторный опыт 2. 

Качественная реакция на ион Fe
3+ 

 

1. Реактив – роданид калия KSCN. 

К раствору хлорида железа(III) добавьте одну каплю раствора роданида калия (KSCN). 

Перемешайте содержимое пробирки и рассмотрите на свету. Отметьте цвет. 

Результатвоздействия – интенсивно красный цвет 

FeCl3 + 3KSCN = Fe (SCN)3 + 3KCl. 

2. Реактив – желтая кровяная соль K4 [Fe(CN)6] 

г) К раствору хлорида железа(III) Во 2-ю пробирку добавьте 1–2 капли раствора 

гексацианоферрата(II) калия K4[Fe(CN)6] (желтой кровяной соли). Перемешайте содержимое 

пробирки, отметьте цвет. 

Результат воздействия – синий осадок берлинской лазури. 

K4 [Fe(CN)6] + FeCI3 = 3KCI + KFe[Fe(CN)6] 
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Работу в парах по данной теме можно организовать при составлении цепочек или 

заполнении таблицы. 

Например, напишите уравнения реакций: 

Fe → Fe3O4 → FeO → FeSO4 →Fe(OH)2 → Fe(OH)3 

Fe → FeCl2 → FeCl3 → Fe (OH)3→Fe2O3 → Fe2(SO4)3 

Fe → FeSO4 → Fe (OH)2→ Fe(OH)3 → FeCl3 → FeCl2 

Допишите уравнения реакций: 

Fe3O4+ CO =  

Fe2O3 + Al = 

2FеС13 + 3Аg2SО4 =  

Fе2(SО4)3 + 6NаОН =  

Заполните таблицу по теме «Железо» 
Железо в природе 

Fe–химический элемент: 
Положение в периодической системе  
Строение атома  

 
Степень окисления  
Электронное строение Fe  

Fe–простое вещество: 
 Аллотропия  
Физические свойства. 
 

ρ = 
Тпл. =  
Ткип.= 

Химические свойства: 
А) С простыми 

веществами 

(окислителями) 

Fe+ O2 = Fe+ CI2 = Fe+N2 =  
Fe + S = Fe + C =  

Б) С водой 
 

Fe+H2O = Fe+ H2O+ O2 =  

В) С кислотами 
 
Холодные 

концентрированные 
H2SO4 и HNO3 
пассивируют железо 

Fe + HCl =  
 
Fe + H2SO4разб. = 
t
0 

2Fe
0
 + 6H2S

+6
O4конц. = Fe2(SO4)3 = 3S

+4
O2↑ + 6H2O 

 
 t

0 

Fe
0
 + 6HN

+5
O3конц. = Fe

+3
(NO3)3 + 3N

+4
O2↑ + 3H2O 

Fe + HNO3разб. =  
 
10Fe

0
 + 36HN

+5
 O3оченьразб. = 10 Fe

+3
(NO3)3 + 3N2

0
↑ + 18H2O 

 
Г) Со сложными 

окислителями 
 Fe+ K2Cr2O7+ H2SO4 =  

Д) Со щелочами 
 

Fe + NaOH + 2H2O=  
4Fe + 20 NaOH + 6 H2O + 3O2 = 4Na5[Fe(OH)8] 

Получение железа в промышленности. 
Способы получения 1.                 4.  

2.                 5.  
3.                 6.  

 

В ходе проведения занятий можно выделить следующие функции учителя: во-первых, 

учитель является организатором учебного занятия и опираясь, на свои знания и опыт ставит 

цели, задачи занятия, организует работу в группах, включая в работу всехучащихся; во-
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вторых поддерживает коллаборативные отношения сучащимися при совместном обсуждении 

вопросов; в-третьих оценивает деятельность учащихся и, в целом, ожидаемый результат. 

Основными недостатками групповой работы являются организационные трудности, 

невозможность контролировать одновременно все группы, комплектование групп, 

временные затраты. 

В целом, групповое обучение привносит новизну в организацию традиционного 

процесса, способствует развитию социально значимых отношений между учителем и 

учащимися.Групповые формы работы позволяют наиболее эффективно реализовать 

компетентностный подход на практике, позволяютактивно включать учащихся в атмосферу 

сотрудничества и создавать мотивацию обучения.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Одной из основных проблем социально-экономического развития Республики 

Казахстанявляется обеспечение экологической безопасности граждан, охрана окружающей 

природной среды и рационального природопользования. За последние годы принят ряд 

документов, направленных на оздоровление экологической обстановки в нашей стране. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, работа по экологическому оздоровлению 

страны ведется недостаточно эффективно и рассматриваемой категории объектов 

экологического права уделяется незаслуженно мало внимания. 

Целью настоящей работы является исследование экологического законодательства 

Республики Казахстан, регулирующего правовой режим особо охраняемых природных 

территорий. 

В соответствии с данной целью в работе поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть категории и виды особо охраняемых природных территорий. 

2. Охарактеризовать законодательную базу об особо охраняемых природных 

территориях. 

Новизна работы заключается в том, что в юридической литературе недостаточно 

исследован правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

 Согласно действующему Закону Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III 

«Об особо охраняемых природных территориях»: 

– особо охраняемая природная территория (ООПТ) – это участки земель, водных 

объектов и воздушного пространства над ними с природными комплексами и объектами 

государственного природно-заповедного фонда, для которых установлен режим особой 

охраны;  

– система особо охраняемых природных территорий – совокупность особо охраняемых 

природных территорий различных категорий и видов, обеспечивающая репрезентативное 

представительство в них природных комплексов всех географических зон[1]. 

Общая площадь ООПТ Республики Казахстан в настоящее время составляет 22,6 млн. 

га. В целом площадь ООПТ составляет около 8,2 % от всей территории нашей страны. ООПТ 

со статусом юридического лица занимают 5 268,3 тыс. гаили 1,9 %площади Республики 

Казахстан. 
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Система ООПТ Республики Казахстан включает 10 государственных природных 

заповедников, 10 государственных национальных природных парков, 4 государственных 

природных резервата, а также 5 ботанических садов, 5 заповедных зон, 52 природных 

заказника и 26 государственных памятников природы. 

Система законодательства об особо охраняемых природных территориях – 

многоуровневая категория[2].В настоящий момент правовой основой организации, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий являются Конституция Республики 

Казахстан, Законы Республики Казахстан "Об охране окружающей среды", «Об особо 

охраняемых природных территориях» и иные нормативно-правовые акты; 

Отношения, связанные с использованием природных ресурсов особо охраняемых 

природных территорий, регулируются также Земельным кодексом Республики Казахстан, 

Законом РК «О недрах и недропользовании», Законом РК «О защите растений»,Законом «Об 

охране, воспроизводстве и использовании животного мира»,Экологическим кодексом РК, 

Водным кодексом РК, Лесным кодексом РК. 

Во исполнение Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо 

охраняемых природных территориях», в соответствии со статьей 7 разработаны«Правила 

ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий в Республике 

Казахстан» (Постановление Правительства Республики Казахстан №862 от 13 сентября 2006 

г.).Правила определяют порядок ведения государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий (далее - государственный кадастр).  

Согласно этому постановлению, государственный кадастр ведется уполномоченным 

органом в области особо охраняемых природных территорий на постоянной основе на 

основании сведений, представляемых территориальными органами уполномоченного органа 

и областными (города республиканского значения, столицы) исполнительными органами, в 

целях использования для разработки программ развития системы ООПТ, формирования 

экологической сети и планирования рационального использования земель и размещения 

производительных сил регионов с учетом сохранения биологического разнообразия, 

уникальных природных ландшафтов [3]. 

Имущественные отношения в области особо охраняемых природных территорий 

регулируются гражданским законодательством Республики Казахстан, которое, 

предусматривает определенные в этой части ограничения, конкретизированные в 

специальном законодательстве. 

Существенными проблемами ООПТ РК являются несовершенство законодательной 

базы, в частности, в использований территории ООПТ и обитающих на ней видов растений и 

животных в хозяйственных целях, собственности на землю, межведомственного 

взаимодействия национальной сети ООПТ. Также проблемой является отсутствие 

статуса юридического лица у государственных заказников. 

На развитие ООПТ в РК отрицательно влияют недостаточное бюджетное 

финансирование и низкий уровень заработной платы, дефицит средств на формирование 

основных фондов, приобретение оборудования для научныхисследований и развития 

инфраструктуры заповедника. Не хватает средств на строительство кордонов, капитальный 

ремонт и содержание дополнительного штата по противопожарнойслужбе и службе охраны. 

Совершенно не учитывается специфика ООПТ и его удаленность от населенных пунктов и 

центральной базы.  

Все еще нерешенной остается проблема «охранных зон». «Охранным зонам» в Законе 

РК «Об особо охраняемых природных территориях» посвящена отдельная статья – Статья 18 

которая гласит: «Для обеспечения особой охраны и защиты от неблагоприятного внешнего 

воздействия вокруг государственных природных заповедников, государственных 

национальных природных парков, государственных природных резерватов и 

государственных региональных природных парков устанавливаются охранные зоны с 

запрещением и (или) ограничением в пределах этих зон любой деятельности, отрицательно 

влияющей на состояние и восстановление экологических систем данных особо охраняемых 
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природных территорий и находящихся на них объектов государственного природно-

заповедного фонда» [1]. Проблема заключается в том, что научно обоснованных критериев 

ведения допустимой хозяйственной деятельности как на самих особо охраняемых природных 

территориях, так и граничащих с ними, то есть охранных зон, на сегодняшний день нет.  

По примеру большинство европейских государств Республике Казахстан необходимо 

разработать национальную сеть ООПТ, чтопозволило бы усилить охрану биоразнообразия за 

счет создания системы заповедных ядер и «коридоров» между ними. Например, в Восточно-

Казахстанской области три ООПТ – Маракольский государственный природный заповедник, 

Катон-Карагайский государственный национальный природный парк и Западно-Алтайский 

государственный национальный природный заповедник расположены так, что их можно 

объединить общим экологическим «коридором». 

Таким образом, для улучшения состояния ситуации ООПТ РК, 

сохранения национального природного богатства, необходимо привести законодательную 

базу Республики Казахстан в соответствие с ратифицированными международными 

конвенциями и подписанными медународными договорами в области сохранения 

биологического разнообразия ООПТ. В апреле 2017 года Глава государстваН.А.Назарбаев 

подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

Экологический кодекс Республики Казахстан», направленный на совершенствование 

экологического законодательства, Закон направлен на совершенствование экологического 

законодательства.Разработка документа обусловлена необходимостью формирования 

эффективной законодательной базы для разумного использования природных ресурсов. В 

связи с этим предполагается решение проблем загрязнения окружающей среды[5]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В КАЗАХСТАНЕ НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 

 

Одной из основных проблем социально-экономического развития Республики 

Казахстан является обеспечение экологической безопасности граждан, охрана окружающей 

природной среды и рационального природопользования. В современных условиях 

увеличения антропогенной нагрузки на окружающую среду большое значение приобретают 

особо охраняемые природные территории, обеспечивающие охрану окружающей среды, 

сохранение и развитие природных ландшафтов с учетом их многоцелевого предназначения. 

Особо охраняемые природные территории, с одной стороны, обеспечивают устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, выполняют средоформирующие и 

средозащитные функции, с другой – создают условия для нормальной жизнедеятельности 

человека, обеспечивают комфортную среду обитания и отдых в природном окружении[1]. 

В условиях нарастающего темпа экономического развития страны и усиления 

использования природных ресурсов актуальным является вопрос дальнейшего 

совершенствования системы территориальной охраны природы. Те же условия определяют 
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необходимость дальнейшего развития ООПТ, как действенной системы сохранения 

биологического разнообразия в государстве» [2].  

Для развития и совершенствования системы ООПТ, сохранения биоразнообразия на 

территории Республики Казахстан необходимо своевременное расширение существующей 

сети особых природных территорий. Расширение сети ООПТ положительно влияет не только 

на растительный мир, но и благотворно сказывается на животном мире. Справедливо 

отметил А. Тундикбаев о том, что наибольшее отрицательное влияние на среду обитания 

животных оказывают факторы антропогенного характера: нарушение водного баланса, 

массовая распашка земель, нарушение технологий сельскохозяйственных работ, применение 

химических препаратов, а в последнее время пожары в степях и пойменных лесах. 

Необходимо расширение охраны среды обитания диких животных путем создания особо 

охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, национальных парков) [3]. 

Идея создания ООПТ и расширение существующей сети ООПТ тесно переплетаются с 

задачами охраны окружающей среды, выступая средствами достижения поставленных целей 

и задач. Являясь частью целого комплекса мер по охране и защите всего природного 

массива, территории Республики Казахстан.  

Значительную роль в сохранении природно-заповедного фонда Республики Казахстан 

играет развитие системы особо охраняемых природных территорий Восточного Казахстана. 

Восточно-Казахстанская область (Восточный Казахстан) занимает юго-западную часть 

Алтая (Алтай Казахстанский), Зайсанскую впадину, Калбинское нагорье, хребты Саур-

Тарбагатая, Прииртышскую равнину и восточную часть Казахского мелкосопочника. 

Природа восточно-казахстанской земли разнообразна и во многом уникальна. 

Уникальность Восточно-Казахстанской области заключается в том, что она расположена в 

глубине самого крупного континента Евразии в пределах его центральной части, на границе 

великих равнин – западной Сибири, Средней Азии и Казахстана. На территории области 

находится полюс континентальности планеты и географический центр Евразии [4]. 

Природно-заповедный фонд Восточно-Казахстанской области на 1 января 2007 года 

представлен 2 государственными природными заповедниками – Маркакольский, Западно-

Алтайский; Катон-Карагайским государственным национальным природным парком, 

Государственным лесным природным резерватом "Семей орманы", Алтайским ботаническим 

садом, 4 государственными природными заказниками, одним памятником природы - 

"Синегорская пихтовая роща", шестью водоемами, имеющими особое государственное и 

научное значение. Все перечисленные ООПТ имеют статус республиканского значения. 

Общая площадь республиканских особо охраняемых территорий всех категорий 

составляет 1,7 млн.га, это 40% от Государственного лесного фонда области или 6,0% от 

общей площади области. 
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Рисунок 1 - Особо охраняемые природные территории ВКО 

 

Развитие системы ООПТ местного значения является одной из актуальных задач 

охраны природы регионов республики и выполняется на основе утвержденных областными 

(города республиканского значения, столицы) исполнительными органами среднесрочных и 

долгосрочных региональных Программ развития системы ООПТ местного значения. 

Создание инфраструктуры и содержание ООПТ местного значения требует выполнения 

мероприятий по охране, защите и восстановлению объектов природно-заповедного фонда и 

включает в себе функциональное зонирование территории, охрану и условия регулируемого 

туристского, рекреационного и ограниченного хозяйственного использования природных 

комплексов в пределах установленных функциональных зон. 

В этой связи, в пределах Программы предусмотрены мероприятия по содержанию, 

установлению и закреплению границ ООПТ местного значения. Программой развития ООПТ 

предусмотрено внесение предложений по созданию одного нового ГПЗ на территории 

Восточного Казахстана - Тарбагатайского ГПЗ - это территория, где природа сохранилась в 

первозданном виде, имеет высокий уровень биоразнообразия и относится к ценным и 

значимым для фауны территориям. 

Сохранение генетического фонда животного мира должно осуществляться с учетом 

ареалов их обитания. Мы предлагаем пересмотреть практику создания ООПТ лишь в 

регионах с уникальными природными комплексами и обосновывает необходимость создания 

сети особых охраняемых территорий с учетом естественно-исторических, географических, 

климатических особенностей регионов страны, благоприятных для обитания лишь 

ограниченного круга видов животных, адаптированных условиям того или иного региона.  

Анализ современного состояния природно-заповедного фонда на ООПТ Республики 

Казахстан показывает, на территории Республики Казахстан существует 178 видов 

млекопитающих, охраняется из них 140 (78,6%), среди них 22 вида, занесенных в Красную 

книгу Республики Казахстана (1991 года выпуска) или 61,1% от общего списка 

млекопитающих в этой книге, 346 видов птиц (87,4%), 31 вид пресмыкающихся (63,2%), 23 

вида рыб (22,1%).  

Вследствие этого необходимы надежно охраняемые территории в местах обитания 

редких и исчезающих видов животных. Тем не менее создание ООПТ – продолжительная 

процедура, требующая многочисленных согласований и обоснований экономического, 

географического и юридического характера. За это время ситуация может измениться – 

планировавшийся под охрану участок леса может быть вырублен, болото осушено, 

построена дорога или дача и т.п. Кроме того, могут переселиться в другое место и сами 

объекты охраны. Например, птицы, как правило, не гнездятся больше нескольких лет в 

одном гнезде. Когда многочисленные усилия наконец завершены, может оказаться, что 

животные благополучно перебрались в соседние природные участки и под охрану взять 

объект – «место без обитания» [5], поэтому предлагаем наделить администрацию ООПТ 

правом создавать временные охранные зоны по мере необходимости, на небольших участках 

территорий, такие территорию создаются по мере выявления редких птиц или растений. 

Подобные зоны могли бы создаваться и не только для охраны животных и птиц, но и для 

сохранения растений. Их можно рассматривать как особую категорию ООПТ, причем 

необходимо устранить различные действия по согласованию и полагаться только на 

дирекцию особой природной территории. Такое новшество сыграет положительную роль в 

процессе управления и в дальнейшем в создании ООПТ.  

Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» уже 

содержит норму об охранных зонах, однако данные нормы могут создаваться только вокруг 

ГПЗ, ГНПП, ГПР, ГРПП, а предлагаемые охранные зоны необходимо создавать на любой 

природной территории, вне зависимости от примененного режима охраны и 

природопользования. В регионах, где существенна угроза утраты оставшихся природных 

экосистем в результате внешнего антропогенного воздействия, необходимо добиваться 
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регистрационного (т.е. с момента выявления и регистрации в природоохранных органах) 

порядка взятия под охрану вновь выявляемых ценных природных объектов и территорий.  

В регионах, где природный комплекс в настоящее время сохранился, а угроза утраты 

природных экосистем пока невелика, целесообразно, как минимум, выявление ключевых 

природных территорий и конкретных условий, обеспечивающих экологическую целостность 

природного ландшафта, составление проектов ООПТ и экосети и доведение этих проектов до 

лиц, принимающих решения, с целью максимально снизить отрицательные последствия 

хозяйственной экспансии.  

Одним из принципов создания ООПТ, является объединение всех видов ООПТ в 

единую экологическую сеть определенных природных территорий, обладающих 

уникальными природными участками, однако сеть будет эффективна только тогда, когда в ее 

структуре представлены все природные комплексы и объекты, так называемый элемент 

представительства того или иного природного участка.  

По примеру большинство европейских государств Республике Казахстан необходимо 

разработать национальную сеть ООПТ, что позволило бы усилить охрану биоразнообразия 

за счет создания системы заповедных ядер и «коридоров» между ними. Например, в 

Восточно-Казахстанской области три ООПТ – Маракольский государственный природный 

заповедник, Катон-Карагайский государственный национальный природный парк и Западно-

Алтайский государственный национальный природный заповедник расположены так, что их 

можно объединить общим экологическим «коридором». 

В рамках работ по развитию сети особо охраняемых территорий В.С. Михеевым в 

качестве основного предложен подход, гарантирующий репрезентативность «как минимум 

по одному экземпляру всех экосистем региона» на охраняемых территориях [6].  

В руководящих документах ЮНЕСКО по Всемирному наследию культурный ландшафт 

понимается как результат совместного творчества человека и природы. Он иллюстрирует 

эволюцию человеческого общества под влиянием условий природной среды социальных, 

экономических и культурных процессов. В качестве объекта наследия он должен 

репрезентативно представлять соответствующий геокультурный регион и быть способным 

продемонстрировать отличительные черты такого региона. Все культурные ландшафты 

разделены на три основные категории: рукотворные (или целенаправленно созданные), 

эволюционировавшие иассоциативные [7].  

Создание большого количества ООПТ в Казахстане для сохранения дикой природы 

требует больших затрат, поэтому необходимоприменить опыт Англии, США, где 

организованы Национальные системы территорий дикой природы, состоящие как из 

объектов природно-заповедного фонда, так и площадей, не входящих в него. В этих странах 

участки дикой природы, не являющиеся ОПТ, но входящие в Национальную систему 

территорий дикой природы, согласно специальным законам (в США такой закон принят в 

1964 г.), защищаются от активного хозяйственного использования. На них разрешен только 

примитивный туризм и традиционные пользования – пчеловодство, ограниченный выпас, 

рыболовство и т.п. 

Таким образом, создание Национальной системы (Государственного реестра) 

территорий дикой природы – современный и перспективный путь развития ООПТ. 

Охраняемых территорийможно увеличить за счет создания несколько десятков ООПТ 

объединенных единой сетью. Реализация данных проектов могла бы не только обеспечить 

потребности населения в отдыхе, общении с природой, туризме, но и взять под охрану 

немалое число типичных, реликтовых и исчезающих видов растений и животных, которые 

необходимо сохранить для науки и будущих поколений.  
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УДК 514.75  

ҚАДЕС Л.Т. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

АЛГЕБРА ГРАССМАНА ГЛАДКИХ МНОГООБРАЗИЙ 

 

Внешние алгебры Грассмана и связанные с ним алгебраические и дифференциально-

геометрические структуры являются важным объектом изучения, как в самой геометрии, так 

и в ее многочисленных приложениях. Здесь, прежде всего, можно отметить внешнюю 

алгебру дифференциальных форм, естественно возникающую на гладких многообразиях 

и ставшую одним из инструментов исследования практически во всех разделах геометрии 

и топологии. С другой стороны, алгебры Грассмана векторных полей стали основным 

аппаратом в тех разделах геометрии и ее приложений к математической физики, в которых 

исследуются некоммутативные структуры и т.д. 

Поэтому задача описания и исследования грассмановых структур на гладких 

многообразиях является актуальной как для самой геометрии, так и для ее многочисленных 

приложений в теоретической и математической физике. 

Пусть М – гладкое многообразие,  MJ*  - его ковариантная тензорная алгебра  

   .0

0
* MTMJ p

p






 

Если 0p то рассмотрим  MTp
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Определение. Тензор  MTt p

0  называется симметрическим, 
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если   ttSp   выполняется соответствие. Для перемены аргумента тензор не 

меняет значения. 

t кососимметриический тензор    ttS p  
.
 

Определение. Кососимметрический тензор  0,p  

дифференцируем    MM p

p

p  





0

, обозначим    MCM 0 .
 

В  MJ p

0 существует опертор отображения  MJ*
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Alt  - оператор альтернирования.     t
r

tAlt 
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1
, где 

AltAlt 2
 

t кососимметрический,  tAlt - "" операция определяется внешним умножением. 

     MAltAlt rr 21
;    

где    MM rr 21
;   . Из этого: 

1)     2121  

2)   2121    

3)      
 

Заключение:В  M  в этом модуле определяется структура ассациативной алгебры, 

она называется Алгеброй Грассмана, а его элементы М дифференциальные формы. 

Задача: 1) размерность  neeenV ,...,,,dim 21  - базис линейного пространства V.  
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будут координаторами тензора. 
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4) наоборот, в любом пространстве  V для базиса  neee ,...,, 21  s

r
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,...,

,...,
1

1
 

соотвествует набор чисел. По (*) тензоры меняются.  

Тогда найден t тензор типа (r, s). 

 r

s

jj

ii eeee  ...... 1

1
 - доказать, что составляет базис пространство 

 VT s

r
. В случае,   srVT s

r dim  
Ко вариантное дифференцирование определяется  

 
   

t

trttr

dt

rd
trr

ttt 






00

0
lim

0

;

 
  nitõõ ii ,...,1,:   вдоль кривой определено поле векторов. 

1. Линейная или аффинная связь в гладком многообразии. 

М – будет гладким многообразием.  M  – М-модуль гладких векторных полей. 

Аффинной связью в М назовем следующее отображение 

     MMM   :  
Выполняются следующие свойства: 

1. zzz yxyx     

2.   ZYZY xxx 
 

3.     YYxY xx    

 

 

 

 
 



0



 0t

 tt 0

 t 

 ttr 0

 0tr
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  YYX x, ,  MC , ,  MYX ,  

Векторное поле У вдоль Х Yx называется ковариантным умножением. 

Для  Mx  дифференцируемой тензорной алгебры многообразия существует оператор: 

    ,2

,

12121 TTTTTT xxx 
 

Здесь  MTT 21, . 

Поэтому если Т – тензор типа  qp, , то тогда Tx  – это будет тензор гото же типа. Он 

называется ковариантным умножением вдоль Х.  

 11,..., xx  - координаты локальной карты  ,u многообразии умножения. 
















nxx

,...,
1

 - соответсвующий естественный базис  M
,  MYX , . Нужно 

расположить по данному базису
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УДК 621.791 

КАНАШЕВА Т.С., АХМЕТЖАНОВ Б.К., МУРАТБЕКОВ Б.М. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СТАРЕЮЩЕГО СПЛАВА ПОСЛЕ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ 

 

В качестве материала исследования был выбран аустенитный дисперсионно-

твердеющий сплав 36НХТЮ, содержащий (основа Fe-43,61–48%, Ni-35-37%, Cr- 11–13,5%, 

Ti- 2,7–3,2%, Al- 0,9– 1,2%) [1], которыйиспользуется в промышленности для изготовления 

упругих чувствительных элементов (пружины, сильфоны, гофры, мембраны, трубки Бурдона 

и др.) приборов теплотехнического контроля. При заделке сильфонов в арматуру используют 

шовную контактную сварку. 

Сплав 36НХТЮ после закалки находится в состоянии -твердого раствора с ГЦК-

решеткой и упрочняется при деформации или при старении за счет выделения избыточных 

вторичных фаз [2]. 

Образцы для эксперимента изготовляли следующим образом: закаленная в воде от 

температур 1050С лента из сплава 36НХТЮ толщиной 0,3 мм разрезалась на квадратные 

карточки с размером стороны квадрата 100 мм. Затем имитировали термодеформационный 

http://femto.com.ua/articles/part_2/3633.html
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сварочный цикл с использованием установки для контактной сварки МР-4. Режим сварки: 

I=5200 А, Р=500Н, υ=25х10 
-3
м/с, где I – сила тока сварки; υ – скорость перемещения 

источника; P – усилие сжатия электродов. Ширина сварного шва составила 0,85...0,95 мм. 

В таблице 1 приведены значения распределения микротвердости и механических 

свойств по зоне сварного соединения.  

 

Таблица 1 - Значения распределения микротвердости и механических свойств по зоне 

сварного соединения 

№ Режим обработки 

Микротвердость, Н, МПа Механические свойства 

Зона 

сварного 

шва 

Основной 

металл 
 0,1,МПа в,МПа , % 

Место 

разрыва 

1. 
Закалка 1050

0
С 

+контактная сварка 
2820 1800 1020 290 775 4 

По зоне 

шва 

2. 

Закалка 1050
0
С + 

контактная сварка 

+старение при 700
0
С 

3570 3400 170 875 875 0,1 
По зоне 

шва 

 

В сварном шве микротвердость выше, чем в основном металле. Прирост 

микротвердости составляет 1020 МПа. Резкое увеличение микротвердости сварного шва, по-

видимому, связано, во-первых, со спецификой структуры в литой зоне, во-вторых, влиянием 

на нее термомеханического возбуждения. Последующее старение приводит к некоторому 

выравниванию микротвердости, при этом прирост микротвердости составил 170 МПа. 

В отличие от других видовконтактная сварка характеризуется малым временем 

воздействия при достаточно высоких токах и усилиях, обеспечивающих локальное 

плавление металла[3]. 

На рисунке 1 приведены микроструктуры сварного соединения и дефекты, 

образующиеся при контактной сварке. 

Структурная неоднородность сплава 36НХТЮ после старения обусловлено 

одновременным протеканием реакции выделения  - фазы типа Ni3 (Al,Ti) двумя 

механизмами – непрерывным и прерывистым, которые развиваются в одинаковых 

температурно-временных интервалах старения. 

Объемное соотношение между областями непрерывного и прерывистого распада 

определяется условиями конкуренции этих двух механизмов распада и зависит от кинетики 

процесса. Поскольку скорость прерывистого распада контролируется подвижностью 

большеугловых границ зерен и величиной движущей силы реакции, то максимум развития 

прерывистого распада приходится на интервал низких температур старения, когда движущая 

сила для реакции прерывистой коалесценции сферических частиц  - фазы наибольшая, а 

тормозящее влияние непрерывного распада на мигрирующий фронт реакции минимально. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 
б) 

в) г) 
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Рисунок 1 – Микроструктура сплава 36НХТЮ после контактной сварки 

а) общий вид соединения, х200; 

б) сварочный дефект типа «непровар», х450; 

в) оплавление границ зёрен в околошовной зоне, х450; 

г) микроструктура сварного соединения после старения, х450. 

 

В сплаве 36НХТЮ путем термических или механико-термических обработок можно 

получить широкий спектр структурных состояний, отличающихся фазовым составом, 

механизмом выделения избыточных фаз, степенью дисперсности и морфологией 

выделяющихся частиц, дислокационной структурой и состоянием границ зерен. 

В зависимости от условий термической обработки сплав 36НХТЮ при нормальной 

температуре может находиться в однофазном либо двух- или трехфазных состояниях. При 

закалке от температур 950-1050
0
С фиксируется однофазное состояние – метастабильный -

твердый раствор (рис.2.а). 

Сплав после закалки от 950
0
С обладает высокими технологическими свойствами, 

например, пластичность =3040%, деформирующие напряжения достаточно низкие и 

составляют =300400 МПа, что позволяет производить операции штамповки, гибки и 

холодной вытяжки упругих чувствительных элементов. Дальнейшее повышение 

температуры закалки приводит к растворению карбидных фаз. 

При Т1050
0
С происходит растворение карбидов хрома Cr23C6, который завершается 

после закалки от температуры 1150
0
С. 

При Т1150
0
С растворяются карбиды титана TiC. Одновременно с растворением 

карбидов происходит рост зерна, который резко возрастает при температурах свыше 1000
0
С. 

После закалки от температуры 1280
0
С в твердом растворе находится незначительное 

количество нерастворенных частиц окислов и карбида титана. 

Механизм выделения -фазы определяется температурой закалки. После закалки от 

температур T1150
0
С выделение -фазы осуществляется механизмом прерывистого 

выделения, а после закалки от температур 12001280
0
С выделение -фазы осуществляется 

механизмом непрерывного выделения. В результате непрерывного выделения образуются 

наночастицы -фазы сферической формы диаметром 5-60 нм (рис. 2 г), а при прерывистом 

распаде формируется ячеистая структура, состоящая из дисперсных стержнеобразных частиц 

-фазы (ламелей) диаметром 10-60 нм (рис. 2 в). Размер сферических частиц -фазы зависит 

от температуры старения, т.е. возрастает с ростом температуры. Следует учесть, что при 

выделении -фазы по непрерывному механизму, сохраняется когерентная связь частицы с 

матрицей. 
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Рисунок 2 – Структурные состояния сплава 36НХТЮ 

а) микроструктура сплава 36НХТЮ после закалки от температуры 1050
0
С, выдержка 7 

мин, x250; 

б) прерывистый распад  - фазы, x250; 

в) ячейки прерывистого распада (ламели), x30000; 

г) наночастицы  - фазы, выделившиеся по механизму непрерывного распада, x70000. 

 

Таким образом, на основе полученных данных о микроструктуре и механических 

свойствах сплава 36НХТЮ после контактной сварки можно сделать следующие выводы: 

1. После контактной сварки формируется структурная неоднородность в виде сварного 
шва и основного металла, что приводит к неравномерному распределению механических 

свойств по зоне сварного соединения. Независимо от исходного структурного состояния 

исследуемого сплава и вида воздействия формируются макро- и микроструктурная, 

химическая и механическая неоднородности, неустраняемые при окончательной 

термической обработке (старении). 

2. Механические свойства сварного соединения имеют низкую пластичность, что, по-

видимому, связано с наклепом материала в зоне контакта при сварки, а также его 

перестареванием при окончательной термообработке (старении).  
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
В нашей стране действует современное антикоррупционное законодательство, основой 

которого являются законы «О противодействии коррупции» и «О государственной службе», 

а) б) 

в) 

 
г) 
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реализуется Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, 
образован специальный уполномоченный орган, комплексно реализующий функции в сфере 
государственной службы и противодействия коррупции, активно осуществляется 
международное сотрудничество в сфере антикоррупционной деятельности. 

Но, к сожалению, проблема коррупции остается актуальной. Так, например, если 
Казахстан в 2010 году был на 105 месте среди 178 стран по индексу восприятия коррупции, 
то в 2016 году – на 131 месте среди 176 стран [1].В связи с этим возникают вопросы: 
правильно ли определены приоритеты борьбы с коррупцией, все ли механизмы и 
инструменты противодействия коррупции задействованы? 

Целью Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы 
является повышение эффективности антикоррупционной политики государства, вовлечение 
в антикоррупционное движение всего общества путем создания атмосферы «нулевой» 
терпимости к любым проявлениям коррупции и снижение в Казахстане уровня коррупции 
[2]. Среди ключевых направлений указанной Стратегии мы выделяем «Формирование 
уровня антикоррупционной культуры». В соответствии со Стратегией «антикоррупционная 
этика и культура казахстанского общества должна формироваться в контексте идеологии 
«Мәңгілік ел». Гармоничное сочетание традиционных духовных ценностей и лучших 
международных стандартов позволит воссоздать каноны правомерного поведения граждан». 

К таким ценностям относятся равенство, трудолюбие, культ учености и образования. 
Гражданское равенство обеспечивается Конституцией Республики Казахстан, закрепившей 
право каждого на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, 
образование, на охрану здоровья, социальное равенство. Эти принципы заложены в 
реализации социально-экономической, социальной и образовательной политики государства.  

Трудолюбие, культ учености и образования, толерантность как ценности 
закладываются не только в нормативных документах, но и в традициях, культуре, 
социальной мысли, ментальности народа. Ментальность народа, населяющего обширную 
территорию страны, сложилась из принципов гостеприимства и толерантности, 
взаимопонимания и взаимопомощи, уважения к традициям, почитания таких качеств, как 
справедливость, стремление к знаниям и трудолюбие. Названные качества в той или иной 
степени присущи и другим народам мира. Ментальность народа отражается в его 
повседневной практике, которая является сплетением норм и правил, основанных на 
традициях, верованиях, укладе жизни, хозяйственной и материальной культуре.  

Национальные основы формируют базовые представления о категориях рационального, 
иррационального, ценностного, социального поведения людей. Национальные основы 
проявляются в том, как осознаются и реализуются эти черты у разных народов. Эти различия 
также предопределяют различия в антикоррупционной культуре разных народов, так как 
устоявшиеся поведенческие нормы и традиции переносятся в антикоррупционную культуру. 
Как замечает Л. В. Савинов, «здесь [у разных этнических групп] не только иные формы, но и 
иное понимание и иное восприятие коррупции» [3].  

В традициях народа отложились рациональные формы поведения, которые могут 
воспроизводиться уже на иррациональном уровне в связи с тем, что проходит большое 
количество времени и данная практика рутинизируется. Попытки выявить в них рациональное 
зерно приводят к необходимости более глубокого проникновения в основы материальной и 
духовной культуры общества. Безусловно, ценности труда, образования, равенства и 
толерантности противостоят асоциальным, негативным формам поведения, к которым мы 
относим коррупцию. Оказание помощи человеку, чью помощь когда-то получил, может быть 
отнесено в ряд традиционных поведенческих норм – «долг платежом красен», «асар» и др., 
которые отражают взаимную поддержку и помощь на основе дружеских или родственных 
отношений. Это есть социальная ценность поведения человека, которая мотивирована желанием 
помочь в трудной ситуации, а не извлечением собственной выгоды.  

Национальные основы антикоррупционной культуры проявляются и в нормах 
осуждения таких пороков общества, как лень, взяточничество, воровство, несправедливость 
и другие. Например, в пословицах-поговорках разных этносов отражается негативное 
отношение народа к нечистым на руку людям, вне зависимости от размера их обогащения:  

«Вор и тот, кто верблюда угнал, и тот, кто пуговицу украл»,  
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«Если воруешь, наказания не минуешь»,  
«Даже если вор воровать перестанет, прозвище «вор» от него не отстанет»,  
«Что легко наживается, то быстро проживается»,  
«Попрошайке сытости не видать, вору богатым не бывать» (казахские пословицы);  
«Добро, нажитое нечестно, впрок не пойдет» (курдская пословица);  
«Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел» (русская пословица).  
При этом «воровство» может пониматься и в прямом, и в косвенном значении. Разве не 

понимается под «воровством» нетрудовое обогащение без ведома истинного владельца 
данного богатства?  

Вопросы сохранения чести и достоинства всегда были на особом контроле 
общественного и индивидуального сознания. Идеалы чести и человеческого достоинства - 
подлинный смысл жизни у многих народов. Эти принципы отражаются в народных 
мудростях, которые сохранялись и передавались из поколения в поколение, не потеряв 
социальной значимости и по сей день. Например,  

«Вода все смоет, но не грязь души» (азербайджанские пословицы);  
«Виноватому не спится» (башкирская пословица);  
«Верблюда измучает груз, человека – совесть» (каракалпакские пословицы);  
«Богатство – не цель, бедность – не позор» (кыргызская пословица);  
«Лучше прожить на свете один день, да зато настоящим человеком»,  
«Пусть у человека будет достатка наполовину, лишь бы чести было сполна» (курдские 

пословицы);  
«Береги платье снову, а честь – смолоду», «Добрая слава дороже богатства» (русские 

пословицы).  
Ар, намыс, ұят- честь, достоинство, совесть - были качествами казахских джигита и 

девушки. То, насколько они ценились, выражено в народной мудрости: «Богатством 
пожертвую ради жизни, жизнью пожертвую ради чести» [3, с.151]. Это противопоставление 
закладывает зерна антикоррупционной культуры в сознание молодого поколения и народа в 
целом.  

Великий Абай рассматривает труд во имя собственного блага как труд, лишенный 
всякого социального смысла. Трудиться во благо другого - есть человеческий долг: «Тот, кто 
трудится для своего блага, уподобляется животному, который пасется только для себя; того, 
кто трудится, выполняя человеческий долг, Всевышний метит своей любовью» [4].  

В Программе противодействия коррупции «Нұр Отан» отмечается, что «для 
подрастающего поколения только честный и добросовестный труд должен стать главным 
мерилом успешности, высоких достижений, знаний и материального благополучия» [5].  

Народ прославляет идею честного труда как бесценный дар природы человеку. Эта 
мысль находит яркое выражение в народной мудрости:  

«Дельному - хлеб, бездельнику - сон», «Дерево хорошо плодами, человек – делами», 
«До пота поработаешь - со вкусом поешь» (башкирские пословицы);  

«Честность и труд славу несут, хитрость и ложь - к позору ведут», «На душе покой 
всегда от хорошего труда», «На работе родни не бывает», «Честный труд благо принесет» 
(казахские пословицы);  

«В молодости – труд, а в старости – достаток» (кыргызская пословица);  
«Без труда и зайца не поймаешь» (татарская пословица);  
«Воду в реке весна разливает, цену человеку труд добавляет» (узбекская пословица) и т.д.  
В народной ментальности знания как фактор благополучия и достатка занимали особое 

место. Знание и труд неразделимы: трудом достигаем и обогащаем знания и посредством 
знания повышаем плодотворность своего труда. Поэтому в мировоззрении этносов 
Казахстана знание воспринимается как богатство, социальный капитал:  

«Знания лучше богатства», «За золотом не гонись, лучше к знаниям стремись» 
(казахские пословицы);  

«Мир освещается солнцем, а человек – знанием», «Красна птица перьем, а человек – 
учением», «Корень учения горек, а плод его сладок» (русские пословицы);  

«Богатство иссякнет, знания не иссякнут», «Большего богатства, чем ум, – нет» 
(узбекские пословицы).  
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Другая группа пословиц и поговорок свидетельствует о широте и глубине коррупции в 
обществе и о восприятии ее как социальной болезни, существование которой народ признает 
и пытается бороться с ней путем презрения и осуждения. «Балықбасынаншіриді» – «Рыба 
гниет с головы», «Адамдыбилік/тақөзгертеді» – «Человека кресло/власть портит», 
«Құдайынұмытқан» – «Бога забыл», «Иманыжоқ» – «Креста на них нет».  

Осуждение взяточничества, подкупа, воровства и предательства можно найти и в 
произведениях писателей и поэтов. Ярким примером являются «Слова назидания» народного 
акына Абая. В Слове третьем Абай пишет: «…мы злобствуем, судимся, делимся на партии, 
подкупаем влиятельных сторонников, чтобы иметь преимущества перед противниками… он 
будет примыкать то к одной, то к другой партии, продавая себя, прозябая в нищете и 
бесчестии» [4, с.144]. Далее в Слове пятом мы видим, как он огорчается из-за бездействия 
народа: «Не принято у людей осуждать тех, кто добывает себе скот обманом, подлостью, 
попрошайничеством, разбоем или другими ухищрениями… Чем же отличается их ум от 
детского? Дети, стыдясь, готовы сквозь землю провалиться, а взрослые не ведают стыда» [4, 
с.149-150]. Одну из причин такой обыденной коррупции и такого отрицательного поведения 
акын видит в бедности и стремлении к наживе и честолюбию.  

Выход только один - знание и труд: «Без просвещения нет ни веры, ни блага. Я еще не 
встречал человека, который бы, добыв богатство разбойным путем, использовал его на 
благое дело. То, что добыто собачьим путем, и тратится по-собачьи. И не останется от такого 
богатства ничего, кроме горечи разочарования, злобы, душевных мук» (Слово десятое) [4, 
с.143, 144, 161]. В Слове тридцать седьмом он четко определяет, насколько эти два качества - 
труд и знание – ценятся высоко: «Простолюдин, прославившийся умом, – выше царя, 
вознесенного удачливой судьбой. Юноша, продающий свой труд, достойнее старца, 
торгующего своей бородой» [4, с.212].  

Как видим, национальная культура призывает людей к нравственной чистоте и 
совестливости, справедливости, честности, порядочности и неподкупности. Она всегда 
осуждает взяточничество, стяжательство как аморальное явление, как нарушение 
справедливости, морально-нравственных норм, которые составляют основу человеческих 
взаимоотношений.  

Сейчас уже недостаточно простой исполнительности, профессиональной 
компетентности на государственной службе. Все больше возрастает значение таких 
нравственных качеств, как совестливость, порядочность, честность. Все это еще раз 
подчеркивает важность и необходимость усиления нравственной основы деятельности 
государственного служащего.  

Стратегическая задача Казахстана - вхождение в число 30 развитых государств мира - 
актуализирует такие качества, как конкурентоспособность, профессионализм, 
компетентность. Такие качества могут быть привиты только через честный труд, знание, 
образованность и позитивную социальную направленность. Таким образом, казахстанское 
общество имеет культурно-ментальные, ценностные и социальные основы 
антикоррупционной культуры. Современное государство и внутреннее развитие общества 
позволяют обеспечить формирование антикоррупционной культуры как превентивного 
инструмента государственной политики.  
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 
 

ГЛУБОКОЕ АУДАНЫНДА ӨСІРІЛЕТІН ЖАЗДЫҚ АРПАНЫҢ  
БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Арпа өте ертеден келе жатқан ауыл шаруашылық дақылдарының бірі. 
Арпа ұнында клейковина болмағандықтан таза күйінде нан пісіруге жарамайды, бірақ 

оны қарабидай мен бидай ұнына араластырып, нан пісіруге болады. Арпа – мал үшін әсіресе 
шошқа үшін аса бағалы құнарлы азық болады. Арпа ұнымен шошқаларды бордақылаған 
кезде олардың майы тығыздала түседі және етінің дәмі жақсарады. Оңтүстік аудандарда арпа 
жылқы үшін бағалы жем болады. Арпаның дәндері сыра қайнату өнеркәсібі үшін шикізат 
болып табылады. Арпа еліміздің барлық жерінде дерлік егіледі. Арпа егісінің көлемі 
жағынан Украина бірінші орын алады. Арпа Қиыр Солтүстікте бірден-бір азық-түліктік 
дақыл есебінде егіледі [1]. 

Арпа – азық-түліктік жәнемал азықтық құнарлы дақыл. Малдың барлық түрі де сүйсіне 
жейді. Оның дәні крахмалға бай, сондай-ақ онда В1, B2, C және Е дәрумендері мен 7–15% 
ақуыз, 65% азотсыз экстрактивті және майлы қосылыстар бар. Минералдық заттардан 
фосфор қосылыстары мен кремнийлі қышқылдар басым.Арпаның түрлі топырақ-климат 
жағдайларында өсіруге жақсы бейімделген және өзінің биологиясы бойынша түрлі жаздық 
және күздік сорттары бар. Елімізде жаздық арпа өсіру кеңінен таралған, ол басты бағалы 
дақыл ретінде және мал шаруашылығы үшін егіледі. Арпа дәнінің тамақ өнеркәсібінде 
маңызы зор, одан ұн, жарма, спирт алкагольды және дәрі шығаруда қолданған кейбір күрделі 
экстрактылар алуға, тоқыма және тәтті тағамдар өндірісінде пайдаланады. Ол тіпті бидаймен 
бірге тас ғасырдан белгілі. Мысырда арпа б.э.д. бес мың жылдан әріректе өсірілгені белгілі 
болған.  

Жаздық арпаны елімізде негізінен мал азықтық мақсатта егеді деп атап өткенбіз. Біздің 
еліміз бойынша оның 28 сорты: Гранал, Кедр, Оренбургтық азықтық, Асем, Бәйшешек, 
Сауле, Донецкий 8, Донецкий 9, Омский 87, Целинный 30 және 91, Медикум 85және т.б. 
пайдаланылады екен [2]. 

Ал біз зерттеу жұмысын жүргізген Шығыс Қазақстан облысыныңГлубокое ауданында 
орналасқан май дақылдары шаруашылығының егістік алқабында келесідей арпа: 
Пивоваренный – Деспина, Квенч, Ксанаду-Белорустық сорттарыөсіріледі. Аталған арпа 
сорттарын Глубокое ауданына қарасты ОХМК май дақылдары шаруашылығында мамыр 
айының 1-10 жұлдызы аралығында егеді. Оның өнімдері облыстағы зауыдтарға, сыра 
зауыдтарына сатылады 

Егістік алқаптағы арпа топырақтарының өнімділікке әсері зор екені белгілі, осы орайда 
тыңайтқыштарды қолданудың да мәні зор деп білеміз. Егістік топырақтарындаСа жеткілікті, 
K2SO4, KCL, N,P 150 кг аммофосты топырақты өңдеу алдында себеді. 

Арпаның жаздық Деспина сорты. Шығу тегі: (Marnie х Margret) х Xanadu. Мемлекеттік 
тірекуге Волго-Вятск аймағы бойынша (4) енгізілген. Ресей федерациясының Нижегород 
облысында өсіруді ұсынған. Екінші түрі нутанс. Түптенуі аралық, төменгі жапырақтарының 
қынабы шетсіз. Жалауға ұқсас жапырақтың антоцианды түсіорта — күшті, қынабындағы 
балауыз қабығы орташа — күшті. Өсімдік қысқа — ұзындығы орташа. Масағы цилиндрлі, 
жұмсақ — тығыздығы орташа, әлсіз ғана — орташа балауызбен қапталған болып келеді. Осі 
масақтан ұзын, ұшталған, ұштарының түсі орташа антоцианды болып келеді. Масақтың 
бірінші сегменті қысқа, аздап иілген. Стерильді масағы параллельді орналасқан. 1000 дәнінің 
массасы 42-54 г. Аймақтағы өткізу орташа өнімділігі40,8 ц/га құрады, орташа стандартты 4,7 
ц/га асырды. Төзімділігі жағынан суыққа орташа төзімді деп атауға болады. Дәніндегі ақуыз 
мөлшері 9,5-12,3% құрайды[3]. 

Жаздық арпа Квенч сортының шығу тегі: Sebastian х Drum. Орталық аймақ бойынша 
мемлекеттік тіркеуге енгізілген. Түптенуі аралық – жартылай төселгіш. Төменгі 
жапырақтарының қынабы шетсіз. Антоциан түсті жалау жапырағының ұшы орташа - мықты, 
қынабындағы балауыз қабаты орташа интенисивті болып келеді. Өсімдік – ұзындығы 
орташа. Масағы цилиндрлі, тығыздығы орташа, әлсіз ғана балауызбен жабылған. Осі масаққа 
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қарағанда ұзын, тістемеленген, шеткі жиегі әлсіз – орташа антоциан түсті болады. Масақтың 
бірінші сегменті қысқа, әлсіз ғана иілген. Стерильді масағы шалқайыңқырап орналасқан. 
Дәні ірі, лодукуламен оранған. 1000 дәннің масссасы 38-47 г. Аймақтағы орташа өнімділігі - 
26,4 ц/га. Орташа пісу вегетациялық кезеңі 69-87 күн.  

Жаздық арпа Ксанаду сорты. Шығу тегі: Вискоза х Скарлетт. Орталық және Орталық-
Қаратопырақты аймақтар бойынша мемлекеттік тіркеуге енгізілген. Түптенуі 
жартылайжатаған — жатаған. Өсімдік ортабойлы. Масағы цилиндрлі, жұмсақ, әлсіз ғана — 
орташа балауызбен жабылған. Осі масақтан ұзынырақ, антоциан түсті шеткі бояуы орташа 
интенсивті болып келеді. Масақтың бірінші сегменті қысқа — орташа, әлсіз ғана иілген, 
өркеші жоқ. Стерильді масақ параллельді, ұшы сүйірленген. Дәннің негізгі қылтанағының 
түктенуі ұзынырақ болып келеді. Антоциан түсті гүлдің сыртқы жүйкесінің қабықшасының 
түсі және ішкі бүйірлік гүл қабықшасының жүйкесінің түсі әлсіз. Дәні ірі, лодикуламен 
оранған. 1000 дәннің массасының салмағы 39-48 г. Орташа пісуінің вегетациялық кезеңі 75-
95 күн. Жатағандыққа төзімді. Стандартқа қарағанда құрғақшылыққа төзімділігі жағынан 
аздап әлсіздеу болады [4]. 

Арпаның биологиялық ерекшеліктеріне тоқталып өтейік. Дәнді дақылдардың ішінде 
арпаның вегетация дәуірі ең қысқа болады, сондықтан оны алыс солтүстікке де егуге болады. 
Арпа жылуды көп талғамайды. Оның тұқымы 1-2° жылылықта өнеді. Көктемгі суықтан 
арпаның өнімі зақымданбайды. Арпа ылғалды үнемдірек жұмсайды, осыған байланысты ол 
қуаңшылыққа төзімді келеді. Алайда көктемгі қуаңшылықты арпа, сұлыға қарағанда, нашар 
көтереді, бұл оның тамыр жүйесінің нашар дамуынан болады. Арпа аңызаққа біркелкі 
шыдамды келеді. Қуаңшылыққа төзімділігі арқасында оңтүстік-шығыста арпа, жаздық бидай 
мен сұлыға қарағанда, түсімді молырақ береді.  

Арпа топырақ талғағыш, бұл оның вегетация дәуірінің қысқалығына, тамыр жүйесінің 
нашар дамуына және қоректік заттарды сіңіру қабілетінің кемдігіне байланысты болады. 
Дамуының алғашқы кезінде арпа топырақтан қоректік заттарды тез қабылдайды. Өніп 
шыққаннан бастап түптену аяқталғанға дейінгі мерзімнің ішінде, арпа топырақтан бүкіл 
вегетация дәуірінде тұтынатын фосфор қышқылының тең жартысын, калий тотығының 
төрттен үшін қабылдайды. Арпаның биологиялық бұл ерекшеліктері топырақта қоректік 
заттардың сіңірілетін түрде мол болуын қажет ететінін көрсетеді. Арпа үшін саздақ топырақ 
қолайлы келеді. Арпа ауыр топырақтарда да өсе береді, бұл – оның жаздық бидайдан 
айырмашылығы. Арпа үшін қышқыл және батпақты топырақтар жарамсыз болады, арпа 
өсіру үшін ондай топырақты алдын ала ізбеспен өңдеу керек.Ізбестеу қоректік ырғағын 
өзгертеді, ол өз кезегінде тыңайтқыштарды тиімді пайдалану жағдайларын өзгертеді. Атап 
өткендей арпаны егу алдында қышқыл топырақты ізбестеуді жүргізеді, ол өз кезегінде 
дәннің аз дегенде 3-5 ц/га салмақ қосуына мүмкіндік береді.Ізбесті (гидролитикалық 
қышқылдық мөлшері бойынша) доломит ұны түрінде немесе басқа формада қосады [5]. 

Тыңайтқыштарды дұрыс қолдану өсімдіктердің қоректенуін жақсарту және арпаның 
өнімін арттырады.  

Арпаның өсіру технологиясына бидайға қарағанда аз көңіл аударылып келді. Соған 
қарамай, арпа көп жағдайда бидайдан жоғары астық өнімін беріп келеді. Айта кету керек, 
агротехника деңгейі төмен болғанда бұл «жаны берік» дақылдың өзі ылғал, қоректік заттар 
жетімсіздігінен, арамшөптерден қатты зардап шегеді.  

Шығыс Қазақстан жағдайында арпа үшін жақсы алғы дақылдарға дәнді бұршақ, күздік 

және жаздық дәнді дақылдар, біржылдық шөптер, көпжылдық шөптер қыртысы, картоп 

жататыны белгілі. 

Топырақты өңдеу. Ылғалды жинақтау мақсатында топырақты егістікте пайдасын 

сақтай отырып өңдеудің маңызы зор болып табылады. 

Арпаға топырақты негізгі өңдеуде күзде, мүмкіндігінше алғы дақылды жинағаннан 

кейін жүргізген жөн. Оның мақсаты - топырақта ылғал қорын молайту және сақтау, танапты 

арамшөптерден, зиянкестерден және аурулардан тазарту, өсімдіктердің қоректену ережесін 

жақсарту болып табылады. 

Топырақтың қышқылдылығының артық болғанын жою барысында және фосфорлы-

калий тыңайтқыштарын енгізуде еліміздің көптеген топырақ-климаттық аймақтарында 
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өнімділікке көп әсер етеді, ауыздылығы және арпа дәнінің басқа қасиеттеріне азот 

тыңайтқыштары әсер етеді екен. Сондықтан да қазір арпа дәнінің сапасы жайлы мәселе 

туындағанда әсіресе азот тыңайтқыштарына аса көңіл бөледі: оптимальды нормасын, 

формасын, енгізу тәсілі мен мерзімін анықтайды. 

Сонымен, арпаның жоғары дәрежелі азот тыңайтқышымен қоректенуіне сай калиймен 

де қоректену мөлшерін де арттыру қажеттігін болжамдайды.  

Л.П. Обручникова арпаның өнімділігін топырақ фонына байланысты стационарлық 

азықтық егістікте зерттеулер жүргізгені белгілі болды. Оның зерттеулерінің нәтижесінде 

шымды-күлгін жеңіл сазды топырақтағы гумустың жоғары мөлшерінің болуы жыл сайынға 

арпа дақылының аса жоғары және тұрақты өнімділігін қамтамасыз етеді деп 

қорытындылауға болады. 

Арпа өнімділігі мен дәнінің сапасына азот тыңайтқыштарының әсері көп екені 

анықталды. Азот мөлшері топырақ-климаттық жағдайларға, агротехникасы мен сорттың 

ерекшеліктеріне байланысты дифференциациялануы керек деп білеміз. Ал топырақтағы 

қозғалмалы фосфордың және ауыспалы калийдің мөлшерінің аз болуы фосфорлы-калий 

тыңайтқыштары арпа дәнінің сапасын және өнімділігін арттыратыны анықталды. Сонымен 

қатар арпа дақылының өнімділігінің көлемі мен сапасы топырақтың құнарлылығына да 

байланысты болады. Топырақ құнарлылығы жоғары дәрежесінде арпа дәнінің ақуыздылығы 

және өнімділігі артқаны байқалады.  
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ANDROID ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІНЕ АРНАЛҒАН ҰТҚЫР  

ҚОСЫМШАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ 

 

Қазіргі заман ғылым мен білімнің, ақпараттандыру техника, технологиясының тереңдеп 

дамыған уақытында өмір сүрудеміз. Техника,технология салаларының кеңінен ғарыштап 

дамып жетіліп келе жатқанына байланысты, адамдар оны онай әрі жылдамдатып меңгеріп 

алуына ықпал жасау керекпіз. Тоқтаусыз, толассыз дамып келе жатқан салаларымыздің бірі, 

күделікті өмірде қолданып жүрген мобильді қосымшамызды мысал ретінде алуымызға 

болады. Күннен күнге мобильді қосымшамыз күрделеніп және көп функциялы болып, 

сонымен қатар әртүрлі операциялық жүйелерде қолдануға ыңғайлығып өндіріліп жатыр[1]. 

Мобильді қосымшаларда жиі қолданылатын операциялық жүйелердің бірі – Android 

операциялық жүйесі (ОЖ). Android-операциялық жүйесіне арналған қосымшалардың көбі 

Java тілінде жазылған. Ең танымал құрылғылардың бірі болып Eclipse танылып отыр, оның 

плагинасында ADT және Android SDK қосымшалары орнатылған [2]. Ертеректе бұлардың 

әрбір бөлшектерін жеке-жеке орнатуға тура келді. Қазір Eclipse-нің жаңа нұсқасында 

ADT Bundle қосымшалары қосылған. Мұнда минимум бағдарламалар жасау үшін қажетті 

құралдар бар. Алайда, егер қандай да бір жобаны әзірлеу кезінде, сізге қандай да бір 

құралдар керек болады. Сіз оларды ADT Bundle бағдарламасынан шықпай ақ таба 

аласыз.Қосымша қолданбалар сайтынан жүктей аласыз 

(http://developer.android.com/sdk/index.html).  

 

http://developer.android.com/sdk/index.html
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Сурет 1 - Қосымша қолданбалар сайтты 

 

 
 

Сурет 2 - Oracleкомпаниясының сайтты 

 

Бұл қосымшаны жүктеу кезінде сіз лицензиялық келісімдерін орындау арқылы, 

өзіңіздің Windows тағы нұсқанызды тандай аласыз.Көшіріп алған соң, архивтен шығарамыз. 

Жұмыстың натижелері сақталатын орынға. Архивтен шығарғаннан соң, папкаға кіріп 

Eclipse-ні кіргіземіз. Бұл жерде кішкене кедергілер болу мүмкін. Егер сізде JDK 

бағдарламасы орнатылмаған болса,сізден арнайы бағыт сұрайды және бағдарламаны 

орнатуды талап етеді. JDK бағдарламасын Oracle (http://www.oracle.com) сайтынан жүктей 

аламыз. 

 

http://www.oracle.com/
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Сурет 3 - JDK бағдарламасын көшіруде 

 

JDK бағдарламасын көшіру үшін ең алдымен лицензиалық талаптарын орындау керек, 

сосын өзіңізге керекті нұсқасын тандай аласыз. 

Көшірілгеннен соң setup-файлын кіргізіп, JDK бағдарламасын орнатамыз. 

JDK бағдарламасын көшіргеннен кейін, бағдарлама орнатылу керек. Содан кейін сізге 

жұмысыңыздың нәтижесі сақталатын арный папка ашамыз.Егер жұмыстың нәтижелері 

сақталатын папкаға арнай үнсіздік белгісіндегі батырманы орнатамыз. Ол батырмамыз 

орнатылмаған болса Eclipse бағдарламасын іске қосқан сайын шыға береді [3]. 

Содан кейін терезе пайда болды,SDK қосымшаларының статистикаларын жібер, 

жақсартуды ұсынады. Сіз сол сұраққа келісуіңізге де болады және келіспеуіңізге де болады 

ол сіздің қалауыңызға байланысты. 

 

 
 

Сурет 4 - JDK-тіорнату 

 

Android SDK Manager белгісіне қарауыңызды сұраймын. Құрал-саймандар панелінде 

орналасқан. Соның көмегімен сіз өзіңіздің жаңа құрал-саймандарыңызды қоса аласыз. 

Осы бағдарламалардың барин орнатып біткенен кейін сіз өзінңіздің жобаңызды құра 

аласыз. Жобаны құру үшінсіз меню батырмасын шетру арқылы келесі амалдарды 

орындайсыз. File->New->Android Application Project. 

Пайда болған терезеде міндетті түрде ұсыныстын атын, жобанын атын, сондай ақ 

пакеттін атын жазу керек [4]. 

MinimumRequired SDK –Қосымша бола алатынAndroid-тың қосымша нұсқасы. Көбінде 

2,2 нұсқасын қолданады, себебі ода көп қолданбалары бар. 

Target SDK - Android-тын нұсқасы, тестілеуден өткен және Android-тын минимум 

анықталған нұсқасының бірі негізгі жасалатын ұсынысы болып келеді. 



264 

 

 

 

Compile With -Android-тын қай нұсқасында, қандай мүмкіндіктері мен қосымшаларын 

анықтайды. Әзірше бұл сатысын үнсіздікпен қалдырамыз. 

Келесі терезені атаусыз өзін қалдырып жіберуімізге болады. 

 

 
 

Сурет 5 - Android SDK Manager 

 

 
 

Сурет 6 - Жобаны құру 

 

 
 

Сурет 7 - Жобаның атауы 
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Сурет 8 - Жобаның конфигурациясы 

 

Create custom launcher icon- Ұсыныстың белгісін құру. 

Create activity - Activity құру. 

Mark this project as library- Жобаны құру кәдімгі кітапхана сияқты. Бүгінгі таңда бұл 

ешқандай қажеттілікті қажет етпейді. Біздің ұсынысымызды басқа жобаларда қолданбайды. 

Create Project in Workspace – Workspace-ке папкасында жобаны құру. Бұл папкіде біздің 

барлық жобамыз сақталатын болды. 

 

 
 

Сурет 9 - Иконның ұсынысы 

 

Келесі сатысында - Иконді құрамыз (9-сурет). Бұл бөлімінде сіз үнсіздік бойынша 

ұсынылған суретті қалдыра аласысыз немесе өзіңіздікін құра аласыз. Біздің мысалымызда 

клипарттың түсін, түрін және формасын өзгертеміз. 

Мобильді қосымшысының көмегімен Hello World жобасының шағын құрылу жолының 

қысқаша сатыларын және қалай жасалатыны баяндалынады. 

Өндіріліп жатқан мобильді қосымшалардың көп мөлшері, осы іспетті өнімдерге деген 

жоғары сұранысқа ие. Бүгінгі таңда жаңа технологияларды қолдана отырып жазылған, ұтқыр 



266 

 

 

 

шешімдер, міндеттердің кең спекторын сәтті атқара алады және заманауи адамның 

талаптарын қанағаттандыра алады.  
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ӘОЖ 595.7 

ҚАЙРАТ Б., КАРМЕНОВА Б.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

БАТЫС АЛТАЙ МЕМЛЕКЕТТІК ТАБИҒИ ҚОРЫҒЫНДА КЕЗДЕСЕТІН ТҮНГІ 

КӨБЕЛЕКТЕРДІҢ ТІРШІЛІК ОРТАСЫНА БЕЙІМДЕЛУІ 

 

Қабыршаққанаттылар (Lepidoptrera) немесе көбелектер – эволюциялық жағынан жас 

топ. Түнгі көбелектер – қабыршаққанаттылар (Lepidoptera) туысына жататын көбелектер 

отряды. Түнгі көбелектердің күндізгі көбелектерден ерекшелігі –қанаттарының бояуы 

қоршаған ортаға сәйкес, денесі жуан.Мұртшалары қауырсынтәрізді немесе жіптәрізді.  

Түнгі көбелектер күндіз ұйқтап, түнде өте белсенді қозғалады. Оларда сезім мүшелері, 

ұзын мұртшалар түрінде өте жақсы дамыған. Тыныштық жағдайында олар мұртшаларын 

үшбұрыш тәрізді етіп жинайды. 

Күндізгі көбелектер тозаңдандыра алмайтын гүлдерді бұлар түнде тозаңдандырады [1]. 

Көбелектер барлық бунақденелілердің ішіндегі ең танымалысы. Көбелектердің 

әдемілігіне таң қалмайтын адам жоқ. Көне Римде «көбелектер жұлынып қалған гүлдерден 

пайда болды» - деген ойларға сенген. Көбелектің қанаттары әр – түрлі түстерге 

боялғандықтан әдемі болып келеді. Сонымен қатар қанаттарының жүйкелері маңызды 

жүйелік белгі. 

Олардың қалдықтары жер қыртысынан бірінші гүлді өсімдіктер пайда болған кезден-ақ 

табылған. Қабыршаққанаттылар мен гүлді өсімдіктердің эволюциясы параллельді дамып 

келді. Қазіргі кезде түнгі көбелектердің 140 мың түр белгілі[2]. 

Қабыршаққанаттылар (Lepidoptrera) немесе көбелектер – эволюциялық жағынан жас 

топ. 

Түнгі көбелектер күндіз тыныштықта болып, түнде өте белсенді қозғалады, сондықтан 

тыныштық кезінде жауларына оңай олжа болмас үшін, қоршаған ортаның түсіне 

бейімделудің маңызы зор. Оларда сезім мүшелері, ұзын мұртшалар түрінде өте жақсы 

дамыған. Тыныштық жағдайында олар мұртшаларын үшбұрыш тәрізді етіп жинайды. 

Күндізгі көбелектер тозаңдандыра алмайтын гүлдерді бұлар түнде тозаңдандырады. 

Көбелектер барлық бунақденелілердің ішіндегі ең танымалысы. Көбелектердің 

әдемілігіне таң қалмайтын адам жоқ. Көне Римде «көбелектер жұлынып қалған гүлдерден 

пайда болды» - деген ойларға сенген. Көбелектің қанаттары әр – түрлі түстерге 

боялғандықтан әдемі болып келеді. Сонымен қатар қанаттарының жүйкелері маңызды 

систематкалық белгі. 

Көбелектердің қалдықтары жер қыртысынан бірінші гүлді өсімдіктер пайда болған 

кезден-ақ табылған. Қабыршаққанаттылар мен гүлді өсімдіктердің эволюциясы параллельді 

дамып келді. Қазіргі кезде 140 мың түр белгілі. Біздің зерттеу жұмысымыз барысында қорық 

аумығында түнгі қабыршаққанаттылардың бес тұқымдасқа жататын он бес түрі анықталып 

олардың маңыздылығы жоғары түрлеріне сипаттама берілді.  

Бәңгі көбелектер тұқымдасы (Sphingidae -Бражники). 
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Қонып отырған бәңгіні барынша ірі шылымтәріздес денесі мен қанатынан байқауға 

болады. Оның алдыңғы қанаты жіңішке және ұзын, артқы қанаты қысқа және жалпақ болып 

келеді. 

Бәңгілер көп жағдайда ірі, денесі зор, сүйірленіп бітеді, қанаттары жіңішкерген. 

Мұртшалары жіп тәрізді болумен ерекшеленеді. Алдыңғы қанаттары жіңішке және ұзын, 

оның шеттері тегіс. Артқы қанаттары қысқа.Көпшіліктерінің қанаттарының түсі ерекше 

болып келеді. Қорғаныштықжәне үркіткіш түстердің белгілері бар, ол былай 

болады:алдыңғы қанаттарының үстіңгі жағының түсі күнгірт, боз немесе қоңыр реңді, 

түсініксіз суреттерімен, сызықтар және зигзаг тәрізді жолақтарымен. Артқы қанаттарының 

үстіңгі жағы ашық түске боялған. Ағаштың діңінде қонып отырған бұл көбелекті ажыратып 

көру қиынға соғады. Себебі: оның үстіңгі қанатының суреттері ағаштың діңінің түсімен 

түстес. Ал, егер көбелекті үркітіп жіберсе ол алдыңғы қанаттарын жайып жіберсе артқы 

қанаты қызғылт түсті қара көзшелерімен жауларын үркітеді. Жаулары құстар. 

Ірі бәңгі «Өлі бас» осылай аталуының арқасында қу бас пен айқасқан сүйектерді еске 

салатын сурет орналасқан. Көптеген халықтар осы көбелекке қатысты ырым - тыйымдар 

шығарып, оны бақытсыздық нышанына балайды. Бұл ащы дауыс шығара алатын бірден бір 

көбелек. Ол тек қанатымен гуілдеп қана қоймайды, сонымен бірге шиқылдайды да. Жаңадан 

туған араның аналығы шығаратын дыбысқа ұқсас бұл шиқылға елігіп, бәңгі омартаға адасып 

кіріп кетеді. Гүл шіресінен бөлек, ол балға да құмар, жүздеген ара ұясынан балды құныға 

сорады[1]. 

Ұзын түтікпен хош иісті темекі, петуния, меңдуананың нәрін сорып алады. Әдетте 

бәңгілер тозаңдандыратын гүлдердің иісі тунде ерекше аңқып тұрады. 

Түрі – Терек бәңгісі (Laothoe populi – Бражник тополевый). 

Терек бәңгісі (Laothoe populi) 1суретте көрсетілгендей өзінің шеті кесілгендей 

қанаттарымен қураған жапырақтарды елестетеді, осыдай көбелекті күндіз байқау өте қиынға 

соғады. 

Ересек көбелек қоректенбейді. Көп жерлерде таралған: орман алақайларында, мен 

бақтарда. Жұлдызқұрттарының қоректік өсімдіктері – терек пен тал. Ересек даралары мамыр 

айынан шілде айларына дейін ұшады. Көбелектер сәуле жарығына ұшып келеді. Қуыршақ 

күйінде қыстап шығады. 

Терек бәңгісінің (Laothoe populi) қанаты қураған жапыраққа ұқсас. Түнде белсенді. 

Ағаштарда тек алдыңғы қанаттарымен ұсталып тұрады. Зерттеу аймағынның оңтүстік 

бөлігінде көп кездесті. 

Түр: Кәдімгі немесе қайың ораққанаты (Drepana falcataria – Серпокрылка березовая). 

Қанаттарының ауқымы 25-35мм. 2 суретте көрсетілгендейқанаттарының түсін 

мекендеу ортасына байланысты ақшыл сарыдан қою қара түске өзгерте алады. Ымырт түскен 

уақытта белсенді ұшады.  

 

 
 

Сурет 1 -Терек бәңгісі (Laothoe populi) 

 

 

 
 

Сурет 2 - Кәдімгі немесе қайың ораққанаты 

(Drepana falcataria) 
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Жұлдызқұрттары қайың немесе қандыағашта тіршілік етеді, олардың түсі көкшіл 

жасыл екі бүйірінде күлгін және арқасында қою қызыл жолақтары болады. 

Түр: Үлкен мұнарлы пяденица Hypomecis roboraria (Denis et. Schiffermuller, 1775) – 

Пяденица дымчатая большая). 

Бұл көбелектің ерекшелігі көлемі жағынан басқа түрлерден әлдеқайда үлкен (19–22 

мм), де алдыңға қанаттарындағы бірден көзге түсетін қара теңбілді жолақтың болуында.  

 

 
 

Сурет 3 -Үлкен мұнарлы пяденица Hypomecis 

roboraria ( Denis et. Schiffermuller, 1775) 

 

 
 

Сурет 4 – Шырмауық бәңгісі (Agrius convolvuli - 

Бражник вьюнковый) 

 

Үлкен мұнарлы пяденицаның реңі мекен ету ортасындағы ағаш қабықтарының 

түстерімен түстес болып келеді. Маусым айының басынан тамыз айының соңына дейін 

ұшады. Жұлдызқұрттары ағаш тектес және бұта тектес өсімдіктердің жапырақтарымен 

қорктенеді [2].  

Түр: Шырмауық бәңгісі (Agrius convolvuli - Бражник вьюнковый). 

Бұл көбелектің көлемі 44-45, қанаттарының ауқымы 80-120мм. Бұл көбелек ымырт 

жамылғанда шырайгүл және басқа да гүлдерін нәрін ұзын тұмсықшаларымен сорады. 

Шырмауық бәңгісінің кеудебөлімі сұр болып келеді, құрсағының екі жағында күлгін 

жолақшалар бар. Артқы қанаттары ақшыл сұр. 

Барлық жерде мекендейді, көбінесе орман өсімдіктерінің гүлдерін тозаңдарымен 

қоректенеді. Шырмауық бәңгілері ұшу барысында қатты ызың шығарады. Аталықтарың 

құрсақ бөлімінің астыңғы жағында жұпар иіс шығаратын бездері болады [3]. 

Жұлдызқұрттардың 70% жабықтұқымдастарымен, 11% ашықтұқымдастармен және де 

3% қына тектес өсімдіктермен қоректенетіні белгілі болды. 

Қабыршаққанаттылардың жұлдызқұрттарының қоректі талғап алу дәрежесіне қарай 

полифагтар, олифагтар, монофагтар болып бөлінеді. Сонымен қатарбасқа да қоректік топтар 

анықталды:  

Хортофагтар – шөптесін және де жартылай ағашты өсімдіктермен қоректену арқылы 

дамитын;тамнофагтар – бұта және бұташықтармен; дендрофагтар – ағаштармен; дендро-

тамнофаги – ағаштармен, бұта және бұташықтармен;хорто-тамнофагтар – шөптесін 

өсімдіктер, бұта және бұташықтармен;хорто-тамно-дендрофагтар– жоғарғы сатыдағы барлық 

өсімдіктермен; лихенофагтар – қыналармен қоректенеді[4]. 

Монофагтар қатарына: пяденицалар, түн көбелектері (совка); бәңгілер,айдарлы 

көбелектер. Монофагтар қатарындағы түнгі көбелек жұлдызқұрттары – олар: Rubiaceae, 

Rosaceae, Ranunculaceae(маралоты, жібілген (ломонос)), Pinaceae (сағызқарағай, шырша, 

қарағай), Betulaceae (қандыағаш), Lamiaceae (жылынбас жалбыз).  

Олигофагтар. Бұлардың қатарына ораққанаттылар тұқымдасынан басқа зерттеу 

жұмысы барысындағы кездескен көбелектердің барлығы кірді. Олардың 

жұлдызқұрттарының қоректік өсімдіктері қатарына Betulaceae (қайың, қандыағаш), 

Salicaceae (тал, көктерек, терек), Rosaceae (алма, мойыл, шетен, лабазшы), Ericaceae 

(қаражидек, көкжидек, итбүлдірген) тұқымдастары жататындығы белгілі болды.  

Полифагтар – әр түрлі тұқымдасқа жататын өсімдіктердің барлығымен қоректенеді, 

олардың қатарына пяденицалар, бәңгілер (бражники), айдарлы көбелектер (хохлатка) және 
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де медведицалар тұқымдастарыныңжұлдызқұрттары енді. Полифаг жұлдызқұрттар көбінесе 

раушангүлділер тұқымдасының өсімдіктерімен қоректенді. Сонымен қатар олар 

күрделігүлділер (бақ бақ), бұршақ (қараған, жоңышқа, беде), қарақұмық (жерқонақ, 

қымыздық) және де жолжелкен тұқымдастары өкілдерімен қоректенетіні белгілі болды.  
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ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ НЕЙТРОНДЫҚ ФИЗИКАНЫҢ ДАМУЫ 

 

Физикалық зерттеулер үшін нейтрондарды қолдану екі бағытта дамуда: нейтродық 

физика үшін дәстүрлі бағытта және жаратылыстанудың жаңа салаларында. Нейтрондардың 

шашыруы бойынша Еуропалық қауымдастығының мәліметтері бойынша нейтрондарды әр-

түрлі салаларда қолданудыңүлесі 1-ші суретте көрсетіліп тұр. Нейтрондарды қолданудың 

заманауи үрдісі ол биология, экология, медицина жәнежер туралы ғылым салаларында 

нейтрондарды қолдану. Нейтрондарды қолдану басқа секторларда төмендемейтінін есепке 

алсақ, нейтронды зерттеулердің қажеттілігі әрі қарай артады. Бұл ахуалдың жақын 20 жыл 

ішінде өзгеретініне еш негіз жоқ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1 - Нейтрондардың шашыруы бойынша Еуропалық қауымдастығының 

Нейтрондардың ағынының қолдану уақытының әртүрлі ғылымдар салаларында пайдалану 

  

Бүгінгі таңда нейтрондарды ең кең қолданысы – бұл ядролық реакторлардың белсенді 

аймағындағы отынның жануын қамтамасыз ету[1]. 

Қазақстанның ядролық қарусыз жолы қазіргі заман үшін үміт шамшырағы болды [2]. 

Үш онжылдықтың ішінде КСРО-ның «бір сынығы» - Қазақстан, Семей полигонының 

жабылуынан бастап өзінің егемендігін бекітіп қана қоймай, беделі берікбейбітшіл 

мемлекеттер қатарына кірді. Өзінің мықты атамұратынан өз еркімен бас тартқанымен, 

Қазақстан бейбіт атомды қолдану арқылы жаңа иновацияларды әзірлеп енгізген. Бұл салада 

да жақсы жетістіктерге жеткен. Мысалы, Шығыс Қазақстандағы Үлбі металургиялық зауыты 

“ҮМЗ” АҚ - өнімді өндіру және өнімді шығарудан 50 жылдық іс-тәжірибесі бар әлемдік 

деңгейдегі ірі кәсіпорын. Зауыттың дамуының басты сипаты өндірісті үздіксіз жетілдіру еді. 
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70-ші жылдардың аяғында ядролық реактор құрастырушылары “ҮМЗ”-де жоғары сапалы 

ядролық отын өндіру мүмкіндігі бар екендігін айтты. Қазіргі таңда зауыт отын өндірісі 

кәсіпорынның экономикасының алдыңғы қатарынан орын алды. Жылына 1000 тонна 

құрамында уран қосындысы бар таблеткалар шығару қажет болған. “ҮМЗ” алдында күрделі 

міндеттер тұрды: ірі қаржылық қолдаусыз жеті айдың ішінде жобалау, жүздеген тонна құнды 

құрал-жабдық әзірлеу, уран диоксидінің өндірісін қосу, мамандарды дайындау қажет болды. 

Дегенмен де ұжымның күшімен алда тұрған міндеттер мерзімінде орындалды. 

«Қазақстан-2050» бағарламасы бойынша 30 дамыған елдердің қатарына кіру үшін, 

экономиканы күрт алға итермелейтін, жаңа техналогиялы атом электр станцияларын салу 

қажет. Бірақ, бұл АЭС жұмыс жасайтын мықты мамандардың саны Қазақстанда өте төмен. 

Сондықтан, мұндай мәселені шешу үшін алдын ала білімді кадрларды даярлау мұқтаждылық 

пайда болып тұр.  

 Елімізде санаулы оқу орындарында «Ядролық физика» мамандығы ашылған, бұл жаңа 

дәуірге алғашқы қадамдардың бірі. Бірақ бұл қадамды дұрыс басу үшін мамандықтың 

материалдық техникалық базасын, оқытушылардың біліктілігін, осы мамандықта оқитын 

студенттердің ағылшын тілін және негізгі ядролық физика саллары бойынша білімді арттыру 

қажет. 

Нейтронның өтімділігі өте жоғары, сондықтан қоршаған ортаға, соның ішінде 

биологиялық ағзаларға өте үлкен қауіп төндіреді. Нейтрондармен жүргізілетін іс-

тәжірибелер арнайы қорғаныс жүйелерін, дайындықты қажет етеді. Осы іс-шаралардың 

барлығының құны қымбат болғандықтан, нейтрондардың көмегімен тәжірибелерді жүргізу 

жаппай қолданысқа енген жоқ, жәнеде арнайы жабдықталған орындарда ғана жүргізіледі.  

Осы қажеттілікке сүйене отырып,бұл жұмыста «Ядролық физика» саласының 

«Нейтрондық физика» пәні бойыншазертханалық жұмыстар қазақ және орыс тілдерінде 

әзірленді. Оның бірі «Ядролық реакторлардың нейтронды спектрлері». Бұл зертханалықтың 

әдеби мағлұматтарында нейтронның толық сипаттамасы берілген, спектр түрлері 

талқыланған. Ал, жұмыс жасау барысында студентер, графиктер сызу арқылы, өз бетінше 

спектр түрлерін анықтай алады. Әр спектрдің энергетикалық деңгейі арқылы қай реактор 

түріне жататынын анықтайды. Сондай-ақ, нейтронды физиканың ең негізгі фомулаларымен 

танысады. 

Қорытындылап айтсақ, бұл зертханалық жұмыс студенттердің нейтрондық физиканы 

тек теориялық тұрғыдан ғана емес, практикалық тұрғыдан да танысуға мүмкіндік береді. Бұл 

жұмыс біздің студенттеріміздің ядролық физикаға жаңа көз қараспен қарауды тудыратынына 

үміттенемін. 
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТАУ-КЕН ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ЛАНДШАФТҚА  

ӘСЕРІ ЖӘНЕ ТАБИҒАТ ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
Табиғи қазба байлықтарды игерудің жаңа әдістері жер қойнауынан пайдалы 

жыныстарды қазып алу ауқымын өсірумен қатар, игерудің беткі қабаттарында бұзылған 
жерлердің аудандардың өсуіне де алып келуде. Қазіргі заманғы техниканы 
пайдаланып,пайдалы қазбаларды алу,минералды шикізатты өңдеу,үлкен аудандарды алып 
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жатқан инженерлік құрылыстарды салу нәтижесінде табиғи қалпында сақталып тұрған 
территориялар техникалық-шаруашылық қысымға түсуде.  

Бүгінде дүние жүзі бойынша техника көмегімен игеріліп немесе өзгертілген жерлердің 
ауданы өсуде. Жер шарының халқы тығыз орналасқан жіне өнеркәсібі қарқынды дамып 
отырған тұстарында табиғи ландшафтың бет-бейнесі мүлде өзгеріп,антропогендік 
ландшафтың бүкіл елдің жер көлемінің басым бөлігін алып,табиғи территориялар арнайы 
алаңдарда ғана сақталған елдер пайда болды. Қазақстанның тәуелсіздік 
тарихында,экономикалық өсім,негізінен пайдалы қазбалардан түскен пайдаға 
негізделуде.Кеңес одағының құраындағы Қазақ ССР-інің жер қойнауы тәптіштеп зерттеліп, 
ең біріншіден, табиғат ресурстарының шаруашылық маңыздылығы қарастырылады. 
Қазақстанның барлық облыстарының геологиялық картасы жасалып, пайдалы қазбалардың 
таралуы картаға түсірілді. Семей өңірінде:  

1. Шар металл хромы, сынап кендерінің зонасы.  
2. Батыс Қалба алтын кең зонасы.  
3. Жарма – Сарсазан мыс – алтын сирек металлдар зонасы.  
4. Сауыр – Сүрме – алтынды – мысты – полиметаллды зонасы.  
5. Шығыс шыңғыстаулық мыс – молибден зонасы.  
6. Батыс шыңғыстаулық мыс – полиметалл зонасы.  
7. Солтүстік Балхаш сирек металлдар – мысты – полиметаллды зонасы.  
8. Кенді Алтайдың полиметалл зонасының оңтүстік – батыс бөлігінің кенді – 

металлогендік зоналары таралған.  
Территорияға түсетін техногенді қысым ауданының көлемімен топырақ 

жамылғысының бүлінуі арасалмақтың қатысымен есептеледі, сонымен қатар әр – түрлі 
зияндылық деңгейіне байланысты шаруашылықтың түрі бойынша деңгейі жоғарлайды. Ең 
ауыр техногенді қысым пайдалы қазбаларды ашық әдіспен өндіріп жатқан аудандарға түседі. 
Техногенді ландшафтарда жиналып, территорияға таралатын қазынды қабат жыныстары 
және сыйымды жыныстар. Семей өңірінде, негізінен, 3-4 класстағы қауіптілік деңгейдегі 
қалдықтар жиналады, тау – кен өндірісінің қалдықтары 235,53 га жер ауданын алып жатыр. 
Өңірде 1990ж басынан бастап тұрақты жұмыс істеп келе жатқан кәсіп орындардың жер 
қойнауынан жыл сайынғы қалдық ретінде жинайтын қазынды қабат жыныстары 
төмендегідей. Тау – кен байыту комбинаттарынан қалған қалдық материал – өндіріс 
қалдықтары сақталады. Өңірде 3 ірі тау – кен өндірісінің қалдығын сақтайтын қорымдар бар. 

1. Жезкент тау – кен байыту комбинатының қалдық үйінділері Бородулиха ауданында 
орналасқан үш төбеден тұрады. Ауданы 151 га, санитарлық қорған зонасының ұзындығы 700 
м. Осы ауданда орналасқан “Орловск” полиметалл кен орнынан өңдеуден өткен қалдықтар 
жиналады.  

2. Бақыршық тау-кен байыту комбинатының қорымы.Ауданы 20 га,комбинаттан 5 
шақырым жерде орналасқан.Бақыршақта алтын кен орнының қалдықтары жиналады. 

3. Ақжал тау-кен байыту комбинатының қорымы. Жарма ауданы Ақжал ауылының 
маңында 215 га жерді алып жатыр. Ақжал алтын кенішінің материалдары жиналады.  

Техногенді жолмен түзілген ландшафтарда жүретін геохимиялық процестер өте 
күрделі. Табиғаттың адам қолынан ластануы, ең алдымен ашылған карьералар қазылған 
шахталарда білінеді. Қазақстанда жан басына шаққанда жылына 50 т тау жыныстары 
қазылып алынып, оның 90% - дан астам көп бөлігі табиғатқа қайтарылады. Карьералармен 
қазбалар алып жатқан жерлерде, табиғи геохимимялық ағым бұзылып, жердің ұзақ уақыт 
бойы жазылмайтын «жаралары» пайда болады. Техногенді ландшафтарды зерттеудің 
әдістемесі бойынша Б.П Колесников, Л.В Моториналдардың еңбектерінде далалық және 
зертханалық жұмыстардың әдіснамасы жасалды. Семей өңірінің жер ауданында бүлінген 
ландшафтардың жалпы көлемін есептеп, картаға түсіру жұмыстары территорияға түсуші 
техногенді қысым деңгейін көрсетуге мүмкіндік береді. Екінші сатылы процестерге, 
бұзылған жерлерде техногендік ландшафт компоненттерінің түзілуі жатады. Өндіріс 
орндарында өзіндік өсімдік түрлері өсе бастауы қазаншұңқырлада жауын – шашын және 
грунт суларынан түзілген көлшіктердің пайда болуы. Рекультивация жұмыстары 
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жасалынбаған жағдайда техногенді ландшафтың аномалиялары ұзақ уақыт бойы сақталады. 
Қазба жұмыстарының нәтижесінде жердің төменгі қабаттарының жыныстары беткі қабатқа 
шығып механикалық құрамы бұзылып, үгіле бастайды. Ал егер пайдалы қазбалардың кең 
орындары геохимиялық аномалиялық орындарда орналасқандығын ескерсек, кен орнының 
геологиялық құрамы күрделі болатындығы заңдылық. Төменгі қабаттан шыққан тау – 
жыныстары кейде улы болуы мүмкін. Көп жағдайда бұндай аномалиялық ошақтарда 
минералдардың күрделі қосылыс түрлері таралып, шаруашылық маңызы аздау тау 
жыныстары беткі қабатта шашылып қалады. Төменгі қабаттан шыққан жоғары шыққан 
элементтер табиғи геохимиялық ағыымға түседі. Белгілі бір ошақтарда жердің беткі 
қабаттарына жат мөлшерде әр – түрлі элементтер таралып, қоршаған ортаға тиген әсері 
зиянды болуы мүмкін. Әсіресе қазба жұмыстарының нәтижесінде табиғи биогеценоз 
процесіне өте қауіпті ауыр металлдар. Бақылаулар өңірде ауыр металлдардың фондық 
деңгейі қалыпты, алайда қазба жұмыстары аймақтары мен ашық қазындылардың 
жоғарылайтындығын көрсетеді. Ауыр металлдар тау жыныстарымен қатар кеніштерде 
жұмыс істейтін ауыр техниканың жанармай қалдықтарынан да жиналады. Ашық кеніштер 
тереңдеп қазылған сайын күндізгі беттен түскен элеметтер грунт суымен жер астына таралуы 
мүмкін. Өңірде ашық әдіспен, негізінен, алтын хромды кендер қазылады. Олардың орташа 
тереңдігі + 60 м, пайдалы элемент құрамы 1,5-2,0 грамм/тонна. Өндіріс нәтижесінде қазылып 
алынған беткі қабат жыныстары үйінділер түрінде жиналады. Өсімдік жамылғысы бұндай 
үйінділерде баяу пайда болады, оған себеп, үйінділер жыныстары фитотоксикалық болып 
келуінде. Ашық әдіспен алынатын кен орындарында пайда болатын ландшафт түрлерін “ай 
бетіне сипаттас” деп атайды. 

Рекультивация – яғни, жерді қайта орнына келтіру жұмыстары әрбір қабатқа сай 
жыныстар қолданылып, мемлекеттік стандартқа сай жасалады. Семей өңірінде бұзылған 
жерлермен оларды қалпына келтіру келесі мәліметтерді береді. Шығыс Қазақстан, Семей 
өңірі бойынша: бүлінген жерлер - 6439 га, ашық қазындыларда – 1670 га, өңделген жерлер 
ауданы - 4395 га, рекультивация жұмыстары жасалған жерлер ауданы – 223 га. Бұл пайдалы 
қазбаларды игерудің қорытындысы – қоршаған ортаға әсері назардан тыс қалып 
жатқандығын көрсетеді.  

Пайдалы қазбалардың толық циклді жұмыстры орындалуын қадағалау еліміздің 
экологиялық қауіпсіздігі мәселесі. Қазіргі кезде табиғат байлықтарын рационалды түрде 
пайдалану міндеті халықаралық мәселе. Осы тұста пайдалы қазбаларды игеріп, іске 
жаратумен қатар ауыр техниканың көмегімен қопарылып, бүлінген жерлерде табиғаттың 
өзін – өзі қалпына келтіру процестері зерттеліп, рекультивация жұмыстарын уақытылы және 
тиімді жүргізудің ғылыми негіздемесі қажет. 
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ЫҚТИМАЛ ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ КОМБИНАТОРИКА 

 

Анықтама: Біртектес топтасқан оқиғалардың ықтималдық заңдылығын зерттейтін 

ғылымды ықтимал пәнінің теориясы дейді. 

Сыналу және оқиға. Шарды жәшіктен алу сыналу, ал бір түсті шардың пайда болуы 

оқиға. Тәжірбие сыналу.Ал оның орындалуы оқиға. Элементарлық нәтижеде қызықты 

оқиғаның пайда болуы қолайлы жағдай туғызушы деп атайды. Оқиға 3 түрге бөлінеді: 

1. Ең анық – ақиқат. Ω=A+Ā 
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2. Мүмкін емес оқиға.ø 

3. Кездейсоқ оқиға. А,В,С,.... 
 

 

 

 А - кездейсоқ оқиға. 

 Ā - қарама-қарсы. 

  

 

 

 

a. Сыналу орындалғанда оқиғалардың міндетті түрде орындалуын ең анық-ақиқат 

оқиға дейді. 

b. Сыналу орындалғанда оқиға орындалмаса оны мүмкін емес оқиға дейді. 
c. Сыналу орындалғанда оқиғаның орындалуы да, орындалмауы да мүмкін болса, оны 

кездейсоқ оқиға дейді. 

Мысалы: Ыдыстағы су қалыпты атмосфералық қысымдағы, 20  температурада су 

сұйық күйде сақталады. Бұл ең анық оқиға. 

20  қалыпты атмосфералық қысымда су қатты түрде сақталмайды.Бұл мүмкін емес 

оқиға. 

Күміс тиынды лақтырсақ бір жағында жазба беті не, елтаңба түсуі мүмкін. Бұл 

кездейсоқ оқиға. 

Кездейсоқ оқиғаны латынның бас әрпімен белгілейді А,В,С..... Ең анық - Ω. Мүмкін 

емес- ø. 

Кездейсоқ оқиғалардың түрлері: 

1. Үйлесімді. 
2. Үйлесімсіз. 
3. Тең мүмкіндікті. 
4. Жалғыз мүмкіндікті. 

Анықтама:қосарлас екі заттың біреуінің пайда болуы екіншісіне кедергі жасаса, онда 

оны үйлесімсіз оқиға дейді. ø=AĀ 

Керісінше үйлесімді, мүмкіндіктері бірдей оқиғаны тең мүмкіндікті оқиға дейді. 

Ең анық оқиға- жалғыз мүмкіндікті оқиға. 

Анықтама:Бірнеше оқиғалар сынаққа түскенде кем дегенде біреуі пайда болса, онда 

мұндай оқиғаны толық топ құра алады дейді. 

Ықтималдың классикалық анықтамасы: 

А оқиғасына қолайлы жағдай туғызатын m санының, олардың тең мүмкіндікті, 

үйлесімсіз элементарлық оқиғалары өзара толық топ жасайтын барлық нәтиже n санына 

қатысатын А оқиғасының ықтималдығы деп атайды. 

P(A)=   (1) 

Мысалы :жәшікте 6 шар бар. Оның екеуі қызыл, үшеуі көк, біреуі ақ. Белгілі шартпен 

көк және қызыл шарды түсті шарлар дейміз. Сұрақ :түсті шарлардың пайда болу 

ықтималдығын тап. 

m=5  

n=6  P(A)= = ; 

P(A)=? 

Анықтама :салыстырмалы жиілік деп- W(A)=  (2) жасалған тәжірбиеде А оқиғасының 

пайда болатын mсанының, жүргізілген тәжірбиенің nбарлық санына қатынасын айтады. 

Мысалы :100 рет оқ атқанда 11 рет тию байқалды. Нысанға оқтың тию салыстырмалы 

жиілігін тап. 

Ā 
А 
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W(A)=  

Комбинаторика 

Математика тарауының бірі. Мұнда жиын элементтердің әр түрлі комбинациялар 

қарастырылып, сандар есептелінеді. Комбинаториканың негізгі бөлімі қосылыстар. 

Қосылыстарды құрайтын нәрселер элементтер деп аталады. Элементтер: a,b,c… 

Анықтама: Бірнеше элементтерден құралған топтардың бір-бірінен айырмашылығы не 

элементтердің алыну ретінде, не элементтердің алыну ретінде, не элементтердің өзіндегі 

топтарды қосылыстар деп атайды. Қосылыстар 3 түрге бөлінеді:орналастыру, алмастыру, 

теру. Бұларға реттік жиынды білгеннен кейін төмендегідей анықтама беріледі. Х жиынын 

реттелгенмен қоса (х,≤) реттелген жиын деп атайды. n элементі жиынын реттелген m бөлігін 

орналастыру дейді. 

Белгілеуі:  

1-мысал: 10 адамнан неше тәсілмен секретарды, есепшіні, бастықты сайлайды. 

=720 

Анықтама : n элементі жиынның реттелген n бөлігін алмастыру дейді. 

 
0!=1, 1!=1, 2!=1 , 3!= 1  

2-мысал:жиналыс президумын сайлау үшін 5 адамнан 5 қызметті неше тәсілмен 

үйлестіруге болады. 

 
Анықтама: n элементі жиынның реттелген m элементі орналастырудан таңдалған кем 

дегенде бір элементтігісін теру дейді. 

 
Есеп: 7 қабат үйдің бір қабаттағы лифтке 3 адам кірді.олардың әрқайсысы тең 

ықтималдықпен 2 қабаттан бастап шыға алады. Төмендегі ықтималдықтарды табыңдар. 

a) Барлық адамдар әр түрлі қабатқа шыға алады. 

b) Барлық адамдар бір уақытта бір қабатқа шыға алады. 

N=7-1=6  

n=3 

a) P(E)=  

b) =  

Анықтама: n элементінің m бойынша жасалған қайталанбалы орналастыру деп m 

ұзындықты кортежді айтады. 

 
Анықтама: n элементінең m элемент бойынша қайталанбалы алмастыру деп, n 

элементтен тұратын комбинацияларды айтады. Мұнда 2 жағдай болуы мүмкін. 

1) k=n барлық элементтен әртүрлі болса, онда мына формуламен жазылады. 

 

2) k<n, ,  

nэлемент бойынша қайталанбалы теру деп бір-бірінен құрамы бойынша ажыратылған 

комбинацияларды айтады. 

 
Ньютон биномы: 
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Мұнда :  

 
 

 

 

 

 
Егер m>n, онда , мұнда Ньютон биномының симметриялық коэффициенттері 

өзара тең болады. 

 

 
;т.б 

1)  

2) = , бұл формула Ньютон биномының формуласына x=y=1мәнін қойсақ 

шығады. 

1) 1+5+10+10+5+1=32= n=5; 

2) 1+6+15+20+15+6+1= n=6; 

3) Ньютон биномындағы формулаға x=-1, y=1 қойсақ шығады. 

4)  

n=5 үшін 0 1+1 ; 

n=6 үшін 0  

5)  

Теңдік мынандай пікірден шығады: n элементші жиынның x элементті жиынның соңғы 

жиын бөлігінің бәрі қиылыспайтын класстарға бөлінеді. X элементін ұстайтын не 

ұстамайтын екі бөліктерге бөледі. 

 Олар x –ті (n-1) элементтердің қалғандарынан (m-1) элементтерді ұстайды. Екінші 

класста  

 теруі болады. 

6) Коши тепе-теңдігі. 

=  

= =7  

 

= =0; 

m=4; n=3; 4>3 т.б 

5) теңдіктен Паскаль нобайы шығады. 
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МОДУЛЬДЕРІ БАР ПАРАМЕТРДЕН ТӘУЕЛДІ ТЕҢДЕУЛЕР МЕН ЖҮЙЕЛЕР 

 

Параметрден тәуелді есептерді шешу кезінде логикалық тұрғыдан да, техникалық 

жағынан да әдетте жеткілікті дәрежеде қиындықтар туғызады. Ондай есептерді шешу 

дегеніміз параметрдің мүмкін болған мәндерінде берілген есептің барлық шешімдерінің 

жиынын табу деген сөз. 

Қарапайым есептердің өзін шешкенде,параметрді жеке кластарға таратып (айырып), 

әрқайсысында жеке-жеке шешімдерін тауып, әрбір амалды орындап отырғанда теңдеудің 

мәндестігін сақтап отыруға көңіл бөлу қажет. Әрине, «параметрлі есептер» деген бөлімді 

жеке-дара, бөліп-жарып оқытудың қажеті жоқ, әртүрлі элементарлық функциялар арқылы 

жасалған есептерді шығару кезінде араларына «тамшылатып» қосып отырса біздің 

пайымдауымызша өте дұрыс сияқты. Себебі, тақырыпты солай шашыратып берсе бірітіндеп 

қиындығы жоғары есептерді шешудің жолдарын табудың тұрақты, берік дағдысы 

қалыптасары сөзсіз. Жалпы, параметрлі есептер стандартты емес тәсілмен шығатын есептер 

қатарына жатуы әбден мүмкін. Арнаулы түрде олар сабақта қарастырылмайды, себебі жалпы 

теориясы жоқ. Мақалада келтірілген жаттығуларды графиктік, аналитикалық немесе графо-

аналитикалық әдістермен шешкенде күтпеген шешімдердің пайда болуына куә боламыз. 

Мүмкіндігімізше математикалық анализ аппаратын қолданбай элементарлық математика 

көлемінде шығаруға тырыстық. 

Теңдеулерге қарағанда параметрлі теңсіздіктердің өзіндік ерекшліктері бар 

болғандықтан, ол туралы сөз қозғамай, мәселені келешектің еншісіне қалдырдық. 

1-мысал. теңдеуінің -ғабайланысты неше түбірі бар? 

Шешуі: Декарттық  кординаттар жүйесінде  және 

функцияларының 

графиктерін саламыз. Біріншісі – 

сынық сызықтардан тұрады, ал 

екіншісі ох осіне параллель (1-

сурет). 

Сызбадан көретініміз: 

 Егер  түзуі ох 

осімен дәл беттеседі де, 

 

функциясының графигі-мен 

ортақ екі нүктесі болады, сол 

себепті берілген теңдеудің екі 

түбірі бар (біздің жағдайда олар 

нүктелері болып 

табылады). 

Егер  болса, онда  түзуінің  функциясының графигімен төрт 

ортақ нүктелері болғандықтан, берілген теңдеудің төрт түбірі болады. 

Егер  болса, онда  түзуі 

сынық сызықпен үш ортақ нүктеде 

қиылысады, сондықтан берілген теңдеу 

үш түбірге ие болады. 
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Егер  түзуінің екі ортақ нүктесі болады да, берілген теңдеудің 

түбірлерінің саны 2-ге тең (сан осінде -ға байланысты теңдеудің түбірлерінің саны 

көрсетілген). 

 Жауабы: егер  – түбірлері жоқ;  – екі түбір;  – үш түбір; 

 төрт түбірі ∃. 

2-мысал. Парметр a-ның қандай мәндерінде  , 

теңдеулер жүйесінің жалғыз шешімі бар? 

Шешуі: Есептің берілуінен  шешімі болса,онда -қосарланған сандарда 

шешімі болып табылады. Оны теңдеудің инварианттық қасиеті бар деп айтады. Есеп жалғыз 

шешімді талап етіп орындалғандықтан-тек ғана =0 болса ғана қажетті шарт орын алады. 

Бірақ ол ешқашан жеткілікті емес, берілген жүйе түрінде бірнеше шешімге ие болуы ˅ 

болмауы мүмкін. Жүйеде  деп ұйғарсақ  ,  жүйесінен  немесе 

. 

Сонымен параметрлерді тек ғана 0 мен 2 сандарының ішінен таңдап аламыз.  деп 

берілген жүйеге қойсақ  Онда жүйенің (1;0),(-1;0),(0,-1) үш 

шешімі бар. Сол себепті  есептің шешуіне жатпайды.  

Ал  болса, берілген жүйе  түріне енеді. 

2 бірінші теңдеуден , ал екіншісінен . Сондықтан ∃, олай 
болса . Пайда болған (0;1) мәні соңғы жүйенің жалғыз шешімі болатынын көреміз. 

 Жауабы:  

3-мысал:  параметр а-ға байланысты жүйенің неше шешімі болатынын 

зерттейік. 

Шешуі: Геометриялық тәсіл біздің ойымызша барлық әдістерге қарағанда ең 

қарапайым,көрнекі болатынын көреміз. Шешімдерінің саны дегеніміз параметр а-ның 

тағайындалған мәнінде әрбір теңдеудің XOY жазықтығындағы графиктерінің қиылысуы 

нүктелерінің саны (2-сурет).  

Бірінші теңдеу - квадратты анықтайды, ал 

екіншісі - центрі бас нүктеде жатқан, радиусы 

(a > 0) болып келген концертрлі шеңберлер 

жиынтығы. (a=0 болса шеңбер нүктеге айналып 

келеді). 

Егер яғни а =  болса,квадратты шеңбер 

төрт нүктеде жанап өтеді 

Егер  =1,яғни а=1 болса,онда да квадрат бірлік 

шеңбермен төрт нүктеде қиылысады. 

Егер < a < 1 болса,онда қиылысу нүктелерінің саны сегіз,ал а <  және а > 1 

жағдайында қиылысу нүктелерінің болмайтынын,яғни жүйенің бірде-бір шешімі жоқ екенін 

көреміз. Жоғарыда сан осінде параметрге байланысты шешімдердің таралуы көрсетілген. 

 Жауабы: шешімі жоқ;  

а=0,5, а=1 болса, төрт шешімі, ал 0.5<a<1 болса, сегіз шешімі бар. 
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4-мысал. Параметр -ның 2< < 5 интервалында жатқан мәндерінде 

 теңдеуінің  кесіндісінде ең болмағанда бір шешімі 

бола ма? 

Шешуі: Стандартты емес әдіспен шешілетін, соңғы кезде қолданыста жүрген мажорант 

(бағалау) тәсілін қолданамыз.  

. Олай болса, . Теңдеудің оң жағы 

 болғандықтан  теңдеудің шешімі бар, егер бір уақытта 

, түбірлері болып  және 

. Есептің шарты бойынша болады, яғни . Сол 

себепті  , яғни . 

Енді параметр а үшін 2 < < 5 қойылған шектеуді ескеріп  аламыз.Бұдан ең 

соңындa мәндері пайда болады. 

Жауабы:  

5- мысал. теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Модульдер  нольге 

 болатын параметр -ның мәндерін 

табайық. . 

 Енді 

егер  онда  – берілген 

теңдеудің шешімі; ал егер  
Ең соңында жағдайды қарастырайық. 

Онда  

 Егер  

берілген теңдеудің шешімі  

ал  

Жауабы: 

 

ал  

6-мысал. Параметр -ның қандай мәндерінде  

 теңдеуінің 1) дәл үш түбірі; 2) дәл екі түбірі бар болады? 

Шешуі: десек, берілген теңдеу 

(1) 

түріне енеді.  және  функцияларының графиктерін тұрғызайық(3-

сурет). 

1)  және  түзулері (1) теңдеудің графиктерімен ортақ үш нүктеде 

қиылысады, (яғни  және  графиктерінің жиынтығымен). Ол дегеніміз 

(1) теңдеудің  мәндерінде дәл үш түбірінің болатынын білдіреді. 
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2) Ал егер  және  болса (1) теңдеудің дәл екі түбірі бар болады. 

Сонымен қатар  гафиктері қиылысқан нүктелерде де дәл екі шешімі 

бар. Басқаша айтқанда , мұндағы ,⋁ 

 

 
Жауабы: 1) - дәл үш түбірі; 

2) ,  дәл екі түбірі бар болады. 

7-мысал.  теңдеулер жүйесінің дәл екі нақты түбірі бар 

болатын параметр -ның барлық мәндерін анықтайық. 

Шешуі: Жүйенің бірінші теңдеуінің графигі болып төбелері ,  

түзулерінде жатқан тұйық алтыбұрыш болып табылады. Төбелерін анықтайық. Егер 

 

, егер , ал  .Сынық 

сызықтың төбелері болып  

 нүктелері табылады (4-сурет). Сонымен берілген жүйе 

төмендегі жағдайларда дәл екі шешімге ие бола алады: 

1. Шеңбер  және  кесінділерін жанап өткенде, онда 

; 

2. Бас нүктеден  және  нүтелеріне дейінгі ара қашықтыққа тең радиус болғанда, 

онда  . 

Жауабы: ;  

8-мысал. Параметр -ның қандай мәндерінде 

 (2) 

жүйесінің төрт шешімі болатынын анықтайық. 

Шешуі:  белгілеулер енгізсек, онда 

,  жүйесіне келеміз. Егер осының шешімі болса, 

онда  қос мәніде шешімі болатынын, яғни жүйенің инвариантты қасиетінің бар екенін 

көреміз. Сонымен,  және  

 болса, онда берілген (2) жүйенің 

сегіз шешімі болар еді. Олай болса жүйе ⇔ төрт 

шешімге ие болады, егер ;  немесе 

, онда  . Егер 

немесе  болса ⇒  . 

Жауабы:  ;  . 

9-мысал. Параметр -ның қандай 

мәндерінде  

 теңдеуінің әртүрлі төрт бүтін 

шешімдерін табайық. 

 Шешуі: Берілген теңдеуді 

 түріне келтірейік. 

Әрине,  болғанда берілген теңдеуге мәндес 

емес. Дегенмен,  болса соңғы теңдеуден 

 аламыз, оның шешімі 
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болып  кесіндісі табылады, оның бүтін екі ғана шешімі бар екені айқын. Сол себепті 

есепті шешу үшін осы теңдеуді зерттесек жеткілікті.Берілуінен  екені түсінікті. Енді 

модульдің геометриялық мағынасын қолданайық, яғни арақашықтық деген. 

 – сан осінің айнымалы координатасы болады да,  және −1 нүктелеріне дейінгі 

қашықтықтардың қосындысы  тең, яғни  кесіндісінің ұзындығы. Сондықтан 

⇔  кесіндісінің әрбір нүктесі теңдеудің шешімі бола алады. Есепті аяқтау үшін 

кесіндінің төрт бүтін мәндері болатын жағдайын анықтасақ жеткілікті. Ондай сандар болып 

−1,0,1,2 табылатыны анық. Бұдан  немесе  шартын аламыз. 

Жауабы:  
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОГО  

НАГРЕВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

 

Для повышения качества поверхности металлических изделий известен метод 

электролитно-плазменной обработки, который заключается в удалении микронеровностей с 

поверхности при погружении изделия в электролит под высоким напряжением (300 В). 

Исследования процесса электролитно-плазменной обработки в режиме анодного нагрева, а 

также в режиме обратной полярности (катодный) позволили установить, что при некоторых 

параметрах процесса обеспечивается интенсивный разогрев металла со скоростью до 250 м/с 

в зависимости от мощности нагрева [1]. Разогрев заготовки возможен вплоть до температуры 

плавления. При повышении температуры образца с помощью электролитно-плазменного 

нагрева становятся возможными создание композиционных слоев за счет диффузии 

легирующих элементов, содержащихся в электролите, а также закалка, которая 

обеспечивается при охлаждении нагретого образца в электролите путем отключения 

рабочего напряжения [1].  

При подаче напряжения в диапазоне 100–300 В на электрохимическую ячейку вокруг 

заготовки происходит локальное вскипание жидкости за счет выделения джоулевой теплоты. 

Образующаяся парогазовая оболочка предотвращает контакт металла обрабатываемой 

заготовки с электролитом и, обладая максимальным удельным электрическим 

сопротивлением в системе, становится нагревательным элементом. В этих условиях 

электролит вблизи поверхности заготовки разогревается до температуры кипения и 

обрабатываемая заготовка, оказываясь отделенной от основной массы электролита, 

разогревается до температур 400–1100 ºС [2]. 
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Принципиальным отличием плазменного электролиза от традиционного является 

наличие парогазовой оболочки (ПГО) между электролитом и электродом [7]. Именно 

оболочка является центральным элементом трехфазной системы, передающим тепло в 

электролит, электрод и атмосферу за счет испарения электролита. С теплофизической точки 

зрения электролитно-плазменное состояние электрохимической системы можно считать 

аналогом пленочного кипения. Отличие электролизной плазмы от этого аналога заключается 

в наличии внутренних источников тепла в ПГО [1; 9; 10]. В обзоре будет дан анализ 

известных моделей и закономерностей теплообмена в рассматриваемой системе.  

Теплообмен между оболочкой и нагреваемым анодом. Известна попытка стандартного 

определения коэффициента теплоотдачи между ПГО и анодом методом регулярного режима 

[2].Измерялся темпнагревания или охлаждения образца после резкогоизменения напряжения. 

Величина коэффициента теплоотдачи составила 1400±200 Вт/(м
2
*К); ее зависимости от 

скорости течения раствора, диаметра образцаили направления теплового потока не 

выявлено. Другим способом определена зависимость плотности теплового потока из ПГО в 

анод от вертикальной координаты путем сопряжения тепловыхполей в ПГО и длинномерном 

аноде [6]. 

 
Рисунок 1 – Схема распределения температуры и теплообмена в прианодной области. 

Обозначения: Т – температура, ТА – температура анода, ТS – температура кипения 

электролита,  

qA – плотность теплового потока из ПГО в анод, qL – плотность теплового потока из 

ПГО в электролит, qW – плотность теплового потока в атмосферу, х – горизонтальная 

координата, δ – толщина ПГО  

 

Формальный переход от плотности теплового потока к коэффициенту конвективной 

теплоотдачи привелк сильному разбросу численных значений по длине анода от 600 

Вт/(м
2
*К) до 105 Вт/(м

2
*К). 

Результатом усреднения полученных данныхстала убывающая зависимость 

коэффициента конвективной теплоотдачи от напряжения в интервале1800–3000 Вт/(м2*К). 

Описание теплообмена между ПГО и нагреваемым анодом с помощью граничных условий 

третьего рода признано нецелесообразным. Адекватным результатом оказалась 

эмпирическая связь теплового потока с внешними параметрами процесса нагрева. Отметим, 

что классвозможных функций, описывающих зависимостьплотности теплового потока от 

вертикальной координаты, был излишне узким. 

Плотность теплового потока из ПГО в анод также определялась в нестационарных 

условиях решением обратной задачи теплопроводности с моделированием искомого 

теплового потока полиномами высоких степеней [11]. Численные значенияплотности 

теплового потока из ПГО в анод составили 0,3–0,9 МВт/м
2
, увеличение напряжения более 

чем в два раза приводило к незначительномувозрастанию теплового потока, наиболее 

заметному на начальных стадиях разогрева. 
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Методику определения нестационарного теплового потока из ПГО в анод удалось 

улучшить решением нестационарной обратной задачи теплопроводности методом 

регуляризации [13]. Получена зависимость плотности теплового потока из ПГОв 

цилиндрический анод от времени, на которойможно выделить три области (рис. 2). На 

первойстадии нагрева происходит рост температуры ПГОи, вероятно, стабилизация ее 

толщины. Температура образца увеличивается гораздо медленнее,поэтому температурный 

напор возрастает, каки плотность теплового потока в деталь. Вторая стадия наступает после 

стабилизации температурыв ПГО, деталь прогревается, следовательно, температурный напор 

и плотность теплового потокаснижаются. 

 
Рисунок 2 – Зависимость плотности теплового потока из парогазовой оболочки в анод 

от времени.  

Напряжение нагрева 240 В, концентрация водного раствора нитрата аммония – 2 моль/л  

 

Третья стадия соответствует достижению стационарного состояния всей системы. 

Время прогрева ПГО для данных условий эксперимента составляет 35–40 с. При 

напряжениях до 200 Вувеличение концентрации электропроводящего компонента уменьшает 

время прогрева, для большихнапряжений такой зависимости не выявлено. 

Теплообмен между оболочкой и электролитом. Минимальная величина плотности 

тепловогопотока из ПГО в раствор совпадает с плотностьювторого критического теплового 

потока qкр2, который обеспечивает устойчивость поверхности раздела ПГО – электролит и 

составляет примерно 0,2от первого критического теплового потока по данным [12]. Расчет 

qкр2 по известным формулам даетвеличину порядка 1 МВт/м
2
.Минимальный тепловой поток 

из ПГО в электролит определялся измерением тока и напряженияв момент перехода от 

режима прерываний к режиму нагрева при медленном повышении напряжения [8]. 

Плотность теплового потока из ПГО в раствор определяли как произведение 

измеряемойплотности тока на напряжение с коэффициентом 0,9.Оказалось, что плотность 

критического тепловогопотока в момент перехода к режиму стационарногонагрева, 

соответствующая формированию сплошнойи устойчивой парогазовой оболочки, 

составила5±3 МВт/м
2
.  

Высокий разброс результатов измерений обусловлен недостатками методики. 

Диапазоннапряжений, соответствующих началу стационарного нагрева, изучен слабо, 

поэтому априорное предположение об энергетическом балансе в данных условиях является 

очень грубым приближением.Аналогично изучался обратный переход от стационарного 

нагрева к конденсации оболочки приуменьшении напряжения. 
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Рисунок 3 – Зависимости плотности теплового потока из ПГО в электролит. 

Концентрация водного раствора нитрата аммония – 3 моль/л. 

Схемы охлаждения электролита: 1 – принудительная циркуляция через теплообменник; 

2 – рабочая камера, совмещенная со змеевиком и барботажем 

 

Анализ результатов показал, что конденсация ПГО является более детерминированным 

процессом, чем ее образование нафиксированной поверхности при повышении напряжения. 

Меньший разброс данных позволил выявитьвлияние концентрации раствора на 

минимальноетепловыделение, обеспечивающее наличие сплошной ПГО. Критическая 

плотность теплового потокасоставила (1,5±0,7) МВт/м
2
 в 10%-ном растворе NH4NO3 и 

(0,6±0,2) МВт/м
2
 в 30%-ном растворе. Обевеличины близки к теоретическому значению 

qкр2для кипения воды, что позволяет говорить об аналогии анодного плазменного нагрева и 

пленочногокипения воды на вертикальной поверхности.Выполнены измерения 

стационарных тепловыхпотоков из ПГО в электролит ql в зависимости отнапряжения и 

скорости продольного обтекания детали раствором [8]. Величина ql определялась поразности 

температур воды DT на входе и выходе изтеплообменника: 

ql = cm∆T/2πRht, (1) 

где c – удельная теплоёмкость воды, t – время протекания массы воды,  

m = 5 кг через теплообменник, R и h – радиус и длина образца. 

Оказалось, что плотность теплового потока значимо зависит от напряжения только при 

скоростяхтечения электролита выше 0,7 см/с. Получена эмпирическая формула для 

плотности теплового потока из ПГО в электролит в условиях анодного нагрева с 

погрешностью 0,2 МВт/м
2
: 

ql = q0 + (β + γw) U, (2) 

где q0 = 0,9 МВт/м2, β = 3 кА/м
2
, γ = 1,26*10

5
 Кл/м

3
,w – скорость раствора,  

U – напряжение нагрева. 

Аналогичные данные получены для нагревав условиях естественной конвекции, то есть 

в рабочей камере с теплообменником [4]. Величина qlнаходилась по разности температур 

охлаждающейводы на входе и выходе из змеевика системы охлаждения. Получена линейная 

функция в интервале напряжений 120–280 В с эмпирическими константами a и b: 

ql = a + b U. (3) 

Абсолютные значения ql для условий свободнойконвекции составляют от 0,43 до 2,14 

МВт/м
2
 (раствор хлорида аммония), что слегка ниже регистрируемых в случае продольного 

обтекания детали(1,3–2,4 МВт/м
2
) [8] и может быть связано с дополнительным перегревом 

верхнего слоя электролита при свободной конвекции. 

Сегодня установлено, что тепловой поток изПГО в электролит возрастает с 

увеличением напряжения практически линейно для опробованныхсхем охлаждения рабочего 

электролита (рис. 3). Дляулучшения методики измерения ql нужна физическая модель 

теплообмена. Известна попытка теоретического описания теплообмена между ПГО и 

электролитом [12], где авторы использовали экспоненциальную зависимостьплотности 
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теплового потока из ПГО в раствор оттемпературы анода. Данная зависимость неоправданно 

усложняет расчеты плотности теплового потока и температуры анода в различных 

моделях,поэтому в настоящее время ее не используют. 

Теплообмен между оболочкой и атмосферой.Энергия, затрачиваемая на испарение 

электролитаqwможет быть определена по изменению количества раствора за время 

эксперимента или косвенновычитанием из полной мощности остальных тепловых потоков. 

Тепло, затраченное на испарениеэлектролита, найдено измерением убыли растворав 

процессе нагрева с помощью мензурок с точностью 1 мл [4]. Эксперимент проводился в 

условияхсвободной конвекции электролита. Для стационарного нагрева цилиндрического 

образца в интервале напряжений 120–280 В величина qWвозрастаетот 20 до 150 кВт/м2 при 

нагреве образца диаметром 8 мм, погружённого на 10 мм в 15% водныйраствор хлорида 

аммония. Увеличение диаметраобразца в два раза, как и увеличение глубины погружения, 

приводили к снижению qW. Отметим, чтов данной работе при расчете qW по убыли 

растворане учитываются затраты энергии на нагрев испарившейся массы от температуры 

насыщения досредней температуры пара в оболочке. 

На наш взгляд, в описанном эксперименте недостигалось стационарного режима 

нагрева, так какпродолжительность измерений была менее 10 минут. Другой причиной 

снижения точности измерений мог оказаться перегрев верхних слоев электролита без 

принудительной конвекции. 

Косвенное определение тепла, уходящего с паром в атмосферу, выполнено в работе 

[12], где вводимая в ПГО мощность оценивалась как произведение силы тока на 

приложенное напряжение, тепловой поток в анод вычислялся согласно методике [13], а 

тепловой поток в электролит определялся по разности температур электролита на входеи 

выходе из рабочей камеры. Предполагалось, чтооставшаяся часть вводимой энергии 

соответствовала теплу, уходящему с паром в атмосферу. Эксперимент проводился в рабочей 

камере с переливом электролита (водный раствор нитрата аммония 1, 2 и 3 моль/л), анодами 

служили цилиндрические образцы из стали 20. Обнаружено, что тепловой поток в атмосферу 

и доля тепла, затраченная на испарение электролита, убывают с ростомнапряжения (рис. 4). 

Сегодня этому результату нетобъяснений. 

Модели расчета температуры нагреваемого анода. Эти модели построены на основе 

решенияуравнения теплопроводности в тонком парогазовомслое, что дает распределение 

температуры в ПГО, позволяющее найти температуру анода и какой-либовариант 

зависимости толщины ПГО от напряжения. 

В первой группе моделей рассматривались короткие образцы без учета расширения 

ПГО. Во второй группе моделей, наоборот, учитывалось движение пара в вертикальном 

направлении, откуданаходился профиль оболочки. Во всех случаях пренебрегалось 

затратами энергии на испарение электролита, остальные тепловые потоки 

задавалисьграничными условиями второго рода. 

Приведем основные результаты детального анализа моделей расчета температуры 

короткого анода[9]. Методика вычисления вольт - амперной характеристики (ВАХ) и время - 

токовой характеристики (ВТХ) в моделях первой группы описывается следующим 

алгоритмом: 

1. Рассчитывается распределение температурыв ПГО решением задачи Коши с двумя 

условиямина границе оболочки с электролитом; 

2. Находится связь тепловых потоков (ql и qA) и объемной мощности внутренних 

источников тепла в ПГО из условия на границе анод – ПГО; 

3. Из полученной выше связи тепловых потоков получается зависимость толщины ПГО 

от напряжения с помощью дополнительного условия награнице оболочка – анод; 

4. Температура анода определяется из распределения температуры в оболочке на ее 

границе с анодом, откуда подстановкой зависимости толщины 

оболочки от напряжения получается ВТХ нагрева; 
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5. ВАХ процесса находится подстановкой зависимости толщины оболочки от 

напряжения в законпроводимости оболочки. 

Из анализа теоретически рассчитанных ВАХи ВТХ можно сделать следующие выводы: 

теоретически полученные зависимости температуры отнапряжения качественно согласуются 

с экспериментальными данными до напряжений 240–250 В, приэтом учет зависимости 

теплопроводности парав оболочке от температуры приводит к улучшениюих соответствия с 

экспериментальной кривой. Найденные в моделях ВАХ также качественно согласуются с 

экспериментальными данными, но являются слишком грубыми в вопросе описания 

прохождения тока через оболочку. 

Модели второй группы на сегодняшний день обстоятельно не проанализированы, 

поэтому ограничимся только некоторыми замечаниями о полученных результатах. В 

наиболее проработанных моделях данной группы вместе с уравнением энергии используется 

уравнение движения вязкого газа [3; 5]. Движение пара предполагается ламинарным, 

конвективными членами в обоих уравнениях пренебрегают, поэтому их можно решать 

независимо друг от друга. После расчета распределения температуры и профиля ПГО, 

выбирая способ описания прохождения тока через оболочку, можно получить ВАХ и ВТХ. В 

упомянутых работах используются простейшие допущения, так как введение более сложных 

условий приводит к значительному усложнению модели. 

 
Рисунок 4 – Зависимость доли тепла, затраченной на испарение электролита, от напряжения 

при различных концентрациях: 1 – 1 моль/л, 2 – 3 моль/л 

 

Теоретически рассчитанные характеристики также качественно согласуются с 

экспериментальными данными, для профиля ПГО получено выражение:  

Ϭ (z) = 2Aqz  (4) 

где А – некоторая константа, зависящая от физических свойств пара, размеров анода и 

приложенного напряжения.  

Для улучшения данных моделей требуется более адекватное описание прохождения 

тока через ПГО и теплообмена на ее границах.  

Выводы: 

1. Разработана методика определения стационарного и нестационарного теплового 

потока из ПГО в нагреваемый анод; 

2. Определены стационарные тепловые потоки, действующие в трехфазной системе 

анод – ПГО – электролит; 

3. Теплофизические модели расчета температуры нагреваемого анода, построенные на 

основе аналогии с пленочным кипением, позволяют получить ВАХ и ВТХ, качественно 

согласующиеся с экспериментальными данными; 

4. В рамках моделей получены косвенные оценки толщины и рассчитан профиль ПГО. 
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АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК НЕГІЗДЕРІН ЖОО-ДА ОҚЫТУ  

ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 

Көптілділік мәселесі – Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлемнің алдында тұрған 

көкейтесті мәселелердің бірі, себебі, жаһандандыру және киберкеңестікке шыққан заман 

тілдерді білуді талап етеді. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев көптілді білімді дамытуға жіті назар аударып 

«…еліміздің маңызды құндылықтарының бірі және басты артықшылығы – көпұлттылық пен 

көптілділік» деп атап көрсеткені белгілі. Президент жүктеген тапсырмаларға сәйкес, Тілдерді 

қолдану мен дамытудың 2011-2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы мен 

«Тілдердің үштұғырлығы» мәдени бағдарламасында, Қазақстан Республикасында білім 

беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында, 2020 жылға 

қарай «... барша қазақстандықтар қазақ тілін, орыс тілін 95% және 25% – ағылшын тілін 

меңгеруі тиіс» делінген. 

Көптілді оқыту білім берудің қоршаған әлемде болып жатқан үдемелі өзгерістерге 

бейімделгіштігін күшейтетін лингвистикалық біліктілігі жоғары дамыған, бәсекеге қабілетті 

жастардың қалыптасуына септігін тигізетін тұжырымдамалық тұрғыдан жаңа үлгісін құруды 

көздейді. Осы орайда үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) бірдей оқытуды білдіретін көптілді 

оқыту бағдарламасының бірегейлігін атап өту керек. 

Көптілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, 

әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі 

күнгі ең қажеттілік. 
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Үш тілде оқыту – заман талабы. Негізгі мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік 

және кәсіптік анықтауға қабілетті мәдениетті тұлғаны дамыту және қалыптастыру. 

Үштілдік туралы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев білім және 

ғылым саласы қызметкерлерінің III съезінде сөйлеген сөзінде: “Тілдердің үштұғырлығы 

мәдени жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамын. 2007 жылғы «Жаңа 

әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында: Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш тілді 

пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар - қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс 

тілі - ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру 

тілі” деген салиқалы үндеуінен бастау алған болатын. Сонымен қатар Нұрсұлтан Әбішұлы: 

“мектептерге ағылшын тілінен шетелдік оқытушыларды тарту қажет. Кез келген ортанқол 

мектептің балаларға ең жоғары деңгейде шет тілін оқып үйренуіне жағдай жасайтындай 

дәрежеге қол жеткізуіміз міндет” [1] - деп етекше атап көрсеткен. 

Біз үштілділікті тәуелсіз еліміз үшін стратегиялық мәні ерекше құбылыс деп 

бағалаймыз, сондықтан да бұл құбылысты төрттілділік пен бестілділіктен бөліп қараймыз, 

үштілділіктің кез келген сыңары ретінде кез келген шет тілін алуға болар еді, бірақ біз бұл 

жерде де қоғамның нақты сұранысы басым түскен қазақ, орыс, ағылшын тілдеріне ерекше 

мән берген жөн деп түсінеміз [2]. 

2016 жылдан бастап жоғары оқу орындарында «Ақпараттық коммуникациялық 

технологиялар»пәні ағылшын тілінде оқыту жалпы білім беретін міндетті пәндер циклі 

ретінде енді[3]. Пәннің мақсаты заманауи ақпараттық технологияларды кәсіби еңбек етуде 

қолдана алатын болашақ мамандарды даярлау. 2016 жылдың 1-ші қарашасынан бастап Білім 

және Ғылым Министрлігінен қолдау көрсетіліп базалық жоғары оқу орындары бекітіліп 

оқытушылардың ағылшын тілде дайындығы басталып кетті. Енді оқытушылардың басты 

міндеттері қатарында жұмыс оқу бағдарламалары, студенттерге арналған силлабустар 

құрылымын типтік бағдарлама мазмұнына сәйкес қамтып, ағылшын тілде оқу үрдісін 

ұйымдастыру. Біздің назарымызда болып отырған сол пәннің үзілмес бөлігі болып 

табылатын ақпараттық қауіпсіздік негіздерін студенттерге үйретіп, олар болашақ маман 

ретінде ақпаратпен қауіпсіз жұмыс жасау технологияларын қолдана білу сұрақтары. 

Ақпараттық қауіпсіздік — мемкелеттік ақпараттық ресурстардың, сондай-ақ ақпарат 

саласында жеке адамның құқықтары мен қоғам мүдделері қорғалуының жай-күйі.Ақпаратты 

қорғау — ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешені. Тәжірибе 

жүзінде ақпаратты қорғау деп деректерді енгізу, сақтау, өңдеу және тасымалдау үшін 

қолданылатын ақпарат пен қорлардың тұтастығын, қол жеткізулік оңтайлығын және керек 

болса, жасырындылығын қолдауды түсінеді. Сонымен, ақпаратты қорғау - ақпараттың 

сыртқа кетуінің, оны ұрлаудың, жоғалтудың, рұқсатсыз жоюдың, өзгертудің, маңызына 

тимей түрлендірудің, рұқсатсыз көшірмесін жасаудың, бұғаттаудың алдын алу үшін 

жүргізілетін шаралар кешені. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету кезін қойылатын шектеулерді 

қанағаттандыруға бағытталған ұйымдастырушылық, программалық және техникалық әдістер 

мен құралдардан тұрады. 

Ақпараттық қауіпсіздік режимін қалыптастыру кешендік мәселе болып табылады.Оны 

шешу үшін заңнамалық, ұйымдастырушылық, программалық, техникалық шаралар қажет [4]. 

Ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйесі (АЖ) ретінде келесі объекттер 

жиынтығын түсіну керек: 

1. есептеуіш техника құралдарын; 
2. программалық жасауды; 

3. байланыс арналарын; 
4. түрлі тасушылардағы ақпараттарды; 
5. қызметшілер мен жүйені пайдаланушыларды. 
АЖ-нің ақпараттық қауіпсіздігі жүйенің мына күйлерінде: 

1. жүйенің сыртқы және ішкі қауіп-қатерлердің тұрақсыздандыру әсеріне қарсы тұра 

алу қабілеті бар кезіндегісі; 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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2. жүйенің жұмыс істеуі және жүйенің бар болуы сыртқы ортаға және оның өзінің 
элементтеріне қауіп келтірмеуі кезіндегісі қарастырылады. 

Тәжірибе жүзінде ақпараттық қауіпсіздік қорғалатын ақпараттың келесі негізгі 

қасиеттерінің жиынтығы ретінде қарастырылады: 

 конфиденциалдылық (құпияланғандық), яғни ақпаратқа тек заңды пайдаланушылар 

қатынай алатындығы; 

 тұтастық, біріншіден, тек заңды және сәйкесті өкілдігі бар пайдаланушылар ғана 

өзгерте алатын ақпараттың қорғалуын, ал екіншіден ақпараттың ішкі қайшылықсыздығын 

және (егер берілген қасиет қолданыла алатын болса) заттардың нақты жағдайын бейнелеуін 

қамтамасыз ететіндігі; 

 қатынау қолайлығы, қорғалатын ақпаратқа заңды пайдаланушыларға бөгетсіз 

қатынаудың кепілі болуы[5]. 

Желілік қауіпсіздік сервистері есептеуіш жүйелерде және желілерде өңделетін 

ақпараттың қорғау механизмдерін береді. 

Инженерлік-техникалық әдістер өзінің мақсаты ретінде техникалық арналар арқылы 

ақпараттың жайылып кетуінен ақпараттың қорғалуын қамтасыз етуді қарастырады. 

 

 
Сурет 1 – АҚЖ моделіне қойылатын талаптар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қатерлер және олардың әсер 

ету арналары 
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Сурет 2 – Ақпараттық қауіпсіздік негіздерін қамтитін бөлімнің мазмұндық құрылымы 

 

Ақпаратты қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық әдістері нормалар үлгілерін 

жетілдіру үшін ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге байланысты әр түрлі қызметтерді 

ұйымдастырады. 

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориялық әдістері өз кезегінде екі негізгі 

мәселені шешеді. Біріншіден, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге байланысты әр 

түрлі процесстерді формализациялау.Осыдан екінші мәселе туындайды – ол, қорғалу 

деңгейін талдағанда ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі жүйелер қызметінің 

қисындылығы мен адекваттығының қатаң негізделуі [6]. 

 

Кесте 1- Ақпараттық қауіпсіздік сұрақтарын қамтитін тақырыптар 

№ Тақырып 

 Ақпараттық қауіпсіздіктің құрамдастары  

 Негізгі қауіптер және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері 

 Деректерді қорғауда сервистік бағдарламаларды қамтамасыз ету 

 Стандартты және қызметтік бағдарламалар 

 Ақпапаттық қауіпсіздік саласында құқықтық қатынастарды басқаратын заңдық актілер 

 Мәліметтерді архивтеу 

 Вирусқа қарсы бағдарламалар 

 Компьютерді вирустан жұқтыру ерекшеліктерін анықтау 

 Вирустан қорғайтын бағдарламалар: Кasperski 7.0 , Avast, Norton Antivirus 

 

«Ақпараттық коммуникациялық технологиялар» пәнінің типтік оқу бағдарламасына 

сәйкес келесідей тақырыптар қамтылуы қарастырылған. 

Қорытындылай келгенде, қарастырылып отырған пәнді оқыту шеңберінде, ақпараттық 

қауіпсіздік тақырыптарының бір бірімен байланысы, мағыналы біртұтас мазмұны ортақ 

жүйеге келтіріліп, материалдар жинақталып, кезеңде тәжірибеден өткізу болып отыр. 
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БЕТПАҚ ДАЛА – АРЫС КИІКТЕРІНІҢ (SAIGA TATARICA TATARICA L., 1766) 

ПОПУЛЯЦИЯСЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР 

 

Ақбөкен немесе киіктер(лат. Saiga tatarica) қырылу қаупі төнген жануарларға жатады. 

Ақбөкендер 1996 жылы Халықаралық табиғатты қорғау одағының Қызыл кітабыныңтізіміне 

енгізілді, ал 2002 жылдан бастап оған жоғары дәрежелі қауіп төнген жануарлар мәртебесі 

берілді (CR – жағдайы өте нашар түр). Ақбөкендерді санау жұмыстары 1954 жылдан бастап 

АН-2 ұшағы арқылы жүргізіліп келеді, сол жылдардан бергі жүргізілген мониторинг 

нәтижесі киіктер санының азайғанын көрсетеді. 1992 жылдан 2003 жылға дейінгі 10 жылдық 

кезеңде Қазақстандағы Ақбөкендердің саны 50 есе қысқарды – бұрын саны 1 миллиондай 

болса, 20 мың ғана Ақбөкен қалған. Соның ішінде ақбөкеннен айырылған Бетпақдала киесіз 

қалып, қаңбақ жортқан жетімдіктің күйін кешті. 2005 жылы Бетпақдала тобына қарасты 

киіктердің көктемге 15 мыңы ғана іліккенін көрген ел Үкіметі №267 қаулысымен 2005 

жылдың 25 наурызынан бастап Қазақстанда киік-ақбөкен аулауға толық тыйым салды. 

Соның нәтижесінде киіктер қайтадан бас құрай бастады.[1] 

Бетпақдала – Арыс популяциясы Арал теңізінің солтүстік шығысындағы ірі 

аймақтарды және Орталық Қазақстанның 500000 км
2
 аумағын қамтиды. Қазіргі уақытта бұл 

популяция ақбөкендердің ең ірі популяциясы болып табылады. Бұл ақбөкендердің мекені – 

Қарағанды, Ақтөбе, Қызылорда, Жамбыл облыстарының елсіз жазықтары. 

Біздің зерттеуіміздің мақсатыБетпақдала – Арыс популяциясына әсер ететін 

факторларды анықтау.  

Ақбөкен немесе киік (лат. Saiga tatarica) – жұптұяқтылар отрядының бөкендер туысына 

жататын, тұлғасы ірі, қойға ұқсас, дөңес тұмсықты түз жануары.Бұл түрдің бес басты 

популяциясы бар, олардың үшеуі Қазақстанда болса, біреуі Ресейде (Қалмақстан) және біреуі 

Монғолияда. Кейбір ақбөкендер Өзбекстанда қыстайды. Монғол ақбөкендері Saiga tatarica 

mongolica тармағына, қалған популяциялар Saiga tatarica tatarica тармағына 

жатады.Текелерінің дене тұрқы 126-150см, салмағы – 37-49 кг болса, ешкілері біршама кіші. 

Соңғыларының дене тұрқы 109-127 см, салмағы – 22-37 кг. Үстіңгі ерні салбырап етті 

тұмсыққа айналған. Құлағы кішкентай, дөңгеленген. Жаз айларында арқа түсі біркелкі 

сарығыш(«жезкиік» атануы да осыған байланысты). Қоңыр күз бен қыста түсі 

ақшылданып(ақбөкен, ақкиік, аталуы осыдан), текелерінде қара қоңыр түсті самай сақалдары 

өсіп, ерекшеленеді. 

Киіктер қоныстарын аударып, шөл, шөлейтті және далалық аймақтарда да тіршілік еуге 

бейімделген.Киіктер көктем мен күзде түлейді. Қазақстанда мекендейтін бұл аша тұяқтылар 

17 тұқымдасқа жататын өсімдіктердің 81 түрін қорек етеді. Киіктер көбіне тұщы су ішіп, 

шөлін қандырады. Мұндай су көзі болмаған жағдайда бір литрінде 10-18 г тұзы бар ащы 

суды да ішуге мәжбүр болады. Жылына бір рет көбейеді. Қарашаның екінші жартысында 

үйір-үйір маталайды. Көбіне егізден, кейде 3 лақ та дүниеге келеді. Жаңа туған еркек 

ақбөкеннің дене тұрқы 61-67 см, салмағы 3,5-4,5 кг, ұрғашылары – 57-62 см және 3,5-3,8 кг 

болады. Аналарын 2-3 ай емеді. 

Ұрғашы киіктер дүниеге әкелетін лақтарының еркек немесе ұрғашы болып тууын 

өздері реттейтін көрінеді. Егер араларында текелері азайып, ұрықтандырып үлгермей жатса, 

сол жылы табында кілең еркек лақтар қоздайды. 

Ақбөкен шөпті таңдап-талғап жейді, қой сияқты түбінен үзбейді, тек жоғары жағынан 

кертіп алып қана жайылады. Көбіне әр жердегі шөпті теріп, жүре жайылады. Сондықтан 
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өсімдіктердің өсуі тоқтамайды, керісінше тұқымын шаштырып, оны үшкір, аша тұяқтарымен 

жерге енгізеді.  

Ғасырлардан бері өзгеріссіз қалыптасып келе жатқан ақбөкен санының төмендеуіне 

табиғи және антропогендік факторлардың әсері зор.Ақбөкендердің негізгі жаулары – қасқыр. 

Жас төлдеріне бүркіт, дала қыраны мен қарақұстар да шабуыл жасайды. Және де тағы бір аса 

қауіпті жаулары адамдар яғни, браконьерлер. 

Ақбөкендер аусыл, пастереллез ауруларымен ауырып, кей жылдары көптеп қырылып 

та қалады. Ішкі органдарында гельминттердің 43 түрі, құртамыштардың Eimeria туысына 

жататын түрлері табылса, терісінде бит, 7 түрлі кенелер тіршілік ететіні анықталған. 

Ақбөкен дәмді еті, құнды мүйізі мен тұяғы, әдемі терісі үшін ауланатын кәсіптік 

маңызы ұлкен аша тұяқты жануар.[2] 

90-шы жылдардың аяғы мен 2000 жылдардың басында киік саны күрт азайып, 

жойылып кету шегіне жеткен. Зооинститут мәліметтеріне сүйенсек, 2003 жылы Бетпақдала 

таралымындағы киіктердің 1,8 мың дарағы ғана қалған. ҚР Үкіметі кеш те болса оң шешім 

қабылдап, киіктерді аулауға тыйым салды және ол шешімді 2020 жылға дейін ұзартты. 2007 

жылы Ақтөбе облысынан Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерватын құрып, 763549 га 

жерді ерекше қорғалатын табиғи аумаққа бөлді.Бұл шаралар нәтижесіз де емес. Резерват 

ашылғаннан бергі 5 жылда Бетпақдала таралымындағы киіктер саны 5 есе өсіп, 2007 жылғы 

22,8 мыңнан 2012 жылы 110 мыңға жетті. Әлем бойынша киіктердің 5 таралымы болса, 

Қазақстандағы ақбөкендердің 80%-ы, дүниежүзіндегі ақбөкендердің 70 %-дан астамы осы 

Бетпақдала таралымының еншісінде. Ең бастысы, ел аумағынан сыртқа шықпайтындықтан, 

мұндағы киіктер нағыз Қазақстандық түр болып саналады және басқалардан дене бітімінің 

ірілігімен ерекшеленеді. 

Ресми мәлімет бойынша, 2015 жылы мамыр айында Қостанай, Ақмола және Ақтөбе 

облыстарында Бетпақдаланы мекендейтін 150 мыңнан астам киік қырылған. Киіктердің не 

себепті қырылғаны анықталмаған. Бір қуантарлық жайт үстіміздегі жылдың авиациялық 

санақтың нәтижесі бойынша, 2016 жылы ақбөкендер саны 108300 басқа жетсе соның ішінде, 

36200 басы Бетпақдала – Арыс популяциясының киіктері. 

Ақбөкендердің санының төмендеуіне әсер ететін тағы бір жайт браконьерлік.Мәселен, 

2013-2015 жылдар аралығында ішкі істер органдарында киіктерге заңсыз аңшылықтың 

көптеген фактілері тіркеліп, браконьерлер 1 мыңнан астам киікті жойған. 4,5 мыңнан астам 

киік мүйізі тәркіленген. Сот үкімімен 264 адам жазаланды. Аталған үш жылдағы келтірілген 

шығын 1 млрд. теңдеген асады. [3] 

Табиғатқа келтірілген залалды өндіруде қылмыстық іс қозғалғаннан бастап заң 

шеңберінде айыпталушылардың мүліктеріне, ақша салымдарына шектеу қою, тыйым салу 

шараларын қолдану бойынша тиісті жұмыстар жасалуда. 

Көптеген әдеби мәліметтер мен жыл сайынғы жүргізіліп отырған монитоинг нәтижесі 

бойынша Бетпақдала – Арыс популяциясына әсер ететін табиғи және антропогендік 

факторлардың әсерінен киелі деп саналатын киік санының азаюын байқаймыз. Егер де осы 

жойылуға әсер ететін факторлардың алдын алмаған жағдайда кең байтақ даламызды мекен 

еткен киіктерімізді жоғалтып алуымыз әбден мүмкін. 
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Арахнологиялық зерттеулердің көп жылдық тарихына және көп жұмыстар жасалуына 

қарамастан, Қазақстанда оның бер жағында Катон-Қарағай ұлттық табиғи паркінде 

өрмекшілер фаунасының зерттелу дәрежесі төмен. Соңғы жылдары буынаяқтылардың осы 

тобына деген қызығушылық артып отырғанын белгілі. Сондықтан біздің ғылыми 

жұмысымыз өрмекшілер фаунасы мен экологиясына арналады. Өрмекшілер 

бунақденелілердің көп мөлшерін құртатын және зиянды түрлерін шектеуші ретінде ең 

маңызды энтомофаг санатына жатады. Сонымен қатар аталмыш ұлттық паркте аз зерттелуіне 

байланысты қазіргі таңда бұл тақырып өзекті болуда.  

Катон-Қарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі (КҚМҰТП) Шығыс Қазақстан 

облысындағы Катонқарағай ауданында орналасқан. Ұлттық парктің аумағы теңіз деңгейінен 

3000 метрден жоғары және мәңгі қарлармен көмкерілген көп жоталы таулы өңір, Оңтүстік 

Алтай ірі таулы аймағының шегінде орналасқан. 

Катонқарағай мемлекеттік табиғи ұлттық паркінің аумағына төмендегілер кіреді: 

Листвяга және Қатын жоталарының оңтүстік макробеткейлері (Мұзтау тауының оңтүстік 

және шығыс беткейлері), Қазақстан шегінді көк биік таулы үстіртінің батыс бөлігі, Оңтүстік 

Алтай, Тарбағатай (Алтайлық) және Сарымсақты жоталары. 

Парк шегіндегі төрт негізгі биіктік зоналарына аймақтың барлық ландшафтары кіреді: 

I. Нивальдыға субнивальды белдеу кіреді; 

II. Тундралық-шалғындыға таулы-тундралық, таулы-шалғынды-альпілік, таулы-

шалғынды-субальпілік белдеулер кіреді; 

III. Таулы-ормандыға таулы-орманды-субальпілік, таулы-шалғынды-тайгалық 

белдеулер кіреді; 

IV. Таулы-орманды-шалғынды-далалық. 

Аталған осындай ландшафтық зоналар өрмекшелер отрядының көп таралуына 

ыңғайлы. 

Алдыға қойылған міндеттерді шешу үшін 2014-2015 жылдары Катон-Қарағай 

мемлекеттік табиғи ұлттық паркінде далалық зерттеу жұмыстары жүргізілді.  

Өрмекшілердің фауналық құрамы және биотоптағы таралуы анықталды. Топырақ 

бетінде белсенді қозғалып жүрген жерүсті өрмекшілерін Барбер қақпандарымен жинадық. 

Жапырақ немесе басқа төсеніштерде тіршілік ететін түрлерді биоценометр (0,25 м², әрбір 

биотоптан 5 жинау нүктесінен) көмегімен жиналды. Әртүрлі ярустардан (шөптесін 

өсімдіктерден, аласа және орта бұталардан) өрмекшілерді энтомологиялық сачоктардың 

көмегімен жиналды. Оларды бір жинау кезінде – 200 ебелекпен серпу қажет. 

Барлығы жиналған және анықталған өрмекшілер саны 21 дана. Жиналған материал 70-

75% этил спиртінде фиксиаланып сақталады. 

Өрмекшілерді түрге дейін анықтау генеталиясына байланысты болды: аталықтарында 

пальпустары ал аналықтарында эпигиндері бойынша анықталды. 

Өрмекшілер отряды (Агаnei) – буынаяқтылардың ішіндегі жырқыш және түр жағынан 

көп тобы. Кенелер отрядымен қоса өрмекшілер отряды да өрмекшітәрізділер класының 

ішіндегі ауқымды отряды. Осы отряд өкілдерінің барлық жерлерге кеңінен таралуы және 

түрлік құрамының көп болуы олардың биоценоздағы әр түрлі насекомдардың санын 

реттеудегі маңызы зор екендігін көрсетеді. Өрмекшілер насекомдардың көп мөлшерін 

құртатын және зиянды түрлерін шектеуші ретінде ең маңызды энтомофаг санатына жатады, 

оларды өсімдіктің зиянкестерімен күрес үшін пайдалануға болады.Көпшілік өрмекшілер 

түрлері полифагтар қатарына жатса, кейбір өрмекшілер түрлеріне ерекше қоректену тән. 

Өрмекшілер насекомдардың барлық отрядтарының өкілдерімен және кенелердің кейбір 

түрлерімен қоректене береді.  

Хелицералылар тип тармағының (Chelicereta) негізі ерекшеліктері бастағы бірінші жұп 

ұзын мұрттар жойылады. Бас көкірек бөлімінде алты жұп аяқтары болады. Ұзын 

мұртшалардың (антенна) орнына ауыздың алдыңғы жағында бір жұп аяқ пайда болады. Оны 

хелицера деп атайды, ол барлық тип тармағының өкілдеріне тән сипат, содан тип 
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тармағының «хелицералылар» аты келіп шыққан. Ауыздың артқы жағына қарай орналасқан 

екінші жұп аяғы педипальпа деп аталады. Педипальпалар қоректі қысып алушы, кейде тері 

сезімі мүшесінің қызметін атқарады. Педипальпалар өрмекшілердің еркектерінде 

хелицералылар кенелердің еркектерінде шағылысу кезінде шағылыс мүшенің қызметін 

атқарады. Қалған төрт жұп аяқтары жүру қызметін атқарады. Құрсақ бөлімінің аяқтары 

жойылған тек рудименттері бар.  

Тері эпителидің туындыларына улы бездер және усыз өрмек бездері жатады. 

Өрмекшітәрізділердің улы және усыз бездері гиподерма клеткаларынан дамыған. Улы 

бездері өрмекшілерде, құршаяндарда, кейбір жалған құршаяндарда және кенелерде болады. 

Өрмекшілерде олар хелицералардың түп жағында орналасып, сыртқа хелицера тырнағының 

ұшында ашылады. Құршаяндарда улы бездері құйрығының ең соңғы бөлігінде орналасып, 

сыртқа арнайы иненің ұшына ашылады. 

Өрмекшілердің белсенділігі температура мен ылғалдылыққа байланысты, көбі жылу 

мен ылғал сүйгіш. Бірақ арасында төменгі температурада өмір сүретіндеріде бар. Қысқы 

мезгілде + 6 +7
0
C кейбір ұсақ өрмекшілер кей жағдайда қардың бетінде көрінеді. Оларды ауа 

райын болжағыштар депте атайды. Күн жақсы болар кезінде олар торларын белсенді салады, 

ал ауа рай қолайсыз болар алдында уяларына тығылып тіпті жақын тұрған жемтіктерінде 

ауламайды [1]. 

Өрмекшілер нағыз жыртқыштар, олар өздері ұстаған жемтіктер сорумен қоректенеді. 

Әртүрлі жемтіктерді аулауға қабілетті. Көшпенді өрмекшілер жемтігін аңдып, қасына барып 

бірнеше секіру арқылы ұстайды. Өрмекшілер қарапайып тордан бастап күрделі торға дейін 

жасайды.  

Жемтіктерін умен өлтіреді. Улы бездер өрмекшілерге тән. Негізі түрлерінің түгелдей 

жақтарында орналасады, ал Araneomorphae үлкен бездер тән сондықтан басы ішкі жағына 

кірінкі келеді. Әрбір екі без спиральды безбен қоршалған, қысқаруы арқылы у тесіктер 

арқылы жемтіктіктін денесіне тиеді. Көлемі жағынан жәндіктерге бірден әсер етді, ал көлемі 

үлкендер біраз уақыт торда қарсылық көрсетіп алқынады. Жемтік торға оралады,бірақ, егер 

жемтік үлкен және өрмекшінің оған шамасы келмесе, жемтікті өзі босатады. Кей 

жағдайларда иіс ашыты иіспен клонданған жәндіктер лақтырылады. 

Theridiidae туысы – тенетник - өрмекшілер. Денесінің мөлшері үлкен емес және орташа 

келген, 2-10 мм. Дене тұрқы әртүрлі. Бұл туысқа улы өрмекші қаракұрт жатады. Бүкіл дүние 

жүзіне таралған синантропты өрмекші Teutana grossa. Зерттеу ауданында да жеткілікті. 

Қарақұрт (Lathrodectus tredecimguttatus) - улы өрмекшітәрізділер тұқымдасына жатады. 

Толық жетілген ұрғашы қарақұрттың, (10-20 мм) қара, ал жетілмеген ұрғашысы мен 

аталықтарының, (4-7мм) денесінде қызыл дақтары болады.  

Көздері күндізде түндеде бірдей көреді. Ұрғашы қарақұрт ұясын жерге салады, оның 

айналасына тор тоқып, жәндіктермен қоректенеді. Өрмектен жасалған піләдағы, (5-12) 

жұмыртқалары, (1200-2000) қыстап, көктемде жас қарақұрттар шығып, 6 рет түлеп, 

маусымда толық жетілген ұрғашы қарақұрттарға айналады[2].  

Денесі шағын (ұрғашысының тұрқы 10 – 20 мм, еркегі 4-7 мм), түсі қара, құрсағында 

қызыл дақтары бар. Зерттеу ауданының далалы аймақтарында кездеседі. Қарақұрттар өте 

өсімтал: шілдеде 100-700 жұмыртқа салып, оларды пілләсімен қорғауға алады.  

Жұмыртқадан шыққан өрмекшілер пілләда қыстап, келесі жылы сәуірде жан-жаққа 

тарайды. Әсіресе ұрғашы қарақұрттың уы адам мен малға өте қауіпті. Қарақұрт шаққан 

жерде қызыл дақ пайда болады, сәл уақыттан соң білінбей кетеді. Қарақұрт шаққан адамның 

10 – 15 минуттан кейін іші мен кеудесі қатты ауырады, аяқтарының жаны кетіп, құрысып 

қалады. Дер кезінде жедел жәрдем көрсетілмесе, уланған адам 1 – 2 күннен кейін өліп кетуі 

мүмкін. Сондай-ақ қарақұрт шаққан жерді сол сәтінде сіріңкемен күйдіріп жіберу керек.  

Қарақұрт (латын тілінде кассиопия) – аспанның Солтүстік жарты шарындағы 

шоқжұлдыз делінеді. Сыртқы пішіні өрмекшіге ұқсайтындықтан халық арасында оны 

«Қарақұрт деп атайды. 1572 жылы қарақұрт жаңа шоқ жұлдыз аталған. Өрмекшілер 

отрядының тұқымдасына жататын улы қара өрмекші. Жәндіктермен қоректенеді. Ұрғашы 
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қарақұрт топырақты аршып үңгірлеп, ұя салып алады немесе кемірушілерінің аузына жем 

ұстайтын өрмек құрады. Оған түскен шегіртке, шілделік, бұзаубас тәрізділерді улап өлтіреді. 

Ұрғашы қарағұрт өте өсімтал. Шілдеде 100-700 жұмыртқа салып, оларды пілләсімен 

қорғауға алады.  

Пілләда қыстап, келесі жылы сәуірде жан-жаққа тарайды. Әсіресе ұрғашы қарақұрттың 

уы адам мен малға өте қауіпті. Қарақұрт шаққан жерде қызыл дақ пайда болып, сәл уақыттан 

соң білінбей кетеді. Улы бездері кеуде-бас қуысына орналасып, өзекше арқылы хелицермен 

жалғасқан. Ақзаттан тұратын у өте күшті нейротроптық у. Қарақұрт шаққан адамның 10-15 

минуттан кейін іші мен кеудесі қатты ауырады. Аяқтарының жаны кетіп, құрысып қалады. 

Деркезінде жедел жәрдем көрсетілмесе, қарақұрт шаққан адам 1-2 күннен кейін өліп кетуі 

мүмкін. 

Кішкентай ғана қарақұрт өрмекшісінің уының қауқары қатты. Жылқыны 4 сағатта, 

түйені 6 сағатта сеспей қатырады екен. Қарақұрттың уы тек қой мен ешкіге әсер етпейді, 

олар тіпті қарақұртты шөппен бірге жейді.[3]. 

Бүйі (Lycosa sіngorіensіs) – өрмекшілер отрядының бүйі туысына жататын ірі өрмекші. 

Аранеоморфты өрмекшілер отрядтармағына, қасқыр-өрмекшілер тұқымдасына бүйілер 

туысына жатады. 

Парктің далалы аймақтарында кең тараған, әсіресе, ылғалы мол өзен-көл 

жағалауларында жиі кездеседі. Дене тұрқы 25 – 35 мм, өне бойын түк жапқан, түсі қоңыр, 

қара қоңыр, сарғылт. Бүйі ылғалды жерден тереңдігі 50 – 70 см ін қазып, сонда мекендейді. 

Жыртқыш жемтігін, көбінесе түнде аулайды. Ұсақ жәндіктермен қоректенеді. Өрмек торын 

құрмайды. 

 Көбеюі маусым айында басталады. Жұмыртқаларын өрмек жіпшелерінен тұратын 

пілләларға (кокон) орап, ұрғашы бүйі (Lycosa sіngorіensіs) қамқорлыққа алады. 

Жұмыртқаларының саны 20-дан 300-ге дейін жетеді. Жұмыртқадан шыққан өрмекшілер 

бірнеше күн бойы аналығының жотасына жабысып жүреді де, қорегін ұстауға жарағанда 

ғана дара тіршілік етеді. 

 Бүйі (Lycosa sіngorіensіs) – улы өрмекші. Уы тырнағымен жалғасқан 1-жұп 

аяқтарындағы ірі бездерінде түзіледі. Оның уы өмірге қауіп төндірмейді, бірақ бүйі шаққан 

кезде адамның басы айналып, дене қызуы көтерілуі мүмкін. Сондықтан бүйі шаққан жердің 

қанын сәл ағызып жібереді де, үстіне дәрі ерітіндісіне малынған дәке басып, таңып тастайды. 

 Бүйі (Lycosa sіngorіensіs) үлкен әрі жүндес денелі бүйі. Денесінің ірілігемен түгінің 

дене түршіктірерлік қасиеті болғанымен, «у»-ында қарапайым араның «у»-ындай ғана күш 

бар және бүгелектің шаққанындай ғана әсер береді делінген.  

 Linyphiidae туысы – линифилер – көбі ұсақ өрмекшілер, әсіресе ормандарды 

жерлерде көп кестестірдік. Торларын көлденең қалқа ретінде төсейді, өрмекші сол қалқаның 

астында отырады.  

Agelenidae туысы – шұңғыма (воронковые) өрмекшілер – мөлшері орташа немесе 

пішіні ұсақ, қылтанақтарымен жабылған. 500 түрден астам. Лабиринт өрмекшісі 

шалғындықта жүреді, 13-21 мм ұзындығы. Бұл туысқа үй өрмекшісі жатады, олар үйде және 

шаруашылықта кездеседі. Ұрғашысы 20 мм ұзындыққа дейін, еркегі – 11 мм. Денесі сары 

мен қоңыр араласқан суреттер. Торларын бұрышқа торады, сондықтар торы үшбұрыш 

пішінді. Ересектердің торлары ауданы 3 дм2 дейін жетеді.  

Argyronetidae туысы – су өрмекшісі жатады. Су өрмекшісі тоқтау суларда және ағыны 

ақырын суларда тіршілік етеді. 

Су өрмекшісінің еркегі 15 мм-ге жуық, ал ұрғашысы кішірек. Басқұрсағы жалаңаш, түсі 

қызғылт-қоңыр. Құрсағы қоңыр және су ұстап тұратын қылтандары бар. Өрмекші 

аяқтарыдағы қылтандарының арқасында жақсы жүзеді.  

Су өрмекшілері Argyroneta aquatica Катон-Қарағай ұлттық табиғи паркінде Cybaeidae 

тұқымдасына жататын көп тараған түрлердің бірі. Артқы аяқтарында ұзын жүзгіш 

қылтандары бар және үш жұп аяқтары 3 тырнақтармен аяқталады. Осы ерекшеліктерімен 

басқа өрмекшілер түрлерінен ажыратылады және систематикалық белгісі болып саналады.  
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Су өрмекшілерінің Argyroneta aquaticaаталықтары аналықтарынан ірі болады 

(сондықтан аналықтарының каннибализмінен сақтайды), аталықтарының ұзындықтары 15 

мм, аналықтарының ұзындықтары 12 мм; бурыл түсті баскеудесі жалаңаш, құрсағы қошқыл 

түсті барқыт тәрізді көптеген түктермен жабылған арқасында екі қатар басылған 

нүктелерімен көзге түседі [4]. 

Су өрмекшілері су асты өрмек ауларына шатасып қалған әр түрлі ұсақ жануарлармен 

қоректенеді немесе оларды су астында жүзіп жүріп аулап жейді. 

Ұсталған артық жемтігін ол өзінің ініне іліп қояды. 

Қоңыраутәрізді немесе воронкотәріздң ұяларын су өрмекшісі су астында әр түрлі су 

асты заттарының арасыны бекітіп өрмектерінен тоқып жасайды. Ұяның астыңғы жағы ашық 

орман жаңғағының үлкендігіндей өрмекші оның ішін ауамен толтырып қояды 

Денесін қалың түк басқан. Соның нәтижесінде суды қалын қабатында өзіне қажетті 

ауаны денесінде сақтайды. Су өрмекшісі Argyroneta aquatica су астында өрмектен қоңырау 

тәрізді қя жасап, оны оны астындағы заттарға немесе өсімдіктерге жабыстырып, ауа 

толтырады. Ол ауаны өрмекші су бетіне көтеріліп құрсағындағы түктері арқылы әкеледі 

және сол түктері арасында тыныс алатын, ауа қорын ұстап сақтайды.  

Өрмекшілер бунақденелілердің көп мөлшерін құртатын және зиянды түрлерін 

шектеуші ретінде ең маңызды энтомофаг санатына жатады. Сонымен қатар КҚҰМТП аз 

зерттелуіне байланысты қазіргі таңда бұл тақырып өзекті болуда. Өрмекшілердің фауналық 

құрамы және биотоптағы таралуы анықталды. 

Анықталған түрлердің биологиялық және экологиялық ерекшеліктері толық 

қарастырылды. Өрмекшілердің биотоптардағы таралуы және белсендік мерзімі анықталды.  

Топырақ бетінде белсенді қозғалып жүрген жерүсті өрмекшлерін жинадық. Жапырақ 

немесе басқа төсеніштерде тіршілік ететін түрлерді әрбір биотоптан биоценометр көмегімен 

жиналды. Әртүрлі ярустардан (шөптесін өсімдіктерден, аласа және орта бұталардан) 

өрмекшілерді энтомологиялық ебелек көмегімен жинадық. 

Жеке биотоптардағы доминанты түрлері белгіленді. Таулы-орманды белдеу зерттеу 

ауданында аралас және қарағайлы орман деп бөлінген. 

Аралас орман аранефаунасының түрлік құрамы өте бай және сан жағынанда көп 

кездесті. Pardosalugubris, P. brevivulva,Alopecosavirgata, Teutamacastanes, T. grossa, 

Tegenariadomestica, Аraneusxobolus, Balticuscingulatus,Аraneuscornutusжәне Salticuscingulatus . 

Оларды қалың орман төсеніштерінен таптық. Таулы-орманды белдеу зерттеу ауданында 

доминанты түрлерге Аraneus xobolus және Balticus cingulatus, су маңындағы ценозда 

A.cornutus.  

Таулы-далалы аранеофаунаны келесідей түр құрайды: Araneus victoria orientalis, Tanatus 

pictus, T. rayi, Xysticus altaicus, Heliophanus dubius, H. auratus, Drassodes lapidosus, Drassodes 

villosus.  

Аraneus cornutus және Salticus cingulatus түрлері осы топтың индикаторлары (Савельева 

Л.Г. 1972)  

Аралас орман тобының доминанты түрлері Аraneus xobolus және Balticus cingulatus, су 

маңындағы ценозда A.cornutus.  

Қарағайлы орманда доминанты түр Araneus charitonwi. Осы аймақта Lycosidae 

тұқымдасының түрлері басым. Кездесетін басқа түрлері: Thomisidae, Araneidae, Theridiidae, 

Linuphiidae, Araneus charitonwi, A. sturmi, Gnaphosa muscorum, Drassodes pseudolesserti және 

олар осы топтың индикаторлары болып табылады. 

Өрмекшілердің ауылшаруашылығындағы маңызы да анықталды. 
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ЭЛЕКТР ЖЕТЕК 

 

Электр жетегі – машина мен механизмдердің қозғалуына қажетті механикалық 

энергияны электр қозғалтқышынан алатын электр механикалық құрылғы. Ол бір не бірнеше 

электр қозғалтқыштарынан, беріліс механизмінен және басқару аппараттарынан құралады.  

Б.С.Якоби айналмалы қозғалыс принципіне негізделген бірінші тұрақты тоқтағы электр 

қозғалтқышты 1784 жылы жасап және осы қозғалтқышты 1838 жылы катерді қозғалысқа 

келтіруге қолданылды. Бұл деген алғашқы өндірістік үлгідегі электр жетектің жасалу уақыты 

болып табылады. Электр қозғалтқышытың жетілмегендігі және қозғалтқышты қоректендіріп 

тұрған гальваникалық батареяның үнемсіздігі электр жетектің сол уақыттағы практикалық 

қолданысқа ие болмау себебі болып табылады. Б.С. Якоби электр жетегін ойлап құрастыру 

бағытындағы жұмыстарын бірқатар зерттеушілермен жалғастырылды.  

Бірақта электр энергиясының жарамды қорек көзінің болмауынан өндіріске электр 

жетегін ендіруге мүмкіндік болмады.  

1789 жылы орыстың инженері М.О. Доливо-Добровольскидің ойлап құрастырған үш 

фазалы ток жүйесі электр энергиясын өндіріске қолданудың алғашқы жолын ашты. 

Тиімділігі жоғары, экологиялық зиянсыз электр жетегі жұмыс механизмдерін қозғалысқа 

келтіру құрылғыларының арасында басты орын алады. 

Айналу жиілігі тұрақты болып келетін электр жетегінде негізінен үш 

фазалы асинхронды және синхронды электр қозғалтқышы, ал айналу жиілігі жайлап 

реттелетін электр жетегінде түрақты токтың электр қозғалтқышы, кейде коллекторлы және 

коллекторсыз асинхронды қозғалтқыштар пайдаланылады. Айналу жиілігін жайлап реттеу 

тұрақты токтың электр жетегінде кедергіні, магнит ағынын не кернеуді өзгерту, ал айнымалы 

токтың электр жетегінде айнымалы токтың жиілігін өзгерту арқылы жүзеге асырылады.  

Айналу жиілігін сатылы түрде реттеу полюс жұптарын ауыстырып қосу арқылы 

орындалады. Айналу жиілігі реттеліп отыратын қуатты электр жетегінде бірінен соң бірі 

кезекпен іске қосылатын электр қозғалтқыштарының бірнеше жүйесі пайдаланылады. 

Электр қозғалтқыштарының бұл жүйесі айналу жиілігін кең алқапта жайлап реттеп қана 

қоймай, артық энергияны электр желісіне кері қайтарып отырады. Өндірістік процестерді 

автоматтандыруға байланысты автоматты Электр жетегі кеңінен пайдаланыла бастады. 

Электр жетегінің қолданылу аймағы. Электр қозғалтқыштың қуаты жалпы орнықталған 

қуатқа қарағанда 5% айырмашылығы болған. Соңғы жылдары электр қозғалтқыштың 

қуаттары орнықты қозғалтқыштың жалпы қуатына тең болуы талап етілді. 

Өндірісте қолданылатын электр жетектері 3 топқа бөлінеді:  

- жалпы 

- жекеленген 

- қозғалтқыштар топтары. 
Жалпы қозғалтқышты электр жетек тек қана бір электр қозғалтқышынан тұрады. Осы 

жетек әсерінен бірнеше механизмдер іске кіреді. Бұл жетектің бір ғана қысқаша білікы 

болады және ол көбінесе станоктың айналу жылдамдығын өзгертіп отырады, яғни жұмысты 

токтатып қоюға немесе станокты жұмысқа қосуға мүмкіндік береді. Жетектеуші 

қозғалтқыштың токтап қалуынан барлық механизмдер жұмысын аяқтайды, ал тек қана бір 

механизм жұмысы жетектің ПӘК төмендетеді. 

Жекеленген электр жетегі тек бір ғана электр қозғалтқыштан тұрады. Осы қозғалтқыш 

жекеленген орындаушы механизмді қозғалта алады. Осындай электр жетегімен бұрғылау 

станоктары, аз қуатты станоктар қамтамасыз етіледі. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%82%D2%9B%D1%8B%D1%88%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
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Біріншіден энергия іс қозғалыс станокқа бақылаушы жетек арқылы беріледі. Ол жетекті 

кейде жеке дара деп атайды. 

Көп қозғалтқышты жетек бірнеше электр қозғалтқыштардан тұрады. Әрбір қозғалтқыш 

өлшеуіш механизмнің жекеленген элементтерін қозғалысқа келтіріп отырады. Жетектің осы 

түрі күрделі металл өңдеуші қуатты үлкен станоктарда, қағаз өңдейтін машиналарда, 

көтеруші крандарда және басқа да қуаты үлкен механизмдерде қолданылады. 

Электр жетегі біріккен электр механикалық жүйені көрсетеді, оның құрылымдық 

сұлбасы 1-суретте берілген. 

Электр жетегінің атқаратын функциялары. Реттелмейтін-бір ғана өзгермейтін 

жыдамдығы бар жұмысшы машинаның орындаушы құралдарын қозғалысқа келтіру 

үшін.Реттелетін-жұмысшы машинаның орындаушы құралына өзгерпі тұратын 

жылдамдықпен әсер етуші. Бағдарламалық басқарылатын-тапсырылған бағдарлама бойынша 

басқарылады.Қадағалаушы-белгілі дәлдікпен жұмысшы машинаның орындаушы құралының 

жылжуын қадағалау. 

Электр жетегі оның механикасы. Электрқозғалтқыштың механикалық сипаттамасы 

Электржетегінің дұрыс жобалануы және үнемді қолданылуы үшін қозғалтқыштың 

механикалық сипаттамаларының өндірістік механизмдер сипаттамаларымен сәйкестігін білу 

керек. Өндірістік механизмнің механикалық сипаттамасы деп қозғалтқыш білігіне 

келтірілген жылдамдық пен механизмнің кедергі иінкүші ω=f(М) арасындағы тәуелділікті 

атайды. Әртүрлі өндірістік механизмдердің әртүрлі механикалық сипаттамалары болады. 

Редуктор дегеніміз айналдырушы иінді азайтып айналу жиілігін көбейтуге арналған 

беріліс. 

 

 
 

Сурет 1 - ЭБЖ – басқару жүйесінің энергетикалық бөлімі;  

АБЖ – басқару жүйесінің ақпараттық бөлімі;  

ЭМТ – электр механикалық түрлендіргіш;  

ҚР– қозғалтқыштың роторы; БМ – беріліс механизмі;  

ОМ – орындаушы механизм 

 

 
 

 
 

Сурет 3- Редукторды орнатқандағы құралдың 
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Сурет 2- Редуктордың көрінісі көрінісі 

 
Қорытынды 
Өнеркәсіптегі техникалық прогресс технологиялық процестер, олардың тағайындалуы 

бойынша механизмдер мен әрекет ету принциптерінің көптүрлілігінің ұлғаюымен, өндірістік 
процестердің режимдік сипаттамаларының қаталдығымен, технологиялық циклдің 
қысқаруымен, өңдеу дәлдігін жоғарылатумен қатар жүреді.  

Бұл жағдайларда энергияны алып жүруші ретінде электр энергиясының артықшылығы, 
оның өзіне тән қасиеттері бойынша жоғары өндірістік еңбек құралдарын және осы 
техникалық прогресті қамтамасыз ететін жаңа технологиялар жасау мәселелеріне толық 
сәйкес келеді.  

Электр энергиясының бірден-бір негізгі тұтынушылары - электр жетегі – машинаның 
жұмысшы органдарын қозғалысқа келтіретін және оның технологиялық процесін басқаратын 
электр механикалық құрылғы. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы 
өндірісіндегі технологиялық процестердің көпшілігі электр механикалық түрлендіру 
көмегімен алынатын механикалық энергияның көмегімен іске асады. 
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ШЫМКЕНТ ДЕНДРОСАЯБАҒЫНДАҒЫ ЖЕРСІНДІРІЛГЕН ӨСІМДІКТЕР 

 

Дендросаябақ - бұл ашық аспан астында ағаштектес өсімдіктердің систематикалық, 

географиялық, экологиялық, сәндік және тағы басқа мақсатта өсірілетін орны. Қазақстанда 2 

дендросаябақ бар. Олар еліміздің оңтүстік бөлігіндегі Алматы және Шымкент қалаларында 

орналасқан. Шымкент дендросаябағы - ең алғашқы саябақ. Дендросаябақ Оңтүстік Қазақстан 

өңіріне отандық және дүниежүзілік дендрофлора түрлерін интродукциялау, оларды сақтау, 

кешенді түрде зерттеу және тиімді пайдалану жолдарын анықтау мақсатында құрылған. 

Ағаш-бұта өсімдіктерін өңірімізде интродукциялауды жоспарлы түрде жүргізген алғашқы 

ғылыми мекеме болып есептеледі.Оның негізі орталық қоқыс үйіндісінен тұрғызылған 

болатын. Жалпы көлемі 117 гектар. 

«Шымкент мемлекеттік дендрологиялық саябағы» Оңтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің 2009 жылғы жылғы 24 наурызындағы №83 қаулысының негізінде құрылған. 

Қазіргі таңда ұйымдастырушы - Асанбай Асқаровтың есімі берілген. 

Дендросаябақтың аумағы Қазақстан және Орта Азия зонасы, Еуропа, Қырым, Кавказ, 

Қиыр шығыс, Сібір, Шығыс Азия және Солтүстік Америка және көшеттерді өсіруге арналған 

көшеттік және көл деп 5 флористикалық аймаққа бөлінген.Шымкент дендросаябағында 500 

мың-нан астам ағаш, ал 1млн.360 мың шөптесін өсімдіктер бар. 

Шымкент дендросаябағына жер шарының түпкір-түпкірінен ағаштар әкелініп 

отырғызылған. Көктерек, балқарағай, самырсын және магнолия ағаштарының көшеті егіліп, 

түрлі 584 өсімдік өсірілуде және де Солтүстік Американың оңтүстік-батыс бөлігінде 

орналасқан Мексика Штатынан әкелінген "қасқыр жидегі" ағашы өсуде. Сонымен қатар, 

қызалдақ ағашы, тау пістесі,қырым қарағайы,туя,айланд(филиппин), кельрейтерия, аян 

шыршасы, батбақ кипарисі, темір ағаш - парсылық парротия өсімдіктері жерсіндірілген [1]. 
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Сурет 1 - Қырым қарағайы немесе Паллас қарағайы (Pinus nigra subsp. pallasiana) 

 

Дендросаябаққа Қырымнан Қырым қарағайы немесе Паллас қарағайы(Pinus 

nigra subsp. pallasiana) әкеп отырғызылған. Ол мәңгі жасыл ағаш, Қырым, Яйлы және Кавказ 

баурайында таралған.Ертеде қырым қарағайы Қырым тауларынан бастап теңіз жағалауына 

дейін тараған. 500-600 жыл өмір сүреді. Құмды, қиыршық тасты және құрамында әгі бар 

топырақтарда өседі.Ағаш биіктігі 20-30 метр (45 м-ге дейін). Ағаш басы үлкен, пирамида 

пішінді, кәрі ағаштарында жалпақ болып келеді. Бұтақтары көлденең, дөңес ұшты.Ағаш 

қабығы қара немесе қара-қоңыр түсті, жарықтары болады, діңнің жоғары жағы қызғылт 

болып келеді. Жаңа өркенінің түсі сары-қоңыр, тамаша. Ине тәрізді жапырақтары қанық 

жасыл түсті, жуан және бірнешеуі иілген. Ұзындығы 8-12 см, ені 1,6-2,1 мм.Бүрі көлденең, 

қоңыр түсті, бір немесе бірнешеуі бірігіп орналасады, пішіні жұмыртқа пішіндес, ұзындығы 

5-10 см, диаметрі 4,5 – 6 см (1-сурет). 

Ұрығының ұзындығы 5-7 мм, тоқ сұр немесе қара түсті, қара нүктелері болады, 

қанатының ұзындығы 2,5 см, ені 5-6 мм. 1 кг бүрде 42000 ұрық болады. Ресей 

федерациясының және Украинаның Қызыл кітабына енген. 

Қасқыр жидек —көпшілігінің жемістері қоздырғыш және токсиндік қасиетке ие. 

Жемістері жеуге жарамайды және улы (2-сурет). 

 

 
Сурет 2- Қасқыр жидегі 

 

Лириодендрон қызғалдағы немесе нағыз қызғалдақ ағашы лиран (лат. Liriodendron 

tulipifera) — магнолия туысына жататын бойы ұзын, солтүстік Америкада өсетін ағаш. Бұл 

өсімдік Қазақстан аумағында ең алғаш Шымкент дендросаябағына жерсіндірілді.Әдетте 

орман әдемісінің бойы 25-40 метр,диаметрі 3-3,5 метрге жетеді. 
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Сурет 3- Қызғалдақ ағашы–лириодендрон: 

А- өсімдіктің көрінісі, Б – гүлі, В – діңі, С – жапырағы, Д – тұқымы 

 

Қызғалдақ ағашы денесі жұмсақ,біріңғай сары түсті. Қызғалдақ ағашының затжасауда 

сұранысқа ие болуы түрдің сиреуін және жойылып кету қаупін тудыруда. 

Жапырақтары жүйелі, қарапайым, көлемі 12-20 см, түсі ашық жасыл және жасыл түсті. 

Күз келгенде жапырақтары алтын-сарғыш түске боялады. Жапырақ формалары әртүрлі, 

кейбіреулері жүрек пішіндес, кедір тісті, төрт қырлы қызғалдақ –лировидтың гүлін еске 

түсіреді. Жапырақ сағағы ұзын, 7-10 см. Бөбе жапырағы үлкен, сабақты орап тұрады. 

Бүршіктері ұзын, үйрекің тұмсығын еске түсіреді [2].  

Жеміс-сопақша ұзындығы 5 см, жемісі денеден және қанатшадан тұрады, пісіп 

жетілгенде қурайды. Әрбір қанатшасы 4 см, бір қанаттан және төртқырлы ұрықтан 

тұрады,бір ұшымен конус пішінді бекінеді. Құмды топыраққа, ыстық аумақтар мен тұзды 

топыраққа төзімді келеді.  

Темір ағаш-парсылық парротия (Parrotia persica)Азербайжаннан әкеп отырғызылған, 

бойы 25 м-ге және діңінің диаметрі 90 см-ге дейін жетеді.Ол әдемі, әрі өте қатты ағаш, 

сондықтан оны жиі темір ағаш деп атайды. 200 жыл өмір сүреді. Қабығы сұр түсті,кейде 

қызыл-қоңыр,қабыршақтанған.Жапырақтарыпішіні жұмыртқа немесе элипс тәрізді. Өзен 

жағаларында ылғалдығы жоғаруы аудандарда, сирек жағдайда құмды тасты аумақта өседі. 

Парсылық парротия -ашық қызғылт түсті,уақыт өте қоңыр түскен ауысады.Жылдық 

сақинасы байқалмайды,радиальды кесіндісінен өзек сәулелерінкөруге болады. Темір ағаш 

денесі өте берік және ауыр,қатты(тығыздығы 0,9-1,05 г/см
3
),бұның қасиеттері самшит(бокс 

ағашы) ағашын еске түсіреді.Құрылыстық және сәндік материал(машина бөлшектерін,өнер 

туындыларын) жасауда қолданылады (4-сурет). 

  

   
Сурет 4 - Парсылық парротия (Parrotia persica) 
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Сурет 5 -Кәдімгі пісте (Pistacia vera L.): А-жемісі, Б-гүлшоғыры 

 

Орта Азия және Кавказданәкелінгенкәдімгі пісте (Pistacia vera L.) – Сумахтар 

тұқымдасының пісте туысына жатады, көп діңді бұта, биіктігі 5-7 (10) метрге дейін жетеді. 

Қабығы ақшылдау, сұр ақшыл, бір жылдық өркендерінің қабығы сұр, қызғылт қоңыр. 

Ұшарбасы қалың, шар тәрізді, көпдіңді өсімдіктердің диаметрі 4-5 метрге дейін болады. 

Жемісі – жұқа экзокарпті және қатты эндокарпті бірұрықты сүйекше.  

Шығыс Азиядан әкелінген туя немесе өмір ағашы(Thúja)- кипаристер тұқымдасына 

жататын қылқан жапырақты өсімдік. 

Мәңгі жасыл бұталар,сирек жағдайда ағаш биіктігі 70 м және діңінің диаметрі 2,5м-ден 

6 м-ге дейін жетуі мүмкін. Жас өсімдік жапырағы жұмсақ майысқақ келеді, ал ересектерінде 

жапырағы қабыршақты, қарама –қарсы орналасқан.Бір үйлі өсімдік.Ұрығы жалпақ екі қысқа 

қанаты бар,күзде пісіп жетіледі. Туя қолайлы жағдайды онша талап етпейтін, түтінді ауасы 

лас қалаларда да жақсы өсетін, көгалдандыру мақсатында қолданылатын өсімдік [3].  

Шығыс Азиялық айлант (Ailаnthus altissima) — биікағаш, Симаруб тұқымдасының 

айлант туысының әсем түрі.Айлант ағашының отаны Қытай елі болып табылады.Еуропа 

және солтүстік Америкада сәндік және көгалдандыру мақсатында өсіріледі.Ағаш топырақ 

таңдамайды және құрғақшылыққа төзімді. Көпшілік жерлерде жол жағасында, жыраларда, 

тастанды ғимарат маңында жабайы күйде өседі. 

Жапырақтары күрделі жүйелі, ұзындығы 60 см, 1 м-ге дейін де жетеді. Ұсақаталған 

кезде жағымсыз иіс шығарады.Гүл дара жынысты, хош иісті. Жеміс –қанатты, ұрығы улы (6-

сурет). 

 

 
Сурат 6 - Айла нт (лат. Ailánthus altíssima) 
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Шығыс Азиялықкёльрейтерия (Koelreutéria) — Сапиндов (Sapindaceae)тұқымдасының 

туысы.  

Жеміс үш қырлы, ұзындығы 3-6 см, жасыл түстен қызыл-қоныр түске дейін, кей 

біреулерінде қара түсті ұрық болады.Солтүстік Америкада кёльрейтерия инвазиялық түрге 

айналған.(7-сурет) 

 

 
Сурет 7-Кёльрейтерия (Koelreutéria) 

 

Қарағай тұқымдасының шырша туысына жататынаян шыршасы (Picea jezoensis) —

солтүстік-шығыс Корея түбегінде, солтүстік –шығыс Қытайда, және Жапонияда (әсіресе 

Хоккайдо аралында, оқшауланған Хонсюде), Ресей аумағында Сихотэ-Алинь тауында 

Сахалинде, Камчаткеде және оңтүстік Курильск аралдарында, Амур облысы Оңтүстік 

Якутияда сирек өседі. Аян шыршасы Охатск теңіз жағалауларында кездеседі. 

Аян шыршасы жаздың күні жаңбырлы және салқын болатын жерде өседі, сондықтан 

оңтүстік аумақтарда таудың 500 м биіктігінде өседі. 350-400 жыл өмір сүреді, кейде 500 жыл. 

Ағаш биіктігі 35-40 м, сирек жағдайда 50 м, діңінің диаметрі 100-120. Қабығы қалған 

шыршалардың қабығына ұқсас, пирамидалы. Шырша бүрлері төменге қарап өседі, мөлшері 

3,5 см-ден 8 см-ге дейін. 

Солтүстік Америкадан әкелінген батпақ кипарис (Taxódium dístichum) — қылқан 

жапырақты Кипарис (Cupressaceae) тұқымдасының Таксодиум (Taxodium) туысына жатады. 

Ауаның жоғары ылғалдығын қалайтын өсімдік. Американың Луизиана штатында кең 

көлемде өседі. Күз келгенде жапырақтар сары түске енеді [4].  

Ағаш биіктігі 30-36 м және діңінің диаметрі 0,9-3 м, кейде 5 м, жас кезінде діңдері 

оларлып тар пирамидалы, өсе келе діңдері цилиндр тәрізді бола бастайды. Ағаш басы 

пирамидалы немесе кең созылған. Ағаш қабығы қызғылт-қоңыр, қалыңдығы 10-15 см, қалың 

қыртысталған (8-сурет). 

 

 
 

Сурет 8 - Батпақ кипарис (лат. Taxоdium dístichum) 
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Жапырақтары қатты, сызықты, үшкір ұшы дөңгелектенген, ашық жасыл, ұзындығы 16-

18 мм. Бүрлері 1,5-4 см немесе 2,5 см ұзындықта болады. Қатты ағаш қабығы шіруге қарсы 

жақсы механизмі бар, сондықтан құрылыст, жиhаз жасауда кең қолданылады.  
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ФИЗИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУДЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ  

АППАРАТТЫ ҚОЛДАНУ 

 

Физикалық есептерді шығарудың әдістері әртүрлі жолдар арқылы жүзеге асады: 

логикалық, математикалық, эксперменттік, арифметикалық, алгебралық, графиктік және т.б. 

Жалпы физикалық есептерді шығаруда көбінесе әртүрлі матеметикалық аппарат 

қолданылады. Себебі физиканың заңдары мен формулалары математикалық өрнек түрінде 

беріледі. Олар теңдеу немесе белгісіз функция, аналитикалық өрнек, векторлық теңдеу т.б. 

түрінде беріледі. Сондықтан физикалық заңдарды, формулаларды есеп шығарғанда қолдану 

белгілі-бір математикалық операцияларды орындаумен байланысты (түрлендірулер, 

теңдеулер және теңдеулер жүйесін шешу, интегралдау, дифференциялдау т.б.) [1]. 

Физикалық заңдылықтардың, формулалардың негізінде математикалық теңдеулер құру 

арқылы есептер шығарғанда алгебралық және аналитикалық тәсілдер жиіқолданылады. 

Мұнда есептің мазмұны жеке қарапайым элементтерге жіктеліп, жан-жақты талданып, соның 

негізінде табуға қажетті шаманы бірден анықтаудың заңдылықтары қарастырылады. Мұндай 

есептер физиканың әр тарауында көп-ақ. Күрделі, қиын есептердің көбі осы тәсілмен 

шығарылады.  

Қоршаған ортаның экологиялық жағдайын жақсарту, табиғи апаттардың алдын 

алу,адамзатқа қажетті энергия көздерін өндіру мен өңдеу сияқты көптеген әлемдік 

маңыздағы мәселелер төңірегіндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының екіден бірі 

дифференциалдық теңдеулермен байланысты десек, артық айтқандық болмас.  

Дифференциалдық теңдеулерді олардың қолданысынан бөліп алып қарастыру мүмкін 

емес, яғни дифференциалдық теңдеулер теориясы арқылы практикалық есептерді шешеміз 

және де практикалық есептерді шешу үшін дифференциалдық теңдеулер теориясын зерттеп, 

жетілдіреміз. 

Физикалық есептерді дифференциалдық теңдеулер құру арқылы шешу математика мен 

физика, математика мен химия, математика мен биология, математика мен экология, 

математика мен экономика және математка мен тағы басқа курстардың пәнішілік 

байланыстарын жүзеге асыру мәселесі шешуге мүмкіндік беріп қана қоймай, ол сонымен 

қатар, физика, биология, химия пәндерінің және математика курсындағы пәнішілік негізгі 

тақырыптардың байланысын жүзеге асырады.  

Қызықсыз теориялар мен есептеулерден тұратын дифференциалдық теңдеулердің 

қолданбалы практикалық есептерді шығаруда пайдаланылатын мүмкіндіктері оның 

маңыздылығын дәлелдеп келеді. Басқаша айтқанда, дифференциалдық теңдеулерді оқып-

үйрену - бізді қоршаған әлемді танудың, дүниетанымдық көзқарасты қалыптастырудың 

математикалық құралы болып табылады.  
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Қозғалыспен, уақытпен байланысты физикалық есептерді шешуге көмектесетін 

математикалық аппараттың бірегейі - дифференциалдық теңдеулер теориясы деуге болады. 

Дифференциалдық теңдеулерді олардың қолданысынан бөліп алып қарастыру мүмкін 

емес, яғни дифференциалдық теңдеулер теориясы арқылы практикалық есептерді шешеміз 

және де практикалық есептерді шешу үшін дифференциалдық теңдеулер теориясын зерттеп, 

жетілдіреміз. Дифференциалдық теңдеулер теориясының негізі И. Ньютон, Г.В. Лейбниц, 

Д. Риккати, Я. Бернулли, Л. Эйлер, А.К. Клеро, Ж.Л. Даламбер, Ж.Л Лагранж, О.Л.Коши, 

А. Пуанкаре және т.б. еңбектерінде қаланды [2]. 19 ғасырда математикалық анализдің 

қолданылу өрісі едәуір кеңейді. Механика мен физиканың жаңа салаларының (үздіксіз орта 

механикасы, баллистика, электродинамика, магнетизм теориясы, термодинамика) негізгі 

аппараты ретінде дифференциалдық теңдеулер теориясы жедел дамыды. 18 ғасырда мұндай 

түрдегі кейбір теңдеулер ғана шешілген болса, жалпы әдістер тек 19 ғасырда ғана 

дамытылды, физика мен механиканың есептеріне байланысты қазір де дамытылуда. Аспан 

механикасының есептерінде дифференциалдық теңдеулердің сапалық теориясы қолданыс 

тапты (А. Пуанкаре, А.М. Ляпунов) [2]. Заманауи дифференциялдық теңдеулер теориясын 

жасауда елеулі үлес қосқан математиктер Ресейде: В.И. Арнольд, Н.Н. Боголюбов, 

Н.П. Еругин, С.В. Коволевская, М.В. Келдыш, А.Н. Колмогоров, М.А. Лаврентьев, Н.Н. 

Лузин, А.М. Ляпунов, И.Г. Петровский, Л.С. Понтрягин, А.М. Ляпунов, В.В. Степанов, А.Н. 

Тихонов, және т.б., Қазақстанда К.П. Персидский, О.А. Жаутыков, Е.И. Ким, Қ.А. Қасымов, 

Ж.С. Сүлейменов т.б болды [3]. 

Жалпы, дифференциалдық теңдеулерді дербес туындылы және қарапайым 

дифференциалдық теңдеулер деп екіге бөлуге болады [4]. Қарапайым дифференциалдық 

теңдеулердің практикалық қолданысына арналған мақалалар, оқу құралдары, оқулықтар 

жеткілікті [5-6]. Дегенмен, бұл тақырып өзінің өзектілігін жойған емес. 

Әлемдік маңыздағы практикалық есептерді шешу үшін алдымен, қажетті білім-біліктер 

жүйесімен қарулану керек, яғни алдымен, қарапайым есептерді шеше алу қажет. Қарапайым 

бірінші ретті теңдеулерге келтірілетін физикалық мәтіндік есептерді шешіп, ондағы 

математикалық мәселелерді зерттеп, оңтайлы жағдайларын қарастыру қажет. 

Адамзаттың қазіргі кезеңде халықты таза ауыз сумен қамтамасыз етуге, мұнай, газ 

сияқты энергия көздерін тұтынуға мұқтаж екендігі мәлім. Оларды тауып-өндірумен қатар, 

өңдеу-сақтау сияқты проблемалар тағы бар. Міне, осындай проблемалық есептердің 

қарапайым бір жағдайы – резервуарлар жайындағы есептерге келтіріледі.  

Төменде дифференциалдық теңдеулердің қолданысына мысалдар қарастырайық. 

Мысал 1. Резервуардағыа кг тұз ерітіндісінің в кг тұз. Белгілі бір қондырғының 

көмегімен резервуарға 1 секунд ішінде с кг таза су үздіксіз құйылып, сұйық үздіксіз 

араластырылып, бір уақытта секунд сайын с кг ерітінді резервуардан кетіп отырады.  

Уақыттың өтуіне байланысты резервуарда тұздың мөлшері қалай өзгереді?  

Шешуі: Айталық t уақыт моментінде резервуарда y(t) кг тұз болсын. Демек, у(0)=в 

тұздың алғашқы мөлшері, )( tt  уақыт моментінде тұздың мөлшері )( tty  болады. Ал 

)()( ttyty  t  уақыт аралығында резервуардан ерітіндімен бірге шыққан тұздың 

мөлшерін береді. t  уақыт ішінде ерітіндінің концентрациясы 
a
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теңсіздігі шығады. Есептің сипатынан y(t) функциясы үзіліссіз екені белгілі.  
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теңдігіне келеміз. Немесе  
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яғни у(t) функциясының уақытқа тәуелділігін алынған (2) теңдеуін шешу арқылы табамыз.  

Мысал 2 Дененің сууы туралы есеп: Бастапқыда дененің салмағыm  тұрақты жылу 

сыйымдылығы  температурасы  – ға тең болсын. Қоршаған ортаның температурасы 

тұрақты және  тең. Шексіз аз уақыт аралығында денеге берілетін жылуды  деп 

алып, дененің және қоршаған ортаның пропорционалдық айырма температурасын, сонымен 

қатар ұзақтық уақыт аралығын және дененің суу заңын табу керек [6]. 

Шешімі. Дененің температурасы суыған кезде –дан –ға дейін төмендейді. Суыған 

кездегі дененің  температурасы тең болсын. Шексіз аз уақыт аралығында денеге 

берілетін жылудың саны болжам бойынша 

 
тең, мұндағы, - пропорционалдық коэффициент.  

Екінші жағынан жылудың саны , суыған кезде берілетін -дан -ға дейінгі 

температура 
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тең, демек,  

 
үшін екі өрнекті өзара салыстырсақ, 

 
дифференциалдық теңдеуін аламыз. 

Айнымалыларды ажыратқан кезде 

 
түріне келеді. 

Екі жағында интегралдасақ, 

 
аламыз. 

Бастапқы шарт  анықтауға мүмкіндік береді: 

 
сондықтан ізделінді дененің суу заңы (шешімі) 

 
түрінде жазылады. 

 коэффициенті өзі анықталған тура шарт немесе қосымша шарт ретінде берілген, 

мысалы  болғанда  шартымен. 

Бұл жағдайда  

 
аламыз, осыдан 
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Сәйкесінше 

 
 

Сандық есеп жүргізейік. Егер қоршаған ортаның температурасы -қа тең болса 

және дене минутта -тан -қа дейін суыса, онда  

 
болады. 

Қанша уақыттан кейін дененің температурасы -қа дейін төмендейтінін табу керек 

болсын. Формулаға  қойып, немесе , осыдан 

 мин аламыз. 

 

Физикалық есептерді дифференциалдық теңдеулердің көмегімен шешу арқылы 

жаратылыстану ғылымдарындағы ең негізгі проблеманың бірі - өзімізді қоршап тұрған 

табиғатқұбылыстарының кейбір жасырын сырының қалай ашылғанын, оның өмірде қалай 

пайдаланылатындығын көрсетуге болады. Бұл бізге дүниенің біртұтас екендігіне көзімізді 

жеткізеді.  
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ӨЗЕН ШАЯНЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Ертіс Солтүстік Мұзды мұхит алабында жатқан өзен, Обь өзенінің сол жақ саласы. 

Ертіс өзенінің табиғи жағдайлары Қазақстан жерінде Шығыс Қазақстан, Павлодар 

облыстары арқылы ағады. Жалпы ұзындығы 4248 км, оның 1698 км-і Қазақстан жерінде. Су 

жиналатын алабы 1643 мың км
2
. Бастауын Алтай (Қытай) сілемдерінен (Бесбоғда тауынан) 

алады. Зайсан көліне дейінгі бөлігі – Қара Ертіс, көлден төмен қарай Ақ Ертіс немесе Ертіс 

деп аталады. Арнасы бастау жағында, негізінен, қар, мұз суымен, орта және төменгі 

ағыстарында қар, жаңбыр және жер асты суымен толығады. 

Өзен шаяны – өзен фаунасының ең маңызды қажетті өкілі болып табылады және 

оларды теңіз жануарларымен салыстыруға келмейді. Өзен шаяны көбінде тұщы суларда, 

өзен, көл жағаларына ін жасап немесе тастың қуысында күндіз тығылып жатып, жемін түнде 

аулайды. Өзен шаяны Қазақстанның барлық территорияларында, өзендер мен көлдерде 

кездеседі, әдетте су таза, әрі тұзды болу қажет. Өзен шаяны деген атау дұрыс емес, топтың 

көптеген өкілдері өзенде ғана тіршілік етпейді, сонымен қатар көлдерде де тіршілік ететін 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528914
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528914&selid=25116197
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%BE%D2%93%D0%B4%D0%B0
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түрлері кездеседі, дұрысын айтқанда «тұщы су шаяны» деп атау керек сияқты. Өзен шаяны 

сыртынан қарағанда ұсқынсыз, өте қорқынышты, қозғалысы өте баяу, сабырлы, сыртынан 

қарағанда қозғалысы байқалмайды да. 8-15 м-ге дейін жететін, судың оптимальды 

температурасы жазда 16-22
0
С болатын суқоймалар мен өзен, көлдерде омыртқасыз 

жануарлар тіршілік етеді, соның бірі – өзен шаяны болып табылады. Ірі шаяндардың массасы 

200 г-ға дейін, бірақ мұндай шаяндар сирек ұсталады. 

Шаянның қатты жабынының түсі қоңыр, жасыл болып келеді.Шаян осындай қорғаныш 

реңнің арқасында су түбінен байқалмай қалады.Шаянды пісірген кезде жабынының бояғыш 

заты бұзылып, түсін өзгертеді, сөйтіп шаян қызыл түске боялады. 

Біз бақылаған шаяндардың хитинді жабынының түсі біркелкі емес, олардың түстері- 

қара,қою көкшіл, қою жасыл, көкшіл- жасыл түсті болды. 

Әрбір шаянның ең керемет мүшесі қысқашы.Ол шаянның алдыңғы мүшесі және 

қаруы.Бұл қаруы болмаса шаянның өмір сүруі қиын. Қауіп төне қалған кезде найза тәрізді 

қысқашынынң көмегімен жауынан қорғанады, ал суда құйрық жүзбеқанатының көмегімен 

денесін артқа тастап қозғалады. Ол су түбімен қалыпты қозғалғанда жүретін аяқтарымен 

басын алға қаратып жүреді.Ал сәл үркісе болды, ол құйрық жүзбеқанатын шұғыл астына 

сермеп, тез-тез серпіле, басын артқа қаратып (шегіне) жүзе жөнелгенін көрдім. 

Өзен шаянынің өсуі өте қиын және ұзаққа созылады. Жас шаяндарда хитинді жабын 

нашар созылатын болғандықтан, біркелкі өсе алмайды. 

Өсіп келе жатқан жәндікке ескі жабын әлсін-әлсін тарлық жасайды.Ескі жабын түсіп 

қалады да оның астынан жаңасы пайда болады. Сөйтіп шаян түлейді: ескі жабын жарылған 

кезде одан жұмсақ және түссіз хитин жамылғылы шаян шығады. Шаян тез өседі де хитинге 

әк сіңіп , қатая түседі. Қайта түлегенге дейін шаян өсуін тоқтатады. Өзен шаяны түлеген 

кезде сыртқы футлярын немесе қабығын ғана емес, сонымен қатар ішкі мүшелерін – асқорту 

көз бөліктерінің ішіндегі өзіне қалдыратыны – асқазан қабырғасындағы түсі–ақ, формасы 

линза тәрізді кальцийдің, яғни гастролиттің түзілуі.Оны шаянның «көзі» деп те жиі атайды. 

Ал орта ғасырларда оны «шаян тасы» деп атап, барлық ауруларға ем ретінде қолданған. 

Гастролит – бұл түлер уақытында кальций жинақталатын орын, түлегеннен соң мүшелерге 

таралады.Шаян түлеп, ескі панцирінен шыққанда жалаңаш, жұмсақ май секілді (немістер 

мұндай шаянды «буттеркребс – май шаян» деп атаған), мінсіз, қорғанышсыз болады.Егер 

кешке бір шаянды суға салып, таңертең қарасам, одан екі шаянның пайда болғанын көрдім, 

әрине бұл жиі кездесе бермейтін жайт. Оған зейін салып қарағанда түсі өте қою, көкшіл, 

күлгін түсті – бұл нағыз түлеген шаян,ал ашық түсті - бұл тастаған қабығы). 

 Әрі күрделі, әрі жиі кездесетін өлімге әкелетін бұл процесті өзен шаяны бірінші жылы 

8 рет, екінші жылы 5 рет, содан соң жылына 1-2 рет өткізеді. Әсіресе түлеу кезеңі кішкентай 

шаяндар үшін өте қауіпті кезең. Себебі, олар кішкене, қорғансыз, жұмсақ болатындықтан 

кез-келген жыртқыштың табысына оңай айналуы мүмкін. Осы себептен, жылдың соныңа 

қарай 100000 мың шаяннаң жазда 100 шаян ғана қалуы мүмкін. Бірақ үлкен шаяндарда түлеу 

әрқашан сәтті өтпейді, олар түлегенде қысқашын алып шыға алмайды. Мұндай кезде олар 

қабығының түлеген жерін ғана жаңартып, ал қысқашын сол ескі панцирде қалдырады. Өзен 

шаянының қысқашынан айырылуы жиі кездесетін жайт, әсіресе қауіп төнген сәтте, жауынан 

қорғанғанда айқасқан қысқашының көмегімен қорқытып, қысқашын жоғары қарай көтеріп 

қарсыласына төтеп береді. Қысқашынан айырылу – шаян үшін қорқынышты жағдай емес, 

себебі, ол уақыт өте келе, яғни регенерация нәтижесінде жоғалған қысқашы қайтадан өсе 

бастайды.Сондықтан, шаяндардың бір қысқашты, екі қысқашты және олардың бір-бірінен 

ұзындығы мен мөлшеріне байланысты әртүрлі болатынын зерттеу мен бақылау жүргізу 

нәтижесінде кездестірдім. 

 Әрбір шаянның тіршілік процесі ерекше болады. Олар топпен ем,ес жеке тіршілік 

етеді. Егер үңгір қазатын болса тек өзі үшін ғана жасайды, егер су түбінде тастың немесе 

ағаштың астында үңгірі болса, онда оны қысқашының көмегімен өте сақтықпен 

қорғайды.Сонымен қатар популяцияның топтық заңы шаяндарда қатал сақталған.Мысалы, 

жас шаян үлкендері тауып алған олжаға ұмтылмайды. 
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Өзен шаянынының 2 м–ге дейінгі тереңдікте тіршілік ететіңдерінің тәуліктік ырғағы 

анық байқалады. Жазда тәуліктің 12 –14 сағатын үңгірлерде немесе басқа да жабық жерлерде 

өткізеді.Олардың көпшілігі 17 сағаттан түнге дейін белсенді болады. 

Күн ысығанда басқа ешқайда бармай үңгірге тығылады да, қорегіне кешке шығып , түні 

бойы қорегін іздеп, үңгіріне күн шықпай ерте оралады. Өзен шаяндары жем талғамайды. 

Олар өсімдіктермен де, жәндіктермен де қоректене береді, олардың өлі, тірісіне қарамайды. 

Шаяндар жейтін жемінің иісін, әсіресе бұзыла бастаған бақа, балық және басқа жануарлар 

өлексесінің иісін өте алыстан сезеді. Олардың қорегінің құрамы оның жынысына, жыл 

мезгіліне, белсенділігіне, ішкі және сыртқы орта жағдайларына тәуелді. Әдетте қорегінің 

90%-ке дейінін - хара балдыры, элодея, шалаң, ал аз ғана бөлігін – қиякөлең, қырықбуын, 

сугүл немесе сары тұңғиық, тұңғиықтың үлесіне тиеді. Ауланған өзен шаяны қалақай 

өсімдігін жақсы жейді және су жағалауындағы әр түрлі өсімдіктермен қоректендіруге 

болады. Жануар текті азықтың 10%-ке дейінін – төменгі сатыдағы шаянтәрізділер, құрттар, 

балықтар, ұлулар, насекомдардың дернәсілдері, уылдырықтар құрайды. Көбейгенде, түлеу 

уақытында қоректенетін қорегінің мөлшері өседі, әсіресе жануар текті қоректің мөлшері 

артады. Тәуліктік рационы дене салмағы бойынша ересек дарақтарына қарағанда, жас 

шаяндарда көп, аналықтарына қарғанда аталықтарында көп болады.Қоректену жиілігі 

аталықтарында 2 күнде 1 рет, аналықтарында 3 күнде 1 ретболады. Ал бір қабылдағанда 

аналық 0,78 г балық , аталық 0,52 г балық қабылдайды. 

Қорек іздеуде олар біраз жерлерге миграция жасайды, ал аналықтары менқартайған 

талықтары үңгірінен алысқа кетпейді. 

Өзен шаянының өзінің қайда екендігін білетін реттегіш органы болады, яғни химиялық 

сезу-хеморецептордың көмегіменбіледі.Ал бұл рецепторлар көбінесе антеннада және 

қысқаштарында болады. Олар судың температурасын, қоректің мөлшерін және қорегінің 

өзінікі немесе өзгенікі екенін білетін органдары болып табылады. 

Көру мүшесі – қарапайым-науплиальды және күрделі фасеттік көздер. Науплиальды 

көз негізінен шаянтәрізділердің науплиус деп аталатын личинкасына тән, бірақ жиі ересек 

түрлерінде де кездеседі. Өзен шаянының көру мүшесі де жақсы дамыған. Егер оның алдына 

айнаны қоятын болсақ, шаян бірден қауіптеніп, кейде қарсыласына шабуыл жасайтынын 

байқадым. 

Шаянтәрізділер дара жыныстылар.Аталықтарының антеннуллары, не антенналары 

аналығын ұстайтын мүшелерге айналған.Өзең шаянының 1 және 2 жұп құрсақ бөлімінің 

аяқтары шағылыс мүшесіне айналып, түтік тәрізді болып келген. Аталық пен аналық жыныс 

жүйесінің құрылысы ұқсас: жұп жыныс өзектері жалғасады да, олар жыныс тесігімен 

аяқталады. Жыныс тесіктерінің орналасуы өзен шаяндарының аналығында баскеуде 

бөліміндегі жүру аяқтарының үшінші, ал аталығында соңғы жұбының түбінен сыртқа 

ашылады. 

 Өзен шаяндарының көбеюі қазан айында басталады. Осы уақытта олардың белсенділігі 

күшейіп, активті түрде қозғалады. Аталығы өте ашушаң, жылдам қозғалғыш келеді. Аналықты 

көргенде аталық шаян оның артынан аңди бастайды, егер қуып жетсе құрсақ жақтарын 

жабыстырып ұрықтана бастайды. Бұл уақытта аталығы аналық шаянды іздегенде өте алысқа 

кетеді және де тәулік бойы су қоймада жүре алады. Егер осындай көбею уақытында аталық 

пен аналықты екі жеке аквариумға немесе шыны ыдысқа салып бақылағанда, біраз уақыттан 

кейін аталық шаянның мазасызданып, шыны ыдысты соққылай бастайтынын байқадым. 

Аталығы әрқашан да аналығынан үлкен болуы керек, әйтпесе көбейе алмайды. Ұрықтанғаннан 

кейін күздің аяғында аналығы шамамен 100-300 жұмыртқа салып, оны құрсағының астында 

көктемге дейін сегіз ай бойы сақтайды және ол жүзу аяқтарының ритмикалық қозғалысының 

әсерінен сумен шайылып отырады. Ал менің зерттеу жұмысыма 20 өзен шаяны алынып, орта 

есеппен одан 278 жұмыртқа санадым. Өзен шаяныңда ұрпағына қамқорлық жасау байқалады. 

Көктемде жаздың алғашқы айында шаяндар өзеннің жағаларына жинала бастайды. Осы кезде 

оларды жинап, аулауға ең тиімді кезең. 
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 Маусым – шілде айында уылдырықтан пайда болған жас шаяндар бастапқы кезде 

қозғалмай аналығының аяғына ілініп тұрады.Ал бірінші түлегеннен кейін аналағынан 

ажырай бастайды, бірақ қауіп төнген уақытта қайтадан аналықтың құрсағының астына барып 

тығылады. Екінші рет түлегеннен кейін ғана жас шаяндардың қоғалысы белсенді болып 

өздігінен қоректеніп, аналықтан ажырап, өз бетімен тіршілік етуге көшеді.Күздің соныңда 

олар суқоймалардың терең жеріне кетеді. 

 Шамамен туғаннан бір аптадан соң жас шаяндар үлкен аналықтың жаныңда жүзіп 

жүргендерін байқауға болады. Уылдырықтан жаңадан шыққан шаяндардың салмағы 20-25 

мг, ұзындығы 10 мм, осыдан кейін олардың ұзындығы екі есе ұзарып, ал салмағы 6 есе 

артады. 

 Келесі жылы олар 3,5 см-ге дейін өседі, салмағы 1,7 г, осы уақытқа дейін алты рет 

түлейді. 

 4-ші жылы шаяндар шамамен 9 см- ге дейін өседі және осы сәттен бастап жылына екі 

рет түлейді. Хитинді жабынның ауысуы саны және мерзімі жағынан температураға, 

суға,қоректенуіне байланысты. Аталықтарының жыныстық жетілуі өмірінің үшінші 

жылында, ал аналықтарында төртінші жылы қалыптасады. 

Қорытындылай келе, өзен шаяны тәуліктің 12-14 сағатын үңгірлерінде немесе басқа да 

жабық жерлерде өткізеді. Олардың көпшілігі 17 сағаттан түнге дейін белсенді болады. 

Тәуліктік рационы дене салмағы бойынша ересек дарақтарына қарағанда, жас шаяндарда көп 

, аналықтарына қарағанда аталықтарында көп болады. Қоректену жиілігі аталықтарында 2 

күнде 1 рет , аналықтарында 3 күнде 1 рет. 

Көбеюі қазан айында басталады. Осы уақытта олардың белсенділігі күшейіп, активті 

түрде қозғалады. Ұрықтанғаннан кейін күздің аяғында аналығы 100-300 жұмыртқа салады. 

Ал менің зерттеу жұмысыма 20 өзен шаяны алынып, орта есеппен одан 278 жұмыртқа 

саналынды.Маусым- шілде айында уылдырықтан жас шаяндар пайда болады. 

Өзен шаяны – суқоймалардың, өзендер мен көлдердің санитары болып, екіншіден, 

фильтрация қызметін, үшіншіден, биологиялық индикатор рөлін атқарады. Қазіргі кезде 

өзендердің химикаттармен ластануы, судың тартылып батпаққа айналуының әсерінен өзен 

шаянының саны күрт төмендеп кетті. Шаруашылықтың ережесі бойынша ұзындығы 8 см – 

ден кем шаяндарды аулауға тиым салынған. 
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САПАР Л., ТӨКЕЖАНОВ А., ТҰРҒЫНБАЙ Ж. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

КҮН ЭНЕРГИЯСЫ АРҚЫЛЫ АСТЫҚ ОРАТЫН КОМБАЙН 

 

Тақырыптың өзектілігі: Жер шарында пайдалы қазбалардың түрі өте көп. Бірақ бұл – 

«олар мүлдем сарқылмайды» деген сөз емес. Әсіресе, бүгінде отынның таптырмайтын 

түрлері мұнай мен газдың қоры жыл санап кему үстінде. Ғалымдарымыздың жуықтаған 

есептеулері бойынша қазіргі қарқынды тұтыну екпіні жалғаса берсе, табиғаттағы газ қоры 

шамамен 50 жылға, мұнай қоры 40-50 жылға ғана жететін сияқты. Сондықтан энергияны 

үнемді қолдана отырып, онымен тікелей бәсекеге түсе алатын басқа да энергия түрлерін – 
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атом, су, жел, күн, т.б. энергияларды пайдаланудың маңызы өте зор. Аталғандардың ішінде 

энергияның қосымша көзінің бірі – Күн энергетикасы. 

Кілт сөздер: күн энергиясы, комбайн, болашақ энергия. 

Күн энергетикасы – дәстүрлі емес энергетика бағыттарының бірі. Ол күннің 

сәулеленуін пайдаланып қандай да бір түрдегі энергияны алуға негізделген. Күн 

энергетикасы энергия көзінің сарқылмайтын түрі болып табылады, әрі экологиялық жағынан 

да еш зияны жоқ. Күннің сәулеленуі – Жердегі энергия көзінің негізгі түрі.  

Шындығында, қазіргі заманды электр энергиясынсыз мүлдем елестету мүмкін емес. 

Сол себепті де, электр энергияны алудың шығыны аз, экологиялық таза көздерін табу бүгінгі 

күннің негізгі мәселесіне айналып отыр. Әлем бойынша электр энергиясын ең көп өңдіретін 

елдерге АҚШ, Қытай жатады. Бұл елдерде электр энергиясының өндірісі әлемдік өндірістің 

20%-ын құрайды. Соңғы кездері экологиялық проблемалар, пайдалы қазбалардың 

жетіспеушілігі және оның географиялық біркелкі емес таралуы салдарынан электр 

энергиясын өндіру желэнергетикалық құрылғыларды, Күн батареяларын, газ генераторларын 

пайдалану арқылы жүзеге аса бастады. 

Энергия тұтыну адамзат тіршілігінің міндетті шарты болып табылады. Сондықтан 

адамдар ертеден күн энергиясын тиімді пайдалану жолдарын қарастырды. 1839 жылы 

Александр Эдмон Беккерель фотогальваникалық әсерді ашты. 44 жылдан соң Чарльз Фриттс 

күн энергиясын қолданатын алғашқы құрылғыны құрастырды. 1883 жыл күн энергетикасы 

дәуірінің туған жылы болып есептеледі. Қазiргi заманғы қоғамда мемлекеттердiң 

индустриялық дамуының деңгейi олардың ресурстық мүмкiндiктерiмен және технологиялық 

қайта өңдеудiң төменгi деңгейлi өнiм өндiру мөлшерiмен ғана емес, технологиялық тұрғыдан 

ғылымды қажетсiнетiн, озық салалардың даму дәрежесiмен де анықталады.. Күн энергиясын 

пайдаланған жағдайда экология проблемасы бірте-бірте шешілер еді. 

Күн энергиясын пайдаланудың өзіндік артықшылықтарымен қатар кемшіліктері де бар. 

Атап айтсақ, артықшылықтары:  

1) Күн энергиясы бәріне бірдей қолжетімді;  

2) ол сарқылмайды;  

3) қоршаған ортаға қауіпсіз;  

Кемшіліктері:  

1) ауа райы мен тәуліктің уақытына тәуелді;  

2) Күн энергиясын алу үшін қолданылатын құрылғылардың қымбаттылығы; 3) оны 

шағылдыратын бетті периодты түрде тазалап отыру қажет;  

4) электр станциясының жанында атмосфера ысып кетеді;  

5) энергияны аккумуляциялау қажет. Соған қарамастан Күн энергетикасына деген 

сұраныстар жыл сайын артып келеді.  

Комбайн – бір мезгілде бірнеше жұмысты атқара алатын жұмыс машиналарынан 

біріктірілген күрделі агрегат. Комбайн (ағылшынша combіne – қосу, біріктіру дегенді 

білдіреді) астық, майлы дақылдар, сүрлем, бақша өнімдері, жеміс-жидек және тамыр 

түйнекті жемістер жинауға, кен қазуға, т.б. қолданылады. Қолданымына қарай ол кен 

комбайны, көмір комбайны, ас үй комбайны, ауыл шаруашылық комбайны, т.б. болып 

бөлінеді. Бұлардың ішіндегі ең көп тарағаны әрі маңыздысы – ауыл шаруашылық 

комбайны.Астық жинайтын комбайнның жалпы құрылысы Өздігінен жүретін комбайнның 

негізгі бөліктері алты бөліктен тұрады: жаткыдан (хедерден), молатпадан, шөмелеуіштен, 

жүру бөлігінен, қозғалтқыштан және жинауыштан.Жаткы келесі негізгі бөліктер мен 

механизмдерді қамтиды: бағдарлауыш башмақтары мен жаткы тұркын, малтығыш 

тасмалдауышымен көлбеу тұрқын, теңселме механизмі мен деңгейлеуішін, реттегіш 

механизмі мен қалбағайын және вариаторын, тегершігімен кескіш аппаратын, жетектегіш 

механизмімен иірлген. 
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Сурет 1- Күн энергиясын пайдалану мөлшері  

1980-2005 

 

 
 

Сурет 2- Жасалған комбайн нобайы 

 

Жүру бөлігі: өзіне вариаторлы және жүргізгіш мостымен бағыттаушы доңғалактарды 

қамтиды. Жүргізгіш мост доңғалақтары, өз кезегінде тізбектегіштен, қорапты берілістен, 

дифференциалдан (бұлтылдақтан), екі бортты редуктордан, доңғалақтардан және тежегіш 

жүйесінен құралады. 

Біздің елімізде көп жылдық тәжірибеден өткізген тәсілдер бойынша астық екі тәсілмен 

орындалады: төте орып жинау және бөлшектеп жинау. Төте орып жинауада комбайн 

егістікпен бір орып жүрген кезде, барлық жинау процестерін атқарады: бір мезгілде орып, 

бастырып (масақтан дәнді ажыратып), астықты тазалап, сабағын шөмелеуішке жинап, 

шөмеге түсіріп отырады. Бұл тәсіл өте тиімді, бірақ оны піскен құрғақ егістікте қолданады. 

Егістік пісіп жетілмей ылғалы көп жағдайда оны орып жалға тастауға және бірнеше күн 

кептіруге тура келеді.Мұндай жағдайда бөлшекті тәсілді қолданады. Сондықтан бұл тәсілді 

бөлшектік немесе екі фазалы тәсіл деп атайды. 

Күн энергиясының басқа энергия көздерінен экологиялық және экономикалық 

артықшылықтары бар.Күн энергиясы қондырғыларының технологиясын жетілдіру арқылы 

оның тиімділігін арттыруға болады.Күн энергиясын тұрақты пайдалану үшін күн 

энергетикасы қондырғыларын басқа энергия көздерімен кешенді түрде ұштастыру 

қажет.Республиканың Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс аймақтарында өндіру өте тиімді 

болып табылады.Себебі егіншілікпен айналысатын халық саны өте көп және күн сәулесінен 

көптеген энергия өндіруге болады.Яғни табиғат қолайлы жағдай жасайды.Біз жасаған 

комбайын нобайының артықшылығы қолдануға қолайлы,энергия үнемдейді және табиғатқа 

зиянсыз. 

Күн энергиясы қоршаған ортаға қауіпсіз, экологиялық таза және оны алу жолдары 

қиын емес. Сонымен қатар, EXPO-2017 көрмесінің Қазақстан ұсынып отырған «Болашақ 

энергиясы» тақырыбы - қазіргі заманғы жаһандық маңызы зор, бүкіл әлемді толғандырып 

отырған мәселе - энергияны тұрақты пайдалану болып табылады.Демек, бір сөзбен айтқанда 

күн сәулісінің энергиясын жинақтап адамзат игілігіне яғни, біздерге ұдайы беріліп тұрған 

тегін қуат көздерін жарату жолдарын жан-жақты қарастыру керек сияқты. Өйткені, бұлар 

табиғатта таза қалпында сақтап қалуға өлшеусіз жәрдемі мол, себебі олар – табиғаттың 

өзінен туындаған заттар. 

Күн энергиясы әлемдегі негізгі балама көздерінің бірі болып табылады. Қазақстан 

аумағында күн радиациясының мүмкіндігі айтарлықтай жоғары және жылына 1300-1800 

кВт.сағ/2 құрайды. Қазақстан территориясы «күн белдеуінде» орналасқандықтан еліміздің 

күн энергиясын қолдану саласында үлкен жетістіктерге жету мүмкіндігі зор. 

Біздің ойымша, елімізде күн сәулесі болашақтың сарқылмас энергиясы бола алады. 

Мысалы күн энергиясын пайдалануға толық мүмкіндігіміз бар. Жасап шыққан комбайн 

арқылы барлық ауылшаруашылықтары ешқандай жанар – жағармай қолданбай,көп шығын 
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шығармай егіндерін орып ала алады, ал түн болған кезде күн энергиясы арқылы жиылған 

аккумлиятордағы энергияны пайдалануына болады.  

Бұл дегеніңіз біз үшін, ең тұрақты, ең арзан, таусылмайтын энергия көзі күн сәулесінің 

энергиясы болмақ деген сөз. Күн сәулелерін шоғырландырып, оларды кремний батериясына 

бағыттау жарық сәулесін өзгертіп, электр энергиясына айналдырады.Келешекте 

электркөліктерінің жаңа буыны литий-ион батареялары арқылы зымырайтын болады. Оның 

қуаты литий-ион батареясынан ондаған есе артып, жанармаймен жұмыс істейтін қазіргі 

қозғалытқыштардың күшімен теңеседі. Яғни бір сөзбен айтқанда күн энергиясы арқылы 

жүретін көліктер көптеп қолданып ауыл шаруашылығын жоғары деңгейде дамытатын кезең 

алыс емес деп білеміз. 

Қорытынды: Күн энергиясын өз мақсатымыз үшін пайдаланудың болашағы зор. 

Ғалымдардың болжауынша 2050 жылға қарай Күн энергиясы адамзаттың электр 

энергиясына деген 20-25%-дай қажеттілігін өтей алады. Сол сияқты Халықаралық 

энергетикалық агенттіктің мәліметі бойынша 40 жылдан кейін Күн энергетикасы көмегімен 

атмосфераға көмірқышқыл газының түсуін жылына 6 млрд тоннаға дейін қысқартуға болады 

екен. Осындай тұжырымдар негізінде Күннен өндірілетін энергияның адамзат үшін 

сарқылмайтын байлық екендігіне әбден көз жеткізуге болады деп ойлаймыз. 
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СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В ЗОНЕ КОНТАКТА МЕТАЛЛОВ ЛАТУНЬ-СВИНЕЦ 

ПРИ СОВМЕСТНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

 

Актуальность темы. При пластической деформации механическое воздействие 

формирует продукты механохимических реакций в зоне контакта разнородных металлов. 

Высокие скорости физико-химических превращений инициируются нелинейными волнами 

локализованной пластической деформации, которые переносят энергию и массу. Для 

образования новых фаз встатических экспериментах требуется время (секунды, минуты, 

часы и более). При динамических нагрузках эти процессы завершаются за время порядка 10 
–

5
 – 10

–7
 с. Размеры частиц новой фазы могут достигать десятых долей миллиметров и более. 

Явления взаимного растворения практически нерастворимых металлов латунь – свинец 

в зоне их контакта при совместной пластической деформации представляют научный и 

практический интерес. Литейная латунь – предназначена для производства полуфабрикатов 

и фасонных изделий способом литья. Содержит 50–81 % меди. В качестве элементов 

используют: кремний, алюминий, железо, марганец, олово и свинец. Для изготовления 

деталей деформированием при температуре выше 500
o
С используют (α + β)–латуни. Из 

двухфазных латунь-свинец изготавливают листы, прутки и другие заготовки, из которых 

последующей механической обработкой изготавливают детали.  

Цель работы. Исследовать особенности процессов структурообразования в зоне 

контакта латунь – свинец при совместной пластической деформации. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

http://www.mtomd.info/archives/tag/%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0
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- исследовать процессы структурообразования в зоне контакта латунь – свинец при их 

совместной нагрузке в наковальне Бриджмена.  

- развить модельные представления особенностей структурообразования в зонах 

контакта разнородных металлов в условиях градиентных полей напряжений, создаваемых 

при пластической деформации.  

Образцы и методы исследования. Были взяты образцы латуни марки Л90 и свинца 

марки С1размерами 1×10×20мм. Для соединения образов латуни и свинца их накладывали 

друг на друга. С помощью установки наковальни Бриджменаобразцы подвергали 

всестороннему сжатию при комнатной температуре.  

 

Таблица 1 - Химический состав Л90 

Cu Pb Fe Sb Bi P Zn 

90,970 0,030 0,100 0,005 0,002 0,010 8,900 

 

Таблица 2 - Химический состав Pb (С1) 

Pb As Cu Zn Ag Sb Bi Fe 

99,9870 0,0040 0,0010 0,0010 0,0010 0,0001 0,0050 0,0010 

 

Образцы латуни Л90 и свинца С1 соединялись в результате воздействия механической 

нагрузки в наковальне Бриджмена при комнатной температуре. 

Латунь Л90 относится к однофазным латуням, содержащей в равновесном состоянии 

при комнатной температуре только α–твердый раствор. Для выяснения фазового состава 

зоны соединения, сваренные образцы отделяли друг от друга механическим способом, затем 

зону соединения исследовали с помощью рентгеновского дифрактометра BRUKER, а также в 

сканирующем электронном микроскопе с микроанализатором 

 Результаты и их обсуждение. Для исследования распределения компонентов по 

поверхности после отрыва латуни и свинца проведен рентгеновский микроанализ 

поверхности образцов в сканирующем электронном микроскопе. (Рисунок1, таблица 1) 

 

 
Рисунок 1 - Рентгеновский микроанализповерхности свинца после отрыва от латуни. 

 

Таблица 3 - Химический состав, полученный в сканирующем электронном микроскопе 

после отрыва свинца от латуни 

 

Название Al Si Cl Fe Cu Zn Pb 

Атомные 

проценты 

1,3±0,1 2,9±0,2 4,1±0,2 20,7±1,2 1,2±0,1 36,7±1,3 33,2±1,4 
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На рисунке 2 приведена картина рентгеновской дифракции, полученной от зоны 

твердофазной реакции со стороны латуни. 

 
Рисунок 2 - Картины дифракции рентгеновских лучей, полученные от латунной 

пластины после прохождения твердофазной реакции: 

а) экспериментальный спектр,б) выделенные линиисоединения Cu0,64Zn0,36,  

в) выделенные линиифазы Pb. 

 

Из рисунка 2можно видеть, что пластическая деформация способствовала протеканию 

твердофазной реакции латуни и свинца с образованием фазы Cu0,64Zn0,36. 

Из расшифровки дифракционной картины следует, что после сжатия в наковальне 

Бриджмена произошло увеличение параметров решетки свинца и Cu0,64Zn0,36. Увеличение 

параметра решетки Cu0,64Zn0,36 могло произойти за счет расширения области растворимости 

свинца в латуни.  

Для линии (121) имеем: а=3,921 Å, где а – параметр решетки Cu0,64Zn0,36 донагружения. 

После нагружения межплоскостное расстояние d121 изменилось  

d5–d6=1.635–1.601=0.034Å, где d5 – межплоскостное расстояние d121 после нагружения, 

d6 – межплоскостное расстояние d121 исходного состояния. 

d121=
222 121 

a
         (1) 

005.46*635.1121* 222

121  жпосленагрупосл da Å  (2) 

921,36*601.1121* 222

121  исходноеисх da Å   (3) 

083,0921,3005,4  исхпосл aa Å      (4) 

Если параметр решетки (Cu0,64Zn0,36) исходного состояния а=3,921Å взять как 100 

процентов, тогда изменение этого параметра можно определить по закону Вегарда: 

%11,2
921,3

100*083,0
 послa        (5) 

Следовательно, параметр решетки соединения Cu0,64Zn0,36 увеличивается на 2,11% в 

присутствии свинца.  

Область сжимающих нормальных напряжений в зоне кривизны кристаллической 

решетки сближает положительные ионы и создает в кристалле избыточный положительный 

заряд, который должен экранироваться электронным газом из ближайшего окружения. Такое 

перераспределение электронного газа уменьшает его концентрацию в ближайшем 

окружении, где возрастают межионные расстояния и возникают межузельные 

бифуркационные структурные состояния (МБСС)[Ошибка! Закладка не определена.].  
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Из дифракционной картины следует, что после пластической деформации произошло 

увеличение параметров решетки свинца и соединения Cu0,64Zn0,36 относительно их 

табличных значений. 

 

 

 

Рисунок 3 - МБСС в зонах локальной 

кривизны кристаллической решетки: а –

 зона кривизны кристаллической решетки 

на интерфейсе Zn–Cu, созданная внешней 

нагрузкой; б – генерация межузельных 

бифуркационных вакансий в зонах 

локальной кривизны кристаллической 

решетки, приводящая к увеличению 

растворимости. 

Согласно диаграммам состояния,система Сu–Pb–Ζn характеризуется наличием 

широкой области несмешиваемости в жидком состоянии, а также отсутствием тройных 

соединений. В твердом состоянии в области (Cu) установлены превращения, указывающие 

на образование соединения с формулой Cu3Zn, существующее в двух модификациях: α1 и α2 . 

Фазы β, γ, δ, ε, (Ζn) образуются по перитектическим реакциям. Область фазы β ограничена 

областью концентраций 36,1% (ат.) Ζn при температуре 902°С, 56,5% (ат.) Ζn при 834°С; 

48,2% (ат.) Ζn при 468°С и 44,8% (ат.) Ζn при 454
С
С. В интервале температур 454–468°С 

происходит упорядочение фазы β: β ↔ β'. Фаза β' распадается по эвтектоидной реакции β'↔ 

(Cu) + γ'" (НТ) при температуре - 255°С. Эвтектоидный распад фазы β'происходит при 

температуре выше 100°С. 

Область ε фазы находится в пределах концентраций 78% (ат) Ζn при температуре 597°С 

и 87,5% (ат.) Ζn при температуре 423°С. Фаза ε стабильна до комнатной 

температуры. Растворимость Ζn в (Cu) сначала увеличивается от 31,9% (ат) при температуре 

920°С до 38,3% (ат.) при температуре 454°С, а затем понижается и составляет 34,5% (ат.) при 

температур. 150°С и 29 % (ат.) при 0°С. 

На интерфейсе 2-х разнородных сред (рисунок 3) под действием внешней нагрузки 

возникает модуляция растягивающих и сжимающих нормальных и касательных напряжений. 

Эта модуляция напряжений создает на интерфейсе зоны кривизны кристаллической решетки, 

в которых есть сопряжение увеличенных межатомных расстояний. Здесь возникают 

межузельные бифуркационные структурные состояния (МБСС), которых нет в стабильном 

трансляционно-инвариантном кристалле. Это увеличивает растворимость в меди цинка и 

создает возможность возникнуть неравновесной β-фазе в зонах содержанием 10% Zn 

(согласно рентгеноструктурного анализа). Параметр решетки неравновесной β–фазы 

Cu0,64Zn0,36 оказывается увеличенным из-за уменьшения концентрации электронного газа. 

При всестороннем сжатии образцов Сu–Pb–Ζn в зоне их контакта произошло 

перераспределение компонентов.  

Выводы: 

1. Обнаружено, что при совместной пластической деформации слаборастворимых друг 
в друге металлов латунь–свинец может значительно расширяться область их взаимной 

растворимости. 

2. При нагрузках в наковальне Бриджмена между латунью и свинцом происходят 
механохимические реакции. Обнаружены и определены продукты этих реакций.  

3. Особенности структурообразования в условиях градиентных полей напряжения, 
создаваемых при пластической деформации, связаны с образованием МБСС. Появление зон 

http://www.markmet.ru/slovar/diagramma
http://www.markmet.ru/slovar/sostoyanie
http://www.markmet.ru/slovar/sistema
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локальных растягивающих нормальных напряжений обуславливает: увеличение 

растворимости, возникновение новых фаз, корректировку их состава, появление атомного 

упорядочения. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ АХУАЛЫ 

 

Демографиялық мәселе – қазіргі заманғы ең жаһандық сипатқа ие болған 

проблемалардың бірі. Қазақстандағы және жалпы әлемдегі ғалымдар әлеуметтік-

демографиялық құрылымды анализдеп, зерттеу - тиімді демографиялық саясат бағыттарын 

дайындауға зор мүмкіндіктер туғызады және қоғамдағы әртүрлі топтарға қолдау жасауға 

ықпал етеді деген нақты тұжырымдарды алға тартып отыр. Менің ойымша бұл өте дұрыс 

тұжырым, себебі дұрыс бағытталған демографиялық саясаты жоқ ешбір мемлекет қарқынды 

дамып, өркендей алмайды және әлемдік нарықта да ондай елдердің маңыздылығы 

жойылады.  

Мемлекеттегі халықтың саны оның экономикасына, саясатына, демографиялық және 

әлеуметтік жағдайға әсер етеді. Демографиялық жағдайдың сипатын бағалау, туу, өлу, 

табиғи өсім немесе басқа да үздіксіз үдерістер туралы зерттеу - әлеуметтік, экономикалық, 

тарихи, саяси, медициналық мәні бар аса күрделі проблема.  

Дүниежүзі елдері бойынша республикамыз халық саны аз мемлекеттер тобына жатады. 

Қазақстан республикасы халық саны жөнінен әлемде 61-ші орында, ал, ТМД елдері 

арасында Ресей, Украина, Өзбекстан мемлекеттерінен кейінгі 4-ші орынға ие. Ауданының 

көлемі жөнінен әлемде 9-шы және ТМД елдері арасында 2-ші орынды алатын Қазақстан 

үшін бұл өте төмен көрсеткіш екендігі айдан анық. Сол себепті де еліміздегі қазіргі 

демографиялық саясаттың негізгі мақсаты - Қазақстандағы халық санын арттыру[1].  

1991 жылы еліміз тәуелсіздік алып, трансформациялық процестер мен этникалық 

топтардың өз тарихи Отандарына оралу мүмкіндігі туындағаннан бастап Қазақстанда халық 

саны мен оның құрылымында айтулы өзгерістер болды. Туу көрсеткіштерінің жоғарылап, 

өлімнің артуына және халықтың табиғи өсімінен артып түсетін миграция сальдосының кері 

көрсеткіштеріне байланысты байланысты 1992 жылдан бастап 2001 жылдың соңына дейін 

республикадағы халық саны төмендеу тенденциясында болды. Оның негізгі себептері: 

халықтың төмен әлеуметтік деңгейі, өзге этностардың тарихи Отандарына оралуы және тағы 

басқа. 2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап туудың артуы, иммигранттар ағынының көбеюі 

мен эмиграцияның біршама төмендеуіне байланысты еліміздегі халық саны біртіндеп арта 

бастады. 2002 жылдан бері Қазақстанның халық саны жыл сайын шамамен 1%-ға артуда. 

Мысалы, 2004 жылы еліміздегі халық саны 123,0 мың адамға немесе 0,8 %-ға артты, ал 2005 

жылғы өсім 1,1% көрсеткішке ие болды және Қазақстандағы жалпы халық саны осы жылы 

http://books.academic.ru/book.nsf/19439813/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://books.academic.ru/book.nsf/2182508/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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15 млн.адамнан асты, ал статистика агенттігінің 2016 жылғы мәліметтеріне сүйенсек 

Қазақстандағы халық саны 17670,6 мың адамды құраған (сурет 1) [2]. 

 

 
Сурет 1 - Қазақстан Республикасындағы халық санының өзгеру динамикасы, 

мың адам (1991-2016 ж.ж.) 

 

Кез келген мемлекеттің халық санына әсер ететін бірден-бір фактор ретінде халықтың 

туу, өлім және миграциясын жатқызуға болады, осы аталған факторлардың көрсеткіштері 

әрдайым оң болса, онда елдегі халықтың динамикасы да жоғары деңгейде болады. әртүрлі 

тарихи кезеңдерде халық санының өзгеруі болып отырады және оған әсер ететін себептер де 

әрқилы болады. Халықтың туу және өлім деңгейіне сәйкес халықтың табиғи өсімі деген 

ұғым қалыптасады. Төмендегі суреттен соңғы жылдары туудың көрсеткіштері артып, 

өлімнің жалпы коэффициентінің төмендегенін байғауға болады. 1991-2009 жылдар 

аралығында аналар өлімі коэффициенті жоғары болса, 2010 жылдан бері бұл көрсеткіштің де 

төмендеуі байқалып отыр. Бұл әрине қуантарлық жағдай және еліміздің демографиялық 

ахуалына оң әсер ететін бірден бір фактор болып табылады (сурет 2). 

 

 
Сурет 2 - Республикадағы халықтың ұдайы өсімінің көрсеткіштері (1991-2016) [3] 

 

Халықтың табиғи өсімі дегеніміз – республика аумағында бір жылда туғандар мен 

өлгендер санының айырымына тең көрсеткіш. Бұл көрсеткіштің көлемі жоғары болса, 

республикадағы халық саны да жоғарылайды, яғни демографияның негізі болып табылады. 
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Біздің елімізде де халықтың саны, республикадағы демографиялық жағдай жылдар 

аралығында өзгерістерге ұшырап, бірде төмендеп, бірде жоғары көрсеткіштерге ие болып 

отырған [4]. 

 

 
Сурет 3 – ҚР облыстары бойынша халық санының динамикасы 

 

Ұсынылған диаграммадареспублика бойынша халық санының қалалық және ауылдық 

жерлердегі көрсеткіштері, елдегі 14 облыс пен Астана, Алматы қалалары бойынша 

халықтың саны берілген. Диаграмма мәліметіне сәйкес, Қазақстандағы халық саны ең көп 

облыстарға Оңтүстік Қазақстан және Алматы облыстары жатады, оларға еліміздегі барлық 

халықтың сәйкесінше 15,1% және 10,6%-ы тиесілі болды. Ал, халық саны ең аз облыс 

Маңғыстау және Атырау облысы, мұнда республика халқының 6%-ы ғана қоныстанған. 

Республиканың басты 2 қаласында да: Астана және Алматы халық саны айтарлықтай артып 

отыр[2]. 

Әзірге мемлекет басқарушы органдардың саясаты көптеген факторларды назарға 

алмай отыр. Тууды ынталандыру барысында еліміздегі әйел адамдардың таңдау құқығын 

ескеру керек: кәсіби өсу немесе үй шаруасында отыру деген іспеттес. өте қарқынды 

деңгейде тез өзгеріп отыратын қазіргі жағдайда олар тіпті бір жылдың ішінде өздерінің 

біліктіліктерін жоғалтып алуы әбден мүмкін. Сондықтан да мемлекеттегі әйел азаматтардың 

өз аналық борышын орындап, сонымен қатар еңбек нарығында бәсекеге қабілеттігін 

жоғалтып алмау мақсатында әртүрлі бағдарламаларды ұйымдастырып, жүзеге асыру қазіргі 

Қазақстанға өте қажет. Мысалы, егер әйел адам өте жоғарғы білім алып, ары қарай жұмыс 

істегісі келсе оған алты айға декреттік демалыс қажет, сол уақыт аралығында ол омыраудағы 

нәрестесіне қарайды. Осындай жұмыстағы аналарға әртүрлі жағдайларды ұсынатын 

шаралардың кешенін құру керек. Бұл қысқартылған жұмыс күні болуы мүмкін, оған баласын 

тамақтандыруға үйіне барып келу үшін көлікпен қамтамасыз ету сияқты жеңілдіктер болуы 

мүмкін немесе мемлекет тарапынан, белгілі бір қорлардан бала күтушілеріне жұмсалатын 

қосымша қаржыландыруды қарастыру және т.с.с. бұл экономикалық тұрғыдан да тиімді деп 

санаймын, себебі мемлекет жұмыс қолынан айырылмайды.  

Қазақстан Республикасы ұлан-ғайыр аумақты алып жатқанына қарамастан, 

республикада халық сирек қоныстанған, яғни Қазақстан республикасы халқының саны өзінің 

алып жатқан аумағына сәйкес емес. Қазақстанда орта есеппен 1 шаршы км-ге 6 адамнан 

келеді. Дүниежүзі бойынша Қазақстан Республикасы халық сирек қоныстанған мемлекеттер 

қатарында. Кең аумақты Қазақстан үшін халықтың сирек қоныстануы және туудағы төменгі 

көрсеткіш бүгінгі күннің өзекті проблемасы болып отыр. Соңғы жылдары осы проблема 

көптеген демограф ғалымдардың назарларын аударып, алаңдатып отыр. 

Еліміздегі миграциялық жағдайдың жағымсыз жақтарына жұмыссыздық, тұрғын-үй 

мәселесі, әлеуметтік қиыншылықтар, қалалардағы қылмыстық жағдайдың күрделенуі, 

біліктілігі төмен өкілдердің көбеюі, және кішігірім қақтығыстардың этникалық сипат алу 

қаупін жатқызуға болады. Сонымен қатар еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін 
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антисанитарлық жағдайда өмір сүріп, түрлі жұқпалы аурулардың себепшісі болуы мүмкін 

босқындарды ұмытпау керек. Бұл жағдайды реттеу үшін босқындарға квота белгілеп, қатаң 

визалық тәртіп орнатып, оларды жұмысқа орналастыру мен қоныстандыруға қаржы бөлу 

қажет [5]. 

Қазақстандағы көші-қондық ағым соңғы жылдары бұрынғыдай ТМД елдері бағытында 

жүргізілуде (77%-дан астамы), соның шамамен 90 %-ы Ресей Федерациясы үлесіне тиесілі. 

Елімізге көшіп келуші иммигранттар саны жылдан жылға арта түсуде. Бұл халық санының 

артуына оң әсерін тигізетін фактор болып табылады. Иммигранттар негізінен Оңтүстік 

Қазақстан, Алматы, Маңғыстау, Қарағанды, Жамбыл облыстары мен Алматы қаласында 

қоныстанады. Қазақстанда кез-келген қарқынды дамушы елдердегі сияқты ішкі 

республикалық көші-қон басым. Жыл сайын 3 мыңға жуық адам ел ішінде, бір жерден екінші 

жерге көшуде. 

Республикада қалыптасып отырған миграциялық жағдайдың жағымсыз жақтарына 

жұмыссыздық, тұрғын-үй мәселесі, әлеуметтік қиыншылықтар, қалалардағы қылмыстық 

жағдайдың күрделенуі, біліктілігі төмен өкілдердің көбеюі, және кішігірім қақтығыстардың 

этникалық сипат алу қаупін жатқызуға болады. Сонымен қатар еліміздің ұлттық 

қауіпсіздігіне қауіп төндіретін антисанитарлық жағдайда өмір сүріп, түрлі жұқпалы 

аурулардың себепшісі болуы мүмкін босқындарды ұмытпау керек. Бұл жағдайды реттеу 

үшін босқындарға квота белгілеп, қатаң визалық тәртіп орнатып, оларды жұмысқа 

орналастыру мен қоныстандыруға қаржы бөлу қажет. 

Республикадағы халықтың жыныстық диспропорциясы 26 жас шамасында қалыптаса 

бастайды. Халықтың жасы ұлғайған сайын әйел адамдар саны ер адамдардан арта түседі: 65-69 

жаста - 1,5 есеге, 75-79 жаста - 2,1 есеге және 85 және одан жоғары жастарда - 3,6 есеге 

әйелдердің саны басым. Бұл диспропорцияның қалыптасуының негізгі себебі, елімізде әйел 

адамдарға қарағанда ер адамдардың өлім көрсеткіштерінің жоғары болуымен байланысты. 2009 

жылдың басындағы мәліметтерге қарағанда, халықтың жыныстық диспропорциясы 30 жастан 

бастап қалыптаса бастайды, ал 1999 жылдың басында бұл көрсеткіш 22 жасты құраған.  

 

 
Сурет 4 - Қазақстан халқының ұлттық құрамы (2016 жыл) 

 

Қазақстанда қазіргі таңда қазақ емес ұлттардың көлемі тәуелсіздік алғаннан бері 

қысқару үстінде. Сонымен қатар оған бірнеше себептер де бар: 

 Ауылдағы қазақтардың туу деңгейінің жоғарылығы; 
 Арнайы репатриация бағдарламасы. Қазақстан Республикасының үкіметінің 

жоспарлауы бойынша орта есеппен жылына 100 мыңнан астам қазақтарды елімізге 

қоныстандыруды көздеп отыр, статистика бойынша шет елдерде шамамен 5 млн. қазақ өмір 

сүруде. Егер белгіленген жоспар бойынша қоныстандыру процестері дұрыс жүргізіліп 

отырса, барлығы 30 жылда Қазақстанға бағдарлама аясында кем дегенде 3 млн. қазақ 

қоныстанады деген болжамдар бар. 
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 Басқа этностардың туу көрсеткішьерінің төмен болуы, олардың тарихи Отандарына 
қайта қоныс аударуы және т.б. 

 Елімізде халықтың санын көбейтіп, құрамын нығайтатын, тарихи-демографиялық 

ғылым айқындаған екі жолды, табиғи өсім мен сырттан келетін көші-қонды оң пайдалану 

керек. Табиғи өсімді күшейту үшін жастарға, әсіресе жаңа отбасыларға, көп балалы 

аналарға, олардың жас ұрпақтарына өкімет тарапынан жан-жақты, нақтылы, тұрақты және 

жүйелі түрде қамқорлық, тікелей жәрдем ұйымдастырылуы қажет. Бұл жөнінде Кеңес 

заманындағы бай тәжірибені қайта жандандырып, кеңейтіп, байыта түсу, ол үшін 

мемлекеттік қор құрған да жөн. Ал сырттан келетін оң көші-қонға келсек, шетелдердегі 

қазақтарды елге қайтару үшін де мұнан да күрделі шаралар іске асса жөн болар еді. 

Мүмкіндігінше квотаны шектемей, егер оны алып тастауға болмаса, қазақтар тұрған шет 

мемлекеттермен дипломатиялық жолмен көші-қон үрдістерін жеңілдетіп, тездету, ал көшіп 

келгендер үшін барлық жағдайды жасау да керек. Шетелдердегі қазақтардың тек жартысын 

ғана осы 4-5 жылдың ішінде қабылдап алғанда, Қазақстан халқының, әсіресе қазақтардың 

саны күрт өсуге нақтылы мүмкіндік пайда болар еді. Қазақ халқына тарих берген осындай 

мүмкіндіктерді толық және уақытында пайдаланып, елдің санын көбейтіп, қатарын нығайта 

түсіп, өркениетті қауымда өз орнымызды алғанымыз жөн-ақ. 

Демографиялық үрдістерді мемлекет тарапынан басқару мүмкін емес. Ең бастысы, 

қазіргі демографиялық мәселедегі басым бағыттарды дәл анықтап, оны шешудің тиімді 

жолдарын таба білу қажет. Осыған орай әлемде индустриализация мен урбанизацияның 

жоғары қарқынды жүруінен туындап жатқан ғаламдық сипатқа ие мәселелер бар екендігі де 

ескерілуі тиіс. 
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АЛГЕБРАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРГЕ ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ  

АУЫСТЫРМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Оқушының математикалық даму дәрежесі олардың есеп шығара білуінен анық 

байқалады. Есеп дегеніміздің өзі – әрбір оқушының ақыл- ойын ұштаудың негізгі құралы. 

Әдеттен тыс күрделі, стандартты емес әдістермен шешілетін есептерді шығару балалардың 

шығармашылық қабілетінде ерекше орын алады, пәнге деген сүйіспеншілігін арттыруда 

тигізетін көмегі ұшан-теңіз екеніне ешбір күмәніміз жоқ. 

Стандартты емес әдістердің түрлері санқилы (олармен әдебиеттер тізіміндегі 

оқулықтардан тереңірек танысуға болады). Біз олардың ішінен тек қана тригонометрияның 

аппаратымен шығарылатын жүйелерді қарастырып, жан-жақты талқылаймыз. Жалпы 

алгебралық есептердің басқада шығару жолдары бар, аты айтып тұрғандай, стандартты емес 

жолмен шешілетін есептерге арналған дағдыланған сара жол жоқ, көбінесе әрқайсысының 

өзіндік шығаратын жеке әдіс-тәсілі бар болады. 

Әдетте тригонометриялық есептерде жаңа айнымалыны енгізіп, оны алгебралық есепке 

келтіріп шешу кең тараған дәстүрлі әдістердің бірі болып табылады.  

http://www.stat.kz/
http://www.wikipedia.ru/
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Ал біз күрделі алгебралық жүйелерде тригонометриялық ауыстырманың көмегімен 

керісінше ондай есептерді тригонометриялық есеп ретінде қарастырып шешу, дәстүрлі емес 

әдіс-тәсілдердің бірі болатынына көз жеткізіп, осы бағытта олардың қалай шығарылатынын 

келтіреміз. Жалпы мұндай есептер – стандартты емес, қиындығы жоғары дәрежедегі 

есептерге жатады.  

Берілген алгебралық есептер белгілі тригонометриялық формулаларға ұқсас болып 

келгенде жұмыстың нәтижелі, оң шешімі табылатынын атап өткен жөн. Кең тараған 

түрлеріне төмендегі өрнектер жатады: 

 

 
Тригонометриялық есептердің шешімдері бастапқы есептің шешімдерін алгебралықта, 

тригонометриялық формаларда да табуға мүмкіндік береді. Тригонометриялық теңдеулерде 

әдетте шексіз көп түбірлері, ал берілген жүйелерде негізінен ақырлы болатынын ерекше атап 

өтеміз.  

Мақаланың көлеміне байланысты және арнайы әдістерді талап ететіндіктен 

параметрден тәуелді немесе құрамында трансценденттік функциялары бар жаттығуларды 

мүлде қарастырмаймыз, олар келешектің еншісінде. Енді әртүрлі жүйелердің қалай 

шешілетініне тоқталайық. 

1-мысал: және айнымалылары теңдеулер жүйесін 

қанағаттандырады. қосындысы ең кіші мәнін қабылдаған жағдайда 

шамаларын анықтайық.  

Шешуі: Жүйені  түрінде жазып алсақ, онда 

 нүктелері бірлік шеңбер бойында жататынын көреміз. Сол себепті  

аралығынан  шарттары орын алатын бірмәнді  

және  бұрыштары табылатыны анық. Сондықтан берілген 

есеп  өрнегі ең кіші мәнге ие болғанда 

 шамалары неге тең 

екенін анықтасақ жеткілікті.  

Ал  егер 

. Онда 

 

 Дәл осылайша . 

Жауабы:  

2-мысал: теңдеулер жүйесін 

шешейік. 

Шешуі: Берілген жүйенің барлық теңдеулері бір-біріне өте ұқсас, айырмашылығы 

белгісіздердің коэффициенттерімен оң жақтарында. Жүйені толық симметриялы жасау үшін 

 жаңа белгісіздер енгізсек, онда жүйе төмендегі түрге енеді: 

 
Жүйенің теңдеулері  белгілі формулаға ұқсап тұрғанын байқаймыз. Осы 

ұқсастықты пайдаланып   ауыстырмасын жасайық, басқаша айтқанда 

 деген жаңа айнымалы енгізейік. Онда төмендегі қатынастарға келеміз: 

 болғандықтан 
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аламыз. мәндерінің ішінен осы облысқа тиістілері 

болып  кезіндегі мәндері табылады, бірақта  ал  

болғандықтан  шешім болып табылмайды, ал  мәндері үшін 

 екені түсінікті. Берілген  белгісіздері үшін жүйенің шешімдері болып 

 (мұндағы ) табылады.  

Жауабы:  

3-мысал: теңдеулер жүйесінің неше шешімі 

бар? 

Шешуі: Бұл жерде циклдік теңдеулер жүйесі берілген. Мұндай жүйелерді арнайы 

әдістерсіз шешу мүмкін емес. Біздің жағдайда таңдау арқылы (0;0;0) шешімін аламыз. 

Жүйенің басқа шешімдерініңболмайтынын дәлелдеу өте қиынға соғады. Мұндай 

жағдайдатригонометриялық ауыстырмаларды қолдану әдісі таптырмас құрал.  

Жүйені мына түрде жазайық: сандары 

абсолют шамасы жағынан бірден аспайтынын дәлелдейік. саны үшеуінің арасынан ең 

үлкені болсын және . Онда Қарама-қайшылыққа келдік. Егер - ең 

кішісі болса және  болсын, онда тағыда қарама-қайшылыққа келдік. Сонымен 

 

Тригонометриялық ауыстыманың көмегімен шешейік, ол үшін  

дейік. Онда . Берілген жүйенің шешімдер саны келесі 

теңдеудің шешімдер санына тең:  

 
 шартын 27 шешімдер қанағаттандырады 

 

Жауабы:  

4-мысал:  теңсіздіктерін 

қанағаттандыратын  оң сандары барма? 

 Шешуі: Берілген жүйені төмендегі түрде жазайық: . 

Жүйенің сол бөлігі  формуласының оң жағы сияқты берілген. Осы 

ұқсастықты назарға ала отырып, -ті кейбір бұрыштардың тангенсімен алмастырайық. 

Бұны орындауға болады. Себебі,  болғанда  0-ден -ке дейін монотонды 

өседі, әрбір  үшін  саны табылады.  екені белгілі. 

Біздің есебімізде -тің орнына  немесе 

 эквивалентті формулалары 

бойынша жаңа  айнымалаларын енгізейік. Бұл белгісіздер үшін жүйе мына түрге келеді 

.  аралығына тиісті болғандықтан 

олардың айырымдары  аралығында жатады. Бұл аралықта 

 функциясы монотонды өседі. Сондықтанда берілген жүйе  

жүйесіне эквивалентті. Жүйенің бастапқы екі теңсіздігін қоссақ , бұл 

үшінші теңсіздікке қайшы келеді. Сондықтанда берілген жүйенің шешімі жоқ.  

5-мысал:  теңдеулер жүйесін шешейік.  
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Шешуі:  болсын, мұндағы  Онда жүйенің бірінші және үшінші 

теңдеуінен  Егер  айнымалыларын жүйенің 

екінші теңдеуіне қойсақ, онда . Бұдан 

, мұндағы бүтін сан.  болғандықтан, 

.  

Ал және болғандықтан,берілген жүйенің түбірлері 

. 

 6-мысал: y=y; теңдеулер жүйесін шешейік. 

Шешуі: Теңдеулер жүйесін келесі түрде жазайық:   

 болсын дейік, мұндағы  Онда соңғы теңдеулер жүйесінен 

,  және . 

және  болғандықтан  Бұдан  яғни  

мұндағы - бүтін сан.   болғандықтан . 

Сондықтан теңдеулер жүйесінің түбірлері төмендегідей болады

 мұндағы . 

7-мысал: теңдеулер жүйесін шешейік.  

Шешуі:  және  болғандықтан  мұндағы 

 және  белгілеулерін енгізуге болады. Бұл жағдайда 

 және бастапқы жүйе тригонометриялық теңдеулер жүйесіне 

келеді: . Осы жүйеден және 

 шығады.  болғандықтан 

, яғни немесе . 

Бұдан , мұндағы  - бүтін сан. болғандықтан  және 

 

Ал  және  болғандықтан  болады, және жүйенің бірінші 

теңдеуінен   аламыз.  болғандықтан . 

Жауабы: . 

8-мысал: теңдеулер жүйесін шешейік. 

Шешуі:  болғандықтан  және  мұндағы . 

Бұдан теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуін 

 немесе  түрінде жазуға 

болады. теңдеуінің түбірі , мұндағы  - бүтін сан.  

Ал  болғандықтан  болады.  

және  екенін ескеріп 
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  аламыз.  
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ҚОСЫНДЫЛАР ЖӘНЕ ЖИНАҚТЫ ҚАТАРЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ 

 

Мақалада әртүрлі қосындымен байланысты есептерді қарастырып, жинақты болса 

шегін тауып, қатарларды зерттеп, бұрыннан белгілі қасиеттердің қалай орын алғанына көз 

жеткіземіз. Оның ішінде мысал үшін классикалық гормониялық қатардың неге жинақсыз 

болатынын асимптотасы арқылы немесе Фурье қатарларында мүшелеп дифференциалдап 

қосындысы қарапайым әдіспен табылатынына, ал бүкіл сан осінде периодты жалғасатынына 

куә боламыз. 

1-мысал. Егер = теңсіздігін дәлелдейік . 

Шешуі:  Осы  теңсіздіктерді 

мүшелеп қосып , 

теңсіздігін 

аламыз. Сонымен бірге  , ал жоғарыдан шектелген, олай болса монотонды тізбектің 

шегі туралы теоремадан  

Ескерту. Шынында да,  - жалпыланған гармониялық, яғни Дирихле қатары 

жинақты болып, оның қосындысы   санына тең екені ерте заманнан белгілі мағлұмат.  

2-мысал.  теңсіздігін  үшін орындалатынына көз 

жеткізейік . 

Шешуі: Индукция әдісіне жүгінбей де орынды болатынын көрсетейік . 

Ол үшін жалпы мүшесін бағалайық: 

 

 Мүшелеп қоссақ.  

3-мысал. Егер  

тепе-теңдігін дәледейік. 
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Шешуі: Егер . Кері тригонометриялық тангенс 

үшін орынды тепе-теңдікті қолданайық, онда  

 

сондықтан

 

Осы теңдіктерді мүшелеп қоссақ тағы бір рет  

шартын ескеріп,  

- іздеп отырған теп-теңдікті аламыз. 

4-мысал.  

 
Шешуі:  тізбегінің өспелі екені өзінен-өзі түсінікті, жоғарыдан шектелген екеніне көз 

жеткізейік.  

, яғни өспелі  

тізбектің 3 санынан артпайтынын , онда монотонды өспелі, жоғарыдан шектелген тізбектің 

шегі туралы теоремадан  

(c>0 болатыны берілгеннен шығады).  рекурренттік қатынаста шекке 

көшсек  

Ескерту: Осы есепті  үшін  тізбегіне қолдансақшектің шамасы 

 болатынын көреміз. 

5-мысал.  жинақты тізбек екеніне көз жеткізейік. 

Шешуі:  қос теңсіздіктер орынды болатынын ескеріп 

 теңсіздігінен  көреміз. Екінші 

жағынан  төменнен шектелген: ⇒ 

 
Сол себепті кемімелі  тізбегінің -ның ең кішісі .  

Сонымен,  мұндағы  - Эйлер тұрақтысы деп 

аталады  

Ескерту. Математикалық анализ пәніндегі классикалықт   жинақсыз 

гармониялық қатардың асимптотикасы арқылы бағаланатыны, яғни реті сондай, расында 

жинақсыз екенін, бірақта өте баяу болатынын көреміз.  

Мысалы: , 

. Бұрыннан белгілі, мұндағы  дербес 

жағыдайда  болуы мүмкін.  

 дәрежелік қатарды жинақтылыққа зерттейік.  

 екенін ескеріп, Коши – Адамар теоремасынан  

 және қатар  абсолютті жинақты болып 

табылады .  нүктелерінде дәрежелік қатардың мүшесі нольге ұмтылмайды, 
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(асимптотикасы  болғандықтан), ал жинақсыздықтың жеткілікті белгісінен 

 ұштары жинақтылық облысына енбейді .  

Жауабы:  

6-мысал. . 

Шешуі: Егер теңдеудің сол жағында барлық модульдарын ашып, ұқсас мүшелерін 

біріктірсек, онда дәл оң жағындағы өрнекті алар едік . 

 Сол себепті берілген теңдеуді  түрінде 

жазуға болады.  

 екені белгілі, мүшелеп қоссақ  

Ең болмағанда бір қосылғыш үшін  орынды болса, бүкіл қосынды 

 түрінде болар еді. Сол себепті жоғарыдағы теңдік 

 жүйеге эквивалентті. 

Ал  теңдігінен модуль астындағы өрнектің теріс болмайтынын көреміз. Сол 

себепті жүйе  жүйесіне мәндес болады. Біздің жағыдайда 

 

Жауабы :  . 

Интегралдар теориясынан белгілі − трансценденттік 

элементарлық функциялардың алғашқы фукциялары жоқ , яғни олардың интегралдары 

алынбайтын интегралдар қатарына жатады да, элементарлық емес функциялар болып 

табылады, мысал үшін 

интегралдық логарифм деп аталады.  

7-мысал. болса, - анықталмаған интегралы 

элементарлық функция бола ала ма? (мұндағы  тұрақты сандар). 

Шешуі: Бөліктеп интегралдау әдісін қолданайық  

 

 
Алғашқы функция  элементарлық функция бола алады, егер 

яғни интегралдық логарифмдердің коэффиценттерінің 

қосындысы ноль .  

Жауабы:  

8-мысал. Егер болса,  қатынасының 

дұрыстығына көз жеткізейік.  

Шешуі: Математикалық индукция әдісі арқылы мүлде қарапайым дәлелденетініне көз 

жеткізейік. Расында да егер 

және

 

 
9-мысал. = квадрат үшмүшелігі беріліп  үшін 

 рекуррент формуламен 

көпмүшеліктері анықталсын. теңдеуін шешіп 

көпмүшелігінің түбірлерінің қосындысын табайық.  
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Шешуі: = көпмүшелігінің түбірлері  

 түбірлері  түбірлері  

 деп ұйғарайық. Онда  – үшін  

 болар еді, яғни .  көп мүшелігінің 

жалпы түрі болып ал 

 табылады. -тің дискриминанты  сондықтан нақты 

түбірлері бар, ал Виет теоремасы бойынша ол  саны. 

Жауабы:  

10-мысал. Төмендегі екі тригонометриялық  қатардың 

қосындысын табайық. 

Шешуі: Алдымен жинақтылығын зерттейік. Екеуіде де жиі қолданыста болмайтын, 

бірақ сезімталдығы өте жоғары Дирихле белгісін қолданамыз. 

Егер  қатарының дербес қосындыларының тізбегі шектеулі, яғни 

 жинақты. Екінші қатар 

үшін 

 

Ал  қосындысы нольге айналып кетеді. Сонымен, 

 шектелген.  

Екінші жағынан Дирихле белгісі бойынша  қатары  үшін 

жинақты. (Бірақта жинақтылығы бір қалыпты емес). Деп жоғарыдай 

 үшін жинақты болатынын көреміз. 

(  жинақсыздық нүктелері. ) 

Ескерту: Дирихле белгісінде  көбейткіштің орнына болса да қасиет 

сақталады.  

Қосындысы белгілі, мұндағы комплекс айнымалы, және  

 

Олайбо

лса  

 Бүкіл сан осі үшін периодты жалғастырады, 

мысал үшін  

Екінші қатар үшін  жинақсыздық нүктелері. 
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ҰЛТТЫҚ БІРЫҢҒАЙ ТЕСТІЛЕУДІҢ ЖАҢА ФОРМАТЫ ЖАҒДАЙЫНДА 

МАТЕМАТИКА ПӘНІ БОЙЫНША ТЕСТІЛЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің соңғы брифингінде 

түлектердің қорытынды аттестациясының өткізілуі және ЖОО-ға түсу принциптері туралы 

жаңа формат жарияланды. 2017 жылдан бастап түлектер мектептерде емтихандар тапсырып, 

ЖОО-ға түсу үшін емтихан және мемлекеттік гранттың бөліну жүйесі функциясын 

атқаратын ҰБТ тапсырады. 

Бұл өзгерістер оқушылардың, ата-аналар мен мұғалімдердің ҰБТ-ны ЖОО-ға түсу 

емтиханы деп қана қабылдайтындары үшін енгізілді. Сондай-ақ бұған түлектердің білімдерін 

сай бағалай алмайтынымыз, көптеген ата-ана мен мұғалімдердің ҰБТ жадыны 

жаттықтырғанымен, оқушылардың сапалы білімін анықтай алмайды деген ойлары түрткі 

болды.  

Қатысушылардың саны ешқашан жүз пайыз болмаған. Жыл сайын ҰБТ-ға 

қатыспайтындар үлесі 30 пайызға жеткен. Бұл ҰБТ қорытындылары бойынша еліміздегі орта 

білімнің сапасы туралы тұжырым жасауға болмайтынын білдіреді[1]. 

Мектептегі емтихандар мен ҰБТ кезінде математика пәнінен қандай емтихандар 

тапсырылатындығына шолу жасалық.  

Мектептерде қорытынды аттестация 5 пән бойынша өтеді: 1. Ана тілі және әдебиеті 

(эссе жазу). 2. Қазақ тілінде білім беретін мектептерде – орыс тілінен, ал орыс, өзбек, тәжік, 

ұйғыр мектептерінде – қазақ тілінен (тест түрінде). 3. Қазақстан тарихы (ауызша емтихан). 4. 

Алгебра және анализ бастамалары (жазбаша) 5. Таңдалған пән бойынша (физика, химия, 

биология, география, геометрия, дүниежүзі тарихы, әдебиет, информатика, шет тілі 

(ағылшын, француз, неміс) – тест тапсырылады. 

ҰБТ жаңа форматы 2 блоктан тұрады: 3 міндетті пән (математикалық сауаттылық, оқу 

сауаттылығы (қорыта білу, салыстыра білу, т.б. «Қазақстан тарихы») бойынша 20 тапсырма 

және 2 бейінді пәннен («Математика» + «Физика», «Математика» + «География», 

«Биология» + «Химия», «Биология» + «География», «Шет тілі» + «Тарих», оқыту тілі (қазақ 

немесе орыс) және әдебиет + «Тарих», «География» + «Шет тілі», «Химия» + «Физика», 

«Тарих» + «Адам.Қоғам.Заң», шығармашылық емтихан) – 30 тапсырма. 

Математикалық сауаттылық бойынша тапсырма есеп арқылы талапкердің жалпылау, 

салыстыру, тұжырымдау және т.б. дағдыларын тексеруге бағытталған. Математикалық 

сауаттылықты тексеруге арналған тапсырмалардың ҰБТ-ге енгізілу себебі – студенттік оқуда 

түрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеп, оларды сараптауға, сол көздерден алынған 

ақпараттарды салыстыруға және тұжырымдауға тура келеді. Демек, бұл дағдылар мектеп 

түлегінің алдағы білім алу барысында өте қажет болады.  

Бейінді пәндер бойынша тапсырмалар ұсынылған бес жауаптың ішінен тек жалғыз 

дұрыс жауабы бар 20 сұрақтан, сондай-ақ, көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауаптары 

бар 10 сұрақтан құралады. Бейінді пәндер бойынша тестілеу барысында бірнеше дұрыс 

жауаптары бар сұрақтарды енгізу арқылы талапкерлердің нақты тақырыпты қаншалықты 
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меңгергендері анық көрінеді. Сонымен қатар, бірнеше жауап варианттары бар тесттер 

жауаптарды тек жаттап алып, немесе болжау арқылы беруге тосқауыл болады. 

XXIғасыр – ғылым мен техниканың қарыштап дамыған кезі. Ақпараттандыру, 

жаһандану және интеграция ғасырында жаңа дүние үшін күрес жолында білім беру бірінші 

кезекке қойылып отырған кезде Ұлттық бірыңғай тестілеуге өзгеріс енгізу талапкерлердің 

білімін объективті бағалауға, олардың оқу еңбегінің қорытындысын анықтауға, дәлелдеуге 

мүмкіндік береді. 

Бүгінгі таңда, балалардың қабілеттерін жоғарғы деңгейде қанағаттандыратындай білім 

беру, көптеген өркениетті елдерде саралап оқыту принципінің негізінде одан әрі 

дамытылуда. Ол Франция, Америка, Германия, Англия, Жапония т.б. елдердің білім беру 

жүйесінде қазір жоғарғы деңгейде жүргізілуде. Қоғамымыздың қазіргі даму кезеңі 

мектептегі білім беру жүйесінің алдына оқыту үрдісін технологияландыру мәселесін қойып 

отыр [2]. 

Қазіргі оқыту жүйесіндегі жаңаша мазмұн - жас ұрпақтың әлемдік сапа деңгейіндегі 

білім, білік негіздерін меңгеруінің басты нысаны. Тұлғаға бағытталған білім оның жан-

жақты дамуына ықпал етеді. Сондықтан қазіргі таңдағы педагогика жаңалықтарын саралап, 

пән ерекшелігіне қарай қолдана білсек, ұтарымыз көп. Өйткені жеке тұлғаға бағытталған 

білімнің бүгінде нәтижесіз болмайтындығы тәжірибе жүзінде дәлелденгені анық. Нәтижеге 

бағытталған білім бүгінгі заман талабы, қажеттіліктің қайнар көзі болса, нәтижеге жету 

жолында іздену әрбір мұғалімнің азаматтық борышы. 

Математика пәні ҰБТ-де бейінді пән болып есептеледі. Тестілеуде ұсынылатын тест 

тапсырмалары орта мектеп бағдарламасына сай құрылады да: арифметиканы, алгебра және 

анализ бастамаларын: яғни сан және пропорция, теңдеулер және теңдеулер жүйесін, мәтіндік 

есептер мен теңсіздіктер жүйелерін, өрнекті ықшамдауды, прогрессияны, функциялар, 

туынды, интеграл тақырыптары мен, геометрияны: планиметрия мен стреометриядан алған 

білімдерін тексереді [3]. 

ҰБТ-ді жақсы тапсыру үшін оқушылар мектептен алған білімдерін бірқалыптылығы 

мен тереңділігін көрсете алуы тиіс. Сондықтан да өткен материалдарды қайталау мәселесі 

аса маңызды. 

Математика пәнінен сабақ бере отырып оқушылардың бұл пәннен білім сапасын қалай 

арттыруға болады деген ой әркімді де толғандырады. Не істеу керек? Неден бастау керек? 

Математикадан ҰБТ-ге дайындаудың негізгі кемшілігі – жоғарғы сынып 

оқушыларының өз бетімен оқып-іздену дағдылары қалыптаспаған. Математика сабағында 

оқушыларды қабілетіне қарай саралау, жеке дара тапсырма беру, талдау т.б. жұмыстарын 

жүйелі жүргізілмеуі. Қазіргі кезде ҰБТ-ге дайындау кезінде осындай себептердің алдын алу, 

оны болдырмаудың жолы оқушылардың өзіндік, танымдық ізденіс жұмыстарын 

ұйымдастыру қосымша сабақтар жүргізілуі тиіс. 

Бүгінде мектеп түлектерінің көпшілігі есептерді шешуде дәрменсіздік танытады. Ол 

біріншіден мектепте оқығанда күрделі қиын есептерге мән бермей жеңіл есептердің 

жауаптарын жаттап алуы. Көбінесе оқушылар ойқорытып, есепті шығаруға талпынбайды да, 

керісінше немқұрайлылық танытып, ҰБТ- те көзді жұмып белгілей салады. Сондықтан 

оларды ең болмағанда стандартты жолмен есеп шығара білуге үйрету керек. ҰБТ барысында 

оқушылар мәтін есептерді шешуде көп қиналады.  

Мектепте калькулятордың көмегімен есептеп үйренген бала ҰБТ кезінде көп қиналады 

және уақытының көп бөлігін есептеуге жұмсайды, тіпті жай есептеулерден қате жіберіп, 

дұрыс жауапта алмауы мүмкін. Өз бетімен жазбаша немесе ауызша есептеу баланың ой-

өрісін дамытып, ойлау , есте сақтау қабілетін жетілдіреді.  

ҰБТ-ға дайындық кезінде оқушыларды есепті уақытқа шығаруға дағдыландыру қажет. 

Ол үшін әр сабақ алдында бөлшектерді есептеу, дәрежелер мен пайыздарды есептеу сияқты 

жылдам есептеулерді қажет ететін оншақты есепті 10-15 минутта шығаруға машықтандыру 

керек. Бұл олардың ынталануына, логикалық ой өрісінің артуына, ми қызметінің тез арада 

есепке жұмылдыруына ықпал етеді. 
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Есеп шығаруда шектеу қоюдың аса маңызды психологиялық әсері бар. ҰБТ кезінде 

берілген 3,5 сағат уақыт оқушыға соншалықты көп сияқты көрінгенімен, өз бетімен есеп 

шығаратын бала үшін ол тез арада өте шығады. Сондықтан дағдыланбаған бала өз 

уақытының алғашқы 20-30 минутын асықпай босқа өткізеді. Ал тест бітер кезде уақыты 

жетпей, қатты қиналады да кездейсоқ белгілей салады. 

ҰБТ-ге дайындық жұмысын ұйымдастыру жоспарлы жасалуы тиіс. Ол мынадай үлгіде 

болуы керек.  

- оқушыларды деңгейіне қарай топқа бөлу; 

- әртарау бойынша түсінік беру;  

- тарау бойынша есептер шығарту;  

- тарау немесе тақырып бойынша тест алу;  

- әр деңгейдегі тапсырмаларды шығарту; 

- тест жинағы бойынша жұмыс жасау. 

Жалпы оқушылардың математикалық біліктілігі мен икемділігі болмаса тест 

тапсырмаларының дұрыс жауаптарын таңдау оқушыларымыздан көпізденушілікті, 

еңбектенуді талапетеді. 

Енді осы тест есептерін шешуде оқушыларға қиындықтуғызып жүрген бірнеше мәтінді 

есептерге тоқталайық [4]. 

1) ABCD тең бүйірлі трапеция. AB=CD=6см, BC=8см, AD=12см. Трапеция 

жазықтығына тұрғызылған перпендикулярдың жазықтықтан тыс жатқан ұшынан трапеция 

төбелеріне дейінгі қашықтықтар тең және ол 7см. Перпендикулярдың ұзындығын тап.  
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Есептерді шығардың жолдарын үйретумен бірге, оқушыларға тапсырмаларды 

орындауда кейбір тиімді тәсілдерді, көп кездесетін қалыпты формулалармен шығарылатын 

есептермен бірге, кем кездесетін, аз қолданылатын формулаларды, қасиеттерді, есептерді 

тиімді тәсілмен шығару жолдарын, оқулықтан тыс анықтамалықтар, тест жинақтарын 

пайдалану жолдарын үйрету керек.  

ҰБТ технологиясы қиялдан қиясынан көріне салған жоқ, дамыған шет елдердің білім 

салаларының тәжірибесінен іріктеліп, зерттеліп алынды. Біздің білім және ғылым 

министрлігінің жауапты қызметкерлері ҰБТ-ны осылай деп негіздеді және оны барынша 

сапалы өткізуге күш салды. Осы мақсатта жасалған еңбекті және ҰБТ-ның өзіндік 

артықшылықтары мен кейбір жетістіктерін өз басым жоққа шығармаймын.  

Әйтсе де, ҰБТ технологиясына, оның ұйымдастырылуы мен өткізілуіне айтылған, тағы 

да айтар сын да жетерлік. «Сын түзелмей, мін түзелмес» дегенге сай, салиқалы да салмақты 

пікір білдіруге тырысайын. Осыдан кейінгі айтылған ойдың барлығы менің қарапайым 
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азамат ретіндегі жеке пікірлерім екенін ескертемін. Оларды біреумен сөз таластыру үшін, не 

басқа мақсатта емес, тек білім саласындағы оң өзгерістерді қолдап,ҰБТ деген жауапты 

мәселеге сәл де болса септігім тисе деген ниетпен жазып отырмын.  

Алдымен қазіргі ҰБТ мазмұнына қатысты ойларымды тұжырымдайын.  

1) Тест тапсырмалары түрлі қиындықта бола тұра, барлығына бірыңғай 1 балдан беріп 

отыру жөнге келмейді. Сол себепті тест тапсырмаларын деңгейге бөліп қарастыру қажет. 

Мысалы А деңгейіндегі сұрақтарға қарапайым анықтамалармен белгілеулерді анықтауға 

берілсе, В деңгейіндегі сұрақтар сол тараудың қасиеттеріне байланысты болса, ал С 

деңгейіндегі сұрақтар күрделірек математиканың басқа тараулар туралы білімінде қажет 

ететін болуы керек.  

2) А, В, С қиындық деңгейіне қарай тапсырмалардың балының арасалмағын реттеу 

қажет. Мысалы, А деңгейге ғана жауап берсе 50 пайыз деп бағаласақ, ал тек В деңгейінің 

сұрағына жауап берсе 60 пайыз, А мен В деңгейінің сұрақтарына жауап берілсе 70 пайыз 

және т.с.с. 1-кестедегідей балл берілсе, ол пайыздық үлестерді дәстүрлі бағалаумен де 

сәйкестендіруге болады. Мүмкін А, В деңгейлерінің тапсырмалары орта білімді аяқтау, ал С 

деңгейінің тапсырмалары ЖОО-ға түсу сынақтары ретінде ерекшеленіп, соған сай бағалануы 

да тиімді болар. 

 
 Күрделі 

сұрақ 

Орташа 

сұрақ 

Қарапайым 

сұрақ 

Дәстүрлі 

бағалау 

Пайыздық 

бағалау 

Пайыздық 

диапозоны 

 C B A    

0 0 0 0 2 0 0-49 

1 0 0 1 -3 50 50-59 

2 0 1 0 3 60 60-69 

3 0 1 1 -4 70 70-79 

4 1 0 0 4 80 80-89 

5 1 0 1 -5 90 90-94 

6 1 1 1 5 100 95-100 

 

3) Тест құрылымында мамандық түрінескеру керек. Мамандық қасай пәндердің 

тапсырмаларын қиындатып, басқатапсырмаларды жеңілдету керек. Олардың бағалануы да 

соған сәйкес болуы керек. Сондай-ақ, мамандық қасай пәндердің тапсырмалар санын 

көбейтіп, басқаларын азайтудың да жөні бар.  

4) Тестікстильге келмейтін тапсырмалар кездеседі. Ұзын құрама сөйлемдермен беріліп, 

ұзақ оқып, талдауды және көп есептеулерді қажетет етіне септер бар. Оларды сәл ғана 

ойластырып, бірнеше әдемі де ықшам және түсінікті, яғни нағыз тестік стильдегі есептерге 

бөліп жіберуге болады.  

5) Теориялық сұрақтардың немесе мәтіндік есептердің мағыналық қателері – сөздің 

есептің мағынасына сай еместігі, дұрыс қолданылмауы, сол себепті сөйлемнің қисыны 

бұлыңғыр болуы кездеседі. Қазіргі заманға тән терминдерді қалауынша аудара салу 

«синдромынан» абай болу керек шығар. 
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ШӘКІРТТІҢ ТҰЛҒАЛЫҚ БОЛМЫСЫН ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Білім беру саласындағы оқудың озық технологияларын меңгермейінше, сауатты, жан-

жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интелектуалдық, 

нәзіктік, адамгершілік, рухани, азаматтық келбетінің қалыптастыруына игі әсерін тигізіп, 

өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. 

Қазіргі нарық заманында өркениметті елдердің озық тәжірибесі кеңінен 

пайдаланылуда. Білім беру технологиялары оқушы үшін жұмыс істеуі тиіс. Жаңа ақпараттық 

технологияның негізгі ерекшеліктері мұғалімдер меноқушыларға өз бетімен және бірлесіп, 

шығармашылық жұмыс істеуге шексіз мүмкіндік туғызады.  

Бүгінгі жас ұрпаққа жан-жақты білім беру, тәрбиелеу әp6ip ұстаздың басты борышы. 

Кейбір оқытушылар сабақтың жаңа түрлерін пайдаланса, кейбіреулер жаңашыл 

педагогтардың тәжірибесін қолданады. Қай әдісті пайдаланса да, негізгі мақсат — 

бағдарламадағы материалдың мазмұнын шәкірт бойына сіңдіру болып табылады. 

Аудиториядағы барлық баланың ойлау кабілеттері бірдей емес. Сондықтан, дәріс кезінде 

әркайсысының білім деңгейіне қарай білікті оқытушы жұмыстың түрінтауып, тақырыпты 

игертуді көздеуі қажет. 

Бүгінде еліміздің жоғары оқу орындарында мектепке жас мамандарды даярлауда жаңа 

заман талаптарына сай озық, ұлттық дәстүр рухында тәрбиелеп, өмірге әзірлеу сияқты 

жауапты міндеттер артып отыр. Бұл міндеттерді абыроймен орындау үшін ұстаздар қауымы 

ғылыми-әдістемелік және оқу-тәрбие жұмыстарына шығармашылықпен қарап, күні бүгінге 

дейін icкe қосылмай келе жатқан тәрбие құралдарын пайдалануы, жаңа оқыту 

технологияларын тиімді қолдануы керек екені анық. Қaзipгi заманғы оқыту технологиясы 

педагогикалық және психологиялық ілімдер негізінде жасалған дамытушы, жеке бағдарлы, 

мақсатты технология болып табылады [1]. 

Педагогикалық технология — білім алушының жеке басын дамыту мен білім беру 

мақсатына жету жолдарындағы педагогикалық қызметтің, ic-әрекеттің жүйелі дамып 

отыратын жобасы. Педагогикалық технологияның ерекшеліктерін, педагогикалық жүйені 

жобалау тұрғысынан анықтау үшін, жобалардың білім беру аймағында оқыту жүйесі мен 

оның жекелеген компоненттерін жасаумен шектелмейтіндігін ескеру қажет. Басқаша 

айтқанда, педагогикалық, технология оқу-тәрбие процесінің шығармашылықпен терең 

ойластырылған көптеген факторлардың үйлесімділігін, оқыту мен тәрбиенің тиімділігін 

қамтамасыз ететін басты бөлік болып табылады [2]. 

Білім берудің сапасын арттыру және қолжетімділігін кеңейту үшін білім берудің 

оңтайлы тәсілдері мен тиімді педагогикалық технологиялар қолдану қажет. Педагогикалық 

технология дегеніміз — алға қойылған мақсатқа сәйкес рухани өнім алу мақсатында оқыту 

құралдары жүйесі мен көп факторлы оқыту процесі жайындағы қолданбалы педагогикалық 

ғылым. В. П. Беспальконың айтуынша, әрбір іс-әрекет не технология, не өнер болуы мүмкін. 

Өнер интуиция негізінде, технология — ғылым негізінде құрылған. Өнерден бәрі басталады, 

технологиямен аяқталады, ал педагогикалық іскерлікке онсыз айналып өтуге болмайды. 

Экспроматқа қарама-қарсы, интуиция бойынша әрекет етуден жоспарланған технологиялық 

іс-әрекетке көшу болып табылады. Оқыту процесін технологияландыру туралы пікірдің 

пайда болуы, даму тарихы және оның ең алдымен әртүрлі теориялық және тәжірибелік іс-

әрекет аймақтарына техникалық прогрестің енуімен байланыстылығы. Оқытуды 

технологизациялау жайлы В.П. Беспалько, Л.М. Эрдиевтің пікірлері маңызды болып 

табылады. Соған сәйкес шет елдегі қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды 

неғұрлым танымал зерттеушілері: Дж. Кэролл, Л.Н. Ланд, Ю.К. Бабанский, Н.П. Раченко, 

Л.Я. Зорина, В.П. Беспалько, М.П. Хомерики және басқалардың ғылыми еңбектері дәлел 

бола алады. Батыс философтары мен әлеументтанушыларының (К. Кларк, Ф. Махлуп, И. 

Масуда жене т.б.) советтік және ресейлік (Б.М. Боголюбовь, И.И. Маркел жене т.б.), 

Қазақстандық (Ж. М. Жусубалиева және т.б) ғалымдардың ой-пікірілерін де мысалға айтуға 
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болады. Педагогикалық технология мәселесіне арналған П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.М. 

Кларин, Ж.А. Қараев, Т.Т. Галиев т.б. ғылымдардың еңбектерінде оқыту технологиясын 

техникалық құралдардың көмегімен оқыту деген ұғынудан бастап педагогикалық 

технологияны ғылыми тұрғыдан ұғынуға дейінгі түрлі пікірлері айтылған. 

Педагогикалық технология — бұл педагогикалық әрекеттер табысына кепіл болардай 

қатқыл ғылыми жоба. әрі сол жобаның дәл жаңғырып іске асуы. Педагогикалық технология 

кешенді, бірігімді процесс. Ол өз құрамына адамдарды, идеяларды, құрал-жабдықтарды, 

сонымен бірге жоспарлау, қамсыздандыру, бағалау және білім меңгерудің барша қырлары 

жөніндегі проблемалар шешімін басқаруды қамтиды. Педагогикалық технологиялар көп 

түрлі болуына қарамастан, олардың іске асуының екі ғана жолы бар. Біріншісі — теориялық 

негізде орындалуы (В.Б. Беспалько, В.В. Данилов, В.К. Дьяченко және т.б.), екіншісі — 

тәжірибемен жүзеге келуі (Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов және т.б.). Оқыту 

технологиясы оқыту мазмұнын жүзеге асыру жолындағы алға қойған мақсатқа жетудің 

тиімділігін қамтамасыз ететін оқытудың әдіс, құрал және түрлерінің жүйесі болып табылады. 

Қажетті мазмұнды, тиімді әдістер мен құралдарды бағдарлама мен қойылған педагогикалық 

міндетке сәйкес іріктей білу мұғалімнің педагогикалық шеберлігіне байланысты. 

Педагогикалық технология педагогикалық шеберлікпен өзара қарым-қатынаста. 

Педагогикалық технологияны өте жақсы меңгеру дегеніміздің өзі — шеберлік. Технология 

және шеберлік қатынастарына қарағанда меңгеруге болатын педагогикалық технология 

басқалар сияқты тек қана орталықтанбайды. Педагогтің тұлғалық ерекшеліктерімен 

анықталатыны байқалады. Бір ғана технология әр түрлі мұғалімдермен іске асуы мүмкін, 

бірақ оны іске асыру ерекшеліктерінде олардың осы педагогикалық шеберлігі және кәсіби 

іскерлігі көрінеді [3]. 

Сонымен, оқыту технологиясы сабақ беру әдістемесімен салыстырғанда, студенттердің 

өздерінің іс-әрекетін ұйымдастыру тәсілдері және мазмұнын өндіруді көрсетеді. Олар 

диагностикалық білім маңыздылығын және оқыту процесінің қасиеттерінің жалпы 

студенттердің тұлғасын дамытуға бағытталған объективті бақылауын қажет етеді. 

Сондықтан, әр түрлі оқыту технологияларын оқу мазмұны мен студенттердің психологиялық 

ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап қарауда мұғалім іс-әрекетінің маңызы зор. 

Жоғары оқу орындарында химияны оқытуда қолданылатын жаңа педагогикалық 

технологиялардың түрлерін төмендегі сызбанұсқа түрінде көрсетуге болады. Ойлау іс-

әрекеттерін кезеңдік қалыптастыру технологиясының жетістігі, оқушылардың немесе 

студенттердің жекеше түрде жұмыс жасау жағдайын қалыптастыру және оқу-танымдық іс-

әрекетті өзіндік басқаруын себептендірудің нақты көзі болып табылады. 

Қазіргі талапқа сай жаңа технологиялардың берілетін білім деңгейінің кеңейтілуінің 

және студенттердің білім дәрежесінің артуын талап ету қоғам қажеттілігі. Біліктімаман, 

білгір ұстаз дайындау әрбір педагогтің міндеті және де озық технологияны пайдалану 

шеберлігіне байланысты. «Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын 

меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және де 

басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-

тәрбие процесін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі», — деп көрсетеді С.В. Селевко. 

Д.В. Чернилевский бойынша, оқыту технологияларын таңдау үшін педагог ескеруге 

қажетті факторлар:  

— біліктілік сипатына енген кәсіби іскерліктерді меңгертуге арналған оқыту іс-әрекетін 

ұйымдастыру мүмкіндіктері;  

— педагогикалық процестегі оқыту ақпараты функциясы (оқыту, диагностикалық 

бақылау);  

— оқыту ақпаратының мақсаттылық белгісі (танымдық, әрекеттік типте);  

— оқушылардың яки студенттердің мүмкіншілігі (әдістемелік біліктілік деңгейі, оқыту 

процесінің әдістемелік техникалық жабдықталуы).  

Педагогикалық технология М. В. Клариннің анықтауында: «Педагогикалық мақсатқа 

жету үшін пайдаланылатын барлық, дара, инструменталдық және әдіснамалық құралдардың 
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қолдану реті мен жиынтығыныңжүйесін білдіреді. Ғалым-академик В. М. Монахов оқыту 

технологияларының практикадағы қолданыс аясын тереңірек зерттей келіп, оны жаңаша 

қырынан танытады. Ғалымның пікірінше: «Технология — оқушы мен ұстазға бірдей 

қолайлы жағдай тудырушы оқу процесін ұйымдастыру және жүргізу, бірлескен 

педагогикалық әрекетті жобалаудың жан-жақты ойластырылған үлгісі». Жоғарғы оқу 

орындарында қазіргі заманғы технологияны ұтымды пайдалану нәтижесінде студенттер 

химия курсының мазмұнын ғылыми негізде анықтауды және логикасына сай оқу материалын 

оқыту процесіне ендіру, алгоритмдік оқыту, бағдарламалап оқыту, зерттеп оқыту және де 

қазіргі химияның өзекті мәселері т. б актуальді мәселелерді шешеді [4]. Сондай-ақ, қазіргі 

білім беру технологиялары бойынша студент өзінің жүйелі білім меңгеруіне деген 

мүмкіндіктерін ашады. Ал, педагог үшін оқу процесінде осы технологияларды ұтымды 

қолдану арқылы тәжірибе жинақтау және болашақ педагогтың кәсіби-тұлғалық қасиетін 

дамыту, мемлекетімізде жүргізіліп жатқан білім беру реформасының мақсаттары мен 

талаптарын жүзеге асырып, студенттерді, яғни болашақ мамандарды алдағы кәсіби-

педагогикалық қызметке неғұрлым жетілген деңгейде әзірлеуде уақыт рухына, қазіргі заман 

талабына сай жоғары сапалы білім беріп тәрбиелейтіні сөзсіз. 
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13
С ЯМР СПЕКТРІ КӨМЕГІМЕН СЫЗЫҚТЫ ТӨМЕН ТЫҒЫЗДЫҚТЫ 

ПОЛИЭТИЛЕННІҢ САПАСЫН АНЫҚТАУ 

 
Сызықты төмен тығыздықты полиэтилен (СТТПЭ) полимерлердің ірі өндірушісі болып 

табылады[1]. Олар пропен, бутен және гексен сияқты этиленнің және α-олефиндердің 
сополимеризациясы арқылы өндірілген. Полимерлердің физикалық қасиеттері қысқа тізбекті 
тармақтар түріне, бір сомономер құрамына және сомономер реттілігіне тәуелді[2]. 
Полимердің микроқұрылымы жайлы мәлімет сополимеризацияның кинетикасы мен 
механизмін және сополимердің физикалық қасиетін түсінуге мүмкіндік береді [3]. 

ЯМР спектроскопиясы этилен-α-олефин сополимерлердің құрамы мен құрылысын 
зерттеудің ең қолайлы әдістерінің бірі болып табылады. Сызықты төмен тығыздықты 
полиэтилен (СТТПЭ) құрамын 

13
С ЯМР спектроскопиясы арқылы анықтау үшін 

қолданылатын стандартты зерттеу әдісі (ASTM-D5017–96) бар. Мысалы Singh этилен- 
пропен сополимер триадасының орналасуын зерттеу үшін 

13
С ЯМР қолданды. Sahoo со-

(полиэтилен-со-бутен) сомономерлік орналасу ретін және уыттылығын зерттеу үшін көп 
өлшемді ЯМР (1D және 2D) қолданды [4]. 

Бұл жұмыста полиэтиленнің сапасын анықтау үшін 13С ЯМР спектрі түс іріліп, 
құрлымдық формуламен сәйкестігі анықталды.Зерттеу жұмысы стандартты әдіс ASTM-
D5017–96 бойынша жүргізілді. 

Эксперименттік бөлім. 
Зерттеу барысында 1,6г полиэтилен түйіршіктерін 20 мл тетрахлорметанда 120

о
С-та 

кері суытқыштың көмегімен екі сағат бойы біртекті ерітінді алынғанша қыздырамыз. 
Ертіндіні суытып 0,2мл сополимер және 0,8мл хлороформ-dеріткіш қоспасын 5мм-лік ЯМР 
түтікшесіне құйып Bruker Avence 500 MHz ЯМР спектрометрінде 9,57 μs 90

0 
импульстік, 17 

кГц жилікпен, релакциялық уақыты 10 МС болатындай етіп 6 сағат уақыт түсірілді. 
Полиэтилен-со-олефин сополимерінің жалпы құрылымы 1-ші суретте көрсетілген. 

Көміртек номенклатурасын алғаш Карман анықтады және кейінірек Дорман мен Рэндалл 
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өзгертілген түрін таңбалады. Егер полиэтилен/ олефин сополимерлерінің тізбегінің омыртқа 
бойыымен метилен кез келген бағытта жақы филиалына дейінгі қашықтықты көрсету үшін 
грек әріптерімен жұбын анықтайды. Көміртектің бүйір тізбегінде iBn бойынша анықталады 
да, і филиалдарында ұстанымын көрсетеді. “E”, “P” және “B” бас әріптері сәйкесінше этилен, 
пропен және бутеннің мономерлік бірліктерін көрсету үшін пайдаланады.  

Полиэтилен-со-пропеннің 500 МГц 
13
С ЯМР спектрі 2-суретте көрсетілген. Бұл 

спектрде сигналдар 10,91 – 45,20 ррм аралығында көрінді (1-кесте). Яғни полиэтилен 
молекуласындағы -СН2- тобының сигналдары екендігін көрсетеді. Зерттеуде қолданылған 
мәліметтер полимердің ЕЕЕ, ЕЕР/РЕЕ және ЕРЕ триадасынан тұратынын көрсетті. Алайда 
осы полимерде РРР, РРЕ/ЕРР және РЕР сигналдары анықталған жоқ.  

 
Сурет1 - Полиэтилен-со-олифеннің жалпы құрылымы 

 

 

Кесте 1 - СТТПЭ 
13
С ЯМР спектрінің химиялық ығысуының мәндері 

Функционалдық топ δ(
13
С), м.д. Мультиплетность 

-СН2- 10,29 – 45,20 синглет 

 

 
Сурет 2 - СТТПЭ 500 МГц 

13
С ЯМР спектрі 

Полиэтилен-со-пропеннің 500 МГц 
13
С ЯМР спектрі 2-суретте көрсетілген. Бұл 

спектрде сигналдар 10,91 – 45,20 ррм аралығында көрінді (1-кесте). Яғни полиэтилен 

молекуласындағы -СН2- тобының сигналдары екендігін көрсетеді.Зерттеуде қолданылған 

мәліметтер полимердің ЕЕЕ, ЕЕР/РЕЕ және ЕРЕ триадасынан тұратынын көрсетті. Алайда 

осы полимерде РРР, РРЕ/ЕРР және РЕР сигналдары анықталған жоқ.  

СТТПЭ 
13
С ЯМР спектрі түсіріліп, спектрдегі сигналдардың химиялық ығысуын, 

сомономердің құрылысын анықтау және құрамында аз мөлшерде сомономер бар 

поли(этилен-со-пропен) мен поли(этилен-со-бутен) тиадасының орналасу реттілігін анықтау 

осы жұмыстың басты тапсырмалары болды.  
13
С ЯМР әдісімен анықталған поли(этилен-со-пропен) және поли(этилен-со-бутен) 

тиада тізбегінің реттілігі Bernoullian статистикасына сәйкес келеді. Бұл нәтижелер негізінен 

ұсынылған жұмыста анализге алынған полимерді статистикалық сополимер ретінде 

қарастыру керек екенін көрсетті. 
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ПАРАМЕТРДЕН ТӘУЕЛДІ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Параметрлі есептерді шешу үшін параметрдің (параметрлердің) шексіз көп мәндеріне 

байланысты шексіз жиындар жүйесін бір уақытта шешу туралы айту керек, сол себепті 

осындай жаттығулардың стандартты емес тәсілмен шешілетін есептерге жатуы заңды 

құбылыс. 

Арнаулы энциклопедияларда параметр деп (грекше perametron – өлшейтін) формулалар 

мен өрнектерге енетін көмекші айнымалы немесе тұрақты шаманы айтады. Жалпы 

параметрдің сан мәні болып бұрыш, қисықтың ұзындығы, нақты сандар және басқа да скаляр 

шамалар бола береді. 

Параметрлерден тәуелді есептердің шешімін табу элементарлық математиканың ең 

күрделі салаларының бірі деуге болады. Оның себебі, мектепте көбінесе стандартты , 

трафаретті есептердің жиынтығынан тұратын мысалдарды шығаруға баулиды. Ал параметрлі 

есептер мүлде басқа типке жатады. Оларды шешу үшін арнаулы логикалық топшылауды 

қажет ететін амалдарды іздеп табу керек, олар қандай да бір қосымша шарттарды 

қанағаттандыруы тиіс, мысалы үшін, жалғыз шешімін анықтау , белгісіздердің барлық 

мүмкін мәндері жиынындағы шешімі, бір жүйенің барлық шешімдері екіншінің де 

шешімдері болатын, тағы – тағылар, оны төмендегі мақалада келтірілген мысалдардан да 

анық байқауға болады. 

Параметрді , әсіресе дәстүрлі теңдеулер мен теңсіздіктерге енгізу процесі өмірге жаңа 

бағыттағы есептердің келуіне орасан зор ықпал етті деуге болады. Сол себепті осындай 

түрдегі есептерді шешу – шығармашылық қызмет түрі, ал шешімдерді көрсету – 

тапқырлықтың нәтижесі. Оны іздеу кезінде танымдық , қызығушылық қалыптасады , 

шығармашылық мәдениеті дамып , зерттеушілік қасиет пайда болады. Оқушылардың ой - 

қабілетінің дұрыс өсіп жетілуіне, математика пәніне деген сүйіспеншілігін арттыруына 

тигізетін көмегі ұшан – теңіз екеніне ешбір күмән жоқ . 

Осындай есептерді шешу үшін әрбір уақытта не істелгенін , енді не істеу керек, 

біртіндеп шешілген мәндерінде қандай жәйіттер болып жатқанын әр кезде ойымызда сақтап 

отыруымыз қажет. Осы тұжырымдарды іске асыру үшін әртүрлі мағыналы бірнеше, негізінен 

бір параметрден тәуелді мысалдардың шығарылу жолдарын жан-жақты қарастырамыз. 

Биыл мектеп бітірушілерге жаңа форматта емтихан (алгебра және анализ 

бастамаларынан жазбаша) жоспарланып отыр, сол себепті осы бағытта мектеп курсында 

сирек қарастырылатын тақырыптарға арналған бірнеше мақалаларды оқушы қауымға 

ұсынбақпыз, осы солардың бірі. 

1-мысал. теңдеулер жүйесі параметр a – ның қандай мәндерінде 

жалғыз шешімге ие болатынын анықтайық. 

Шешуі : Берілген жүйенің  шешімі болса , онда  - те шешімі екені түсінікті , 

яғни жүйе  түрлендіруіне қарағанда инвариантты. (айнымалылардың орнын 

ауыстырғанда немесе арнаулы түрлендірудің нәтижесінде функциялар өзгермей , бастапқы 

берілген қалпын сақтап қалса , онда математикалық нысанның инварианттық қасиеті бар деп 

айтады). Олай болса  теңдігі жалғыз шешімнің бар болуының қажетті шарты. Бірақ ол 

ешқашан жеткілікті болмайды: берілген жүйе  түрінде бірнеше шешімге ие болуы , 

немесе мүлде болмауы мүмкін. 
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Жүйеде  десек параметрдің a = 0,5 қажетті мәні шығады. Жүйеге апарып қойып, 

расында да жеткілікті шарт екенін , яғни жалғыз шешім болатынын көреміз. Геометриялық 

тұрғыдан  түзуі  шеңберін жалғыз А  нүктеде жанап өтетінін 

білдіреді. 

Жауабы: a = 0,5. 

2-мысал.  интервалында  теңдеуінің ең болмағанда бір шешімі 

бар болатын параметр a- ның ең кіші мәнін анықтайық.  

Шешуі:  функциясы  интервалында монотонды өсіп  аралығының 

барлық мәндерін қабылдайды , есепті шешу үшін  

   (1) 

теңдеуінің  интервалында ең болмағанда бір түбірі болатын а – ның ең кіші 

мәнін тапсақ жеткілікті.  

Ол үшін  функциясының  - дегі ең кіші мәнін анықтайық.  

 

болғандықтан  

 Олай болса Сол себепті , 

егер а= 9  (1) теңдеудің  - де жалғыз түбірі . Ал егер теңдеудің 

 түбірі болмайды. 

 Сонымен , берілген теңдеудің  аралығында болмағанда бір шешімі болатын 

параметр а - ның ең кіші мәні болып а = 9  

Жауабы: а = 9 

3-мысал. Нақты  сандары теңдігін 

қанағаттандырса қосындысының өзгеру облысы қандай? 

Шешуі:  қатынастары арқылы екі  параметрлерін енгізейік 

,  Жоғары математикада жазықтықтағы нүктенің полярлық 

координаттары деп аталады (сәйкес полярлық радиусы ∧ бұрышы ). Онда  . 

Есеп  үшін параметр -тың өзгеру облысын табуға әкелгенін көреміз. Енді 

берілген А өрнегін 

түрлендірейі:  12sin4sincos4cos7 22222 A

12)sin42sin2cos3( 2222   . 24)2sin42cos311(2   ;









  2sin

5

4
2cos

3

5
5112sin42cos311  

= = 

 
Олай болса  

 
Жауабы: . 

4-мысал.  сандары бүтін болатындай параметрлі  

теңдеуінің барлық шешімдерін табайық. 

Шешуі:  теңдеуінің  түбірі , егер  
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l 

x0 

 

3 

6 

. 

Сонымен, есебіміз  кесіндісінде  функциясы бүтін сандарды 

қабылдайтын параметр a – ның барлық мәндерін табуға айналғанын көреміз. Экстремумға 

зерттейік.  

 жалғыз нөлі 

бар  , ал  

мәнінде  ие болады екен , ; . Олай 

болса  және  

 , сондықтан іздеп отырған параметрдің мәндері мен болып табылады екен. 

Жауабы: . 

5-мысал. Егер ba   параметрлері axy  2
, byx  2

 теңдеулер жүйесі 

әрқашанда жалғыз  00; yx  шешімге ие болатындай мәндерді қабылдаса,  00; yxM  нүктелер 

жиыны, қандай қисықты анықтайтынын табайық.  

Шешуі: Берілген теңдеулер жүйесі axy  2
,   02 224  baxaxxxP  жүйесіне 

  эквивалентті, егер  xP  көпмүшелегінің жалғыз ғана түбірі бар болса. Осы түбірді 0x  деп 

белгілейік, 00 x  (  00x , онда   baxaxxxP  224 2  көпмүшелігінің нөлдік емес 

екінші нақты түбірі бар болар еді). 

Сол себепті      xQxxxP 0 , Үшінші дәрежелі  xQ  көпмүшелегінің ең болмағанда 

бір нақты түбірі бар, ол міндетті түрде 0x  саны. Олай болса      nmxxxxxP  22

0 . 

Көпмүшелік  xP  жоғарыдан белгілі, енді х-тің бірдей дәрежедегі коэффициенттерін 

теңестірейік:  

.,12,22,02 22

00

2

0

~
2

00

~

0

~

banxnxxmaxxmnxm  Бұдан

 a
x

xnxm ,
2

1
,2

0

2

00

~

    .0
2

1
0

0

2

0

~
2  x

x
xxnxmxxR  

(қарсы жағдайда  xR  әртүрлі екі түбірі болып,  xP -тің бірден артық түбірлері болар 

еді). Сонымен, 
0

2

0

2

0

0

2

0

2

0

2

00
2

1
4

2

1
2222

x
xx

x
xxaxy  , яғни  0000 ;14 yxMyx   

нүктесі 14 xy  гиперболаның бірінші ширектегі тармағында жататынын көреміз.  

Керісінше тұжырымның да орындалатыны қарапайым дәлелденеді. 

Жауабы: 14 xy  гиперболаның І ширектегі 

тармағы. 

6-мысал. Параметр а-ның қандай мәнінде 

axxx  652
 теңдеуінің дәл үш шешімі бар 

болатынын анықтайық. 

Шешуі: axyxxy  ,652
 жүйесін 

қарастырайық. 

Екінші теңдеу центрі  0;0O  бас нүктеден өтетін 

түзулер шоғырын береді. Олардың ішінен есептің 

шартын қанағаттандыратын түзу болып жүйенің 

бірінші теңдеуінің графигінің тек қана үш нүктеде 

қиятын түзулерді іріктеп аламыз. Ондай түзу болып l  

1-сурет 
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түзуі табылады (1 сурет). l  түзуінің орнын анықтайтын бірден-бір шарт болып – оның 

652  xxy  функциясының графигімен С нүктесінде жанасуы. Осы қасиет параметр а-

ның мәнін анықтайды. Енді есеп аналитикалық тәсіл арқылы шешуге келеді. Жанаманың 

теңдеуі     000 xxxfxfy   түрінде болатыны белгілі. С нүктесінің абциссасын 0x  деп 

алсақ, 32 0  x  аралығында функциямыз   6565 22  xxxxxfy  түрінде 

болғандықтан     00

2

000 5265,52,52 xxxxxyxxyxy   

немесе  xxxxy 5265 0

2

0  . 

С нүктесінің абциссасын табайық, ол үшін l  жанаманың түзулер шоғырынан екенін 

ескеріп, (яғни бас нүктеден өтеді), 0 yx  десек 6660 0

2

0

2

0  xxx  , ал 

632 00  xx . 

Сонымен, l  түзуінің теңдеуі болып  xy 625 , олай болса іздеп отырған параметр а-

ның мәні 625  саны екенін көреміз. 

Жауабы: 625a . 

7-мысал. Праметр a -ның қандай мәндерінде yxa 23yx   теңдеуінің жалғыз 

шешімі болатынын анықтайық. 

Шешуі: Берілген теңдеудіңбарлық ),( yx  шешімдері 0,0  yx  шарттарын 

қанағаттандыратыны анық. Алдымен 0,0  yx  қос сандары параметр a -ның мәндерінде 

берілген теңдеудің шешімі екенін атап өтейік. 

Енді 0 yx шартында теңдеудің шешімі болмайтын a -ның мәндерін тапсақ 

жеткілікті. 

Ол үшін берілен теңдеудің екі жағында yx   бөліп, 
yx

x
z


  жаңа айнымалы 

енгізсек, онда  

 zza  123  )2(  

теңдігіне келеміз. 

Егер пайда болған теңдеу z -ке қарағанда шешілетін болса, ондаберілген теңдеудің 

нөлдік емес шешімінің бар болатыны өзінен-өзі түсінікті, мысал үшін, 

;1 zyzx  Сондықтан параметр a -ның қандай мәндерінде )2(  теңдеудің шешімі 

болмайтынын тапсақ жеткілікті. 

Осы теңдеудіңшешімдері бар болатын параметрдің мәндерін іздейік. 10  z  

аралығынан алынған, әрбір z  санына 
2

0,sin1,cos 22 
 ttztz  шарттарын 

қанағаттандыратын жалғыз t  саны бар екені анық. Осы ауыстырманың нәтижесінде )2(  

теңдеу att  sin2cos3  түріне енеді, оны  

 
2

0,
7

)sin( 0


 tatt  )3(  

ықшамды формада жазуға болады, мұндағы 
0t  дегеніміз 

7
2cos,

7
3sin 00  tt

2
0 0


 t  қатынастарын қанағаттандыратын жалғыз сан. 

2
000


 tttt

4
0 0


 t екенін ескеріп, )3(  қатынастың  1

7
sin 0 

a
t немесе 

73  a  орындалғанда ғана шешілетінін көреміз. Осы жиынды 3a  және 7a  екі 

аралықпен толықтырсақ, есептің іздеп отырған жауабына келеміз. 
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 Жауабы: ),7()3,( a  

II шешімі: Бірінші шешімнің басында есеп төмендегі “параметр a -ның қандай 

мәндерінде )1(  теңдеудің шешімі болмайды деген”мәселеге келіп тірелгенін еске салайық. 

Ол үшін zzzf  123)( функциясының өзгеру облысының толықтауышын тапсақ 

жеткілікті. Бұл функцияның анықталу облысы 10  z  кесіндісі болады да, 10  z  

интервалындағы туындысы  

22

233

1

1

2

3
)(

zz

zz

zz
zf







  түрінде енеді. 0)(  zf  теңдеуінің жалғыз шешімі 

;
7

3
z  Егер )(0)(

7

3
0 zfzfz  ↗,ал )(0)(1

7

3
zfzfz  ↘  1;0  сегментінде 

)(zf  үзіліссіз функция, олай болса, осы аралықты max  мәні 7
7

3









f  ең үлкен болып 

табылады,себебі сегменттің ұштарындағы мәндері 2)0( f , 3)1( f , (әрқайсысы 7 ), 

  33,2min  . Сондықтан )(zf  -өзгеру облысы болып  7;3  аралығы табылады. Осы 

табылған кесіндіден тысқары жатқан параметрдің мәндерінде )2(  теңдеудің шешімі 

болмайды. Олай болса есептің жауабы болып 73  aa  жиындарының бірігуі 

табылады.  
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ҰЛАН Қ., ИЛЬЯСОВ Ш. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ЕКІ РЕТТІ СЫЗЫҚТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ТЕҢДЕУДІҢ МЕХАНИКАЛЫҚ 

ЖӘНЕ ЭЛЕКТРЛІК ТЕРБЕЛІСТЕ ҚОЛДАНУЫ 

 

 Материялдықнүкте (жүк – салмақты зат) массасы m пружинаның соңына ілініп 

қойған, төмен вертикалмен қозғалады. 
Жүкке төмендегі күш әсеретеді: 

1.  жүкті орнына келтіретін күш  

2.  – қарсы күштің шамасы жүктің жылдамдығының 

шамасына пропорционал болады. Сондықтан  күштің 

өсіндегіпроекциясы 

 

Дифференциалдық теңдікті құру үшін Ньютонның екінші 

заңын қолданамыз  

 (*) 

(*) теңдеуді екінші ретті тұрақты коэффиценті болғандықтан 

ерікті тербелістегі теңдеу деп аталады. 
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Егер нүкте сыртқы әсер ететін  болатын болса онда (*) теңдеуі 

 

 

 (1) 

Бұл еріксіз тербелістің теңдеуі біртектес емес екінші ретті сызықты дифференциялдық 

теңдеумен өрнектеледі. 

(2) 

Еркін тербеліс теңдеуі екінші ретті тұрақты коэффиценттегі біртектес теңдеумен 

өрнектеледі. 

Бұл теңдеудің жеке түрлерін қарастырайық  

1) Қарсылығы  және сыртқы күш  (3) 

 

 

 

 

 
Бұл формула жүктің жай периодтық қозғалысының көрсетілуігармоникалық тербелісі 

деп аталады. Тербелістің периоды .  шамасы тербелістің меншікті жиілігі деп 

аталады.  шамасы жүктің ең үлкен тепе – теңдіктен ауытқуын тербелістің амплитудасы деп 

аталады;  бастапқы фаза деп аталады. 

2) Орта қарсылық b , сыртқы күш  

 Мінездемелік теңдеу  

 

, 

 

 
Жүк тербелісінің орындалуы N  амплитудасы  t . Мұндай тербелісті өшетін 

тербеліс дейміз 

Егер b . Мұнда мінездемелік теңдеудің түбірі әртүрлі 

 
Бұл жағдайда тербеліс болмайды . 

3)  орта қарсылығы болмайды, ал периодты бүлдіру күші болады. 

 (4) 

 

 

 
жеке шешімі. 
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Егер бүлдіргіш күштің жиілігі меншікті  жиілік жиілігімен бірігіп кетсе, онда 

жоғарғы формула қолданылмайды 

 

Онда теңдеуіне қойып 

табамыз 

 

 
Меншікті жиілік пен бүлдіру күшінің жиілігі біріккен жағдайда резонанс болады. 

Екінші ретті сызықты дифференцалдық теңдеуге тізбектегі токтың өзгеруінен көруге 

болады. 

R омдық қарсылық, L – өздік индукция, с – елькость болатын электрлік тізбекті 

қарастырайық. Тұйықталған контурда кернеудің алгебралық қосындысы электр қозғаушы 

күшке тең 

 
– Ом заңы 

 

Сондықтан  

Екі жағының туындысын тапсақ 

 
Егер сыртқы электр қозғаушы күш , онда  

 

  

x 

y 

o 

y= t 
y= tcost 

a= 2,w =1 

 

 

L 

C 

a 

b c 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ҮЗДІКСІЗ БӨЛШЕКТЕРДІҢ АНЫҚТАЛМАҒАН ТЕҢДЕУЛЕРДІ  

ШЕШУДЕГІ ҚОЛДАНЫСЫ 

 

Үздіксіз бөлшектер – сандар теориясының негізгі тарауларының бірі. Жекеше түрдегі 

кейбір нақты сандардың жіктелуі кезінде пайда болған шектеусіз үздіксіз бөлшектердің 

тізбектей түрлену процесі Бомбеллидің 1572 жылы шыққан алгебрасында жазылған.  

XVIII ғасырдың екінші жартысы мен XIX ғасырдың басының ұлы математиктерінің 

бірі – Жозеф Луи Лагранждың (1736-1813) сандар теориясынан зерттеулері, нақты 

сандардың арифметикалық қасиеттерін оқып-білуде үздіксіз бөлшектердің негізгі роль 

атқаратындығын көрсетті. Үздіксіз бөлшекке жіктеу арқылы квадрат теңдеудің түбірлерін 

кез келген дәлдікпен табу әдісін алғаш рет Лагранж қолданды [1, 2]. Үздіксіз бөлшектер 

теориясын алдымен Эйлер, ал артынан Лагранж жүйелі түрде жасаған. Үздіксіз бөлшектер 

сандар теориясында, есептеу математикасында жиі қолданылады. Сонымен қатар, физикада, 

аспан денелері механикасында, техникада және т.б. қолданбалы бағыттарда қолданылады. 

Ал, оның жалпылануы математикалық талдауда, қолданбалы математикада, есептеу 

математикасында, математикалық бағдарламалауда кең қолданыс тапқан [3, 4]. Кез келген 

нақты сан ақырлы немесе ақырсыз үздіксіз бөлшектер түрінде, ал рационал сан ақырлы 

үздіксіз бөлшектер түрінде көрсетіледі. Үздіксіз бөлшектер арқылы нақты сандардың жай 

бөлшектер түріндегі жуық мәнін табуға болады.  

Өмірдің қажеттілігінен пайда болған математикалық бағдарламалаудың ішіндегі көп 

таралған, әртүрлі әдістері терең зерттелген бөлімі сызықты бағдарламалаудың симплекс 

әдісінде үздіксіз бөлшектер кең қолданыс табуда [5]. 

Төменде үздіксіз бөлшектердің анықталмаған теңдеулерді шешудегі қолданысын 

қарастырайық.  

Егер теңдеуде белгісіздер саны бірден көп болса немесе теңдеулер жүйесінде 

белгісіздер саны теңдеулер санынан көп болса, онда теңдеу немесе теңдеулер жүйесі 

анықталмаған деп аталады. Жыл санауымыздың III-IV ғ. өмір сүрген, грек алгебрасының 

«қарт емені» аталған Диофант еңбектерінде кездесетін теңдеулердің көбі анықталмаған 

теңдеулер. Оларды кейде диофант теңдеулер деп те атайды.  

 cbyax  , ,,, Zcba    1, ba      (1) 

болса, онда (1) теңдеуінің шексіз көп шешімі бар. 

1) Егер   ,, dba  ,/ cd  бұл жағдайда (1) теңдеуінің шексіз көп шешімі бар. 

2) Егер   ,, dba  d саны c - ға бөлінбесе,онда (1) теңдеуінің шешімі жоқ. 

1) жағдайын қарастырайық:   ,, dba  ;cd  онда ,,, 1dccdbda    осы 

мәндерді (1) - ге орнына апарып қояйық:  

11 cyxdcdydx        (2) 

мұнда   1,  . Онда  

 1 vu  .        (3) 

Енді осы теңдіктің екі жағын да 1c -ге көбейтсек: 

 111 cvcuc          (4) 

Осы (4) теңдікпен (2) салыстыра отырып алатынымыз: 

 








vcy

ucx

10

10

       (5) 
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Теорема. Егер (2) теңдеуіндегі   1,  , онда (2) теңдеуінің тым болмағанда бір бүтін 

шешімі болады және оны (5) түрінде беруге болады. 

Теорема. Егер 00 , yx  сандары (2) анықталмаған теңдеудің шешімі болып және   1,   

болса, онда (2)теңдеуінің шексіз көп шешімі болады және оны мынадай түрде беруге болады. 

 








tyy

txx





0

0

        (6) 

мұндағы .,3,2,1 zt   Осы (6)-дағы t -ның мәнін еркімізбен алатын болғандықтан, (6)-

ны былай алуға да болады: 

 








tyy

txx





0

0

      (6.1) 

Лайықты бөлшектің қасиеттері (2) теңдеудің шешімдерін табуға мүмкіндік береді. (2):  

 
k

k

k

k
kk

k

k
k

Q

P

Q

P
QP

Q

P
aaaa ,,,,,,,

1

1
210



 



  

тетелес екі лайықты бөлшектер. 

  1

11 1


 
k

kkkk PQQP  осы теңдеудің екі жағында   1

1 1



k

c -ге көбейтіп жазайық: 

         12

11

1

11

1

1 1111











k

k

k

kk

k

k cPcQQcP  

    ,11 1111

1

1 cPcQQcP k

k

kk

k

k  


       (7) 

сондықтан (2) мен (7)-ні салыстырып мынаны аламыз: 

 

 















,1

,1

110

1

1

10

k

k

k

k

Pcy

Qcx
          (8) 

 

 















.1

,1

11

1

1

1

tPcy

tQcx

k

k

k

k





        

 

(6.2) 

бұл берілген теңдеудің жалпы шешімі. 

Мысалдар: 

1) 511441  yx  - анықталмаған теңдеудің жалпы шешімін табыңыз. 

Шешуі: 511441  yx , 
.5;114;41  cba  

 4,1,1,3,1,2;0
114

41
  

 

sa   0 2 1 3 1 1 4 

sP  1 0 1 1 4 5 9 41 

sQ  0 1 2 3 11 14 25 114 

.25;9;6 55  QPk  

 

   

    459511

12525511

6

10

5

1

1

0











k

k

k

k

cPy

cQx
 - теңдеудің дербес шешімі. 
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  tatcPy

tbtcQx

k

k

k

k

41451

1141251

1

1

1











 - теңдеудің жалпы шешімі.  

Тексеру:   .5513051254511412541   

Жауабы: .4145;114125 tytx   
2) Мына теңдеудің барлық бүтін шешімдерін табыңыз. 

13341  yx  

Шешуі: 13341  yx  

.1;33;41  cba  

 8,4;1

8

1
4

1
1

8

33

1
1

33

8
1

33

41




  

sa   1 4 8 

sP  1 1 5 41 

sQ  0 1 4 33 

.4;5;2 11  QPk  

 

  5511

4411

2

0

3

0





y

x
 - теңдеудің дербес шешімі. 

ty

tx

415

334




 - теңдеудің жалпы шешімі. 

Жауабы: tytx 415;334   

3) 5169143  yx теңдеуін шешіңдер. 

Шешуі:     ,13169,143, ba 13 саны 5 ке бөлінбейді,сондықтан берілген теңдеудің 

шешімі жоқ. 

Жауабы: шешімі жоқ. 

4) 10145275  yx  теңдеуінің бүтін шешімдерін табыңдар. 

Шешуі:   ;5145,275  5:10  болғандықтан, теңдеудің шешімі табылады. Берілген теңдеу 

келесі теңдеумен мәндес: 22959  yx . 

29

59
-ды тізбекті бөлшекке жіктейік:  29;2

29

59
 . Барлық лайықты бөлшектерін жазайық: 

29

59
;

1

2

1

1

0

0 
Q

P

Q

P
 

Лайықты бөлшектердің төмендегі қасиеті бойынша  kkkkk QPQP 111    табамыз: 

 11159292   немесе   .1229159   Теңдіктің екі жағын да -2-ге көбейтсек: 

    2429259  , яғни 4,2 00  yx  - берілген теңдеудің дербес шешімдері болады. 

Жалпы шешімін төмендегі формула бойынша табуға болады:  

 

,
594

292









ty

tx
 немесе ,

594

292









ty

tx
 

мұндағы t  кез келген бүтін мәндерді қабылдайды. 

Жауабы: 4,2 00  yx  
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Үздіксіз бөлшектердің қолданбалы маңыздылығы оған деген зерттеушілік 

қызығушылықты арттыра түсуде, еліміздің, шетелдердің математик-алгебраистерінің бұл 

мәселе жөніндегі зерттеулері өз жалғасын тауып келеді, бұл мәселе өзектілігін жойған емес, 

ол тек басқа қырларынан жаңғыра түсуде. К.Д Жуков еңбегінде екі санның біреуі жуық 

шамамен берілген жағдайда ортақ бөлгішін есептеудің екі алгоритмін жазу үшін үздіксіз 

бөлшектерді пайдаланған [6]. Н.М. Добровольский, Н.Н. Добровольский өз еңбектерінде [7] 

алгебралық сандарды үздіксіз бөлшектерге жіктеудегі қалдық бөлшектердің минималды 

көпмүшеліктерінің түрлері мен қасиеттерін зерттеген. Сондай-ақ, бұл тақырып аясында 

студенттер мен мектеп оқушыларының ғылыми жоба-зерттеулері де көптеп кездеседі [8].  
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ЛОГАРИФМДІК ФУНКЦИЯДАН ЖАСАЛҒАН  

ЕСЕПТЕР СТАНДАРТТЫ ЕМЕС ШЕШУ ӘДІСТЕРІ 

 

Логарифмдік функциялар арқылы пайда болған есептерді шығарудың кең тараған 

дәстүрлі әдістері оқушы қауымға жақсы таныс. Қолданыста жүрген оқу құралдарында жан-

жақты, жеткілікті түрде шығару жолдары кеңінен келтірілген. Біздің айтайық дегеніміз 

белгілі әдістермен шешілмейтін, логарифм ұғымымен байланысты мысалдарды қарастыру 

болып табылады, яғни стандартты әдістермен шықпайтын есептер туралы.  

Стандартты емес әдіспен шығарылатын есептер дегеніміз – математика курсында 

оларды шығарудың нақты бағдарламасын анықтайтын ортақ  ережелері мен тиянақты 

жағдайлары (алгоритмі) жоқ есептер болып табылады. 

Атынан да – ондай есептерді шешудің дағдыланған сара жолы жоқ екенін байқаймыз, 

яғни әрқайсысының өзіндік шығару жолдары бар. Оны іздеу сәтінде  оқушыларда танымдық, 

қызығушылық қасиет қалыптасып, зерттеушілік қабілеті пайда болады. 

Көп жағдайда, осындай жаттығулардың шешімдері “функционалдық деңгейде” іске 

асырылады, яғни, графиктік жолмен  немесе қатынастың екі жағындағы функциялардың 

қасиеттерін салыстыру, бірнеше функциялардың комбинациясын, монотондылығын, 

шектелгендігін, туындыларын, бір сөзбен айтқанда логикалық сараптауды қажет етеді. 

Мысал үшін, )(),( xxf  функцияларының бірінің ең кіші мәні екіншісінің ең үлкен 

мәніне тең болса (оны M  деп белгілесек), онда )()( xxf   теңдеуін шешу оған қарағанда 

әлдеқайда жеңіл MxMxf  )(,)(    теңдеулер жүйесін шешуге әкеледі. Стандарттты емес 

жолмен шығарылатын есептерге арналған бірнеше тамаша оқу құралдары (әсіресе орыс 

тілінде) жарық көрді, олардың кейбіреулері әдебиеттер тізімінде келтірілген. 

1-мысал. 1)1ln(ln  xx теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Теңдеуді xx  1)1ln(ln  түрінде жазып алып, 1ln)(  xxf  белгілеуін 

енгізсек, онда берілгені   xxff )(  функционалдық теңдеуге келеді. 

0x  үшін xy ln  функциясы үзіліссіз, қатаң өспелі, олай болса   xxff )(   

теңдеуі өзінің анықталу облысында xxf )( деген әлдеқайда қарапайым теңдеуге 

эквивалетті болады (дәлелдеуі өзінен – өзі түсінікті).Сондықтан алғашқы теңдеу xx 1ln  

түріндегі теңдеуіне мәндес,  оның шешімі болып 1x   , оның  жалғыз болатынына көз 

жеткізейік. Ол үшін xxxh  1ln)( )0( x
  көмекші функциясын зерттейік. 0)1( h ;   

,
1

1
1

)(
x

x

x
xh


 егер , ал 

. Осы монотондықтардан 

 болғанда ,0)( xh  немесе xx 1ln екен, яғни 1x  жалғыз    түбір  . 

Жауабы:  1x  

2 - мысал.   21)11-(log 3 4

2  xx  теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Теңдеуді  3 4

2 12)11-(log  xx түрінде жазып алып, )11-(log)( 2  xxf  

және  3 4
12)(  xx  функцияларын қарастырайық.  

, ал  , , ал  . 
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Егер тиянақты аралықта үзіліссіз екі функцияның бірі қатаң өсіп, екіншісі қатаң 

кемитін болса, онда )()( xxf   теңдеуінің сол аралықта бірден артық түбірі болуы мүмкін 

емес деген қасиеті бойынша: бірінші аралықтағы түбірі 01 x  , ал екіншіде 22 x  болатынын 

қарапайым тексеру арқылы көз жеткізуге болады.  

Жауабы: 2;0 21  xx  

3-мысал: 










,222372122222

,04log4log

2222

1

yxyxyxyx

yx

 

теңдеулер жүйесін шешейік.  

Шешуі: Екінші теңдеуде толық квадраттарын айырайық: 

372)1()1()11()1( 2222  yxyx . )1;1(),11;1(),;( NKyxM нүктелерін енгізсек, 

онда метрика ұғымы соңғы иррационал теңдеуді 372);();(  NMKM  теңдігіне 

келтіріп, ал );( KN  тапсақ 372148)111()11();( 22 NK .  Олай болса 

берілген жүйенің екінші теңдеуі );();();( NKNMKM    . Үшбұрыш теңсіздігі 

теңдікке айналуынанM  нүктесіKN  кесіндісінің арасында жатқан  нүкте екенін көреміз. 

NK сегментін аналитикалық өрнектеу үшін екі нүктені басып өтетін NK  түзуінің жалпы 

теңдеуі 56  xy  болатынын ескеріп, ал NK  кесіндісі айнымалы x -ке 11  x  шектеуін 

береді де, нәтижесінде берілген теңдеулер жүйесі 









 ,04log4log

,11,56

1 yx

xxy
  мүлде қарапайым жүйеге мәндес екенін көреміз. Екінші 

теңдеуден 

 

Сол себепті ,5,0x  ал )2;5,0(,256  Mxy нүктесі берілгені жүйенің шешімі 

болып табылады. 

Жауабы: (-0,5;2)  

4-мысал.    теңдеулер жүйесін шешейік. 

Шешуі: Екінші   теңдеуден -ті тауып, , біріншісіне қойсақ, ол                  

                                                                   (1) 

таза логарифмдік теңдеуге айналады, жаңа негізге көшсек  

  

  

Жаңадан   белгісіздерін енгізіп  түріндегі 

теңдеуге келеміз. Одан, белгісіз -ға қарағанда квадраттық теңдеу 

десек  Дискриминанты ; 

Сол себепті теңдеу екіге айырылады: Алғашқы 

белгісіз - ке көшсек  және 

 қатынастарына келеміз. 

Біріншісі қарапайым шешіледі.  (  шарты өзінен-өзі 

орындалып тұрғанын көреміз.) Ал екіншісінен  
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, бірақ та                теңдеудің шешімі болып табылмайды. Сонымен, (1) 

теңдеудің шешімі болып , олай болса , ең соңында берілген 

жүйенің жалғыз шешімі  болатынын көреміз. 

Жауабы:  

5-мысал. теңдеулер жүйесін шешейік. 

Шешуі: Бірінші теңдеуді  айнымалыларынан айырып, 

қарапайым түрге келтірейік. Егер  көмекші функциясын енгізсек, 

теңдеу  түріне келеді де, әртүрлі  пен  аргументтеріне қолданған жалғыз 

функцияның тұрғанын көреміз. Осы функцияның төмендегі қасиеттермен сипатталатыны 

шығады:  облыста үзіліссіз, өспелі, себебі қатаң өспелі  функциялардың 

қосындысы. Бұрыннан белгілі, қатаң монотонды функция өзінің әрбір мәнін тек бір рет қана 

қабылдайды, яғни монотонды функция бірдей мәндеріне тек қана аргументтердің бірдей 

мәндерінде ие бола алады. Сондықтан бірінші теңдеудің жалғыз шешімі болып 

табылады. Олай болса берілген жүйе  жүйесіне 

эквивалентті. , екіншісінен  теңдеуіне келеміз. -ке бөлейік: 

. Сол жағы - тен 2-ге дейін кемиді де, оң жағы 0-ден - ке дейін өседі. 

Жалпы теориядан – ондай теңдеудің жалғыз ғана  шешімі бар болатыны белгілі, ол шешім 

болып  екенін көреміз. Ал  шарты орындалатындықтан берілген жүйенің жалғыз 

 шешімі бар екенін көреміз. 

Жауабы:  

6-мысал.  теңсіздігін 

шешейік. 

Шешуі: 

 берілген теңсіздік                                               

 теңсіздігіне эквивалентті. 

Есептің берілуінен , ал  апарып қойсақ теңсіздік қанағаттанбайды, 

. Олай болса  көбейткішке қысқартуға болады да, есеп 

жүйесіне, яғни                        

қарапайым иррационал теңсіздікке 

эквивалентті екенін көреміз. Оны шешу үшін мажорант (бағалау) әдісін қолданамыз. 

Оң жағы анықталған, дәл  – квадрат үшмүшеліктің 

қасиеттерін қайталайды,  мәнінде, онда 

 

Екінші жағынан, сол бөлігі үшін - үшмүшелігі 

алдымен -тен -ке дейін өседі де, содан кейін  -тен - ке дейін кемиді. 

Ал  болғандықтан,аргумент -тің мүмкін мәндер жиынында соңғы 

иррационал, олай болса берілген логарифмдік теңсіздік әрқашанда  үшін 

орынды,  шартын ескеріп есептің жауабын аламыз. 

Жауабы:  

7-мысал.  теңдеуін шешейік. 
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Шешуі: Берілген теңдеудің екі жағын да 2-ге бөліп, логарифмнің  

қасиетін қолдансақ, төмендегі теңдеуге келеміз. 

                              (2) 

деп белгілеу енгізсек      

(2)  түріне енеді.  Оны ары қарай түрлендірейік  

немесе 

 функциясын енгізейік. Егер анықталу 

облысында  қатаң монотонды болатынына көз жеткізсек 5-мысалдағы сиякты, ол 

функция өзінің әрбір мәнін жалғыз рет қана қабылдайтын қасиетінен есептің оңай шешімге 

келетінін көреміз. 

Расында да  

 , негізі 2-ге тең логарифм өседі де соңғы қосынды кемиді, яғни логарифмдік функция қатаң 

кемімелі екен.  теңдеуінен  ba     аламыз.Сонымен, 

 

Жауабы:  

8-мысал.  7
sin14

5
cos2)13

8

3
6(log4

2

2

4 



xx

x



теңдеуін шешейік.  

Шешуі: Есепті тағы да мажорант әдісімен шығарайық, яғни екі жағын жеке-жеке 

бағалаймыз. Оны төменнен бағалаймыз. Алдымен сол жағына келейік: nia ,1,01   

сандары үшін n
nn aaaaaa

n
 2121 )(

1
  орын алатын классикалық Коши теңсіздігін 

6n  жағдайына қолданайық 

 6
222

222

222

222

2

2

8

1

8

1

8

1
2226

8

1

8

1

8

1
222

8

3
6

xxx
xxx

xxx
xxx

x
x

1613
8

3
63

2

1
6

2

2 
x

x  немесе 8)13
8

3
6(log4

2

2

4 
x

x . Енді берілген теңдеудің оң 

жағын жоғарыдан бағалайық.  15sin14131sin1 xx 
13

8

sin14

5

3











x
, ал 

2
0


 x  кесіндісінде  үзіліссіз       

 2

1

3
co s

s in14

5
cos







x
 оң жағы 

87
sin14

5
cos2 

 x


.   Сонымен берілген теңдеуде теңдік таңбасы  . егер бір уақытта 

екі бөлігі 8 санына тең болса және жоғарыдағы Коши теңсіздігі де теңдікке айналып, 

сонымен қатар 1sin x  . 

Енді мажорант әдісін күрделірек, әртүрлі трансценденттік функциялардан жасалған 

теңдеулер жүйесіне қалай қолданатынын тоқталайық. 

Олай болса 
2

2

8

1
2

x
x  , 1sin x жүйесіне келеміз. Алғашқысынан 5,0x шығады, да 

екінші теңдеуді тек 5,0x  мәні қанағаттандырады.  

Жауабы: 5,0x
 

9-мысал.                            (3) 

аралас теңдеулер жүйесін шешейік. 
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Шешуі: Жүйенің екінші теңдеуін түрлендірейік:  десек,           

 функциясы үшін                      

 функциясы 

 мәндерін тек қана  сегментінің ұштарында және кризистік  нүктесінде 

қабылдауы мүмкін.  Олай болса соңғы 

теңдіктің оң жағы да төмендегі қос теңсіздікті қанағаттандыру 

керек:  шектеуін ескеріп интервалдар әдісінен 

шешімдерін аламыз. Енді пайда болған -тің алдымен 

жағдайына тоқталайық. 

                            (4) 

қатынасын аламыз.  функциясы  сегметінде өспелі, себебі             

 ал   онда  

функциясының мәндері  мен – сандарының арасында жатады екен, яғни 

, ал (4) теңдіктің оң жағы үшін 

 теңсіздің орын алатынын көреміз. Енді (4) теңдеудің сол 

жағын бағалайық: (4) теңдеудің сол жағы 

 оң жағы . Олай болса (3) жүйенің шешімі жоқ. 

Ең соңында жағдайына тоқталайық. (3) жүйенің екінші теңдеуінен 

 аламыз. : есептің берілуінен 

, яғни  мәні 

үшін (4)    теңдіктен          

 онда 

.Сонымен,  (3) 

жүйенің шешімі болып табылатынын көреміз. 

Жауабы:  

10-мысал. Параметр a –ның қандай мәндерінде әртүрлі функциялар класынан алынған 

төмендегі теңдеулер жүйесінің жалғыз шешімі бар болатынын анықтайық:  

 

               
 














01)1ln()1()sin(

,2)1(

,0)sin()2()cos(

2

222

xyazayx

xazyx

zyxxyyxz

 

 

Шешуі: Екінші теңдеуді 1)1()1( 222  azyx  түрінде жазсақ, );;( zyx  берілген 

жүйенің шешімі болса, онда );;( zху –те шешімі екенін көреміз,  яғни жүйе );();( xyyx   

түрлендіруіне қарағанда инвариантты. Осы қасиетті  жүйенің инварианттық қасиеті бар деп 

айтады. Бұдан, yx   теңдігі жүйенің жалғыз шешімі бар болуының қажетті шарты екен. 

Бірақ ол ешқашан жеткілікті болмайды: жүйе );( yy  түрінде бірнеше шешімге ие болуы, 

немесе болмауы мүмкін.  

Бірінші теңдеуде yx   десек kxxzxxz 5,002sin02sin)2( 2   
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k -бүтін, шешімін аламыз. Үшінші теңдеуден 

000  yxk , сонымен . Онда 

екінші теңдеу 12  az  түрінде болып, жалғыз шешім тек 1a  мәнінде ғана болатынын 

көреміз. 

Егер 1a  десек, үшінші теңдеу . Ал 1a екіншіге 

апарып қойсақ )(2222 yxzyx  қатынасынан 0 yx , яғни 

00 222  zyxyx  болғандықтан . Параметр 1a  мәнінде 

бастапқы жүйенің басқа шешімі болуы мүмкін емес. Олай болса )0;0;0(  үштігі расында да 

берілген жүйені қанағаттандыратынын көреміз.  

Жауабы: 1a  
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АРАЛ ТЕҢІЗІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ  

ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 

 

Арал өңіріндегі экологиялық шиеленіс осы ғасырдың ең қайғылы оқиғаларының бірі 

болып табылады. Шөл ортасында орналасқан теңіз қоршаған өңірлердің табиғи-климаттық 

және экологиялық жағдайына қолайлы әсер етіп, сол өңірдің ылғалдылығының реттеушісі, 

оңтүстік шөлдерден келетін аңызақ желдерден қорғаушы функциясын атқарды. Теңіздің 

өнімділігі де кезінде өте жоғары болып, рекреациялық, көлік, аң және балық 

шаруашылықтық маңызға ие болған.  Қазіргі таңда Арал теңізінің жай-күйі ғаламдық 

экологиялық проблемаға айналып отыр. 

Арал теңізінің мәселелерінің болуына әкелген негізгі факторлар:     

–  жергілікті жердің тарихи-табиғи ерекшеліктерін ескермеу;  

– ауылшаруашылығын дұрыс жоспарламау, судың қорын есепке алмау;   

– суды өте көп қажает ететін күріш, мақта дақылдарын барныша көбейтіп жіберу;       

– жерді игерудің агротехникалық шараларын сақтамау және суды үнемді пайдалнбау;  

– табиғат ресурстарын пайдаланудағы жіберілген қателіктер мен оны меңгерудің 

ғылыми тұрғыдан негізделмеуі болып табылады.  

Осы аталған факторлар Арал теңізі экожүйесіндегі тіршілік атаулының экологиялық 

дағдарысқа әкелді. Бұл жағдайлар адам баласының қолдан істеген қателігі ретінде 

дүниежүзіне белгілі болды. 

Арал теңізі Өзбекстан мен Қазақстан (Қызылорда және Ақтөбе облыс) жерінде, Тұран 

ойпатының шөлді белдемінде, Үстірттің шығыс шетінде орналасқан тұйық көл. Алабындағы 

қарқынды антропогендік әрекеттерге дейін (1960-1970 ж) дүниежүзі теңіз деңгейінен 53,0 м 

биіктікте жатқан. Осы деңгейдегі айдынының ауданы 66,1 мың км
2
 (аралдарымен қоса), 

суының көлемі 1064 км
3
, орташа тереңдігі 16,1 м (ең терең жері 67 м), ұзындығы 428 км, ені 

235 км, су жинау алабының ауданы 69000 км
2
 болған. Алабындағы шарлашылық мақсаттарға 

үздік өңдеу алу барысында 1998 ж. теңіз деңгейі 18 м-ге төмендеді. Нәтижесінде теңіз 2 

суқоймаға - Үлкен Арал және Кіші Аралға бөлініп қалды. Кезіндегі ең ірі аралдары: Көкарал, 

Барсакелмес, Возрождение (бұл аралда КСРО-ның бактериологиялық қаруын сынау алаңы 

болған) [1].  

60 жылдардан бастап Арал теңізінің ауданы кеми бастайды (1 сурет). Аралға құятын 

Амудария мен сырдария өзенінің суын егістікке орынсыз пайдалану, ысырап ету салдарынан 

теңіз суы тартылып, айдыны тарылып барады [2]. Суды ауыл шаруашылық дақылдарын 

суару үшін қолдану Тянь-Шань тауларымен ағып келетін табиғи су ағысын 90%-дан астам 
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қысқартып жіберді. Арал аймағының экологиялық жағдайы экономиканың дәстүрлі 

бағыттарының дамуының мүмкін болмауына әкеліп, бірқатар әлеуметтік және саяси 

мәселелерді туғызады. Соның ішінде халықтың денсаулығының күрт төмендеуін айтуға 

болады. 

 
Сурет 1 – 1960-2009 жж. Арал теңізіне құйылған жиынтық су көлемі, текше шақ.\жыл 

 

Соңғы 30 жылдың ішінде Арал теңізі 640 текше км судан айрылды, судың тұздылығы 

26-27 г/литрге (бұрын 11-12) жетті (2 сурет). Судың деңгейі 13 метрге төмендеп, су 

жағалаудан жүздеген километрге шегінді. Кеуіп қалған теңіз түбінен құмды-тұзды дауылдар 

көтерілуде.Арал теңізі Орта Азияның шөлді белдеуінде oрналасқан. Көлемі бойынша Арал 

дүние жүзінде ішкі су қоймаларының ішінде төртінші орында болған. Теңіз Тұран ойпатында 

орналасқан. Қарақұм және Қызылқұм шөлдері Аралды оңтүстік және шығыс жағынан 

қоршап жатыр. Судың орташа көлемі -1 шамамен 1000 км. Тереңдігі 20-25 м. ең үлкен 

тереңдігі 67 м. Жаздағы орташа температура 24-26°С, қыста 7-13,5°С. Жылдың жауын-

шашын мөлшері шамамен 100 мм. Арал теңізінің су балансы бұрын жауын-шашынмен 5,9 

км, өзен ағысымен 54,8 км қамтамасыз етіліп отырды. Орташа булану 60,7 км. Теңіз 

деңгейінің маусымдың ауытқуы 25 см. Дүние жүзінің ірі тау жүйелері бұл орасан үлкен 

аумақтық өзендерінің сұлылығын қамтамасыз еткен. Аралдың су балансын Орта Азияның ірі 

өзендері Амудария мен Сырдария ұстап тұрған. 60-жылдардан бастап суармалы жерлердің 

кеңеюіне байланысты Арал теңізіне келетін өзендердің суы күрт кеміп кеткен: 1970 жылы 

35,2 км, ал 1980 жылы 10 км. 1986 жылы Амудария мен Сырдария өзендері теңізге жетпеген. 

Барлық су суармалы жерлерге жұмсалды.   

 
Сурет 2 - Арал теңізінің 1960-2010 ж.ж. аралығындағы көрінісі [3] 

 

Арал теңізі табиғи температура реттеуші ретінде ауа райына үнемі әсер етіп отырады. 

Теңіздің қолайлы әсері 300-400 км ара қашықтықта байқалды. Бұл Хорезм облысында мақта 

өсірудің ең солтүстік белдеуін жасауға мүмкіндік берді. Қазір ауа райының 

континенталдылығы артты. Ең салқын айдың орташа айлық температурасы 1,5-2°С-ға 
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төмендесе, маусымда 2°С-қа артқан. Ауа райынық қаталдығы Арал теңізінің тартылуына 

байланысты одан да қаталдана береді Аязсыз кезеңнің 170-180 күнге қысқаруы мақта өсіруді 

қиындатады (мақтаның өсуіне 200-220 күн оң температура қажет). Бұрын өзен суының 

минералдығы 0,3-0,5 г/л болса, қазір ол 2,5 г/л жеткен. Судың сапасының нашарлауы мен 

оның жетіспеуі өсімдіктер жабынына ерекше әсер етті. Бағалы орман, қамыс, өнімді 

жайылымдар мен шалғындықтар жойыла бастады. Олар сортаң жерлерге айналған. 50-ге 

жуық көл кеуіп кеткен. Сырдария грунт суларының деңгейі төмендеп кеткен. Арал теңізінің 

тартылып, теңіздің маңайындағы аудандардың экологиялық жағдайларының нашарлауының 

көптеген себептері бар. Соның ішінде ең басты себеп Аралға құятын Сырдария мен 

Әмудария өзендерінің аңғарларында суармалы егіс көлемінің жөнсіз ұлғайтылуы, су режимін 

дұрыс сақтамау егістік жерлердің сортаңдануына алып келді. Соның салдарынан Арал 

теңізінің деңгейі 14,7 метрге дейін төмендеді. Көлдің 26 мың км
2
 су табаны құрғап, орнына 2 

мың гектардай жерде тұзды сортаң шөл пайда болды.        

Аталмыш мәселе тек Қазақстанға ғана емес, жалпы Орталық Азия елдеріне де тән. 

Соңғы 40 жылда Орталық Азия елдерінің халық саны 3,5 есеге артты. Осыған байланысты су 

тапшылығы мәселесі орын алып отыр. Бұл өңірдің су ресурстары сарқылудың азақ алдында 

тұр. Төмендегі суреттен Еуропа мен Орталық Азия елдерінің жан басына шаққандағы су 

ресурстарының өзгеру динамикасын көруге болады.   

 

 
Сурет 3 – Орталық Азия мемелекеттерінің жан басына шаққандағы су ресурстанының 

өзгеру динамикасы [4] 

 

Соңғы 40 жылда көрсеткіш жылына 8,4 мың текше метрден 2,5 мың текше метрге 

төмендеген және одан әрі де төмендеу тенденциясына ие болып отыр. Орталық Азия 

елдерінің халық санының одан ары артуы бұл көрсеткіштің 1,7 мың текше метрден де аз 

болатындығын болжап отыр.  

Арал мәселесі соңғы 10 шақты жылда географ және эколог ғалымдар арасында жиі-жиі 

пікір таластар туғызады. Ғалымдардың есептеуінше Арал теңізінің экологиялық дағдарысы 

бұрынғы Кеңестер Одағындағы «Чернобыль» апатынан кейінгі екінші орында. География 

ғылымдарының докторы А.И. Симонов пен география ғылымдарының кандидаты И. П. 

Гоптареваның есебі бойынша Арал теңізінің жойылуы нәтижеде реогондағы 5 млн гектар 

жер біржола жарамсыздыққа ұшырайды екен. Арал мәселесі туралы халықаралық 

конференциялар ұйымдастырылды. Өркениетті елдер қаржылай көмек көрсетуде. Олар 

негізінен Орта Азия республикалар, Ресей, АҚШ, Жапония, т.б. мемлекеттер.   

ХХ-ғасырдың 70-жылдарынан бастап, ғарыштан (космостан) түсірген суреттерде Арал 

маңынан орасан зор шаңды дауылдар тіркеле бастаған. Шаңды дауылдардың ошағы Арал 

теңізінің солтүстік шығыс және шығыс жағалауындағы суы кепкен аймақта болды. Аралдың 

табанынан желмен көтерілген тұзды шаң жүздеген мың шаршы километр аумаққа таралуда. 

Ғалымдардың зерттеулеріне қарағанда тартылған теңіз табанының 1 км
2
 жерінен 8000 

тоннаға жуық тұзды шаң көтеріліп, қоршаған ортаға таралады екен. Шаңмен көтеріліп, 

шөккен тұз топырақтың құнарлылығын азайтып, eгic өнімін төмендетеді, ауыз судың 
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сапасына әсер етіп, жергілікті халықтың денсаулығына зиянын тигізіп отыр. Тұзді шанның 

шөгуінің зиянды әсері тұрмыста пайданатын ауыз судың сапасын, халықтың денсаулығы 

нашарлатуда. Атмосфераға зиянды заттардың шамадан тыс таралуы климатқа да өз әсерін 

тигізуде. Арал маңында атмосфера ғана емес, су мен топырақ та ластанған. Теңіз маңындағы 

ауылдарда жас балалар өлімі көп, ересектер арасында сырқаттану басым. Әсіресе тыныс алу 

органдары мен жүйке, қан айналысы жүйесі, асқазан т. б. аурулары жиі кездеседі. Жұқпалы 

аурулар (ішек және сары ауру), қатерлі ісік, кеміс боп туушылық соңғы кезде көптеп 

кездесуде. Арал маңының экологиялық жағдайының бұзылуы жергілікті халықтың 

әлеуметтік-тұрмыстық жағдайына да қатты әсер етіп отыр. Байырғы тұрғындар ата-баба 

жерінен амалсыз қоныс аударуда Арал проблемасына арналған бірнеше халықаралық 

конференциялар өтіп, Аралға көмектесу жолдары іздестірілуде 1988 жылы ХХ ғасыр 

«Бейбітшілік және экология» атты ақындардың халықаралық Арал қозғалысы өткізілді [5].    

Арал теңізі мәселелері жөніндегі келісім. Қазақстан Республикасының Президенті Н. 

Назарбаевтың ұсынысымен Орталық Азия Елбасыларының 1993 жылдың каңтарында 

Ташкентте қабылдаған шешімі бойынша 1993 жылғы 26 наурызда Қызылорда қаласында 

өткен Арал теңізі мәселелері жөніндегі 1-конференциада жасалған келісім. Ол «Арал теңізі 

және Арал аймағы мөселелерін, экологиялық сауыкхыруды, аймақгың әлеуметтік-

экономикалық дамушы қамтамасыз етуді бірлесіп шешетін ортақ шаралар туралы Келісім 

деп аталды. Келісімге Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаев, Қырғызстан Президенті А. 

Ақаев, Тәжікстан Жоғ. Кеңесінің төрағасы Э.Ш. Рахмонов, Өзбекстан Президенті И.А. 

Каримов, Түрікменстан Президеиті С.А. Ниязов қол қойды. Келісімнің арнайы баптарында 

Арал теңізі бассейніндегі экологиялық дағдарысқа байланысты негізгі мәселелер нақтылы 

қаралды. Апаттың алдын алуға, қоршаған ортаны сауықтыруға және Арал аймағынын, 

әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ететін, денсаулық сақтау, тұрмыстық 

қажеттіктерді өтейтін істерге тікелей назар аударылды. Келісімді орындаудың алғашқы 

шарты есебінде Халықаралық Арал қоры, Арал теңізі мәселелері жөніндегі метекетаралық 

Кеңес құрылды, олардың ұйымдық мәселелері шешілді. БҰҰ-ның Бас Хатшысына Орталық 

Азия Елбасыларының атынан үндеу-хат жолданды. Онда Аралды сақтап қалуға, Арал 

аймағының келелі мәселелерін шешуге арналған шараларға дүн. жүз. қауымдастықтың 

назары аударылды. Арал мәселелерімен айналысатын Орталық Азия елдері (Қазақстан, 

Өзбекстан, Қырғызстан, Түрікменстан) Елбасылары Кеңесінің атқарушы органы. 1993 ж. 26 

наурызда Қызылорда қаласында құрылған (қ. Арал теңізі мәселелері жөніндегі келісім). 

Кеңеске Орталық Азияның әр республикасы үкімет басшыларының орынбасарлары бастаған 

5 кісі және бақылаушы ретінде Ресей Федерациясының өкілдері енді. Мемл-аралық Кеңесті 

әр жылда Орталық Азия елдері кезекпен баскаратын болып шешілді [6]. Алғашқы кезек 

Өзбек Республикасына берілді. Кеңес өзінің атқарушы комитетін, су мәселелері жөніндегі, 

әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық және экологиялық даму жөніндегі 

комиссияларын бекітті. «Сырдария» және «Әмудария» бассейндік су шығыны 

басқармаларын Кеңестің су мәселелері жөніндегі комиссиясы басқаратын болды. Кеңес өз 

жұмысын Халықаралық Арап қорымен және Дүниежүзілік банкпен бірлесе отырып 

жүргізеді. 

      Арал aпaтынан зардап шеккен елдер басшыларының іс-қимылдарына көмектесуге 

бағытталған алғашқы халықаралық келісім. 1990 жылдың 24-26 қаңтарында БҰҰ-ның 

қоршаған орта бағдарламасының (ЮНЕП) ұсынысымен жасалды. Бұл халықар. құжат «Арал 

теңізін сақтауға арналған нақтылы іске дайындықка қатысу» деп аталды. 1990 жылғы 11-12 

қарашада Хаттамаға қол қойылып, келісім заңды түрде бекітілді. Келісім бойынша 

оқымыстылар мен мамандардың қатысуымен «Диагностикалық құжат» жасалды. Бұл үлкен 

ғылыми-тәжірибелік зерттеу Арал апаты кеселінің бетін ашып берді, нақтылы іске 

бағдарлама жасауға себін тигізді. «Диагностикалық құжат» 1992 ж. 4 тамызда ЮНЕП-тің 

басқаруымен Женева қаласында бекітілді, оған ҚР атынан Ү. Қараманов, К. Салықов, Н. 

Мұқитанов қол қойды. Келесі сатыда Дүниежүзілік Банк пен ЮНЕП, ПРООН, ЮНЕСКО, 

т.б. мекемелер қосыла отырып, Орталық Азия елдерінің мемлекетаралық кеңесінің және 
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Халықаралық Арал қорының басшылығымен «Арал теңізі мәселелеріне нақтылы көмек 

Бағдарламасын» іске қосты. Бұл тарапта 7 бағдарлама, 18 жоба жасалып, ауқымды жұмыс 

қолға алынды [7]. 

Арал теңізінің мәселелерінің шешу жолдары:               

1. Сібір өзендерін Қазақстанға бұру.  

2. Амудария мен Сырдария өзендерінің суын реттеу арқылы суды молайту.  

3. Арал теңізін жартылай сақтап қалу.  

4. Каспий теңізінің суын жасанды канал арқылы әкелу.  

5. Жер асты суларын пайдалану.  

6. Арал теңізінің өздігінен табиғи реттелуін немесе толысуын күту.    

Қорыта айтқанда, әрине, бұл жобалар болашақтың ісі болғанымен, уақыт талабы оны 

күттірмейді. Бәріде қаражатқа тірелуі мүмкін. Ал оның іске асуы адамзат қауымының білімі 

мен біліктілігіне байланысты екені анық. Қазіргі кезде Аралды құтқару бағытында батыл да, 

жоспарлы түрде ғылыми негізде жұмыстар жасалуда. «Арал тағдыры — адам тағдыры» 

болғандықтан оны сақтап қалу аға ұрпақтың болашақ алдындағы борышы. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ КОРИДОР 

«ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА – ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ» -  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КАЗАХСТАНА 

 

Международный транзитный коридор «Западная Европа - Западный Китай» будет 

основным маршрутом грузоперевозок в Центрально-Азиатском регионе. Проект будет 

обслуживать три главных маршрута грузоперевозок: Китай - Центральная Азия, Китай - 

Казахстан, Китай - Россия - Западная Европа. Разработка данного проекта была начата в 2006 

году, и сейчас главным образом, решается проблема его реализации. Так как часть дороги 

уже функционирует, сейчас речь идет о реконструкции дорог на его казахской части. 

Стоимость проекта только на казахской части составит 6,7 млрд. долл. Стоимость проекта на 

общей его протяженности от России до Китая составит более 20 млрд. долл. 

Коридор обеспечит высокий уровень услуг, включающий комбинацию превосходной 

технической доступности коридора вместе с современной интеллектуальной системой и 

услугами логистических центров. система платных дорог, планируемая на некоторых 

участках коридора, обеспечит качество и своевременность предоставляемых услуг [1]. 

 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1287809160
http://www.google.ru/url?q=http://www.interfax.by/article/72344
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Рисунок 1 – Международный транзитный коридор (основные маршруты) 

 

На казахстанском участке также имеются сейчас два отрезка, которые уже 

функционируют в полной мере, это 215-километровый участок Актобе - Карабутак, и 214-

километровый Кордай – Алматы. Их реконструкция была завершена в 2006 году. 

Данный проект является наиболее перспективным, так как этот путь является 

кратчайшим путем от Петербурга до китайского западного города Ланьюньган. Общая 

протяженность автомобильных дорог составляет 8445 км. Сравнивая его с другими 

маршрутами от Петербурга до Западного Китая, время, затрачиваемое на преодоление 

автомобильной дороги «Западная Европа – Западный Китай» составляет всего 10 суток, в то 

время как длительность перевозки по Транссибу занимает 14 суток, а используя морской 

путь через Суэцкий канал – 35 суток. 

Качество дорог по этому пути будет самое высокое, что позволяет ехать со скоростью 

80 км/ч, тогда как средняя альтернативная скорость составляет 30 км/ч. 

В ходе разработки проекта международного транзитного коридора были проведены 

анализ рынка, анализ вариантов финансирования, маркетинговый, регионально-

экономический и торговый анализы проекта. Маркетинговый анализ определяет три 

основных грузо-коридора: Китай - ЦАР, Казахстан - Китай и Казахстан - Россия. Из трех 

региональных грузо-коридоров, коридор Китай - ЦАР имеет самый высокий потенциал роста 

грузооборота. Анализ рынка показывает, что наибольшие грузопотоки ожидаются на 

участках Хоргос - Алматы и Алматы –Шымкент [3]. 

Предложенная модель транспортно-логистической системы на направлении 

международного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай» включает в 

себя четыре международных транспортно-логистических центра (на территории 

Алматинской области в особой экономической зоне Хоргос и г. Алматы, в г. Актобе, в 

Таскалинском районе Западно-Казахстанской области и в г. Шымкент Южно-Казахстанской 

области); двенадцать региональных транспортно-логистической центров в городах и 

населенных пунктах Уральск, Актобе, Карабутак, Аральск, Байконур, Кызылорда, 

Туркестан, Шымкент, Тараз, Шу, Алматы, Хоргос. 
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Планируется, что реализация этого проекта позволит разгрузить морской транспорт, 

который следует из Китая в Европу и обратно. Основными перевозками по этой трассе будут 

контейнерные перевозки, перевозка полуфабрикатов и готовых грузов. 

Предполагается что данные дороги транзитного коридора «Западная Европа – 

Западный Китай» будут платными. Основными причинами внедрения платных автодорог 

являются: 

-транспортные(регулирование количества въезжающих грузовых транспортных 

средств; внедрение платных дорог стимулирует повышение уровня содержания дороги) 

-макроэкономические(все виды автотранспортных средств должны платить за 

пользование дорогой) 

-финансовые выгоды(потенциальные доходы частично покроют стоимость и обеспечат 

финансирование реконструкции и технического обслуживания). 

Основные этапы при формировании эффективной транспортно-логистической системы 

[4]: 

1. Создание современной транспортной инфраструктуры; 

2. Формирование индустриально-логистических зон с учетом развития современной 

транспортной инфраструктуры; 

3. Построение системы распределения, обеспечивающей снижение логистических 

издержек в себестоимости продукции и в цене товара; 

4. Предоставление логистического сервиса при обслуживании грузопотоков в 

транспортном коридоре и прилегающих регионах. 

Также рассматривается проект обеспечения спутниковой навигации и отслеживания 

грузопотоков на международном транзитном коридоре «Западная Европа – Западный 

Китай», анализ международного опыта внедрения навигационных систем для мониторинга 

транспортных средств, функциональные возможности информационной 

телекоммуникационной сети, рекомендации по развитию системы. 

Данный проект в Казахстане уже объявлен всенародной стройкой, которая сможет 

поднять экономику страны. 

Между странами ЕС и АТР ежегодно курсирует около 6 млн. контейнеров. Сейчас 98% 

этого потока перевозится иностранным морским флотом через зарубежные порты, минуя 

территорию Казахстана. Вместе с тем, транзитный путь из Азиатско-Тихоокеанского региона 

в Европу по территории Казахстана намного короче морского пути. Главное конкурентное 

преимущество Казахстана — более короткое, при прочих равных условиях, время доставки 

грузов. Это обстоятельство позволяет прогнозировать неизбежный рост грузопотоков по 

направлению Китай — Европа и транзита через Казахстан. 

На сегодняшний день развивающиеся страны, преимущественно азиатские, производят 

примерно 60% мирового ВВП. Поскольку сейчас существует лишь одна мощная 

Транссибирская магистраль, проходящая через Россию в Европу, по которой Китай и другие 

страны ЮВА могут транспортировать грузы, то КНР заинтересована в строительстве более 

короткой и эффективной железнодорожной ветки. Новый транспортный маршрут позволит 

осуществить транспортировку грузов не только из Китая, но и из всей Юго-Восточной Азии 

через Китай и Казахстан на Запад. 

Основные экономические выгоды для Казахстана [5]: 

- Современный потенциал рынка логистических услуг РК составляет примерно $10—11 

млрд., однако он не используется на полную мощь. Реализация проекта «Западная Европа – 

Западный Китай» дает возможность привлечь сюда инвестиции, создать новые 

логистические центры и полностью реализовать свой логистический потенциал. 

- Также выгодное географическое положение Казахстана дает возможность 

зарабатывать большие деньги на транзите, т.к. через 10 лет грузоперевозки через Казахстан 

увеличатся в 2,5 раза т.е. с 900 тыс. тонн до 3,5 млн. тонн. 
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- Строительство дорог будет длиться до 2013, а значит, во время реализации проекта на 

разных участках дороги будет задействовано 25 тысяч человек, а когда развернется все 

строительство - 50 тысяч рабочих. Это обеспечивает занятость населения. 

- Привлечение иностранных инвестиций в размере более 2 млрд. долл. 

- Развитие транспортной инфраструктуры и стимул наладить производства при 

логистических центрах. 

- Поток денег от реализации проекта позволит сократить внешний долг страны и 

расплатиться с зарубежными инвесторами. 

- Ввод в эксплуатацию мегапроекта значительно ускорит экономическое развитие 

регионов за счет расширения межгосударственных связей, повышения эффективности 

перевозок, создания придорожной инфраструктуры и новых рабочих мест. 

- Развитие туризма на Юге Казахстана в районах близлежащих от транспортного 

коридора та «Западная Европа – Западный Китай». 

Финансирование проекта на казахской территории осуществляется за счет собственных 

средств, а также за счет привлечения займов международных организаций. 

- АБР: $700 млн. МФФ (1ый транш займа на сумму $340 млн.) одобрен в ноябре 2008 г. 

для 480 км участка в Джамбульской области. 

- ИБР: Заём на $186 млн. одобрен в феврале 2009 г. для 58 км участка в Джамбульской 

области. 

- ЕБРР: Заём на $181 млн. одобрен в ноябре 2008 г. для 102 км участка Актобе - 

Российская граница. 

- ВБ: Заём на $2 млрд. одобрен в апреле 2009 г. для 1062 км участка Шымкент-

Актобе/граница Кызылординской области. 

К негативным аспектам проекта можно отнести экологические проблемы данного 

участка. Экологи опасаются, что дорога станет причиной беспокойства многих 

представителей фауны, занесенных в Красную книгу. Например, вдоль реки Шу (Турар-

Рыскуловский округ) проходят миграционные пути серых журавлей, в районе Каратауского 

хребта мигрируют архары. 

Архары – это дикие горные бараны, которые живут в горных районах Центральной 

Азии и занесены в Красную книгу редких и исчезающих видов. 

Опасением экологов также является сильное загрязнение атмосферы углекислым газом, 

вследствие чего могут пострадать не только флора и фауна, но и здоровье местного 

населения. 

Министерство Здравоохранения Республики Казахстан провело санитарно - 

эпидемиологическую экспертизу по оценке ущерба на местную окружающую среду. Данная 

экспертиза сделала вывод, что большого ущерба автомобильная дорога не наносит, т.к. 

проходит в основном по степям, где представители флоры и фауны встречаются редко. 

Для строительства автотрассы «Западная Европа – Западный Китай» необходимо 

переселить часть населения из мест прохождения дороги. Некоторым семьям придется 

переселиться в другие области Республики, другим будет предоставляться жилая площадь в 

местах, отдаленных от трассы. Это создает дополнительную проблему строительства жилья 

для переселенцев [6]. 

Проект «Западная Европа – Западный Китай» является одним из самых перспективных 

проектов на сегодняшний день. Новый международный транспортный коридор свяжет 

города Санкт-Петербург, Москву, Казань, Оренбург, Актобе, Шымкент, Ташкент, Алматы, 

Хоргос, Урумчи, Чжэнчжоу и Ляньюньган. Общая протяженность автомобильных дорог 

составит 8445 км., что займет примерно 10 суток, чтобы перевезти товар из санкт-петербурга 

до Ляньюньган. Это значительное преимущество этого проекта перед альтернативными 

путями через Суэцкий канал или Транссиб. В данный момент проекту больше всего 

внимания уделяет Казахстан, который, в случае реализации проекта, получит огромные 

денежные доходы от транзита через свою территорию. Планируется, что после реализации 
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проекта грузопоток по данному маршруту увеличится в 3,5 раза и составит уже 3,5 млн. тонн 

груза. 

В заключении хотелось бы сказать, что реализация данного проекта стала бы прорывом 

для всего Центрально-Азиатского региона, т.к. это способствовало бы вовлечению большего 

числа стран нашего региона в торговлю, позитивно повлияло бы на развитие транспортной 

инфраструктуры, стимулировало бы производство вдоль самой трассы и дорогам к ней 

прилегающих, а также, в общем, способствовало бы ускоренным темпам развития экономик 

Центрально-Азиатского региона. Именно это и подразумевал президент Назарбаев, назвав 

проект «Западная Европа – Западный Китай» великой всенародной стройкой. 
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