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1-cекция. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҢАРУЛАР: ЖАСТАР РӚЛІ ЖӘНЕ  

МӘСЕЛЕНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

Секция 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ: РОЛЬ МОЛОДЕЖИ 

И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСА 
 

УДК 336.77 (574) 

АДЫЛХАНОВ Т.О., ЖАПАРОВА А.М. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Мы являемся свидетелями того, что казахстанская экономика окончательно 

вошла во вполне жизнеспособную систему рыночных отношений, хотя их нельзя еще 

называть полностью свободными и высокоразвитыми. 

Тем не менее, благодаря успешному использованию потенциала рыночной 

экономики и тому, что казахстанская экономика обладает хорошо развитым 

сырьевым сектором промышленности и банковской системой, в условиях 

благоприятной конъюнктуры мирового рынка она развивается невиданными до сего 

времени высокими темпами роста [4, с.73]. 

В Казахстане созданы благоприятные условия для постепенного перехода к 

устойчивому долговременному экономическому росту. 

Мировой опыт показывает, что в экономике любой страны наряду с крупными 

предприятиями успешно функционируют малые и средние предприятия, которые 

являются основным сегментом реального сектора экономики страны. 

Роль малого бизнеса, как ключевого фактора экономической активности, 

подтверждается его местом в экономике большинства развитых стран. Так, доля 

малых и средних предприятий в объеме произведенного ВВП в среднем составляет 

более 50-60%. Преимуществом малого предпринимательства является быстрая 

окупаемость капитальных вложений, так как на их создание не требуется крупной 

стартовой инвестиции, дорогого и сложного оборудования, сроки их создания 

минимальны [5, с.65].  

Малое предпринимательство как субъект экономики существует в Республике 

Казахстан свыше 15 лет. На эти годы пришелся самый трудный период – период 

становления, когда заново создавалась нормативная правовая база, регулирующая 

предпринимательскую деятельность, отрабатывались основные цели и 

первоочередные задачи государственной политики в области предпринимательства, 

формировался механизм реализации программ поддержки и создавались структуры, 

воплощающие их в жизнь. 

В стране малый бизнес развивается достаточно быстрыми темпами, однако, 

несмотря на устойчивый его рост, наблюдается снижение общего количества 

активных малых предприятий. Так, в 2005 году темпы роста малых предприятий по 

числу предприятий и численности занятых составили около 60% и 40:, в 2008 году – 

34% и 31%, в 2009 году – 15,4% и 6,%, на 01.12.2010 года – 8,2% и 2,3% [6, с.9]. Такая 

тенденция развития малого бизнеса связана, прежде всего с проблемой финансового 

обеспечения и поиском финансово-кредитной поддержки. Несмотря на 

разрабатываемые и принимаемые правительством РК многочисленные государ-
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ственные программы развития и поддержки малого предпринимательства, основным 

источником капитала все же остаются собственные ресурсы.  

В число главных же источников пополнения средств малых и средних 

предприятий входит банковская система, так как начальный капитал таких 

предприятий незначителен и не позволяет покрыть затраты при выходе на рынок, а 

уже действующие предприятия не в силах развивать по причине малой 

прибыльности. 

Руководствуясь Указом Президента Республики Казахстан «О мерах по 

усилению государственной поддержки и активизации развития малого 

предпринимательства», в целях обеспечения занятости населения, решения его 

социальных проблем, развития трудовой активности и наполнения потребительского 

рынка широким ассортиментом услуг и качественной продукцией, банк активно 

осуществляет кредитование субъектов малого и среднего бизнеса [10, с.5]. 

В настоящее время одной из первостепенных проблем для предприятий, 

работающих в секторе малого бизнеса, является недостаточная доступность 

финансово-кредитных ресурсов. С одной стороны, начальный капитал малых 

предприятий незначителен и не позволяет покрыть затраты, возникающие при выходе 

компании на рынок, с другой – развитие уже существующих малых предприятий за 

счет собственных средств также затруднено по причине низкого уровня 

прибыльности компаний, работающих в данном секторе экономики. Таким образом, 

одним из основных источников пополнения средств предприятия для развития 

собственного дела является получение коммерческих кредитов, предоставляемых 

субъектам малого предпринимательства банками второго уровня. 

При этом особые трудности в получении кредитных ресурсов испытывают 

начинающие предприниматели, которые нуждаются в дополнительных инвестициях 

для основания и развития нового дела. Это обусловлено нежеланием банков 

вкладывать деньги в предприятия, которые не приносят стабильного дохода, а также в 

компании, деятельность которых на первых этапах работы связана с риском 

банкротства. 

Кредитная деятельность банка является одним из основополагающих критериев, 

который отличает его от небанковских учреждений. В мировой практике именно с 

кредитованием связанна значительная часть прибыли банка. Кредитование в 

настоящее время приобрело в основном краткосрочный характер, это объясняется 

тем, что из-за экономической нестабильности в республике коммерческие банки 

вынуждены обеспечивать прибыль и размещать средства главным образом  в 

пределах коротких сроков. Заемщикам же краткосрочный кредит дает возможность 

временно восполнить недостаток средств с выплатой сравнительно небольшой суммы 

процентов за использование кредитных ресурсов. Кроме того, процентная ставка 

остается фиксированной в течение пользования краткосрочным кредитом, и заемщик 

может заранее составить бюджет общих расходов по кредиту. Важным аргументом 

для заемщиков является также снижение налогового бремени для заемщика, так как 

согласно налоговому законодательству часть суммы выплачиваемого банку 

вознаграждения относится на затраты. Данные свидетельствуют, что удельный вес 

краткосрочных кредитов в настоящее время составляет более 50% всех кредитных 

вложений по республике. При этом кредиты, направленные в торговый сектор 

экономики занимают более чем треть от всех кредитных вложений, а кредиты 

направленные в промышленный сектор – четверть. Данная ситуация объясняется тем, 

что оборачиваемость и прибыльность торговых операций значительно выше, чем в 
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производственной сфере. Кроме того, процент, выплачиваемый за пользование 

кредитом, зачастую оказывается непосильной ношей для товаропроизводителей. 

Слишком большой банковский процент не поддается ни включению в себестоимость 

продукции, ни выплате из прибыли из-за незначительной рентабельности операций в 

производственной сфере. Поэтому выплачивать такой процент за кредит могут в 

основном лишь торговые и посреднические фирмы. Конечно, с точки зрения 

стабилизации рынка, снижения темпов инфляции и укрепления тенге наиболее 

предпочтительным и результативным было бы вложение кредитных средств именно в 

сферу производства. 

Рассматривая краткосрочные кредиты по объектам кредитования, можно сделать 

следующий вывод. Видно, что основными целями, на которые брались кредиты, 

являются пополнение оборотных средств, основных средств, а также потребительские 

цели граждан. Кредиты на пополнение оборотных и основных средств, ведение 

торговых операций предназначаются, в основном, небанковским юридическим лицам. 

Подавляющую их часть составляют частные предприниматели, которые раньше 

занимались торгово-посредническими операциями, а теперь стали владельцами 

предприятий  промышленной сферы и сферы услуг. Однако при всей своей 

доходности краткосрочный кредит в условиях экономической нестабильности, спада 

производства является довольно рискованной сделкой. В современных условиях, 

задержка возврата ссуд клиентам банка, а то и вовсе не возврат кредита, становится 

частным явлением. Для того, чтобы избежать возникновения таких ситуаций, 

необходимо улучшить, в первую очередь, аналитическую работу в банках при 

рассмотрении заявки на предоставление кредитных средств, более придирчиво 

изучать кредитоспособность клиента. Глубокое исследование заявки, 

предоставленного бизнес-плана позволит заранее предвидеть появление возможных 

рисков. Следует также тщательно анализировать правовой статус клиента, 

подлинность предоставляемых им документов, что требует наличия тесного 

сотрудничества с правоохранительными органами с тем, чтобы вовремя опознать 

очередного авантюриста. 

Большое значение имеет сейчас анализ менеджмента клиента, так как часто 

невозврат кредита является результатом банкротства клиента, что в свою очередь 

является результатом плохого менеджмента. Фирма «Дан энд Брэдстрит», имеющая 

более чем вековой опыт обобщения информации о финансовом здоровье предприятий 

Америки, обнаружила, что предприятия терпят неудачу из года в год по одним и тем 

же причинам: некомпетентность, отсутствие управленческого опыта, недостаток 

опыта в маркетинге, финансах, снабжении и производстве, небрежность. Очень часто 

предприятия терпят неудачу, потому что не могут справиться с возрастающими 

управленческими требованиями. Одно дело управлять предприятием с десятью 

работниками, и совершенно другое дело – управлять предприятием с сотней 

работников. Анализ кредитоспособности заемщика можно было улучшить, если бы у 

нас существовала система сбора информации о кредитоспособности клиентов, а 

также сведений о полученных и не погашенных ими кредитах, так как именно эту 

информацию часто бывает очень трудно определить. Например, во Франции создана 

Центральная служба рисков, которая занимается указанной деятельностью. Всякий 

банк, желающий получить информацию о заемщике, в праве обратится за услугами к 

этой службе. Для совершенствования системы кредитования и снижения кредитного 

риска было бы целесообразно ввести данную систему и у нас. В этом случае 

коммерческие банки, желающие получить информацию о своих клиентах, смогут 
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через соответствующую телекоммуникационную сеть напрямую выходить на базу 

данных и буквально в считанные секунды получать интересующие их сведения о 

финансовом состоянии потенциального заемщика. В принципе данная работа по 

созданию системы сбора информации по потенциальным заемщикам уже 

предполагалась. Американские корпорации, в частности «Дан энд Брэтстрит» 

рассчитывали выйти на казахстанский рынок и предложить коммерческим банкам 

следующий набор услуг: бизнес-справка на отдельную компанию с ее рейтингом на 

базе оценки финансового положения, практики оплаты счетов, соблюдения прочих 

этнических норм бизнеса, анализа арбитражных дел с ее участием и т.д.; 

маркетинговые исследования в региональном и отраслевом разрезах; страновые 

справочники с полным обзором экономической ситуации, таможенного, валютного 

регулирования, условий платежа и арбитража; отраслевые, региональные и 

специальные справочники.  

Тем не менее, все это, в конце концов, натолкнулось на одну большую проблему: 

предприятия и организации – клиенты коммерческих банков не желают 

предоставлять информацию о самих себе, что серьезно затрудняет сбор нужных 

сведений. На Западе отказ от предоставления подобной информации является важным 

показателем, характеризующим данную компанию с отрицательной стороны. 

Следовательно, пока в Казахстане отсутствует всеобщая информационная сеть по 

всем предприятиям – потенциальным заемщикам, и пока предприятия будут бояться 

предоставлять в такую сеть информацию о себе, кредитные риски еще высоки. В 

данном случае необходим комплексный подход с привлечением законодательных 

органов с целью создания цивилизованного рынка в Казахстане.  

Нельзя не указать на такой недостаток в отечественной банковской практике как 

экономическое несовершенство кредитных договоров. В этом плане кредитные 

договора не содержат действенных мер по предотвращению просрочки платежа по 

основному долгу и процента за кредит, а в правовом отношении кредитные договора 

зачастую не позволяют обеспечить возврат выданных ссуд. Даже при обращении в 

суд исполнить договор оказывается не легко, поскольку либо невозможно разыскать 

заемщика, с которым заключен договор, либо отсутствуют реальные источники 

погашения основного долга и причитающихся процентов. Многие кредитные 

договора юридически плохо составлены, иногда их подписывают не уполномоченные 

на это лица. На Западе кредитный договор является самым важным документом, 

регулирующий права и обязанности сторон. В этой связи при составлении кредитного 

договора необходимо глубоко изучить не только кредитуемую сделку, но и клиента в 

целом, учесть все возможные риски и грамотно отразить все это в договоре. 

Банковские операции являются наиболее динамичной и чувствительной сферой 

современной экономической жизни, и требует наиболее индивидуализированного 

подхода. Решение многих поднятых проблем зависит не только от законодательной и 

нормативно-правовой базы, но и от квалификации, знаний и опыта банковских 

работников. В целом следует отметить, что краткосрочное кредитование 

юридических лиц должно осуществляться со строгим соблюдением основных 

принципов кредитования.  

В конечном итоге, все это будет способствовать развитию цивилизованных 

рыночных отношений в нашей банковской практике, развитию финансово-кредитных 

рычагов регулирования, а значит и экономики в целом. 
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АЙМАҚТАҒЫ БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КҾРСЕТУ  

НАРЫҒЫНДАҒЫ БҼСЕКЕ 

 

Бҽсеке-нарықтық шаруашылық субъектілері арасындағы қосымша табыс алу 

ҥшін сапалы ҿндіріс факторларын иелену жэне тауарларды ҿткізу мҥдделеріне 

байланысты қарама-қарсылықты кҥрес. Бҽсеке жетілген(еркін) жэне жетілдірілмеген 

(еркін емес) болып бҿлінеді. 

Еркін бҽсекеге кҿпшілік фирмалар бір текті ҿнім ҿндіріп сататын нарықтық 

қҧрылым тэн. Салаға ену жэне шығу шектелмеген. Ҽр фирма саланың жалпы ҿнім 

кҿлемінің азғантай бҿлігін ҿндіреді. Мҧндай жағдайда бірде-бір фирма ҿнім бағасына 

ҽсер ететіндей нарықтың бҿлігіне ие емес 

Ҽрбір фирманың мінез-қҧлқына ол қызмет атңарып отырған нарықтың сипаты 

мен тҥрпаты ҽсер етеді. Нарыңтың тҥрпаты ҿнімнің тҥріне, ондағы фирманың санына, 

салаға ену жэне шығу кедергілерінің болуы неме-се болмауына тэуелді болады. 

Сҧраныс пен ҧсыныстың ҿзара байланысы нарықта жҥзеге асады. Нарыңтық 

қатынастар жҥйесінде сатушылар мен сатып алушылар кҿптеген бҽсекелес 

нарықтарда игіліктермен еркін алмаса алады. Бҽсекелестік – қоғамның барлық 

экономикалың мэселелерін шешетін механизм болып табылады. Бҧл ҿндірушілер мен 

сатып алушылар арасындағы кірістің жоғары кҿлемін алудағы бақталастығы. 

Бҽсекелестік жҥзеге асатын жағдайды есепке ала отырып, экономистер 

нарыңтың бірнеше ңҥрылымын ерекшелейді. Нарықтың қҧрылым сатушылардың 

(сатып алушылардың) баға мен сату (сатып алу) мҥмкіндіктері мен санын есепке 

алуды қарастырады. Сондықтан экономикалық теорияда нарықтық қҧрылымның тҿрт 
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тҧрпатын қарастырады: "жетілген бҽсекелестік", "монополия", "монополистік 

бҽсекелестік", "олигополия". 

Бҽсекелестік ҿндірушілерді нарықты игеру мақсатында ҧсынылатын тауар мен 

қызмет тҥрлерін ҥнемі жетілдіруге ынталандырады. Ол сатуға ҥсынылған енімнің 

тҥр-тҥрін кҿбейту, кеңейту, тауар мен қызметтің жаңа тҥрлерін жасау жэне жеке 

ҿнімді жетілдіру есебінен жасалады. 

Ҿндірушілер нарықтағы сатып алушылар ҥшін ҥнемі кҥреседі. Мҥндай кҥрестің 

нҽтижесі тҧтынушылар сҧранысын жан-жақты зерттейтін жҽне тауарды ҿткізудің 

жаңа формалары мен ҿдістерін ңҥрайтын ҿткізуді ынталандыру саясаты болып 

табылады. Мҧның бҽрі бір жа-ғынан фирмалардың пайдасын кҿбейтсе, екінші 

жағынан сатып алушының барлық қалауы мен қажеттіліктерін ңанағаттандырады. 

Нҽтижесінде тҧтынушы да, жалпы қоғам да жеңіске жетеді. 

Жетілген бэсекелестіктің ерекше қасиеттері. Жетілген бэсекелестік жағдайында 

ҧзақ мерзімді уақытта шекті кіріс = шекті шығын = баға теңдігі сақталады. 

Ҽрине, қысқа уақыт кезеңінде жетілген бҽсекелестік жағдайында фирма кҿп 

пайда алуы немесе шығынға ҧшырауы мҥмкін. Бірақ, ҧзақ мерзімді кезеңге бҧл шарт 

қолайсыз, ҿйткені салаға еркін кіріп жҿне одан еркін шығу жағдайында ҿте жоғары 

пайда кҿлемі осы салаға басқа фирмалардың кіруге деген қызығушылығын туғызады, 

пайдасыз фирмалар жеңіліске ҧшырап, саладан шығып кетеді. 

Коммерциялық банк ҽрекет ететін заңдылық шегінде несиелік саясатын ҿзі 

анықтайды.  

Коммерциялық банктің несиелік саясатының рҿлі мен тағайындалуы - бҧл  

жҥйелі ҽрекетті қамтамасыз ету жҽне жалпыға бірдей несиелеу ережесін сақтау.  

Коммерциялық банктің несиелік саясатыныңмақсаты болып несиелік тҽуекелді 

дҧрыс тҥсіну, мҽнді тҥрде қабылдау жҽне тиімді басқару негізінде несиелік 

қоржынның сапасын кҿтеру жҽне қалпында ҧстау табылады. 

Коммерциялық банктің несиелік саясатының мазмҧнына стратегияны анықтау 

жҽне несиелік операция бҿлігіндегі Банк тактикасы жатады.  

Банктің несиелік саясатының стратегиялық бҿлігінде қағидалары, мақсаттары 

жҽне несиелеу сферасындағы банк приоритеті болады, ал тактикалық бҿлігінде - 

несиелік операцияларды жҥзеге асыру ҥшін арналған қаржылық жҽне банктік 

инструментарий болады.  

Несиелік саясат несиені ҧсыну мен несиелік тҽуекелді басқарудың негізін, Банк 

қызметкерлері жетекші ететін негізгі ережелерді, жағдайларды анықтаудың негізін 

қалайды. 

Несиелеу коммерциялық негізде тҽуекелді басқару жҽне бақылау жағдайында, 

жеделдік, қайтарымдылық, ақылық жҽне мақсатты қолдану жағдайында банкпен 

беріледі. 

Банктің несиелік саясат бойынша стратегиясы бекітілген Стратегиялық 

жоспардың қҧрамдас бҿлігі болып табылады жҽне ол несилік қоржынның сапасын 

ҥнемі жақсартуға бағытталған.   

Банк несиелік нарықтың тиімді секторында ҽрекеттерін ҧлғайтуға тырысады, 

аймақтың жҽне кешеннің, кҽсіпорынның даму перспективасына байланысты ҧзақ 

мерзімді ҿзара тиімді байланыстарға бағытталған қатынастарды дамытып, бекітеді.  

Банк ҿзінің бизнесін корпоративті клиенттерге, берік ақша ағымы, жақсы 

қаржылық кҿрсеткіштері жҽне даму перспективасы бар шағын жҽне орта бизнестегі 

фирмалар мен компанияларға шоғырландырадыды.   

Тҽуекелдермен банктік басқару негізіне келесідей қағидалар жатады: 
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 банктің мҥмкін шығын кҿздерін болжау, сонымен қоса несие алушының 

тҿлемқабілеттілігін тҿмендететін қиын жағдайларды немесе несиені қайтармауды 

болжауы;  

 басты офистің  несиелік бҿлімдері мен бҿлімшелерінің жетекшілерінің жҽне 

несиелік офицерлерінің  жауапкершілігі, саясаттың жҽне тҽуекелмен басқару 

механизмінің нақтылығы.  

 банк жҥйесінің қызмет қҿрсету бҿлімі мен барлық бҿлімшелері бойынша 

тҽуекелді басқару мен ҥйлестіру жҽне тҽуекелмен басқару процедуруларын сақтаудың 

анық мониторингі. 

Банк ҥшін негізгі мағына болып несиелік тҽуекелмен - несие алушының несиені 

қайтару міндеттемесін орындамау тҽуекелімен, сонымен қатар, кепілді хат бойынша 

міндеттемелер тҽуекелімен, овердрафтпен жҽне аккредетивпен  басқару болып 

табылады. Несиелік тҽуекел Банк пен зайым келісім-шарты бойынша несие 

алушымен арасындағы қарым-қатынасы негізінде жатыр, сондықтан ол Банктен де 

несие алушыдан да тҽуелді.   

Аймақтық бҽсекеге қабілеттілік- қоғамдық қызметтің барлық салалары бойынша 

бір елдердің екіншілерінен артықшылықта болуына мҥмкіндік беретін факторлардың 

жиынтығы;мемлекеттің сыртқы кҥйзелістерге бой бермей, тҧрақты қалыпта қалу 

қабілеттілігі.XX ғасырда аймақтық бҽсекеге қабілеттілікті арттыру кҿптеген елдердің 

сыртқы экономикалық саясатында негізгі басымдықтарға,мемлекеттік реттеудегі 

сыртқы бағдарға айналды. Халықаралық бҽсекелестік мҽні бойынша ҽлемдік 

шаруашылық қатынастар жҥйесінде ҿз орнын алу қҧралы болып табылады, оған тек 

аймақтық экономиканың тиімділігін арттыру арқылы қол жеткізуге 

болады.Экономикалық жаһанданудыңбасталуыменбҽсекелікқатынастаршынмҽніндеға

ламдықсипаталды. Ҽлемдік шаруашылық жҥйе олардың ҽлемдік нарығын 

қҧратын аймақтық экономикалардың жиынтығы ретінде тҥсініледі. Сонымен 

қатартранс аймақтық корпорациялар (ТНК) қатарымен бірнеше экономикаларға 

қатысады. Жекелеген аймақтық экономикалар ҿзара бҽсекелесіп, бҥл бҽсекелестікке 

оны қашан да жаншуға тырысатын ТҦК еліктіретін қайшылықты жағдай туындайды. 

Елдер арасындағы бҽсекелестіктің ғаламдық процестеріне негізделген жағымсыз 

ҥрдістерді азайту ҥшін аймақтық экономикалар арасындавалюталық, несиелік, 

салықтық қатынастарды реттеу мақсатында кҿптеген ҧйымдар, комиссиялар, 

конвенциялар, тағы басқа институттар қҧрылған. 20 жылдан астам уақыт 

Бҥкілҽлемдік экономикалық форумқамқорлығымен бҽсекеге қабілеттілік мҽселелері 

бойынша ғылымизерггеу жобасы жҧмыс істейді. Осы жобаның шеңберінде аймақтық 

бҽсекеге қабілеттілік ретінде "жалпы халықтың жан басына шаққандағы жалпы ішкі 

ҿнімнің ҿсу қарқынымен есептелетін шынайы жан табысының ҿсу қарқынын тҧрақты 

жоғары деңгейде ҧстап отыру қабілеттілігі" тҥсініледі. Бҥкілҽлемдік экономикалық 

форум жобасында еларалық салыстырмалы талдау жасалады, сондай-ақ 

статистикалық ҿңдеудің кҿмегімен жинақ индексі шығарылады.Осы индекстер 

жиынтығы қарастырылып отырған елдердің бҽсекеге қабілеттілігі деңгейін анықтап, 

сҽйкесінше, олардың бҽсекеге қабілеттілігін арттыру бағдарламалары жасалып, 

қабылданады. 
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АНУАРБЕКОВА М.К., КОНБАЕВА К.Т. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

САЛЫҚТЫҚ  БАҚЫЛАУДЫ  ҦЙЫМДАСТЫРУ  ҚАҒИДАЛАРЫ 

 

Салық  аясындағы  бақылау  шараларының  нҽтижелігі   ҧйымдастырушылық  

методологиялық  фактордан  тікелей  тҽуелділікте  болады.  Салықтық  бақылау   

алдында  тҧрған  міндеттердің  орындалуын  қамтамасыз  ету  ҥшін,  оның  

ҧйымдастырылуының  негізін  салатын    қағидаларын  сақтау   қажет,  олардың 

ішінде,  біріншіден  қҧқық  қуаттылығын  бҿліп  кҿрсетуге  болады.  Бақылаудың  

жалпы  кҿлемдік  толықтығын  қамтамасыз  ету,  екінші  маңызды 

ҧйымдастырушылық  қағидасын  болып  табылады.  Барлық  салықтар  жҽне  де  бірі  

қалмастан  барлық  салық  тҿлеушілер  сҽйкес  бюджеттерге  тҥсетін  салықтардың  

кҿлеміне  қарамастан  бақылау  жҥйесімен  қамтылуы  керек.  Ҥшіншіден,  салық  

тҿлеушіге  зиян  келтірмеу  қағидасы  сақталуы  керек. 

Салықтық  бақылау  салық  жҥйесінің фискалдық  жҽне  экономикалық  

бағыттылығының  оптималды  ҿзара  іс ҽрекетін  қамтамасыз  ету  мҥмкіндіктерін  

есепке  ала  отырып,  жҥзеге  асырылуы  керек.  Фискалдық  қҧрамдылығының  

артықшылығы  іскерлік  белсенділіктің  азаюы  есебінен  салық  салудың  ҽлеуметтік  

объектілердің  сандық  кҿрсеткіштерінің қысқаруын  кҿрсетуі  мҥмкін. 

Тҿртінші  қағида   ретінде  превентивтілік (ескерту)  қағидасын  бҿліп  кҿрсетуге  

болады.  Салық  органдары  салықтық  бҧзулардың  пайда  болу  мҥмкіндіктерін  

ескертуде,  алдын  алу  жҧмыстарын  жҥргізуі  тиіс.  Осыған  байланысты  салықтық  

бақылаудың  бесінші  салық  органдары  жҧмыстарының  жҽне  бақылаудың  іс  

ҽрекеттерінің  ҥйлестірілуі  қағидасының  ерекше  мҽні  бар. 

Дегенмен  тҽжірибеде  жҽне  нақты  жағдайда  жеке  ережелер  есепке  

алынбайды.  Осылай,  бюджеттің  фискалдық  мҥдделерін  қамтамасыз  етуге,  

бюджеттік  жҥйеге  табыстардың  тҥсуі  бойынша  жоспарлық  кҿрсеткіштерді  

орындауғаҧмтыла  отырып,  салық  органдарының  қызметкерлері  ҿз  қызмет  бабы  

ҿкілеттіліктерін  асыра  жоғарлатады.  Артық  айыппҧл  санкцияларын  салу  

фактілері,  ікңмшңлңк  жауапкершілікке  заңсыз  тарту,  ҽкімшілік  ҿндіріс  тҽртібін  

бҧзу,  заң  бҧзушыларды  қашықтату   типтік  кҿрініс  алады. 

Бҧл  кемшіліктер  туралы  пракурорлық  қадағалау  органдары  жиі  айтады.  

Бірқатар  жағдайларда қҧжаттық  жҽне  камералды  тексерулер  біліктіліксіз,  ҥстірт  

жҥргізіледі  жҽне  олардың  нҽтижелері сапасыз  рҽсімделеді.  Тҿлеушілердің  
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келіспеушіліктері  мен  қарсылықтары  ықыластылық  жҽне  объективтілік  жағынан  

жеткіліксіз  қарастырылады. 

Бҧл  жағдайлар  салық  тҿлеушілерге  таза  қағаз  тҥріндегі,  негіздер  бойынша  

жағымды  шешіміне  сенім  артуына  мҥмкіндік  береді.   

Кейде салықтық  жҧмыс  сапасының  айқын  тҿмендеуі  салық  органдарына  

тҽуелсіз  есептерден  болады. 

Салық  салу   мҽселелріндегі   жергілікті  билік  органдары  ҿкілеттіліктерінің  

кҥшеюі,   салықтардың  қосымша  тҥрлерінің енгізілуіне  ҽкеледі  (Президент  

жарлығы). 

Бҧл  қҧбылыстың  нҽтижесінде,  штаттың  шектелуі  жағдайында  салық  

жҧмыскерлерінің  қосымша  жҧмыс  кҿлемдерімен  жҥктелуіне  ҽкеледі,  яғни  бҧл  

салықтық  бақылаудың  жҥзеге  асыру   сапасына  ҽсерін  тигізеді. 

Сапалық  кҿрсеткіштердің  одан  ҽрі  тҿмендеуін  алдын  алу  ҥшін,  салық  

жҥйесіне  келесі  талаптарды  есепке  ала  отырып,  тҥзетулер  енгізу  қажет: 

а) жаңа  салық  тҥрлерін  белгілеудегі  билік  органдарының  ҿкілеттіліктерін  

нақты  шектеу  бҿлігіндегі  фискалдық  федерализм  мҽселесін  шешу; 

ҽ) жинауға  кеткен   шығындары  тҥсім  мҿлшеінен  артатын  тиімділігі  тҿмен  

салықтарды  алып  тастау  есебінен  жергілікті  салықтардың  санын  қысқарту; 

б) салық  салу  базасын бір  жҥйеге  келтіру  жҽне  оның  негізінде  салық  салу  

объектісі  немесе  субъектілері  бойынша  ең  ҽуелі  ҿнімді  ҿткізуден  тҥскен  тҥсім  

кҿрсеткіші  бойынша  бір  типті  салықтарды  жою  немесе  біріктіру. 

Бақылау  органдарының  жҧмыстарын  жеңілдетумен  қатар  кҿрсетілген  

шаралар   ҿндірістік  іс  ҽрекетті  белсенділеу  бойынша  жҽне  оның  нҽтижесі  

ретінде тікелей  де,  жанама да  салықтар  ҥшін  салық  салу  базасының  кеңейуі 

қосымша  ынталандырады. 

Салық  жеңілдіктері  жҥйесінің   ревизиясы да,  олардың  кемсіту  эффектілерін  

реттеу  жҽне  жҧмсарту  да  осы  мақсаттарға  қызмет ету керек. 

Қосымша  қарапайым  салық  мҽдениетінің негіздерін  қҧру  масаты мен  салық  

заңдылығын   жалпыға  тҥсінікті  ету  Қазақстан  Республикасының  салық  органдары  

іс  ҽрекетінің  ҿзекті  бағыты  болып  табылады. 

Салық  бҧзулардың  алдын  алу,  заңды  орындаушы  тҿлеушілер  ҥшін  барынша  

конфортты  жағдайлар  қҧру  салық  қызметі органдарымен  тҿменде  тҧрған  

органдарға  кешенді  тексерулер  жҥргізіледі. 

Кешенді  тексеру  кезінде  салық  органдары  жҧмысының  сапасы  келесі  негізгі  

бағыттар  бойынша  талданады: 

1) салық  тҿлеушілердің уақтылы  жҽне  толық  есепке  алынуын  қамтамасыз  

ету.  Сол  кезде  тҿлеушілер  есебінде  тіркелмеген  жеке  жҽне заңды  тҧлғаларды  

анықтау  тҽсілдерін  олдану,  салық  есебінен  жалтару  мҥмкіншіліктерді  қысқарту  

бойынша  шаралар,  есепке  алынған  тҿлеушілер  санының  динамикасы мен  оған  

ҽсер  ететін  факторларды  талдау; 

2) салық  пен  міндетті  тҿлемдерді  жинауды  ҧйымдастыру  сапасын  тексеру,  

тҿлеушілердің тҿлемдік  тҽртібін  жақсарту  жҿніндегі  шаралар; 

3) салықтардың  жедел  бухгалтерлік  есебінің  жағдайын   тексеру,  

тҿлеушілердің  мҽліметтерімен  салыстыру  сапасы; 

4) бақылау  жҧмысының қойылымын  зерттеу.  Бухгалтерлік  есептердің,  

салықтар  бойынша  есепке  айырысуы  мен  декларациялардың  ҧсынылу  мерзімі  

сақтала ма,  олардың  сапасы  қамтамасыз  етіле  ме,  камералды  тексерулер  ҿткізіле 
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ме,  олардың  қаншалықты  терең  жҽне  ҽрекетті  екені  камералды  бақылау  ҥстіртін  

формалды  сипатта  ғана  болмай  ма  екені  тексеріледі; 

5)  қҧжаттық  бақылау  қойылымын  объектіні  талдау  мақсаттылығы,  жҥйелігі,  

нҽтижелілігі,  позициясынан  бағалау; 

6) салықтың  тексеру  материалдарын  ҿткізу  сапасын,  айыппҧл  

санкцияларынан  қаншалықты  дҧрыс  есептелінетіні,  салық  полициясының  

департаменті  мен  ҥйлесімдік  дҽрежесін  тексеру; 

7) салық  инспекциясының  жҧмысы  жҿнінде  есеп  бер  мҽліметтерінің  

толықтығын  жҽне  кҥмҽнсіздігін  тексеру.  Салықтарды  тҿлеуден  жалтару,  нақты  

тҥрлерінің  тҧрақты  тенденцияларының  пайда  болуын  кҿрсететін  салықтық  қҧқық   

бҧзулардың  динамикасы  объективті  жағдайлардың  ҽсеріне  ҧшырайды.  Бҧл  

жағдайлар  ҽр  тҥрлі  жаратылыста   болуы  мҥмкін:  экономикалық,  қҧқықтық,  

ҽлеуметтік,  саяси.  Салық  органдарының  міндеті  криминалды  қҧбылыстардың  

дамуының  мҥмкін  жолдарын  айқындау,  олардың  алдын  алынуын  жҽне  

тоқтатылуын  қамтамасыз  ету.  Осы мақсатпен  аймақтың  ҽлеуметтік  жҽне  

экономикалықҿміріндегі  ҿзгерістерді  табыстарынан  салық  потенциялы  

негізделетін  шаруашылық  жҥргізудің  маңызды деген  аяларын  сыртқы  

экономикалық  іс  ҽрекетін  аймақтағы  стратегиялық  ресуртар  болуын;  қаржы  

несие  сфераларының  жағдайларын  талдау  қажет. 

Тексеруді  ҧйымдастыру  жҽне  жҥргізу  кезеңдері.   Тексерулердің  жоспарын  

бекіту  ағымдағы  кҥнтізбелік  жылда  кешенді  тексеруге  жататын  салық  

органдарының  атау мен  кешенді  тексеру  жҥргізу  мерзімдерін  кҿрсете  отырып,  

ҽрбір  кҥнтізбелік  жылдың  басында  жҥзеге  асырылады. 

Дайындық  жҧмысы  тексерілетін  кезеңнің  тексеруге  жататын  мҽселелері  

тізбесін  айқындау,  салық  оргнның  

Қызметін  сипаттайтын  ҚР ҚМ СК -  де  бар  қҧжаттарды  жҽне  ҿзге  де 

мҽліметтерді  зерделеу  бойынша  іс  шаралады  қамтиды. 

Тексеруді  ҧйымдастыру мен  жҥргізу  мынадай  кезеңдерден  тҧрады: 

а) Кешенді  тексерулердің  кҥнтізбелік  жылға  арналған  жоспарын  жасау; 

ҽ) дайындық  жҧмысын  жҥргізу; 

б) тексеру  тағайындау  туралы  бҧйрықты  ҽзірлеу  жҽне  бекіту; 

в) тексеруді жҥзеге  асыру; 

г) тексеріліп  жатқан салық  органның  қызметкерлеріменсалық  органының  

жҧмысында  анықталған  кемшіліктерді  жою  бойынша  семинар  кеңес  ҿткізу; 

д) ҚР ҚМ СК  басшылығының  тексеру  нҽтижелерін  қортуы  жҽне  қарауы; 

ж) жҥргізілген  тексеру  барысында  анықталған бҧзушылықтар  мен  

кемшіліктерді  жою  жҿніндегі  шаралардың қолданылуын  бақылау. 

Тексеру  тағайындау  туралы  бҧйрықты  ҽзірлеу  жҽне  бекіту  кезінде: 

а) дайындық  жҧмысының     бойынша  бағдарлама  ал  тақырыптық  тексеру  

ҥшін  ҚР ҚМ СК  басқармасының  қҧзыретіне  кіретін  мҽселелер  бойынша  

ҧсыныстар  негізінде  жасалатын  жоспар  ҽзірлеу; 

ҽ) ҚР ҚМ СК   басқармалары мен  салық  органдарының  басшылары  ҧсынған  

кандидатуралар  ішінен  тексеруге  қатысатын  лауазымды  тҧлғалар  тізімін  жасау.  

Бҧл  ретте  ревизиялық  топ  қҧрамына  салық  органдарында  ҥш  жылдан  кем  емес  

жҧмыс  істеген  білікті  мамандар  кіргізіледі; 

б) ревизиялық  топтың  жетекшісін  айқындау; 
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в) ҚР ҚМ СК басшылығымен  келісім  бойынша  тексеру  жҥргізу  мерзімін,  

сондай  ақ  тексеру  нҽтижелері  туралы  ақпараттарды  беру  мерзімін  белгілеу  

қажет. 

Егер  салық  есептілігін  тексерулерінің,  салық  тексеру  актілерінің,  дербес  

шоттардың  нҽтижелері  бойынша  бюджетке  қосымша  есептелуге  жҽне  ҿндіріп  

алуға  жататын  салық   жҽне  бюджетке  тҿленетін  басқа да  міндетті   тҿлемдер,  

ҿсімақы  сомалары  белгіленсе,  мҧндай  нҽтижелер  анықтамада  бюджетке  

жеткіліксіз  тҥсуі  ретінде  кҿрсетіледі  жҽне  тексерілген  салық  органы  салық  

тҿлеушілерге  камералды  бақылау  нҽтижелері  бойынша  тексеру  барысында  

анықталған  бҧзушылықтарды  жою  туралы  хабарландыру  жібереді. 

Салық  тҿлеушілерден  объективті  себептермен   салық  тҿлеушілерден  ҿндіріп  

алуға  жатпайтын  кҿрсетілген  сомалар  анықталған  жағдайда  анықтамада  мҧндай  

сомалар  бюджет  зияны  ретінде  кҿрсетіледі. 

Кҿрсетілген  анықтамады  қарсылық  немесе  есептеу   болған  кезде,   

тексерілетін  салық  қызметі  органының  басшысы  жҽне  оның  қызметкерлері  бір  

бір  жҧмыс  кҥні  ішінде  ревизиялық  топтың  басшысына  жазбаша  келіспеушіліктер  

мен  тҥсіндірмелер  туралы  қҧжатты  табыс  етеді. 

Тексерудің  аяқталуы  бойынша  ревизиялық  топтың  басшысы  оның   

тағайындалуы  туралы  бҧйрықпен  белгіленген  мерзімнен  кешіктірмей,  оны  

тағайындаған  тҧлғаға  жиынтық  анықтамасымен  бірге  қызметтік  жазба  тҥрінде  

қорытындыны  баяндайды. 

Тексерілген  салық  органының  басшысы  тексерумен  анықталған  кемшіліктер  

мен  бҧзушылықтарды  жоюға  бойынша  барлық  шараларды  қолдануы  тиіс. 

Тексерілген  салық  органы  кешенді   тексерудің  қорытындысын  қарау  

нҽтижелерін  міндетті  тҽртіпте  тексеру  жҥргізген  органға  жиынтық  анықтамаға  

қол  қойғаннан  кейін  30  кҥнтізбелік  кҥннен  кешіктірмей,  кешенді  тексерумен  

анықталған  бҧзушылықтарды  жою  бойынша  іс  шаралар  жоспары  жіне  жоспарды  

орындау  бойынша есеп  тҥрінде  табыс  етеді. 

ҚР ҚМ СК Тҿрағасының  шешімі  бойынша  кешенді  тексеру  барысында  

анықталған    қызметтегі  кемшіліктер мен  бҧзушылықтарды  толық  жҽне   дҧрыс  

жою  мҽселесі  бойынша  бҧрын  тексерілген  салық  органына  тақырыптық  тексеру   

жҥргізілуі  мҥмкін. 

Тақырыптық  жҽне  кешенді  тексеру  материалдары  Қазақстан  

Республикасының  іс  жҥргізу  мҽселелері  жҿнінде  заңнамасында  белгіленген  

тҽртіпте  сақталады. 
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УДК 336.2. 

АУБАКИРОВ А., ТУРСЫНБЕКУЛЫ Н. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

МЕРЗIМIНДЕ ОРЫНДАЛМАҒАН САЛЫҚ МIНДЕТТЕМЕСI ҤШIН 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН САЛЫҚТЫҚ САНКЦИЯЛАР 

 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сҽйкес салық 

берешегiн мерзiмiнде жҽне толық ҿтемеген жағдайда, салық органдары салық 

тҿлеушiге мерзiмiнде орындалмаған мiндеттемесiн орындауды қамтамасыз ету, 

сондай-ақ, мҽжбҥрлеп ҿндiрiп алу тҽсiлдерiн қолдануға қҧқылы. Салық тҿлеушiнiң 

белгiленген мерзiмде орындалмаған салық мiндеттемесiн орындау: 

- Салық жҽне бюджетке тҿленетiн басқа да мiндеттi тҿлемдердiң тҿленбеген 

сомасына ҿсiмпҧл есептеу; 

- Банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тҧру; 

- Салық тҿлеушiнiң салық берешегi есебiне мҥлікке билiк етуiн шектеу тҽсiлдерi 

болып табылады. 

Салық жҽне бюджетке тҿленетiн басқа да мiндеттi тҿлемдердiң мерзiмiнде 

тҿленбеген сомасына ҿсiмпҧл. Мерзiмi ҿткен салық мiндеттемесiнiң сомасына 

есептелетiн мҿлшер ҿсiмпҧл болып танылады. 

Ҿсiмпҧл сомасы салық берешегiн ҿтеу бойынша салық мiндеттемесiн мҽжбҥрлеп 

орындату шараларын, сондай-ақ салық заңдарын бҧзғаны ҥшiн жауаптылықтың ҿзге 

де шараларын қолдануға қарамастан есептеледi жҽне тҿленедi [1]. 

Ҿсiмпҧлды есептеу салық жҽне бюджетке тҿленетiн басқа да мiндеттi тҿлемдi 

тҿлеу мерзiмi кҥнінен кейiнгi кҥнінен бастап, ҿткен ҽрбiр кҥн ҥшiн жҥргiзiледi. Бҧл 

орайда ҿсiмпҧл Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкi белгiлеген қайта 

қаржыландыру ресми ставкасының 2 еселенген мҿлшерiн қолдана отырып мына 

формулада есептеледi: 

 

Ҿсiмпҧлсомасы = s * ( 2,5 * N / 365 кҥн) * к, (1) 

 

мҧнда S – есептелген жҽне мерзiмiнде тҿленбеген салық жҽне бюджетке тҿленетiн 

басқа да мiндеттi тҿлемдер сомасының берешегi; 

    N – Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкi белгiлеген қайта 

қаржыландыру ресми ставкасы /процент есебiмен/; 

    к – тҿлемнiң мерзiмi ҿткер кҥндер саны. 

ҿсiмпҧл сомасы салық мiндеттемесiн мҽжбҥрлеп ҿндiрiп алу шараларына қарамастан 

есептелiп тҿленедi, яғни ҿсiмпҧл сомасы бересi сомасын толық ҿтегенге дейiн 

есептеледi. 

Мысалы: «АҚ кҽсiпорынының салық мiндеттемесiн орындамау жҿнiндегi бересi 

сомасы 100 000 теңге болды.  

Тҿлемдi тҿлеу мерзiмi басталған кезден бастап 30 кҥн ҿтiп кеткен. 30 кҥн ҥшiн 

ҿсiмпҧл сомасы: 

 100 000 теңге * ( ( 2,5 * 5,5%) / 365 кҥн ) * 30 кҥн = 1 150,69 теңге болады. 

Салық тҿлеушiлер бересi мен салық берешегi ҧғымдарын шатыстырмағаны жҿн. 

Салық берешегiне бересi сомасы, сондай-ақ ҿсiмпҧл мен айыппҧлдың тҿленбеген 

сомасы жатады. 
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Салық жҽне бюджетке тҿленетiн басқа да мiндеттi тҿлемдердiң, айыппҧлдардың 

сомаларын банк шоттарынан есептеп шығару кезектiлiгiн сақтамағаны ҥшiн, сондай-

ақ салық тҿлеушiлердiң банк шоттары есебiнен шығарылған салық жҽне бюджетке 

тҿленетiн басқа да мiндеттi тҿлемдер сомаларын Қазақстан Республикасы Қаржы 

Министрлiгiнiң қазынашылығы шотына аударуды кешiктiргенi ушiн банктерге 

немесе банк операцияларының жекелеген тҥрлерiн жҥзеге асыратын ҧйымдарға 

ҿсiмпҧл есептеледi. 

Салық тҿлеушiнi банкрот деп таныған сот шешiмi қабылданғанда не оған 

қатысты мҽжбҥрлеп тарату туралы шешiм қабылданғанда, осындай шешiм кҥшiне 

енген кҥннен бастап, жиналған бересi сомасына ҿсiмпҧл есептелмейдi. 

Бересінiң жиналып қалуының бiрден-бiр себебi қызмет кҿрсететiн банктiң 

таратылуы болып табылған жағдайда, мҽжбҥрлеп таратылған банктердiң кредит 

берушiлерiне бересi сомаларын дер кезiнде ҿтемегенi ҥшiн ҿсiмпҧл банктi мҽжбҥрлеп 

тарату туралы шешiм кҥшiне енген кезден бастап есептелмейдi. 

Бересінi ҿтеу ҥшiн сот шешiмiмен акциялардың қосымша эмиссиясы 

шығарылғанда, акциялардың қосымша эмиссиясын шығару туралы сот шешiмi 

кҥшiне енгiзiлген кезден бастап оларды орналастыру аяқталғанға дейiн бересi 

сомасына ҿсiмпҧл есептелмейдi. 

Жеке тҧлға хабар-ошарсыз кеттi деп тану туралы сот шешiмi кҥшiне енген 

кезден бастап, оның кҥшi жойылғанға дейiн бересi сомасына ҿсiмпҧл есептелмейдi. 

Салық тҿлеушiнiң банк шоттары бойынша операцияларын тоқтата тҧру. Заңды 

тҧлғаның жҽне жеке кҽсiпкердiң банк шоттары (корреспонденциялық шоттарды 

қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тҧру Қазақстан 

Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тҽртiппен: 

- салық тҿлеушi салық есептiлiгiн тапсыру мерзiмi аяқталғаннан кейiн он жҧмыс 

кҥні iшiнде оны табыс етпеген; 

- белгiленген тҿлеу мерзiмi кҥнінен бастап отыз жҧмыс кҥні ҿткеннен кейiн 

салық берешегiн ҿтемеген; 

- салық қызметi органының лауазымды адамдарының салық тексеруiн жҥргiзу 

тҽртiбiн бҧзған жағдайлардан басқа реттерде, салық салу объектiлерi мен салық 

салуға байланысты объектiлердi салық тексеруiне, қарауына жол бермеген 

жағдайларда жҥргiзiледi. 

Банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тҧру Салық кодексiнде 

белгiленген мерзiмдерде салық тҿлеушiге хабарлай отырып жҥргiзiледi жҽне салық 

берешегiн ҿтеу жҿнiндегi операциялардан басқа, салық тҿлеушiнiң барлық 

шығысоперацияларына қолданылады. 

Салық тҿлеушiнiң банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тҧру 

туралы салық органының ҿкiмi ҿкiлеттi мемлекеттiк орган Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық Банкiмен бiрлесе отырып белгiлеген нысан бойынша 

қаралады жҽне банк немесе банк операцияларының жекелеген тҥрлерiн жҥзеге 

асыратын ҧйым оны алған кҥннен бастап кҥшiне енедi. 

Салық тҿлеушiнiң банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тҧру 

туралы салық органының ҿкiмiн банктер немесе банк операцияларының жекелеген 

тҥрлерiн жҥзеге асыратын ҧйымдар сҿзсiз орындауға тиiс. 

Шығыс операцияларын тоқтата тҧру туралы ҿкiм шығарған салық органы банк 

шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тҧру себебi жойылған кҥннен 

кейiнгi бiр жҧмыс кҥнінен кешiктiрмей, банк шоттары бойынша 

шығысоперацияларын тоқтата тҧру туралы ҿкiмнiң кҥшiн жояды. 
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Салық жҽне бюджетке тҿленетiн басқа да мiндеттi тҿлемдердiң, салық тексеруi 
нҽтижесi бойынша ҿсiмпҧл мен айыппҧлдардың есептелген сомасы туралы 
хабарламаға шағым жасалған жағдайда, банк шоттары бойынша 
шығысоперацияларын тоқтата тҧру жҥргiзiлмейдi. 

Салық тҿлеушiнiң салық берешегi есебiне мҥлікке билiк етуiн шектеу туралы 
шешiм шығару жҽне мҥлік тiзiмдемесiн жҥргiзу тҽртiбi. Қамтамасыз ету тҽсiлдерiнiң 
бiрi – салық тҿлеушiнiң салық берешегi есебiне мҥлікке билiк етуiн шектеу туралы 
шешiм шығару болып табылады. Бҧл ҥшiн негiз – банк шоттары бойынша шығыс 
операцияларын тоқтата тҧру туралы ҿкiм шығарған кҥннен бастап он жҧмыс кҥні 
iшiнде ҿтелмеген салық берешегiнiң болуы болып табылады [2]. 

Бҧл орайда салық тҿлеушiлер қаматамасыз етудiң бҧл тҽсiлiнiң қолданыстағы 
салық заңының нормаларына қатаң тҥрде сҽйкес, яғни шығыс операцияларын тоқтата 
тҧру туралы ҿкiм шығарған кҥннен бастап он жҧмыс кҥні ҿткен бойда 
қолданылатынын естерiнен шығармауы керек. 

Салық тҿлеушiнiң бюджетпен есеп айырысуының жай-кҥйi туралы мағлҧматтар 
ҚР БСАЖ (Қазақстан Республикасының Бiрлескен салық ақпарат жҥйесi) 
деректерiнiң негiзiнде қалыптасады. 

Мҥлікке билiк етуiн шектеу туралы шешiмдi салық берешегi жинақталған 
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi белгiлейтiн 
нысан бойынша салық берешегi жинақталған аудандық мемлекеттік крістер 
басқармасының тҿрағасы (тҿрағасының орынбасары) шығарады. Шешiмде оның 
нҿмiрi мен шығарылған кҥні, салық тҿлеушiнiң толық деректерi, атап айтқанда: тiркеу 
нҿмiрi, заңды мекен-жайы, басшының аты-жҿнi, салық инспекторының аты-жҿнi, 
сондай-ақ салық берешегiнiң сомасы кҿрсетiледi. 

Салық тҿлеушiнiң мҥлікке билiк етуiн шектеу туралы шешiм меншiк 
қҧқығындағы немесе шаруалық жҥргiзу қҧқығындағы (мҥліктi шаруашылық 
жҥргiзуге беру туралы шартта оны иелiктен айыруға тыйым салу кҿзделеген 
жағдайлардан басқа реттерде) мҥлікке қатысты шығарылады. Салық тҿлеушiнiң 
қаржы лизингiне жҽне (немесе) кепiлге берiлген мҥлікiне билiк етуiн шектеу туралы 
шешiм шығарған кезде, салық органы осы мҥлікке қатысты шешiм шығарған кезден 
бастап, оның кҥшi жойылғанға дейiн осы мҥліктi алып қоюға жҽне шарттың 
талаптарын ҿзгертуге тыйым салынады. 

Мҥлікке билiк етудi шектеу туралы шешiмдi салық органы салық тҿлеушiнiң 
жеке шотында бар салық берешегi сомасы туралы деректердiң негiзiнде қабылдайды. 
Мҥлікке билiк етудi шектеу туралы шешiмнiң негiзiнде салық тҿлеушiге мҥліктi 
иелену, пайдалану жҽне оған билiк ету шарттарын бҧзғаны ҥшiн жауаптылық туралы  
бҧзғаны ҥшiн жауаптылық туралы ескертiле отырып, салық берешегi сомасына мҥлік 
тiзiмдемесiнiң актiсiн жасау жҥргiзiледi. 

Шешiм шығарылғаннан кейiн шешiм алған адамның қолын қойдырып, лауазымы 
мен аты-жҿнiн кҿрсете отырып салық тҿлеушiнiң лауазымды адамдарына (бiрiншi 
басшыға немесе бас бухгалтерге) тапсырылады [3]. 

Содан соң салық тҿлеушi салық инспекторына меншiк не шаруашылық жҥргiзу 
қҧқығындағы негiзгi қҧралдар мен тауарлы-материалдық қҧндылықтардың толық 
тiзбесiн беруге мiндеттi. Негiзгi қҧралдар мен олардың қҧнының тiзбесi салық 
тҿлеушi салық органдарына ҧсынатын декларациялармен жҽне есептiлiктермен 
салыстырылады. 

Мҥлікке билiк етуiн шектеу туралы шешiм мен қолда бар негiзгi қҧралдар мен 
тауарлы-материалдық қҧндылықтар туралы мағлҧматтар негiзiнде салық инспекторы 
тiзiмдеме актiсiн жасайды. Билiктi шектеуге ең ҿтiмдi, яғни рыноктағы басым 
тҧтынушылардың аса кҿп сҧранымымен пайдаланылатын мҥлік жатады. Тҽжiрибе 
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мынаны кҿрсетедi: қазiргi кездк ҥйлер, ғимараттар мен автокҿлiк қҧралдары 
тҧтынушылардың басым сҧранымына ие болып отыр. Сондықтан бҧл активтер 
бiрiншi кезекте тiзiмделедi.  

Тiзiмдеме актiсiнде мҥлікке билiк етудi шектеу туралы шешiмнiң нҿмiрi мен 
кҥні, сондай-ақ тiзiмдемелеуге жататын ҽрбiр объектiнiң толық сипаттамасы мiндеттi 
тҥрде кҿрсетiледi. Мҥліктi тiзiмдемелеудi салық инспекторы салық тҿлеушiге, мҥлік 
орналасқан жерге мiндеттi тҥрде барып жҥргiзедi. Бҧл мҥліктi мҧқият ҽрi егжай-
тегжейлi зерттеу ҥшiн жҥргiзiледi. Салық тҿлеушiнiң мҥлкi республиканың басқа 
аумағында болған жағдай бҧған жатпайды. Бҧл ретте мҥліктi басқаруды шектеу 
туралы шешiмнiң кҿшiрмесi тiзiмдеме актiсiн жасау жҽне осы мҥлік орналасқан 
аймақтарда меншiк қҧқығын тiркейтiн органдарда ауыртпалық (тыйым) салу ҥшiн 
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiнiң салық комитетiнiң аймақтық 
бҿлiмшелерiне жiберiледi. 

Тiзiмдеме актiсiн жасауға қатысатын адамдар, атап айтқанда, салық тҿлеушiнiң 
ҿкiлдерi (бiрiншi басшы немесе бас бухгалтер) жҽне салық комитетi актiнiң ҽрбiр 
бетiне қолдарын қояды. Бҧл орайда мынаны атап кҿрсету керек: ҥкiмет қаулысының 
талаптарына сҽйкес салық кодексiн кҥшiне енгiзгенге дейiн тiзiмдеме актiсiн жасау 
кезiнде екi айғақтың қатысуы қажет болатын, ҥкiметтiң бҧрын қолданылған қаулысы 
кҥшiн жойды жҽне қазiргi кезде тiзiмдеме актiсiн жасауға айғақтардың қатысуы 
туралы норма қолданылмайды [4]. 

 Егер салық тҿлеушiнiң лауазымды адамы тiзiмдемеленген мҥліктi заңсыз 
иелiктен шығарып, ысырап ететiн болса, онда бҧл фактiлер бойынша материалдар 
қҧқық бҧзушылыққа қатысты адамдарды қылмыстық жауапқа тарту ҥшiн қҧқық 
қорғау органдарына берiледi. Мҧның мҽнi мынада болып табылады: билiк етуге 
шектеу қойылған кез келген мҥлік (оның iшiнде дайын ҿнiм) сатылмайды не тiптi 
салық берешегiн ҿтеу мақсатында ҿткiзiлмейдi. Бҧл жағдайда билiк етуге шектеу 
қойылған мҥліктi салық тҿлеушiнiң кҽсiпкерлiк (шаруашылық) қызметiне 
пайдалануға рҧқсат етiледi. 
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КАПИТАЛДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАУ КЕЗІНДЕ ТҼУЕКЕЛДІ ЕСЕПКЕ  

АЛУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Нарықтық экономика шарты бойынша, ҽсіресе оның қалыптасуы кезінде, 

белгіленген (қалаған) уақытқа дейін инвестициялаудың дамуы мен тҽуекелділіктің 

кҥткен нҽтижемізді ала алмай қалу қауіпі бар.   
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Осыған байланысты, тҽуекелділіктің деңгейін сандық бағалаудың керек екендігі 

байқалады, себебі, алдын ала капиталдық салымдар жасалмай тҧрып, ҽлеуетті 

инвесторлар, сонымен бірге сол ҿнеркҽсіптің ҿзін қоса отырып, сол салған 

салымдардан пайда кҿре алатындай, жҽне де сол салған салымдарын қайтарып 

алатындай болуы керек деген ҧйғарымдар қалыптасқан болатын.  

Бҧл шарттарда методикалық ҽдістер кҿптеп қолданылуы тиіс.Бҧл жағдайда 

егерде ақшаның қҧнсыздану ҥрдісі, яғни инфляция жҥріп кететін болса, бҧл жобада 

сол инфляция кезінде де минималды тҥрде кіріс кҿзінің кіруін қарастыру кажет, 

сондай-ақ солжобаны жасау ақша салушының  уақыты мен оның тҽуекелділікті 

жабатынын да ескерген жҿн. 

Жобаның қҧнын дисконттау процесі уақыт моментін таңдау (ағымдағы немесе 

арнайы шартталған) келешекте болатын инвестиция, уақыт бойынша бҿлінген кҥрделі  

салымдар пайызын салумен тҥсіндіріледі. Қазіргі жҽне келешектегі жобаның 

қҧнының тҽуелділігі келесідей тҥрде кҿрсетіледі: 

 

СС = БС/ (1+Кд)<,     (1) 

 

мҧндағы СС – қазіргі қҧны; 

 БС – келешектегі қҧны; 

 Кд  – келтіру коэффициенті (дисконттау); 

 / – жылдық инвестициялық жобаныңағымдағы жҽне бастапқы сҽт 

арасындағы уақыт ҥзілуі (бастапқы немесе есептік)  

Дисконттау нҽтижесін есепке алатын болсақ, жобаны іске асырудағы жиналған 

таза кірістер келесідей анықталады:  

 

1=1,       (2) 

 

мҧндағы ЧПД – уақыт бойынша бҿлінген, жобаны іске асырудағы жиналған таза 

кірістер.  

Жобаны іске асырудағы жиналған таза кірістер былайша есептелінеді, таза 

кірістің сомасы мен есептелген амортизациясы:  

 

ЧП=ПЧ + АО,      (3) 

 

мҧндағы Пч – жобаның таза пайда ҿлшемі;  

 АО – амортизациялық аударымдар. 

Қарастырып отырған кҿрсеткішіміз келешекте болатын кіріс шамасының 

ағымдағы жинақталғанын есептеуге, ішінара деңгейіне ссудалық пайыз жҽне 

инфляция қарқынының кҿлеміне байланысты болады. 

Жобаның келешектегі қҧны ҧқсас тҥрде есептелуі мҥмкін, келешектегі салымдар 

қоры жылдар бойынша есептеліп, инвестициялық жобаны қаржыландыру ҥшін 

арналған. 

Халықаралық тҽжірибеде инвестицияның тиімділігін бағалау ҥшін,  ақшаның 

уақытша қҧнын негіздеу ҥшін бірнеше критерийлер қатары қалыптасқан. Осы сияқты 

бағалаулар, ереже ретінде, сараптамалық ҽдіспен бағаланып ҿзіне мынадай кезеңдерді 

қалыптастырады: 

 Факторлардың тізімін қалыптастыру, елдің тҽуелкелділігіне тікелей ҽсерін 

тигізетін болса; 
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 Ҽрбір факторды белгіленген шкала бойынша бағалау шкаласы (мысалға, 10-

балдық кҿрсеткішпен); 

 Барлық факторлардың бағалау сомасының орташа ҿлшемін анықтау; 

 Елдік тҽуекелділіктің шкаласын орнату, орташа ҿлшенетін ҿлшемнің елдік 

тҽуекелділікке қосымша сыйақы тҽуелділігін анықтау; 

Осы таңдалған бағалауларға сҽйкесінше оған қосымша премияның елдік 

тҽуекелділікке берілуін қарастырады жҽне де ол дисконттау мҿлшерлемесіне 

қосылады. 

Дисконттау мҿлшерлемесінде елдік тҽуекелділіктің жҽне басқа да тҽуекелділік 

тҥрлерін қҧрайтын ҿлшемдерді білу, тҽуекелділіктің мҽнін азайтуда немесе осы 

жағдайлардың бағалау тиімділіктерін жасауда қажет болады, сондай-ақ ҽртҥрлі 

нҧсқадағы жобаларды салыстыру кезінде тҽуекелділіктердің деңгейі бойынша қажет 

болады. 

Тҽуекелділікті есепке ала отырып дисконттау жҽне инвестицияны орынды 

бағалау кезінде тҽуекелділік шартында кіріс деңгейінің шегі (кіріс нормасы) ҽртҥрлі 

капиталды салымдарға қолданылуы мҥмкін.  

Тҿменде кҿрсетілген капиталдық салымдар бойынша кірістің келесідей 

нормалары ҧсынылады (%). 

Капиталды салымдардың барлық шарттары орындалған жағдайда, тҽуекелділік 

деңгейінің жіктемесін қанағаттандыратын болса, капиталдық салымдарды ақшамен 

қамтамасыз етсе, олар тҽуекелділікті есепке алып оны илюстрация жасайды.   

Сонымен қатар ҽртҥрлі уақыт аралығында тҽуекелділіктің деңгейі мен оның 

кіріс нормасы есепке алынған жағдайда олар ҿзгеріп кететінін ескергеніміз жҿн.  

Инвестициялық жобалардың тҽуекелдік талдауларының сандық ҽдістеріне 

сипаттама берейік. Тҽуекелділікпен басқаруда басты рҿлді ескерту шараларын дҧрыс 

таңдау жҽне тҽуекелділіктің минимизациясын таңдау атқарады, ол елеулі деңгейде 

тиімділікті анықтайды. 

Бастапқыда қарастырғанҿзге де бҿлімдерде қарастырылған басты мҽселе ол 

тҽуекелділіктің азаюы, жҽне сол тҽуекелділікті азайту ҽдістері (мысалға, 

диверсификация, сақтандыру жҽне т.б.). 

Айта кететін жайттың бірі ол ҽлемдік тҽжірибелерде тҽуекелділікті азайту ҥшін 

кҿптеген, сонымен қатар ең керемет жҽне оригиналды жолдардың бар екендігі, олар 

мҥлікті дҽстҥрлі сақтандыру шаралары немесе венчурлік фирмалар, коммециялық 

нарықта бизнес тҥрін енгізіп, жаңартулар қосудан бастап (ғылыми-техникалық 

ҽзірлемелердің теріс нҽтижелерімен), банктік сферада зиян келтіруші персоналдардың 

ескерту жҥйелеріне дейін.          

Бҧл жағдайлардың сипаттамалары мен оларды тіркелуі туралы бҿлек ҥлкен бір 

кітап шығаруға болады.  

Сонымен қатар, тҽуекелділікті азайту ҽдістерінің сараптамалары мынадай 

нҽтиже кҿрсетеді, олардың кҿбісі спецификалық болып есептелінеді, тҽуекелділіктің 

жеке жағдайына кажет, ал жағдайлар қатарында - жеке жағдайлар кҿбінесе 

жалпылама тҥрде, кеңінен қолданылатын ҽдістер тобы болып есепке алынып отыр 

бҥгінгі кҥні. Сол себепті, берілген бҿлімде тҽжірибелік қолданыс ҥшін 

маңыздылығын қарастырамыз – ҽмбебап, тҽуекелділікті азайту шаралары бойынша 

тиімді ҽдістер қатары. Тҽуекелділікті азайту жҽне тиімділікті ескерту ҽдістерінің ең 

кеңінен таралғаны жҽне де кҿбінесе қолданылатын тҥрлері болып, келесілер 

есептелінеді:  

 сақтандыру; 
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 қаражатын резервте ҧстау; 

 ҽртараптандыру; 

 лимиттеу. 

Келесі кезекте жобалық тҽуекелдергетоқтала кетуге болады. Тҽуекелділіктерді 

талдау ҥрдісінде, барлық тҽуекелділіктерді ҧқсастыру, жеке тҽуекелділіктерді 

бағалау, жобаның толық тҽуекелділігі, жоба қатысушысының да жеке тҽуекелділігін 

бҿлу қажет.  

Тҽжірибеде тҽуекелділіктерді талдау кҿптеген кызмет тҥріне (егерде олар жалпы 

орындалса) бастапқы деңгейде орындалады (техникалық-экономикалық дҽлелдеме 

немесе бизнес-жоспар жасауда) жобаны қаржыландыру жҽне жасау ҥшін 

шығарылатын есептер болған жағдайда. Бҧл есепті орындаған кезде тҽуекелділікті 

талдау есепбінің функциясы ҽлсірейді, тіптен жоғалып та кетуі мҥмкін.   

Біз білетіндей, инвестициялық жобалар жасау кезінде тҽуекелділіктер кез-келген 

деңгейде яғни, есептің кез-келген стадиясында (фазаларында) шығып қалуы мҥмкін. 

Тҽуекелділікті талдау уақыты, мерзімі жобаның басқа фазаларына (бірнеше жыл, 

кейде тіпті ондық жылдар) қарағанда ҧзағырақ болса, онда соған байланысты, оның 

ықтималдылығы:  

- Тҽуелділіктердің кейбір тҥрлері тҽуекелділіктерді идентификациялауда 

анықталмауы мҥмкін; 

 Шыққан тҽуекелділіктің деңгейі жобаның ішкі жҧмыс шартының  ҿзгеруімен 

ҿзгеруі мҥмкін; 

 Жҥзеге асыру барысында жобаға ҿзгеріс енгізу тҽуекелділіктің қҧрамын жҽне 

деңгейін ҿзгертіп жеруі мҥмкін;  

 Жобаны жҥзеге асыру кезінде қосымша мҽліметтердің пайда болса, онда 

тҽуекелділіктердің тҥзету бағалауын талап етуге болады; 

Ҿз кезегінде, кҿрсетілген ҿзгеріс жағдайдың тҥзетуін талап етеді, ол тҥзетулер 

тҽуекелділіктің ескертуі мен тҿмендеуіне бағытталған. 

Бҧл жағдайларда инвестициялық жобалардың тҽуекелдік талдауы (олардың 

идентификациясы жҽне бағалау деңгейі) тҽуекелділікті басқару этапы (бастапқы) 

жеке болмауы тиіс, ал керісінше жобаның жҥзеге асуы ҥшін барлық этаптар мен 

фазаларындағы  тҧрақты функциясы болуы керек.  Ҧқсас ҽдістер мен шараларды 

таңдау, тҽуекелділікті азайту немесе ескертуге бағытталған, сондай-ақ оны жеке бір 

дара инвестициялық жобаның тҽуекелділігін басқару этабы ретінде емес, тҧрақты 

функциясы ретінде қарастыру қажет.  

Инвестициялық жобалардың маңызды ерекшеліктері болып, ең қиын (аралас) 

сипаттамасы айтылған. Инвестициялық жобалар жасаған кезде кызмет тҥріне 

байланысты қарапайымдылар жиынтығы бірігеді (жобаға қатынасы бойынша) – 

ғылыми-техникалық, коммерциялық, қаржылық, қҧрылыстық, ҿндірістік жҽне т.б. 

Инвестициялық жобаның тҽуекелділігінің талдауларын есепке ала отырып, талдаудың 

қысқартылған тҥрі келесідей болады: 

 Тҽуекелділіктердің барлық тҥрін табу(сҽйкестендіру); 

 Жеке тҽуекелділікті сандық бағалау; 

 Жобаның тҽуекелділік деңгейінің қҧрама бағасы;  

 Жобаның табылғантҽуекелділік деңгейінің жолын бағалау;  

 Тҽуекелділіктің деңгейін тҥсіру жҽне ескерту жҧмыстарын ҽзірлеу; 

 Тҽуекелділіктің деңгейін тҥсіру жҽне ескертутиімділігі мен қолайлығын 

бағалау жҧмыстарын ҽзірлеу; 
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 Тҽуекелділіктің ескерту мен азайту шараларының жеткілікті екенін 

кҿрсететін бағалау;  

 Жоба қатысушыларының арасындағы тҽуекелділікті бҿлу; 

Сонымен, біздің ойымызша, пікірлер мен кҿзқарастар бірлігі аяқталды, 

талдаудыжҥргізудің ҽдістемесі мен ҽрбір этаптардың ҿзіндік қҧндылықтарының 

мазмҧныкҿптеген авторларда ҿздігінше ерекшеленеді.  
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ТҼУЕКЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҤЙЕСІНДЕГІ БАСҚАРУШЫЛЫҚ 

ШЕШІМДЕРДІ ҼЗІРЛЕУ МЕН ҚАБЫЛДАУ ҼДІСТЕРІ 

 

Ҽзірлеу ҽдістері мен шешімдерді қабылдауды екі негізгі топқа бҿлу 

қабылданған: ҥлгілеу ҽдістері жҽне сараптамалық бағалау ҽдістері.  

Ҥлгілеу ҽдістері аса жиі кездесетін басқарушылық тапсырмаларды шешу ҥшін 

математикалық ҥлгілерді пайдалануға негізденеді. Осындай ҽдістерді қолдану, басшы 

нарықтағы жағдай туралы ақпараттың айтарлықтай ҥлесіне ие болған жағдайда 

мҥмкін. Ҥлгілеу ҽдістері аса жиі анықталған жҽне орташа анықталған басқарушылық 

жағдайларда қолданылады. 

Басқарушылық шешімдерді ҽзірлеу жҽне қабылдау ҥшін ҥлгілерді қҧру кҥрделі 

рҽсім болып табылады жҽне келесі негізгі сатылардан тҧрады: 

 міндеттің қойылуы. Осы сатыда алдағы зерттеулердің мақсаты 

қалыптастырылады; 

 талданатын жағдайдың тиімділігінің белгілерін анықтау. Зерттелетін 

жағдайды  жҽне қабылданған шешімдердің мҥмкін болатын салдарларын 

сипаттайтын кҿрсеткіштердің тізімі жасалады. 

 зерттелетін жағдайларға ҽсер ететін ықпалдарды сандық ҿлшеу. Белгілердің 

бағалау шкаласы ҽзірленеді; 

 зерттелетін жағдайлардың математикалық ҥлгісін қҧру. Ҽртҥрлі 

ықпалдардың қабылданатын шешімнің сапасына ҽсер ету дҽрежесін сипаттайтын 

артықшылықтары туралы ақпараттардың негізінде шешімді қабылдаудың негізгі 

ережесі (ҥлгісі) қҧрылады; 

 ҥлгінің сандық шешімі жҽне шешімнің оңтайлы нҧсқасын табу. 

Қабылданатын шешімдердің бірнеше рҧқсат етілген нҧсқалары қалыптастырылады. 
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Бҧдан кейін, қҧрылған ҥлгінің кҿмегімен қойылған мақсаттарға жету ҥшін ҽрбір 

нҧсқаны пайдалану мҥмкіндігін тексеру жҥргізіледі. Жҥргізілген тексерулердің 

негізінде ҧсынылған нҧсқалардың ішінен аса оңтайлы нҧсқасы таңдалады; 

 ҥлгінің  жҽне талданатын жағдайдың табылған шешімінің баламалығын 

тексеру; 

 ҥлгіні тҥзету жҽне жаңарту (сҽйкессіздік жҽне алтыншы сатыда ауытқулар 

анықталған жағдайда жасалады). 

Ойындар теориясының, кезектер теориясының, қорларды жҽне сызықтық 

бағдарламалауды басқарудың ҥлгілерін ажыратады. 

Шаруашылық операциялардың кҿбін қарсы ҽрекеттер шартында жасалатын 

ҽрекеттер ретінде қарастыруға болады. Қарсы ҽрекеттерге бҽсекелестік, қорлардың 

тапшылығы, шарттық міндеттемелерді бҧзу, апаттар, табиғи апаттар, ереуілдер жҽне 

т.б. сияқты ықпалдарды жатқызуға болады. Сондықтан, басқарушылық шешімдерді 

қабылдаған кезде, менеджер қарсы ҽрекеттің дҽрежесін азайтуға мҥмкіндік беретін 

баламаны таңдауға ҧмтылуы қажет. 

Осындай мҥмкіндікті ойын теориясы ҧсынады, оның ҥлгілері бҽсекелестердің 

мҥмкін жауапты қадамдарын есепке алып ҽрекеттерді ҧйымдастырудың ҽртҥрлі 

нҧсқаларын талдауға мҥмкіндік береді. Модельдердің осы тҥрінің жеткіліксіздігі, 

шынайы экономикалық жағдайлармен салыстырғанда ҿте қатты жеңілдетілгендігінде, 

сондықтан алынған болжалдар жиі жеткіліксіз сенімді болады. 

Кезектер теориясының ҥлгілері сҧраныстың белгілі деңгейінде қызмет кҿрсету 

каналдарының оңтайлы сандарын табу ҥшін қолданылады. Мысалы, клиенттердің, 

бағдардағы троллейбустардың, банктағы операция жҥргізушілерінің қоңырауына 

жауап беруге қажетті телефон желілерінің санын анықтаған кезде. Бҧл жерде мҽселе 

қызмет кҿрсетудің қосымша каналдары қосымша қорларды талап ететінінде, ал 

осындай каналдарды жҥктеу біркелкі еместігінде тҧр. Демек, қызмет кҿрсету 

каналдарын кеңейтуге жҽне осындай каналдардың тапшылығын жоғалтпауға 

арналған қосымша шығындарды теңдестіруге мҥмкіндік беретін шешімді табу қажет. 

Басқару ҥлгілерінің мазмҧны оның атында артығымен кҿрсетілген. Кез келген 

ҧйым жҧмыстағы іркілуді жҽне тоқталуын болдырма ҥшін, ҿзінің қорларын оңтайлы 

дҽрежеде ҧстауы қажет. Қорлардың аса жоғары деңгейі ҧйымның қызмет ету 

сенімділігін жоғарылатады жҽне оны іркілістер мен тоқтауларға байланысты 

жоғалтулардан айырады. Бірақ, екінші жағынан, қорларды жасау сақтауға, 

тасымалдауға, сақтауға жҽне т.б. арналған қосымша шығындарды талап етеді. Бҧдан 

басқа, артық қорлар айналма қаражаттарын байлайды жҽне  капиталдың табысты 

инвестициялауға  бҿгет болады. 

Қорларды басқарудың ҥлгiсi ҧйымның  шығыны жҽне кҽсiпорынның ысырабы 

минималды болатын сақтық қорларының ресурстарының деңгейiн анықтауға 

мҥмкіндік бередi. Осындай кҿзқарастың кҿрсеткіші «Канбан» жҥйесі болып 

табылады, ол жапондық ҿнеркҽсіптік бірлестіктердің кҿбінде кеңінен қолданылады.  

Бҧл жҥйе «Тойота» компаниясының вице-президентімен 70-ші жылдардың 

басында ҧсынылған. «Канбан» жҥйесінің негізгі мазмҧны, біріншіден, ҿндірісті 

оңтайлы ҧйымдастыруда, екіншіден, ресурстарды тиімді басқаруда. 

Осы жҥйені ҿндірістік ҥдерістің барлық кезеңдеріне енгізу ҿнімдерді ірі 

топтамалармен ҿндіруден бас тартуға жҽне қойма қорларының ҿлшемдері оңтайлы 

ҿлшемдерге дейін қысқаратын тоқтаусыз жҥретін ҿндірісті қҧруға мҥмкіндік 

береді. 1  
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Бағдарламалаудың ҥлгісі бҽсекелес қажеттіліктер болған кезде ресурстардың 

тапшылығы болған жағдайда шешімнің оңтайлы нҧсқаларын табу ҥшін қолданылады. 

Мысалы, оңтайлы ҿндірістік бағдарламаны есептеген кезде. 

Ҽзірленген оңтайландырма ҥлгілердің кҿп бҿлігі сызықтық бағдарламалау 

тапсырмаларына ептеледі. Алайда кейбір жағдайларда басқа тҥрлердің ҥлгілері де 

қолданылуы мҥмкін. Соның ішінде, сызықтық емес бағдарламалаудың ҥлгілері 

операциялардың нҽтиженің негізгі факторларға байланысты сызықтық емес нысандар 

ҥшін қолданылады. Уақыт факторының талдауына қосу қажет болғанда қарқынды 

бағдарламалаудың ҥлгілері қолданылады. Операцияның нҽтижелеріне 

факторлардыңҽсер ету ықпалдылығымен сипатталатын жағдайларда математикалық 

статистиканың ҥлгісі қолданылады. 

Сараптамалық бағалаудың ҽдістері ақпарат тапшылығының жағдайында 

шешімдерді ҽзірлеу жҽне негіздеу ҥшін қолданылады. Олар орташа стохастикалық 

жҽне стохастикалық жағдайлар ҥшін аса жақсы ҥйлеседі. Осы ҽдістердің мҽні,  

қойылған Бақылау сҧрақтарына  мамандардың жауаптарын алу арқылы шешім 

қабылданатынында болады. 

Дҽлсіздікті жҽне субъективтік факторлардың ҽсерлерін азайту мақсатында 

сарапшылардан алынған ақпараттар арнайы логикалық жҽне математикалық 

процедуралардың кҿмегімен ҿңделеді жҽне шешімнің оңтайлы нҧсқасын таңдау ҥшін 

ыңғайлы нысанға тҥрлендіреді.  

Сараптамалық бағалаудың ҽдістері қҧрылымдалмаған мҽселелерді шешу ҥшін 

кеңінен қолданылады. Қҧрылымдалмаған мҽселелерге келесі ерекше белгілер тҽн: 

 олар бірегей таңдаудың мҽселелері болып табылады, яғни ертерек кездескен 

мҽселелермен салыстырғанда жаңа ерекшеліктерге ие болады. 

 осындай мҽселелер ақпараттың тапшылығымен негізделген, шешімдердің 

баламалы нҧсқаларын бағалаудағы белгісіздікпен байланысты. 

 мҽселені шешудің баламалы нҧсқаларын бағалаудың сапалы сипаттамасы 

бар; 

 баламалардың жалпы бағасы шешім қабылдаушы тҧлғалардың субъективті 

артықшылықтары негізінде ғана алынуы мҥмкін; 

 баламаларды жеке белгілер бойынша бағалау сараптама жҥргізу ҥдерісінде 

сарапшылардан ғана алынуы мҥмкін. 

Сараптамаларды жҥргізу ҥшін ҽдетте сарапшылардың нҽтижелі жҧмысы ҥшін 

жағдайларды қамтамасыз ететін ҧйымдастырушылық топ қҧрылады. Осы топтың 

негізгі міндеттері келесілер болып табылады: 

 мҽселені қою; 

 сараптама жҥргізудің рҽсімдерін ҽзірлеу; 

 сарапшылардың тобын қҧру; 

 сарапшыларға сауал қоюды жҥргізу; 

 алынған ақпараттарды ҿңдеу, нысандандыру жҽне тҥсіндіру. 

Сараптамалық бағалаудың ҽдістерінің арасында ақылдылар талқысы ҽдісі жҽне 

Делфи ҽдісі сияқты топтық сҧрақ қою ҽдістері аса кең таратылған.  

Кҿрсетілген ҽдістердің артықшылықтары, олар кҥрделі шешімдерді қабылдау 

ҥдерісінде алқаластық элементін кҥшейтуден тҧрады. Олар интуицияны жҽне  

ҧжымдық идеяны тудыруды пайдалануға мҥмкіндік береді, ал ол ҿз кезегінде бір 

логикалық ойлау кҿмегімен келуге болмайтын мҽселелердің ҿзіндік шешімін табуға 

мҥмкіндік береді. 
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Ҧжымдық идеяны тудыру ҽдісі, немесе ақылдылар талқысы, кез келген айтылған 

идеялар шығармашылық немесе жағымды сыни реакцияны тудыратын кҿшкін 

тҽріздес ҥдеріс болып кҿрінеді. Жағымсыз бағалауға жол берілмейді. 

Делфи ҽдісі АҚШ-та 60-шы жылдардың басында ҽзірленді жҽне алғаш рет 1964 

жылы сынақтанҿткізілді. Бҧл ҽдіс бірізді сауалнама жҥргізу арқылы ҽртҥрлі 

салалардан сарапшылардың топтық ой-пікірін қалыптастыруға бағытталған бірізді 

рҽсімдердің қатары болып кҿрінеді. 

Делфи ҽдісінің негізгі ерекшеліктері болып табылады: 

 жасырындылық; 

 реттелетін кері байланыс; 

 сарапшылардың жеке бағалауын статистикалық ҿңдеу негізінде топтық 

бағалауды қалыптастыру; 

 бағалаудың кҿпқадамдық сипаты. 

Делфи ҽдісінің негізгі мақсаты жеке байланыс кезінде кейбір адамдардың 

психологиялық қысымды сезінуін азайту болып табылады. 2  

Нағыз білікті маман болып табылмайтын, жақсы шешендік мҥмкіншіліктеріне ие 

адамдардың соңғы нҽтижелеріне ҽсерін тигізбеуге мҥмкінді береді. 

Жоғарыда атап ҿтілген ҽдістермен қатар басқарушылық шешімдерді қабылдау 

барысында аса маңызды рҿлді эвристикалық ҽдістер ойнайды. Егер сараптамалық 

бағалау жҽне ҥлгілеу ҽдістері анықтылық шарттарында болжамдарды жасауға 

арналса, онда эвристикалықҽдістер ақпараттың айтарлықтай тапшылығы жағдайында 

қолданылады. Эвристикалық ҽдістер алдын ала білуге негізделген. 

Эвристикалық ҽдістердің негізінде белгілі алгоритмнің  жҽне шешімнің немесе 

оның жалғыздығының бар болуы туралы қандай да бір мҽліметтердің жоқ болуы 

жағдайындағы кҿріністің ҿзара байланысты қҧрамдастарды іздестіру рҽсімі жатыр. 

Сондықтан шешімді іздестіру барысында ақпаратты қосымша жинау жиі жҥргізіледі. 

Ҽдетте белгісіздік шартындағы шешімдерді іздестіру сынау жҽне қателер ҽдісімен 

жҥргізіледі, ол қазіргі бизнес ҥшін жарамайды.  

Эвристикаларды қолдану осы ҥдерісті мақсатты бағытталған зерттеуге 

айналдыруға мҥмкіндік береді.  

Эвристикалар тҽжірибеге негізделген ережелер, стратегиялар жҽне шешімдерді 

іздестірудің кеңістігін айтарлықтай шектейтін басқа қҧралдар болып кҿрінеді.  

Эвристикалар есебінде қолданылуы мҥмкін: 

 аралық нҽтижелердің қайталануы; 

 тапсырмалардың шарттарындағы қарама-қарсылық; 

 алынған шешімдердің шындыққа жанаспаушылығы. 

Мақсатты бағытталған іздестіру негізгі екі рҽсімнің кезектесуі болып кҿрінеді: 

ҿндіру (яғни шешімнің ҽртҥрлі ҽдістерін бір қадам шегінде жылжыту) жҽне шектеу 

(яғни алынған нҽтижелерді олардың шешім ретінде жарамдылығы кҿзқарасынан 

бағалау). 

Алынған нҽтижелердің жарамдылығын бағалау есебінен жҥзеге асырылады: 

 мҽселелердің элементтерін байланыстыратын заңдарды білуі; 

 бҧрынғы тҽжірибе; 

 шешімдердің иерархиялық сҧлбасын қҧрастыру.  

Эвристикалық ҥдерістің бағыттылығы келесі тҥрде анықталады: егер бҧдан 

кейінгі шамаларды қандай да бір  белгіленгеннен алу тҽсілі нҽтижелер бермесе, онда 
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заңдардың немесе мақсаттардың жаңа тҽсілдерін іздестіру жҥзеге асырылады. Егер 

бҧл іске аспаса, онда шешімді табы мҥмкін емес деп есептелінеді. 

Ақпараттық ҽдістер мен басқарушылық шешімдерді қабылдау ҽдістерінің 

тҽуекел аймақтарының сҽйкестігі 1-ші кестеде кҿрсетілген. 

 

1-Кесте – Тҽуекел аймақтарының, ақпараттық жағдайлардың жҽне 

басқарушылық шешімдерді қабылдау ҽдістерінің ҿзара байланысы 3  

Тҽуекел аймағы Ақпараттық жағдай Шешімдерді қабылдау 

ҽдістері 

Тҽуекелсіз аймақ Анықталған жағдай Ҥлгілеу ҽдістері 

 

 
Ҧйғарынды тҽуекел 

аймағы 

Орташа анықталған жағдай 

Ҿте қиын тҽуекел аймағы Орташа стохастикалық жағдай Сараптамалық бағалаудың 

ҽдістері 
Апатты тҽуекел аймағы Стохастикалық жағдай 

 

Қабылданатын басқарушылық шешімдердің тиімділігіне ҽртҥрлі факторлардың 

айтарлықтай ҽсерлері кҿрсетілетінін атап айту қажет, олардың ҽрекеттері тҽжірибеде 

ҽрдайым есептеліне бермейді. 

Осылайша, мысалы, соңғы уақытта кҿп зерттеушілер шешімді қабылдау 

барысының тиімділігін зерттеу жҽне талдау кезінде ҧйымдарда  шешім қабылдайтын 

тҧлғаның жеке ерекшеліктерінің рҿлі іс жҥзінде назардан тыс қалатынына назар 

аудара бастады.  Ҽйел адамдардың  жҽне  ҽртҥрлі деңгейлердегі (саясатта, 

экономикада жҽне қоғамдық ҿмірде) басқарушылық қҧрылымдарда олар 

қабылдайтын шешімдердің санының артуына байланысты осы мҽселелердің 

маңыздылығы қазіргі уақытта ҿседі. Гендерлік ерекшеліктерді («жыныстық 

диморфизм») есепке алу ҽйел жҽне еркек басшылардың қызметтерінде шешімді 

қабылдау барысын дҧрыс диагностикалау, оқыту жҽне тҥзету жҥргізуге мҥмкіндік 

береді. 

Басшы ҥшін ҿзекті кҽсіби міндеттерді атқарған кезде ҽйелдер мен еркектердің 

ерекшеліктерін талдағаннан кейін, оны диагностикалауға, оған оқытуға жҽне тҥзетуді 

жҥргізуге болады.   Бҧдан басқа, еркектер мен ҽйелдердің ойлау ҽрекеттерінің 

жекеше-типтік ерекшеліктерге жҥргізілген талдау шешімді қабылдаудың тҥрі, білімі 

мен жынысы арасындағы байланыстарды орнатуға мҥмкіндік береді. 

Тҧлғалардың қасиеттерінің кҿзқарасы жағынан, ҽйел-басшылардың жағдайлық 

басқаруға икемділігі басқарудың экстремалдық (сыртқы) локусқа сҽйкес келеді, ал 

еркектердің «диспозициялық» басқаруға бейілділігі - басқарудың интерналдық (ішкі) 

локусына сҽйкес келеді. 

Басқарудың локусі тҥсінігінде адамның маңызды жағдайлар ҥшін 

жауапкершілігін жҽне ҿзінің қызметінің нҽтижелерін сыртқы кҥштерге, ықпалдарға, 

басқа адамдарға, объективті жағдайларға, тағдырға жҽне т.б. деп есептеуге 

икемділігін сипаттау қасиеті деп тҥсініледі. Басқару локусы  ҽлеуметтену барысында 

қалыптасатын жеке тҧлғаның тҧрақты қасиеті болып табылады. 

Аса тҽжірибелі басшыларда (басшы лауазымында 10 жылдан артық жҧмыс ҿтілі 

бар) - ҽйелдеде де, ерлерде де - тҽуекел шартында шешім қабылдауға даярлық, жҧмыс 

ҿтілі аз жҧмысшыларға қарағанда тҿмен болады. Сонымен бірге ҽйел-басшылар аса 

сақ стратегияны таңдайды. Ерлер тҽуекелдің аса жоғары дҽрежесінде шешім 

қабылдаған кезде бейімді, ол олардың агрессиялылықтың жоғары дҽрежесімен, 
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ҽрекеттерінің тҽуілсіздігімен, басымдылықтың, ҿзін-ҿзі танытудың аса кҿрнекті 

тҧтынуымен негізделеді. 

Ҽйел-басшыларда тҽуекел ҿзінің жетістіктілігімен жағымды арақатынас 

орнатады, ал жауапкершілікпен - жағымсыз, ерлерде ҽлеуметтік жҽне эмоционалдық 

тҧрақтылықпен - жағымды жҽне белсенділікпен, жауапкершілікпен жҽне басым 

болуға ҧмтылумен - орташа жағымсыз арақатынас орнатады. Шешім қабылдаған 

кезде пайда болатын жҥріс-тҧрыстың ырықсыздығы жҽне сыртқы жағдайлар мен 

эмоциялардың ҽсерінен, бірінші ниет бойынша ҽрекет етуге бейімділікке 

қорытындылау, еркектерде де, ҽйелдерде де белсенділікпен, мақсаттылықпен жҽне 

уҽждемемен байланысты.  

Басшының шешім қабылдау ҥдерісі белгілі дҽрежеде оның жынысымен 

негізделген, оның салдары жыныстық диформизм шешімнің тҥрін таңдағанда да 

байқалынады. 

Басшының жасы сондай-ақ шешім қабылдау ҥдерісіне ҽсер етеді. Ҽйел-

басшылар барлық жастық диапазонда (22-ден 50 жасқа дейін), нақты жасқа 

қарамастан, «сақ» жҽне «салмақты» шешімдері басым болады, яғни шешім 

қабылдаудың тҥрі аз-маз жасқа байланысты екені белгіленді. Ербасшыларда жасы ҿсе 

келе алынатын ҿмірлік тҽжірибесі мҧқтаждықты еңсеруге кҿмектеседі, яғни жас ҿскен 

сайын аса «ырықсыз» жҽне «бҽсең» шешімдердің қысқару қарқындылығы жҽне 

«салмақты» шешімдердің салыстырмалы ҿсуі орын алады. 

Білім сондай-ақ шешім қабылдау ҥдерісін сипаттайтын негізгі факторлардың бірі 

болып табылады. Жоғары білімі бар басшылар аса біртума жҽне ҿзіндік шешім 

қабылдайды. Ҽйел жҽне еркек-басшылардың білімдерінің деңгейі жоғары болған 

сайын, шешімнің болжамын ҧсыну ҥдерісі мен оларды бағалаудың сыншылдығы 

арасындағы арақатынас аса салмақты болады. Осы сҧрақ бойынша ҽйелдер мен ерлер 

арасында айқын ерекшеліктер жоқ. 

Ерлер мен ҽйелдер арасындағы басшылар ретіндегі айырмашылықты талдау 

дҧрыстығы шешім қабылдау ҥдерісін дҧрыс диагностикалауға, оқыту жҽне тҥзетуді 

жҥзеге асыруға мҥмкіндік береді. 

Басқарушылық шешімдердің тҥсінігі жалпы тҥрде болып кҿрінеді: 

 Басқарушылық шешім басшылардың олардың қызметтік ҿкілеттіліктің 

шеңберінде жҥзеге асырылған жҽне ҧйымдардың мақсаттарға жетуіне бағытталған 

баламаларын таңдау болып кҿрінеді. 

 Басқарушылық шешім басқару субъектісінің басқарылатын нысанға ҽсерінің 

негізгі жҽне айрықша тиімді қҧралы болып табылады. 

 Басқару технологияның кҿзқарасы жағынан, басқарушылық шешімдерді 

қабылдау ҥдерісін ҥш тізбектес кезеңдердің жиынтығы ретінде ҧсынуға болады: 

шешімді  дайындау, шешімді қабылдау жҽне шешімді жҥзеге асыру. 

 Басқарушылық шешімдерді қабылдауға ҥш мҥмкін ережелерді айырады: 

жағдайлық, жҥйелік жҽне ресурстық. 

 Шешімдерді қабылдаудың тҽртібі, ҽдетте, ҧйымның басшыларымен жеке 

бҿлімшелердің қызметтерін жалпы ҥйлестіруді жҥзеге асырудың мақсатымен 

ҽзірленеді. Шешімді қабылдаудың жедел, стратегиялық жҽне ҧйымдастырушылық 

ережелерді бҿледі. 

 Ережелермен қатар басқарушылық шешімдерді дайындау, қабылдау жҽне 

іске асырудың тҽртібін анықтаған кезде жоспарлар маңызды рҿл атқарады. 
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 Басқарушылық шешімдерді дайындау, қабылдау жҽне іске асыру рҽсімдері 

сегіз кезеңнен тҧратын тоқтаусыз тҧйық цикл болып кҿрінеді: жағдайды талдау, 

мҽселелерді сҽйкестендіру, таңдау белгілерін анықтау, баламаларды ҽзірлеу, аса 

жақсы баламаларды таңдау, мҽміле, іске асыруды басқару, нҽтижелерді бақылау жҽне 

бағалау. 

 Тҽуекел-менеджменті жҥйесіндегі басқарушылық шешімдерді қабылдаудың 

маңызды элементі тҽуекел мен ҽлеуетті мҥмкін пайда деңгейлерін теңгеру ҥдерісі. 

Болжалды табыстың пайызы жоғары болған сайын, менеджер шешім қабылдағанда 

аса жоғары тҽуекелге баруы мҥмкін. 

 Тҽуекел деңгейін бағалау ҥшін ҧйымның мҥмкін қызметтерінің салаларын 

тҿрт негізгі аймаққа бҿлу тҽсілін  пайдаланған жҿн: тҽуекелсіз аймаққа, мҥмкін 

тҽуекелдің аймағына, критикалық тҽуекел аймағына, апатты тҽуекел аймағына. 

 Белгілі жоба жататын тҽуекел аймағын анықтау барысында, басқарманың 

субъектісінің пайда болған жағдайы туралы ақпараттандырылудың дҽрежесінің  

ҥлкен мҽні бар.  Осындай кҿзқарас жағынан менеджердің сыртқы орта жағдайы 

туралы ҽртҥрлі дҽрежеде ақпараттандырылғандықты сипаттайтын тҿрт жағдайды 

бҿліп айтуға болады. Осындай ақпараттар жағдайларына анықталған, орташа 

анықталған, орташа стохастикалық жҽне стохастикалықтар жатады. 

 Ҽзірлеу ҽдістерін жҽне шешімдерді қабылдауды екі негізгі топқа бҿлу 

қабылданған: ҥлгілеу ҽдістері жҽне сараптамалық бағалау ҽдістері.  

 Ҥлгілеу ҽдістері аса жиі кездесетін басқарушылық тапсырмаларды шешу 

ҥшін математикалық ҥлгілерді пайдалануға негізденеді. Осындай ҽдістерді қолдану 

анықталған жҽне орташа анықталған басқарушылық жағдайларда мҥмкін. 

 Сараптамалық бағалаудың ҽдістері ақпарат тапшылығының жағдайында 

шешімдерді ҽзірлеу жҽне негіздеу ҥшін қолданылады. Олар орташа стохастикалық 

жҽне стохастикалық жағдайлар ҥшін аса жақсы ҥйлеседі. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Многие считают, что маркетинг – это реклама, содействие в продаже товара на 

рынке или же использование техники продаж, используемых для покупки 

предлагаемой продукции. Однако маркетинг – это нечто большее. 

Объект маркетинга в сфере высшего образования можно обозначить 

собирательным термином «образовательные услуги и продукты». Наряду с 

образовательными услугами к объектам маркетинга в сфере высшего образования 

http://life-prog.ru/2_28328_metod-delfi.html
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можно причислить места расположения и площади образовательных учреждений, их 

общественный престиж, научный потенциал, знания по профилям подготовки и 

педагогические идеи, а также материальные товары, необходимые в процессе 

образования или являющиеся его продуктами, широкий комплекс сопутствующих 

услуг. 

Производя продукты общественного пользования, учебное заведение работает 

одновременно на двух рынках. Вуз предоставляет обществу образовательные услуги 

определенного вида, потребителями которых являются учащиеся и студенты, и 

одновременно представляет результаты своей деятельности на рынке труда, 

потребителями которых являются предприятия и организации различных отраслей 

экономики. 

В зависимости от своих возможностей и потребностей клиентов вузы 

предлагают различный ассортимент таких программ, которые классифицированы по 

ряду признаков, представленных в таблице 1. 

На рынке труда вуз является производителем не выпускников, а 

образовательных программ, в том виде, в котором они освоены его выпускниками. В 

результате освоения указанных образовательных программ выпускники приобрели 

нужные рынку труда знания, умения и навыки. Вуз заинтересован в том, чтобы его 

образовательные программы как можно полнее соответствовали требованиям рынка 

труда, а выпускники как можно полнее эту программу усваивали. Поэтому вуз 

заинтересован в изучении целевого рынка труда. Парадокс состоит в том, что как раз 

этот центральный субъект - личность - является наиболее беззащитным, 

малоинформированным новичком в маркетинге образовательных услуг по сравнению 

с остальными субъектами. Поэтому именно личность обучающегося (в том числе 

потенциального) должна быть в центре внимания, информационных потоков и 

коммуникаций, других маркетинговых усилий и забот, а также обязательным и 

уважаемым участником всех сделок в данной сфере.   

 

Таблица 1 – Классификация образовательных услуг 

 

С учетом этого определяются значимость и роли других потребителей 

образовательных услуг, среди которых фирмы, предприятия, учреждения и 

организации, включая в этом качестве и органы управления. Выступая как 

Признак Образовательные программы 

Уровень предлагаемого 

образования 

Довузовские, высшего профессионального образования- 

бакалаврские, магистерские, докторантура, программы 

профессиональной переподготовки 

Ориентация на 

определенную 

специальность 

По финансам, маркетингу, товароведению, управлению 

персоналом и т.д. 

Форма обучения Дневные, вечерние, заочные, дистанционные, экстернат и т.д. 

Используемые методы Традиционные, программы проблемного обучения, программы, 

основанные на анализе деловых ситуаций и т.п. 

Наличие 

дополнительных 

компонентов 

«Сэндвич курсы», включающие обязательный период практики 

между двумя периодами теоретической подготовки; 

«интернатура», когда теоретическое обучение идет параллельно 

практической работе по данному направлению; международные 
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промежуточные (а не конечные) потребители образовательных услуг, они формируют 

более или менее организованный спрос на них и предъявляют его на рынке. Сейчас 

многие фирмы предпочитают лишь кратковременные по срокам оказания 

образовательных услуг, а специалистов набирают таким образом, чтобы не 

оплачивать услуги вуза (например, переводом работников с других предприятий). 

Однако такая конъюнктура и такая стратегия не может быть долговременной. 

В любом случае за организациями-потребителями образовательных услуг 

остаются такие функции, как: 

- информирование образовательных учреждений и структур, посредников и 

отдельных личностей о предъявляемом спросе; 

- установление особых требований к качеству образовательных услуг и к своим 

будущим работникам с позиции профессиональных и должностных требований, 

соответствующее участие в оценке качества образовательных услуг; 

- определение места, эффективных условий будущей трудовой деятельности 

выпускников и соблюдение, выполнение этих условий; 

- полное или частичное возмещение затрат, оплата или иные формы 

компенсации за оказанные услуги. 

Рынку образовательных услуг высшей школы присущи основные 

характеристики рынка услуг в целом; но он также обладает и рядом особенностей, 

которые необходимо учитывать, изучая и работая на этом рынке. Среди таких 

особенностей основными являются: 

1) огромное влияние государства на процессы, происходящие в сфере высшего 

образования, и одновременное подчинение этой сферы основным законам рыночного 

развития; 

2) услуги высшего образования позволяют повысить ценность личности, а 

также удовлетворить духовные потребности человека; 

3) они относятся к квазиобщественным благам; 

4) услуги данной сферы не являются массовыми; 

5) сфера образовательных услуг является весьма ресурсоѐмкой; 

6) цены на образовательные услуги достаточно высоки по сравнению со 

средним уровнем доходов населения; 

7) возрастающая роль высшего образования приводит к увеличению спроса на 

образовательные услуги. 

Наш анализ ограничивается основными элементами комплекса маркетинга - 

сегментированием рынка, товарной и ценовой политикой, поскольку такие его 

элементы, как каналы распределения и продвижения образовательных услуг имеют 

существенные отличия от традиционных и требуют специального исследования. 

Одним из важнейших направлений маркетинговых исследований в вузе является 

сегментирование рынка образовательных услуг.Сегмент рынка образовательных 

услуг высшей школы - это совокупность потребителей, одинаковым образом 

реагирующих на предлагаемые образовательные услуги и на побудительные стимулы 

маркетинга. Сегменты рынка дифференцируются в зависимости от типов 

потребителей и соответствующих этим типам различиям в потребностях, 

характеристиках, поведении и мышлением потребителей. 

Образовательные учреждения выступают в роли субъектов, формирующих 

предложение, оказывающих и продающих образовательные услуги.  

С точки зрения маркетинга в функции образовательного учреждения входит: 



30 
 

- оказание обучающимся образовательных услуг, передача желаемых и 

необходимых знаний, умений и навыков (как по содержанию и объему, так и по 

ассортименту и качеству); 

- производство и оказание сопутствующих образовательных услуг, а также 

оказание воздействий, формирующих личность будущего специалиста; 

- оказание информационно-посреднических услуг потенциальным и реальным 

обучающимся и работодателям, включая согласование с ними условий будущей 

работы, размеров, порядка и источников финансирования образовательных услуг и 

др. 

Образовательные учреждения как субъекты, формирующие и осуществляющие 

предложение образовательных услуг на рынок, играют решающую роль в 

становлении маркетинга в сфере образования. 

Посреднические структуры на рынке образовательных услуг пока еще находятся 

в стадии формирования, развертывания своей маркетинговой активности. Они 

содействуют эффективному продвижению образовательных услуг на рынке и могут 

выполнять такие функции как: 

- накопление, обработка, анализ и продажа (предоставление) информации о 

конъюнктуре рынка образовательных услуг, консультирование других субъектов; 

- участие в процессах аккредитации образовательных учреждений, 

осуществление рекламной деятельности, юридической поддержки; 

- формирование каналов сбыта, организация заключения и содействие 

выполнению сделок по образовательным услугам; 

- участие в финансировании, кредитовании и других формах материальной, 

ресурсной поддержки производителей и потребителей образовательных услуг, в том 

числе - через систему личных государственных и иных образовательных кредитов. 
Особенности маркетинга образования обусловлены, кроме того, 

приверженностью рынка формальному материальному представлению образования в 
виде аттестатов и дипломов. 

Разнообразие видов, технологий и рынков образования определяет 
использование всего арсенала средств и методов комплекса маркетинга в этой сфере. 

Проводимые рекламные кампании позволяют изучать рынок с целью 
определения избытка или недостатка тех или иных специалистов, сравнения цен на 
образовательные услуги в регионах. 

Применение маркетинга в вузе имеет внутреннюю и внешнюю направленность. 
При этом внутренняя направленность преследует использование дополнительного 
ресурса к развитию в целях выявления значимости образовательных услуг в условиях 
перехода к рыночной экономике. Основные принципы формирования маркетинговой 
модели сферы образования должны включать ориентацию на потребителя, 
использование системного подхода, неоднозначность путей развития и процессы 
самоорганизации. 

Рассмотрим комплекс маркетинговых мероприятий на примере Казахстанского 
Национального Университета имени Аль-Фараби, традиционно ставший лидером 
среди вузов страны по количеству полученных грантов на обучение. 

Сегодня качественное образование становится для молодежи важным 
жизненным приоритетом. Для студентов созданы все условия, чтобы получить 
качественное образование, такие как: уникальная научная библиотека, центр 
обслуживания «Керемет», хорошо оснащенная военная кафедра, молодежный 
интернет центр на 300 мест. Университет может вместить в себя большое количество 
студентов благодаря созданным 16 корпусам общежитий, так же в экологически 
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чистом районе расположен уникальный кампус и собственный пансионат на озере 
Иссык-Куль. Это оправдывает высокую стоимость обучения.  

Активно внедряются программы двухдипломного образования с ведущими 
вузами мира, модульная технология обучения студентов с учетом требований 
работодателей, передовые методы управления, ориентированные на результат, 
обучение на английском языке, новые образовательные программы и специальности. 
Университет активно включился в реализацию задач по подготовке 
высококвалифицированных кадров для индустриально-инновационного развития 
страны. КазНУ является базовым университетом по подготовке специалистов в 
магистратуре для химической промышленности и сферы информационно 
коммуникационных технологий. В связи со вступлением Казахстана в ВТО открыты 
новые магистерские программы по исламскому банкингу, международной торговле, 
международному маркетингу и др. Обеспечение молодежи доступными и 
качественными социальными услугами является основной задачей флагмана 
университетского образования - Казахского национального университета им. аль-
Фараби. Центр обслуживания студентов «Керемет» «Аl-Farabiuniversitysmartcity» - 
добродетельный город для студентов, был открыт по инициативе ректора 
ГалымкаираМутанова на территории вуза. Центр обслуживания студентов «Керемет» 
является  первым и пока единственным в мировом пространстве, созданным при 
университете по предоставлению социально-значимых услуг студентам, не 
уступающим крупным студенческим сервисным центрам ведущих университетов 
мира. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Контроль выступает одним из главных инструментов выработки политики и 

принятия решений, обеспечивающих нормальное функционирование фирмы и 

достижение ею намеченных целей, как в долгосрочной перспективе, так и в вопросах 

оперативного руководства. 
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Функция контроля - это такая характеристика управления, которая позволяет 

выявить проблему и скорректировать соответственно деятельность организации до 

того, как эти проблемы перерастут в кризис. В функцию контроля входят: сбор, 

обработка и анализ информации о фактических результатах хозяйственной 

деятельности всех подразделений, фирме, сравнение их с плановыми показателями, 

выявление отклонений и анализ причин этих отклонений; разработка мероприятий, 

необходимых для достижения намеченных целей. В связи с этим контроль 

рассматривается не только как фиксирование отклонений, но и как анализ причин 

отклонений и выявление возможных тенденций развития. Наличие отклонений в 

одном из звеньев может потребовать принятия срочных решений, касающихся 

оперативной деятельности конкретного подразделения. Важной функцией 

управленческого контроля является разработка стандартной системы отчетности, 

проверка этой отчетности и ее анализ как по результатам хозяйственной деятельности 

фирмы в целом, так и каждого отдельного подразделения. Поэтому осуществление 

функции контроля опирается в первую очередь на организацию системы учета и 

отчетности, включающей финансовые и производственные показатели деятельности и 

проведение их анализа. Без контроля начинается хаос, и объединить деятельность 

каких-либо групп становится невозможно. Важно и то, что уже сами по себе цели, 

планы и структура организации определяют ее направление деятельности, 

распределяя ее усилия тем или иным образом и направляя выполнение работ. 

Контроль, таким образом, является неотъемлемым элементом самой сущности всякой 

организации. Это и дало основание Питеру Друкеру заявить: «Контроль и 

определение направления - это синонимы». Одна из важнейших особенностей 

контроля, которую следует учитывать в первую очередь, состоит в том, что контроль 

должен быть всеобъемлющим. Контроль не может оставаться прерогативой 

исключительно менеджера, назначенного «контролером», и его помощников. Каждый 

руководитель, независимо от своего ранга, должен осуществлять контроль как 

неотъемлемую часть своих должностных обязанностей, даже если никто ему 

специально этого не поручал. Контроль есть фундаментальный элемент процесса 

управления. Ни планирование, ни создание организационных структур, ни 

мотивацию нельзя рассматривать полностью в отрыве от контроля [4]. 

Существует предварительный контроль, его целью является предупреждение 

нарушений, не целесообразности, необычности действий и решений. Контроль 

напоминает айсберг, большая часть которого, как известно, скрыта под водой. 

Некоторые наиболее важные виды контроля данной организации могут быть 

замаскированы среди других функций управления. Основными средствами 

осуществления предварительного контроля является реализация определенных 

правил, процедур и линий поведения [2].  

В процедуре контроля есть три четко различимых этапа: выработка стандартов и 

критериев, сопоставление с ними реальных результатов и принятие необходимых 

корректирующих действий. На каждом этапе реализуется комплекс различных мер. 

1)Установление стандартов. Первый этап процедуры контроля демонстрирует, 

насколько близко, в сущности, слиты функции контроля и планирования. Стандарты - 

это конкретные цели, прогресс в отношении которых поддается изменению. Цели, 

которые могут быть использованы в качестве стандартов для контроля, отличают две 

очень важные особенности. 

2)Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами. 
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Второй этап процесса контроля состоит в сопоставлении реально достигнутых 

результатов с установленными стандартами. На этом этапе Менеджер должен 

определить, насколько достигнутые результаты соответствуют его ожиданиям. На 

этой, второй стадии процедуры контроля дается оценка, которая служит основой для 

решения о начале действий. Деятельность, осуществляемая на этой стадии контроля, 

зачастую является наиболее заметной частью всей системы контроля. Эта 

деятельность заключается в определении масштаба отклонений, измерении 

результатов, передаче информации и ее оценке. Руководство высшего звена 

устанавливает масштаб допустимых отклонений, в пределах которого отклонение 

полученных результатов от намеченных не должно вызывать тревоги. Определение 

масштаба допустимых отклонений - вопрос кардинально важный. Если взят слишком 

большой масштаб, то возникающие проблемы могут приобрести грозные очертания. 

Но, если масштаб взят слишком маленьким, то организация будет реагировать на 

очень небольшие отклонения, что весьма разорительно, и требует много времени. 

Важная проблема процесса контроля - выбор критических точек. Контролем 

необходимо охватить все стороны и все звенья функционирования организации. 

Измерение результатов, позволяющих установить, насколько удалось соблюсти 

установленные стандарты, - это самый трудный и самый дорогостоящий элемент 

контроля. Для того чтобы быть эффективной, система измерения должна 

соответствовать тому виду деятельности, который подвергается контролю.  

Распространение информации играет ключевую роль в обеспечении 

эффективности контроля. Для того, чтобы система контроля действовала эффективно, 

необходимо обязательно довести до сведения соответствующих работников 

организации как установленные стандарты, так и достигнутые результаты. Подобная 

информация должна быть точной, поступать вовремя и доводиться до сведения 

ответственных за соответствующий участок работников в виде, легко позволяющем 

принимать необходимые решения и действия. 

Заключительная стадия этапа сопоставления заключается в оценке информации 

о полученных результатах. Менеджер должен решить, та ли, что нужно, информация 

получена, и важна ли она. Важная информация - это такая информация, которая 

адекватно описывает исследуемое явление и существенно необходима для принятия 

правильного решения. 

3) Действия. После вынесения оценки процесс контроля переходит на третий 

этап. Менеджер должен выбрать одну из трех линий поведения: ничего не 

предпринимать, устранить отклонение или пересмотреть стандарт. В идеале стадия 

измерений должна показывать масштаб отклонения от стандарта и точно указывать 

его причину. Это сопряжено с необходимостью эффективной процедуры принятия 

решений. Смысл корректировки во всех случаях состоит в том, чтобы понять 

причины отклонения и добиться возвращения организации к правильному образу 

действий. Не все заметные отклонения от стандартов следует устранять. Иногда сами 

стандарты могут оказаться нереальными, потому что они основываются на планах, а 

планы - это лишь прогнозы будущего. При пересмотре планов должны 

пересматриваться и стандарты [3]. 

Поведенческие аспекты контроля. Люди являются неотъемлемым элементом 

контроля, как, впрочем, и всех других стадий управления. Поэтому при разработке 

процедуры контроля менеджер должен принимать во внимание поведение людей. 

Сотрудники организации обычно знают, что для оценки результативности их 

деятельности руководство применят различные методы контроля. Они знают, что их 
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ошибки и достижения в тех областях, где руководство установило стандарты и 

наиболее последовательно выполняет процедуру контроля, послужат со всей 

очевидностью основанием для распределения вознаграждений и наказаний. Поэтому, 

если сказать, что подчиненные обычно делают то, что начальство хочет увидеть от 

них при проверке, будет чаще всего правдой. 
Устанавливайте осмысленные стандарты, воспринимаемые сотрудниками. Люди 

должны чувствовать, что стандарты, используемые для оценки их деятельности, 
действительно достаточно полно и объективно отражают их работу, кроме того, они 
должны понимать, чем и как они помогают своей организации в достижении ее 
интегральных целей. Устанавливайте двустороннее общение. Если у подчиненного 
возникают какие-либо проблемы с системой контроля, то у него должна быть 
возможность открыто обсудить их, не опасаясь, что руководство обидится на это. 
Любой руководитель, осуществляющий контроль в организации должен откровенно 
обсудить со своими подчиненными, какие значения ожидаемых результатов будут 
применяться в качестве стандартов в каждой области контроля. Подобное общение 
должно увеличивать вероятность того, что работники точно поймут истинную цель 
контроля и помогут установить скрытые упущения в системе контроля, не очевидные 
для ее создателей из высшего руководства фирмы. Избегайте чрезмерного контроля. 
Руководство не должно перегружать своих подчиненных многочисленными формами 
контроля, иначе это будет поглощать все их внимание, и приведет к полному 
беспорядку и краху [4]. 

Как только какая-либо сфера деятельности организации оказывается в поле 
зрения контрольной системы, рядовой персонал стремится всячески улучшить 
положение дел. Причин тому несколько, и главные из них следующие: 

1)Совершенствование контроля означает, что высшее руководство считает эту 
сферу важной и заслуживающей особого внимания. 

2)Обычно руководство использует информацию контрольной системы при 
оценке деятельности рядовых работников. Поэтому, стремясь оставить о себе 
наилучшее впечатление, подчиненные стараются проявить себя. 

3)Большинство людей любят видеть результаты своего труда, а контрольная 
система позволяет сделать их более наглядными, и чем лучше работник справляется 
со своей работой, тем большее удовлетворение он испытывает. 

Исследования показали, что существует достаточно большой набор стратегий 
контроля, но для большинства руководителей наиболее полезны две: внешнего 
контроля и внутреннего стимулирования. 

Внешний контроль. Такой контроль основан на предположении, что рядовые 
работники выполняют свои обязанности лучше всего, если для них установлены 
четкие материальные стимулы и вся их деятельность постоянно находится под 
надзором начальника. Чтобы система контроля такого типа функционировала 
достаточно действенно, нужно решить три задачи: 

1) Сделать цели, ставящиеся перед подчиненными, достаточно 
труднодостижимыми, чтобы подстегнуть большинство и не оставить лазейки для 
лентяев; 

2) Предусмотреть в системе оценок служебной деятельности «защиту от 
хитреца», не позволяющую лентяям манипулировать методами контроля в свою 
пользу; 

3) Связать систему поощрений с результатами работы каждого сотрудника, 
оцениваемыми по итогам контроля. 

Внутреннее стимулирование. В основу данной стратегии положен тезис, 
гласящий, что в принципе каждый может и должен видеть в своей работе не только 
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источник пропитания, но и путь к признанию, средство самоутверждения и завоевания 
авторитета. Это означает, что организация работы так, чтобы хорошее выполнение 
обязанностей принесло работникам положительные эмоции, создает систему контроля 
на основе внутреннего стимулирования. Для этого руководителю следует 
придерживаться следующих принципов. Во-первых, при создании системы 
внутреннего стимулирования перед рядовыми работниками ставятся определенные 
цели, но главное здесь не то, насколько они сложны, а то, что устанавливаются они 
коллективно. Иными словами, сотрудники, которым предстоит обеспечить достижение 
этих целей, получают право оказывать некоторое влияние на их постановку. Во-
вторых, организация контроля создает здесь систему раннего предупреждения, 
позволяющую обнаружить проблему, едва только она всплывет на поверхность, и 
начать заниматься ее устранением задолго до появления кризисной ситуации [1]. 

Контроль завершает управленческий цикл и связывает результаты анализа 
отклонений от желаемого состояния объекта со всеми основными предметными 
функциями менеджмента. 

По данным контроля производится корректировка ранее принятых решений, 
плановых заданий, нормативов, показателей или организационных условий их 
выполнения,  осуществляется обратная связь в управленческом цикле. Контрольные 
мероприятия помогают выявить различные отклонения, возникающие в деятельности 
организации, определить их причины и устранить их до того, как они смогут серьезно 
повлиять на эффективность функционирования организации. Контрольная 
деятельность имеет огромное значение для всех организаций, независимо от 
особенностей. И чем большее количество целей стоит перед организацией, чем 
большее количество задач она призвана решать и чем сложнее ее структура, тем 
большее значение для эффективности ее функционирования приобретает контроль. 
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ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАНИ ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ 

 

Во всех развитых странах налоговая система является одним из самых 

эффективных, востребованных инструментов воздействия на экономические 

процессы. 

В периоды экономического роста государства дают налоговые льготы для 

отраслей, которые они считают приоритетными для национальной экономики. Во 
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время производственных спадов вводя льготы для инвесторов и снижают налоговую 

нагрузку на население, чтобы поддержать потребительский спрос. 

На данный момент налоговая система Казахстана считается одной из самых 

привлекательных с точки зрения уровня ставок и количества налогов как среди стран 

СНГ, так и по общемировым меркам. Однако последствия мирового финансового 

кризиса 2009 года, также называемого Великой рецессией, привели к спаду темпов 

роста мировой экономики, что создало дополнительную нагрузку на налоговые 

системы стран мира, в особенности государств основной статьей экспорта которых 

является сырье либо товары с минимальной добавленной стоимостью. 

На фоне нестабильности мировой экономики, связанной с проблемными 

вопросами международной финансовой системы, денежно-кредитная политика 

становится приоритетным направлением экономической политики. В свою очередь 

налоговая политика как одна из главных составляющих денежно-кредитной политики 

привлекает особый интерес в период усиления негативной внешнеэкономической 

конъюнктуры. 

Так, падение мировых цен на нефть, наблюдающееся с 2014 года, выявило 

структурные недостатки многих национальных экономик, в особенности 

нефтедобывающих государств, экономика которых во многом зависит от 

налогообложения нефтяного сектора. Кроме того, фактор таких интеграционных 

объединений, как ЕАЭС и ВТО, в которых принимает участие Казахстан, имеет все 

более значительное влияние на экономику государств. Исходя из этого, 

интеграционный фактор имеет немаловажную роль при изучении развития налоговой 

системы в перспективе. 

В связи с этим становится актуальным оценка конкурентных преимуществ и 

проблемных вопросов налоговой системы Казахстана, а также возможного сценария 

дальнейших реформ, причиной которых может послужить крайне нестабильная 

внешнеэкономическая конъюнктура наряду со структурными особенностями 

национальной экономики. 

На сегодня налоговые отношения в республике регулируются Кодексом 

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс), принятым в 2008 году, с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 27.04.2015 г. 

Регулирующим и контролирующим органом является Комитет государственных 

доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Он был образован в 

результате реорганизации путем слияния ранее существовавших Налогового 

комитета и Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК в сентябре 

2014 года.  

В соответствии с Налоговым кодексом в Казахстане применяется шесть 

основных категорий налогов: 

1. Подоходные налоги (корпоративный подоходный налог; индивидуальный 

подоходный налог). 

2. Социальный налог. 
3. Налоги на собственность (налог на имущество; земельный налог; единый 

земельный налог; налог на транспортные средства). 

4. Внутренние налоги на товары, работы и услуги (налог на добавленную 

стоимость, акцизы, обязательные сборы и платежи). 

5. Налоги на международную торговлю и внешнеэкономическую деятельность 

(таможенные пошлины и др. поступления). 
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6. Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых 
действий (государственные пошлины, консульский сбор). 

7. Наряду с этим существуют специальные налоги и платежи 

недропользователей, применяемые к юридическим лицам, занимающимся добычей 

полезных ископаемых: 

8. Бонусы. 

9. Платеж по возмещению исторических затрат. 

10. Налог на добычу полезных ископаемых. 
11. Налог на сверхприбыль. 

12. Платеж от доли по соглашению о разделе продукции. 
13. При этом указанные налоги можно разделить на налоги, поступающие в 

республиканский бюджет и местные бюджеты. Так, основная часть налогов поступает 

в республиканский бюджет за исключением следующих, которые остаются в местных 

бюджетах: 

14. Индивидуальный подоходный налог. 

15. Все виды налогов на собственность. 
16. Акцизы по двадцати одной позиции. 
17. Сборы и платежи по пятнадцати позициям. 

 

Таблица 1 - Налоги и другие обязательные платежи в Республике Казахстан по 

состоянию на 2014 год 

 

Вид налога Ставка, % Исполнение, 

млн. тг. 

Доля в доходной  

части госбюджета, % 

 Государственный бюджет 

НДС 12 1 198 169 22 

КПН 20-5 1 169 666 21 

ИПН 10 552 280 10 

Акцизы Фикс. сумма 147 056 3 

Социальный налог 11-4,5 427 984 8 

Налог на имущество 
В зависимости от 

параметров объекта 
173 154 3 

Земельные налоги  
В зависимости от 

параметров объекта 
15 176 0,3 

Налог на транспортные 

средства 

В зав. от парам. об. 
38 843 1 

Спец. нал. и плат. 

недропользова-телей  

(за искл. орг. нефт. сек.). 

Согласно контракту 146 905 3 

Все виды сборов и платежей Фикс. сумма 183 486 3 

Проч. нал.; фикс. нал.; нал. 

на игорный бизнес 
Согл. кодексу 8963 0,2 

Таможенные пошлины 
В завис.  

от параметр. объекта 

1 054 054 19 
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Национальный фонд (только орг. нефтяного сект ора) 

КПН Согласно контракту 1 237 584  - 

Налог на сверхприбыль Согласно контракту 158 506  - 

Бонусы 
В завис.  от параметр. 

объекта 
21 902  - 

Рентный налог 
В завис.  от параметр. 

объекта 
880 397 - 

Доля РК  

по разделу продукции 

В завис.  от параметр. 

объекта 
180 006 - 

Штрафы, санкции и др. 

неналоговые поступления 

В завис.  от параметр. 

объекта 
35 828 - 

 

К примеру, сумма собранных пошлин в 2014 году составила 553 млрд. тенге или 

9 проц. от всего объема бюджета. Учитывая, что доля трансфертов в том же году 

составила 36 проц., совокупная доля налоговых поступлений, напрямую связанных с 

нефтедобычей, в 2014 году составила 45 проц. 

Таким образом, резюмируя, можно отметить следующее: 1) возрастает роль 

Национального фонда и в целом налогообложения нефтяного сектора при 

формировании государственного бюджета; 2) ослабевает роль корпоративных 

налогов и в меньшей степени налогов на потребление; 3) либерализация ставок КПН 

и НДС не привела к значительному и долгосрочному падению собственной 

доходности. 

 
 

Рисунок 1 - Сравнительная динамика налоговых поступлений, трансфертов, 

дефицита бюджета по отношению к доходам республиканского бюджета РК (в 

процентах за период) 

 

По данным Комитета по статистике, за последнее десятилетие количество 

действующих предприятий с иностранным капиталом в Казахстане остается на 

неизменном уровне (8010 ед. в 2005, 8041 ед. в 2015 г.). Однако это не вызвало 

соответствующего увеличения притока иностранного капитала. 

Этот факт лишний раз подтверждает то, что наличие комфортного налогового 

режима не может гарантировать должной инвестиционной привлекательности 

экономики, которая зависит также и от множества других параметров. 
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 Здесь важно отметить то, что 47 процентов данных предприятий являются 

представителями оптово-розничной торговли с традиционно низкими вложениями в 

основной фонд и, соответственно, низким экономическим эффектом инвестиций, 

который ожидал Казахстан. Примечательно, что весь рассматриваемый период 

сопровождался постепенным снижением налоговой нагрузки путем уменьшения 

ставок налогов на потребление и налогов на прибыль 

Несмотря на то, что законодательство Казахстана предусмотрело большое 

количество различных налогов и сборов, необходимо отметить, что ставки по 

основным платежам в бюджет (по подоходным налогам, НДС, акцизам и др.) 

являются низкими по сравнению не только с другими странами СНГ, но и с 

общемировыми. 

Большое внимание на законодательном уровне уделяется поддержке сельских 

товаропроизводителей. Для них предусмотрено несколько специальных налоговых 

режимов, а также различные налоговые льготы при уплате налогов по общим 

правилам. 

Интересной является система распределения налоговых поступлений в бюджеты 

различных уровней. Налогов и иных платежей, поступающих в бюджет только одного 

уровня, очень мало. В основном одни и те же платежи распределяются в разно 

уровневые бюджеты в зависимости от источника их уплаты. Данное обстоятельство 

также позволяет осуществить финансирование государственных и местных нужд, не 

облагая плательщиков дополнительным налоговым бременем. Надо отметить, что 

особое внимание уделяется финансированию города республиканского значения 

Алматы и столицы государства Астаны. 

Основной налоговый закон тщательно и подробно регламентирует все аспекты 

налоговых правоотношений, это является для налогоплательщиков дополнительной 

гарантией их прав при возникновении спорных ситуаций. 

В целом, можно сказать, что в ближайшей перспективе ожидаются значительные 

реформы налоговой системы, в особенности касающиеся эффективности 

налогообложения. В 2015 году в своем ежегодном Послании народу Казахстана, глава 

государства поставил ряд задач, касающихся налоговой политики. Основой этих 

задач стала необходимость оптимизации и повышение прозрачности налоговой 

системы. 

Очевидно, что возможная реформа косвенных налогов, как и повышение ставки 

ИПН, даже в случае окончательного решения может осуществиться не ранее 2017 

года, учитывая, что предложение проекта по реформе будет рассматриваться 

Мажилисом только к осени 2016 года. До этого времени, скорее всего, продолжатся 

дискуссии по предложенным поправкам. 

Однако уже с 1 января 2016 года будет действовать основная часть 153 поправок 

в Налоговый кодекс, принятых недавно Мажилисом. Самым значительным из 

изменений стало снижение порога оборота для уплаты НДС, а также обязательность 

использования электронных счетов-фактур. 

На данный момент перед правительством стоит задача справедливого 

распределения налоговой нагрузки в экономическом пространстве. Ведь принцип 

справедливости при налогообложении является именно тем фактором, игнорирование 

которого снижает эффективность любых реформ. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что налоговое 

законодательство РК является современным, прогрессивным и отвечающим 

потребностям как государства, так и общества. 
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ЖҦМАБЕКҚЫЗЫ А., АПЫШЕВА А.А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТІҢ 

НЕСИЕ РЕСУРСТАРЫН ҚҦРУ ЖҼНЕ ОРНАЛАСТЫРУ 

 

Қазақстанның банк жҥйесі – Отандық экономиканың нарықтық қатынастарға тез 

бейімделген қарқынды дамушы секторларының экономикадағы банктық жҥйенің ролі 

мемлекетте тҿлем жҽне есеп айырысу жҥйесімен анықталады. Коммерциялық 

келісімдердің кҿп бҿлігін салымдар, инвестициялар мен несиелік операциялар 

арқылы жҥзеге асырады; басқа қаржылық делдалдармен қатар банктер тҧрғындар 

жинақтарын фирмалар мен ҿндірістік қҧрылымдарға бағыттайды.  

Қазіргі кездегі банк жҥйесі – банктық қҧрылымдар пайдаланатын ақша несие 

жҽне қаржы қҧралдарының жаңаша формаларына дейінгі банк қызметінің негізін 

анықтайтын дҽстҥрлі депозитті қарыздық жҽне есепті – кассалық операцияларды  

қамтитын тҥрлі қызмет кҿрсетуші орта болып табылады.  

Біздің республикамызда екі деңгейлі банк жҥйесі қызмет атқарады. Оның 

жоғарғы деңгейі болып мемлекеттің орталық банк ретінде саналатын Қазақстан 

Республикасының халық банкі табылса, ал екінші деңгейлісі –коммерциялық банктер 

[1]. 

Соңғысы, бҧрын қатаң бақылауда болып келсе, қазіргі кҥнде кҥшейген банк 

аралық бҽсеке жағдайында қызмет етіп, ҿзіндік дербестігін алды.  

Бҥгінгі кҥндегі Қазақстан экономикасындағы инфляциялық процесстер жҽне 

дағдарысты қҧбылыстармен байланысты қиыншылықтарды ескерсек, банк жҥйесінің 

одан ҽрі шыңдалып, дамыта тҥсуінің ҥлкен тҽжірбиелік маңыздылығын тҥсіне 

аламыз. 

Банктердің негізгі экономикалық функциясы - жеке тҧлғалар мен мемлекеттік 

органдарды, кҽсіпкерлік фирмалар, ҧйымдар, кҽсіпорындардың инвестициялық жҽне 

тҧтынушылық мақсаттарын қаржыландыру ҥшін жҥзеге асырылатын несиелендіру 

қызметі. Банктер несиелік қызметтерін қаншалықты жақсы жҥзеге асыруына, олар 

қызмет кҿрсететін клиенттердің экономикалық жағдайы тҽуелді болып келеді, ҿйткені 

банктік несиелер жаңа кҽсіпорындардың пайда болуына, жҧмыс орындарының 
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кҿбейуіне себепкер болып, олардың экономикалық ҿмір қабілеттілігін қамтамасыз 

етеді.  

Республикадағы банктердің қызметі, мысалы, инфляция, тҿлемдік дағдарыс, 

тҿлем балансының секілді ҽр тҥрлі факторлар ҽсерінен кҥрделі жағдайларда жҥзеге 

асады. Ол факторлардың ҽр біреуі банктің несиелік қызметіне жағымсыз ҽсерін 

тигізеді. Дҽлірек айтсақ, мысалы тҿлемдік дағдарыс қарыздың уақытында  

қайтарылмау жағдайына ҽкеледі. Инфляция берілген қарыздардың қҧнсыздануына 

ҽкелуі мҥмкін жҽне тағы басқа [2]. 

Біздің еліміздегі банктердің несиелік қызметі Қазақстан Республикасының 

Президентінің жарлықтары мен заңдылық актілерінің орындалуы негізінде 

шығарылатын, Қазақстан  Республикасының Халық банкінің қҧқықтық – нормалық 

актілерімен реттеледі. 

Қазақстан Республикасының Халық банкінің минималды міндеттемелер 

резервінің мҿлшерін бҧзған жағдайында, Қазақстан Республикасының заңдылық 

актілерімен тағайындалған кҿлемде айыппҧл алынады. Ал банк ҿз қызметін тоқтатқан 

жағдайда бір апта ішінде Қазақстан Республикасының Халық банкі алынған қаржыны 

қайтарады.  

Банктердің несиелендіру мҿлшері, уақыты, тҥрлері, талаптары, шектеулері 

Қазақстан Республикасының Халық банкімен анықталады. Ол қабылданған ақша-

несие саясатының бағыттарына сҽйкес банктің жалпы несиелендіру  кҿлемін  

реттейді. Сондықтанда бҥкіл несиелік процесс барысында барлық несиелендіру 

тҥрлері бойынша бақылау жҥріп отырады. Ол кредиторға қарыз беру туралы, 

несиелендіру тҽртібін қаталдандыру немесе қарызды тез арада қайтару туралы шешім 

қабылдауға мҥмкіндік береді. Жоғарыда айтылған несие функцияларын қолдана келе, 

мемлекет банктік жҥйе арқылы бар ресурстарды ҥнемді пайдалануға, халық 

шаруашылығының алдыңғы қатарлы салаларының дамуын қамтамасыз етіп, сол 

арқылы бҥкіл қоғамдық ҿндірістің тиімділігін арттыруға мҥмкіндік алады.  

Несиелендіру принциптері – ол несиелік процессті ҧйымдастыруға қойылатын 

талаптар, банктік нсиелендіру олардың қатаң сақталуында жҥзеге асады. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2 –  Несиелендіру принциптері 

Қайтарылымдылық 

Жеңілділік Төлемділік 

Принциптер 

Мақсатты сипаты Пайдалану 

қамтамасыздығы 

Несиелендіруге 

дифференциалданған 

көзқарас 
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Несиеніңқайтарылымдығы бҧрын шаруашылықт етуші субъектілердің 

қаржылары оларды пайдалану біткеннен кейін қайтарылуы керек дегенді білдіреді. 

Несие басқа экономикалық категорияларға қарағанда екі жақты қаржы қозғалысымен 

сипатталады: басында олар кредитордан қарыз алушыға, одан қарыз алушыдан 

кредиторға бағытталады. Сондықтан, қайтарымдылық арқылы берілген қарыздың 

қҧны ретіндегі несиенің мҽні ашылады. Халық шаруашылығын жоспарлы 

орталықтандырылған басқару жҥйесінде қайтарымдылық принципін жҥзеге асыруда 

қарыз алушының қабілетсіздік  салдарынан кҿп қателіктер болған. 

Қазіргі замандағы  шаруашылық ету талаптарына сай банктердің қайтарымсыз 

қарыз беруі мҥмкін емес деп саналады. Ҿйткені олардың коммерциялық қҧрылымдар 

болып табылып жҽне ҿздерінің клиенттері мен қарым  қатынастарын нарықтық 

экономика принциптеріне сай етіп қҧрады. Бҧл несиелік қатынастардың бірде бір 

субъектісі қарыздың қайтарымсыздығын қаламайтындығын білдіреді. Банкке  ҿзінің 

(ҿтімділік) қамтамасыз ету ҥшін қайтарымдылық қажет, ол клеиентке уақытында 

қайтармағаны ҥшін жоғары пайыз тҿлемей, немесе несиені қайтармау жағдайында 

банкке кепілдік ретінде тҧрған материалды жҽне  материалды емес активтерді бермей 

ҿзінің қаржылық мҥддесін қамтамасыз ету керек.   

Жалпы егер қайтарымдылық принципін макро деңгейде қарастыратын  болсақ 

ол қоғамдық қайта ҿндіріс процессін қажетті ақшалай ресурстармен қамтамасыз етеді, 

сол  арқылы  сандық жҽне сапалық ҿсуге қол жеткіздіртеді. Жеделдік принципі қарыз 

белгіленген уақытта жҽне қҧжатта кҿрсетілген тҽртіпте қайтарылуы тиіс дегенді 

білдіреді.  

Алдын ала белгіленген уақытта қарызды қайтармау қарыз алушының жоғары 

пайыз тҥріндегі айыппҧл тҿлету, ал одан кейін кешіктірілген жағдайда сот тҽртібімен 

кепіл затын талап ету секілді шаралар қолданылады. Бҧл принцип ҿте маңызды  

болып табылады жҽне несие қайтарылымдығының негізгі талаптары болып саналады.  

Жоғарыда кҿрсетілген екі принцип алдын ала белгіленген уақытта несиенің 

қайтарылуына бағытталса, ол несиенің тҿлемділік принципі – банктер қарыз 

алушыдан уақытша пайдалануға берілген несиелік ресурстар  ҥшін тҿлем алу  

қажеттілігін білдіреді. 

Несиенің тҿлемділігі банктің несиелік қатынастардың ҧйымдастыру орталығы 

ретіндегі шаруашылық есептік дҽрежесін кҿрсетеді. 

Оның экономикалық мҽні заемгер банкке ақшалай  тҥрде қосымша  тҧтыну 

қҧнын тҿлейтіндігінде, яғни несие ресурсын пайдаланудан алынған пайданы кредитор 

мен заемгер арасында қайта бҿлу жҥреді.  

Бҧл принцип банкке тҧрақты шаруашылық есепті қамтамасыз етсе, кҽсіпорынға 

– ҿзіндік жҽне заемдық қаржыларды қолдану тиімділігін қамтамасыз етеді. 

Қарастырылған принципті тҽжірбиеде қолдану қарыздық пайызды белгілеу механизмі 

арқылы жҥзеге асырады. Қарыз пайызының абсолютті шамасы қарыз алушының 

несиені пайдаланғаны ҥшін тҿлейтін белгілі бір сомманы білдіреді жҽне пайыздық 

сомма деп аталады.  

Несиелік ресурстардың сандық мҽні қарыз капиталы нарығындағы сҧраныс пен 

ҧсыныс қатынасын кҿрсетеді жҽне кҿптеген  факторларға тҽуелді болады да, пайыз 

мҿлшерінен анықталады. 

 Пайыз мҿлшері – қарыз капиталынан алынған жылдық кірістің пайыз тҥрінде 

кҿрсетілген несие сомасына қатынасы. Несие ҥшін тҿлем мҿлшерін қарастырған кезде 

банктер келесідей факторларды ескерулері қажет: 

1) Қазақстан Республикасының Ҧлттық банкісінің қайта қаржыландыру 
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мҿлшерін. 

2) Тартудың  орташа пайыздық мҿлшерін (банкаралық несиелерді тарту 

мҿлшерін немесе банктің ҽртҥрлі депозитер бойынша тҿлейтін мҿлшерін).  

3) Несиелік ресурстар қҧрылымын (тартылған қаржылардың мҿлшері неғҧрлым 

жоғары болған сайын, солғҧрлым несие де қымбаттырақ болуы керек).  

4) Ҽлеуетті қарыз алушы жағынан несиеге деген сҧраныс (сҧраныс азайған 

сайын, несие арзан болады).   

5) Несие сҧранылатын уақыт, несие тҥрі,  дҽлірек айтсақ-қамтамасыз етуге 

байланысты банктің тҽуекелдік деңгейі.   

6) Елдегі ақша айналымының тҧрақтылығы (инфляция неғҧрлым жоғары 

болған сайын, соғҧрлым несие қымбат болуы керек, ҿйткені банкте ақшаның 

қҧнсыздануы салдарынан ҿз ресурстарын жоғалтып алу қаупі жоғарылайды.                                                                                                               

Несиенің  қамтамасыздық принципі қарыз алушының уақытында қарызды 

қайтаруы ондағы нақты бір материалды қҧндылықтардың, ҥшінші тҧлғалардың 

сенімгерінің ақшалай қҧжаттармен немесе басқа да тҥрдегі міндеттемелердің болуы 

сияқты қосымша кепілдікпен берілуі тиіс. Кҿрсетілген принципті пайдалану  

кредитордың зиян шегу тҽуекелділігін тҿмендетеді. Ҿйткені қарыз алушы ҿзіне алған 

міндеттемелерді бҧзған жағдайда талап кепілдіктегі мҥлікке ҥшінші тҧлғалардың  

кепілдігімен мен қаржылық кепілдігіне бағытталады.  

Берілген қарызды қамтамасыз ету мҿлшері мен тҥрлері заемгерлердің қаржылық 

жағдайына кредитор мен заемгердің қарым қатынасына жҽне несие алу тҽртібіне 

тҽуелді. Отандық тҽжірибеде банктық несиені қамтамасыз етудің кҿп тараған тҥрі 

болып кепілдік табылады. 

Кепілдік ретінде мемлекеттегі заңдылыққа сҽйкес кепілдік берушіден  алуға 

болатын қозғалатын жҽне қозғалмайтын мҥлік санымен қатар қҧнды қағаздар, жеке 

меншік объектілер мен мҥлікке иелік ету жҽне пайдалану қҧқықтары бола алады. 

Кепілдік мҿлшері несиені қайтаруды, оны пайдаланғаны ҥшін келісімде кҿрстетілген 

талаптарды орындамаған жағдайда айыппҧл, пеня, тҿлеуді қамтамасыз ететіндей 

ҿтімді  болу керек.  

Банктік несиені қамтамасыз етудің келесі бір тҥрі ҥшінші тҧлғалардың сенімгері 

бола алады. Банкке  жоғарыда кҿрсетілген кепілдіктерді берген шаруашылық етуші 

субъектілер заемгер қарызды қайтармаған жағдайда ҿздері барлық соманы қайтаруға 

міндеттеме алады.  

Пайдаланудың мақсатты сипаты заемгерді несиелендіру банкке алдын ала 

белгілі несие тҥрлері мен объектілері сҽйкес жҥзеге асырылады. Несиенің негізгі 

тҥрлеріне  ҿндірісті кеңейту жҽне дамыту айналым  қаржыларын толықтырумен 

байланысты шығындарды қаржыландыру жатқызылады. Объектілер болып нақты 

материалдық қҧндылықтар саналады. 

Қарызды пайдаланудың мақсатты сипаты несиелік келісімнің арнайы бҿлімінде 

кҿрсетіледі жҽне банк жағынан бақылау объектісі болып табылады. Бҧл принцип 

банкке заемгердің қызметінің шынайы жҥргізілуіне жҽне қарызға алынған қаржының 

уақытында қайтарылуына кҿз жеткізуге мҥмкіндік береді. Оны бҧзу қарыз алушының 

қатысты айыппҧл санкцияларын қолдануға ҽкелуі мҥмкін. Сонымен қатар несиенің 

мақсаты сипаты берілген қарыздың сомасын анықтауда да ҥлкен рҿл атқарады.  

Несиелендіруге диференциалданған кҿзқарас потенциалды заемгерлерге несие 

берудің ҽртҥрлі шарттарын білдіреді. Яғни несиелер қаржылық жағдайы уақытында 

қайтаруды қамтамасыз ете алатындай шаруашылық субъектілерге беріледі.  

Сонымен қатар несие беру шарттары банктердің жеке мҥдделеріне жҽне ҽртҥрлі 
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қызмет ету сомалары мен орталарына қатысты мемлекеттің жҥргізіп отырған біріңғай 

орталықтандырылған саясатына байланысты қҧрылады. 

Осыған байланысты банктер ҽртҥрлі пайыз мҿлшерін, қамтамасыздық тҥрлерін 

тағайындай алады. Ал ҿздері мемлекеттік тапсырыстарды орындауда салықтар 

жағынан жеңілдік ала алады. Тҽжірибеде банктық несиелендірудің барлық тҥрлерін 

қолдану жалпы мемлекеттік мҥддені, сонымен қатар кредитор мен заемгердің 

мҥдделерін ескеруге мҥмкіндік береді. 

Несиелендіру тҽсілдерін банктердің несиелерді беру жҽне ҿтеуге қатысты жҥзеге 

асыратын тҽсілдерінің жиынтығы ретінде қарасытыруға болады. Банктік тҽжірибеде 

несиелендірудің ҥш тҽсілі бар:  

1) айналым бойынша; 

2) қалдық бойынша;  

3) айналымды-сальдолық. 

Айналым бойынша несиелендіруде несие несиелендіру объектісінің айналымы, 

қозғалысы бойынша жҥріп отырады. Несие заемгерді оның ресурстары босағанша 

шығындарын аванстайды. 

Қарыз мҿлшері қарыз объективі қажеттілік ҿскен сайын жоғарылай тҥседі жҽне 

ол қажеттілік тҿмендегенде ҿтеледі. Бҧл ҽдіс қажеттіліктің тҿмендеуі мен жоғарылау 

деңгейі бойынша ҥздіксіз, синхронды несие қозғалысын қамтамасыз ете келе, ҥнемі 

қайта жаңартушы процесс б.т. 

Қалдық бойынша несиелендіруде несие қарызға деген қажеттілікті тудырған 

товарлы – материалды қҧндылықтар мен шығындардың қалдығымен тығыз 

байланысты болады.Мысалға, кҽсіпорын ҿзінің қаржы кҿздері есебінен ҿзіне қажет 

қҧндылықтарды дҽл қазір сатып ала ашып, одан кейін барып қана банкке қарыз алуға 

бара алады. Сол арқылы шығындарды компенсировать етеді. Бҧл жағдайда несие 

компенсация ретінде товарлы-материалды қҧндылықтар қалдығымен беріледі. 

Қалдық бойынша несиелендіру аз несиелендіру объектілерін қамтиды. 

Тҽжірбиеде айналым жҽне қалдық бойынша несиелендіру бір-бірімен ҥйлесіп, 

айналымды-сальдолық тҽсілді қҧрай алады. Онда несие алғашында оған деген 

қажеттілік туындағанда беріледі, ал одан кейін қатаң бекітілегн уақытта ҿтеледі. 

Бірінші кезеңде несие товарлы-материалды қҧндылықтар меншығындар 

айналымының бастапқы кезеңінде берілсе, екінші кезеңде банк алдындағы клиенттің 

жедел міндеттемелерінің қалдығы есебінен ҿтеледі. 

Қалдық бойынша несиелендіру ҿзінің меншік шаруашылық етудің нарықтық 

талаптарына кҿшу кезеңінде жоғалтқан. Ҿйткені, 80-ші жылдардағы банктік 

реформаның бастапқы кезеңіндегі ҽртҥрлі бҿлшектелген объектілерді 

несиелендіруден ірі объектілерді біріңғай жҥйемен несиелендіруге кҿшу процесі 

аяқталды. Қазіргі кезеңде мҧндай жағдайда мемлекеттік ҿнеркҽсіптер, кҿлік, 

қҧрылыстық, ауылшаруашылық, саудалық ҧйымдар несиелендіріледі. 

Несиелік процесс- ол белгілі бір тҽртіпте орналасқан жҽне осы банкпен 

қабылданған несиелік қатынастарды жҥзеге асыру жолдарымен тҽсілдері. 

Несиелендіру процесі-ҿзара бірін-бірі толықтырушы бірнеше кезеңдерден тҧратын 

кҥрделі процедура: 

1) Бағдарламалау. 

2) Банктік қарыз беру. 

3) Несиені пайдалануды бақылау. 

4) Банктік несиені қайтару. 

Несиелендіру процессінің бірінші кезеңі – бағдарламалау. Ол елдегі жалпы 
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микроэкономикалық жағдайды, потенциалды қарыз алушының жҧмысын бағалауға, 

таңдап алынған несиелендіру  бағытын талдауға негізделген. 

Несиелік процестің екінші кезеңі – банктық қарыз беру. Бҧл кезеңде 

несиелендіру тҥріне байланысты қҧжаттар  жиналады. Несиелік келісім дайындалып, 

бекітіледі.  

Несиелік процесстің ҥшінші кезеңі – несиені пйдалануға бақылау жҥргізу. Бҧл 

кезеңнің ең басты мақсаты, қарызды ҿтеу бойынша пайызды тҧрақты тҿлеп отыруды 

қамтамасыз ету. 

Кез келген қарыз тҽуекелді тҥрде беріледі. Бірақ, банк тек обсолютті сенімді 

қарыз алушының ғана несие беру саясатын жҥргізе алады. Бірақ бҧл жағдайда ол кҿп 

пайдалы мҥмкіндіктерді жіберіп алады. Ал несиені ҿтеумен қиындықтар туындайтын 

болса банк ҥлкен шығындарға ҧшырауы мҥмкін.  

Сондықтан дҧрыс несиелік саясат абайлау жҽне ресурстарды тиімді 

орналастырудың барлық потенциалды мҥмкіндіктерін максималды пайдалану 

арасындағы байланысты  қамтамасыз етуге бағытталуы тиіс. Тҽжірибелі банк 

жҧмысшысы алғашқы кезеңнің ҿзінде-ақ байқай біліп, тиісті шараларды уақытында 

қолдануы тиіс. 

Несиелік процестің тҿртінші кезеңі - банктік қарыздың қайтарылуы. Яғни, 

банкке ақшалай қаржы қайтадан қайтарылып сҽйкес пайыз сомасы тҿленуі. Қарыздың 

қайтарылуы несиелік бҿлімнің барлық қызметкерлерінің дҧрыс немесе дҧрыс емес 

жасаған жҧмысын кҿрсетеді. 

Жалпы экономикалық қатынастардың субьектілері-қарыз пайызын тиісінше 

алушы жҽне тҿлеуші ретінде болатын кредитор жҽне қарыз алушы. Қарыз пайызына 

қатысты экономикалық қатынастар ерекше, оларды несиелік қатынастармен 

араласатыруға болмайды.  

Олардың айырмашылықтары арқылы қарыз пайызының экономикалық мҽні 

ашылады, айырмашылықтары тҿмендегілер болып келеді: 

- қарызға берілген қҧнның жҽне несиені пайдаланғаны ҥшін тҿленетін пайздық 

сомма қозғалысының сипаты;  

- несие мен қарыз пайызы арасындағы экономикалық-қҧқықтық айырмашылық; 

- қарызға берілген мен қҧн мен пайыз тҿлеу соммасы қозғалысының ҽртҥрлі 

бастамасы;  

- несие жҽне қарыз пайызының ҧдайы ҿндіріс процесінің ҽртҥрлі сатыларында 

пайда болуы. 

Кредитордың кҿзқарасы тҧрғысынан нақтылы пайыздық мҿлшерлеме 

табысының кҿзі –несиелеу жҽне инвестициямен байланысты шығындардың орнын 

толтырудың негізі болып табылады. Нақтылы пайыздық мҿлшерлеме мынандай 

қҧрамдас бҿліктерден тҧрады: ағымдық шығындар (тартылған қаражаттар қҧны, 

ҽкімшілік жҽне заңды шығындар, тҿлем қабілетсіз қарыз алушылардан келетін 

шығындар), салық, тҽуекел ҥшін тҿлем, пайда. Егер қарыз қайтарылмаса жҽне пайыз 

тҿленбесе онда банктің несиелік бҿлімінің барлық қызметкерлері бҧл мҽселені шешу 

жолында ҥлкен жҧмыс атқарулары тиіс. Осыған байланысты банк дҧрыс несиелік 

саясат жҥргізулері тиіс. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОЦЕНКИ  

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ 

 

Кризисные явления представляют угрозу финансово-экономической 

устойчивости компании, но, несмотря на это, они – закономерность и необходимость 

развития. В этой связи, обеспечение финансово-экономической устойчивости 

характеризуется как обобщенное понятие, означающее новое направление 

управленческой науки, связанное с изучением приемов и методов, позволяющих 

предотвратить банкротство, с другой стороны – оно трактуется как 

микроэкономический процесс, представляющий собой совокупность форм и методов 

реализации антикризисных процедур применительно к конкретной компании с целью 

сохранения ее устойчивости. 

Любая деятельность   казахстанских компаний в условиях рынка, их 

незащищенность от внешних и внутренних угроз, нестабильность законодательства, 

ведущие к снижению экономической устойчивости, актуализировали пересмотр 

подходов и принципов управления и способствовали формированию методологии 

устойчивого развития компаний с применением антикризисного управления [1]. 

Несмотря на внушительный объем исследований, посвященных теоретическим и 

практическим вопросам устойчивости экономических систем, антикризисного 

управления предпринимательской деятельностью организаций, до сих пор 

недостаточно внимания уделяется методам антикризисного управления, с целью 

сохранения финансово-экономической устойчивости компаний. 

С понятием равновесия связано понятие устойчивости системы. В 

постиндустриальном обществе понятие «устойчивость» из технической сферы 

переместилось в экономическую. Главной особенностью таких систем является 

функционирование в динамичной окружающей среде под действием большого числа 

случайных факторов, что обуславливает сложный характер их поведения и 

управления такими системами. Большинство экономических систем являются 

непрерывно изменяющимися, развивающимися. Следовательно, для экономических 

систем очень важным является вопрос самосохранения и дальнейшего развития. Цель 

изучения устойчивости в данном случае – определить, насколько существенно будет 

изменяться поведение системы в результате незапланированных внешних и 

внутренних факторов. 

Другой подход основан на том, что в каждый момент времени происходит 
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разрушение достигнутых равновесий и возникновение новых. Разрушение равновесия 

означает процесс развития, поскольку тем самым закладываются возможность и 

условия для установления нового равновесия на более высоком уровне. 

Следовательно, устойчивость развития – это сохранение целостности системы на 

протяжении многих циклов функционирования, т.е. сохранение заданных параметров 

и совершенствование их с учетом внешних воздействий и внутренних изменений и 

достижение поставленных целей. Таким образом, для развивающихся экономических 

систем характерно сочетание устойчивости функционирования (целостности), а, 

следовательно, экономного использования потенциала, и устойчивости развития, 

характеризующей подвижное, динамичное равновесие системы, ее способности к 

адаптации и переходу на качественно новый уровень, что в совокупности 

характеризует возможности системы к самосохранению [2]. 

 

Таблица 1- Взаимосвязь показателей финансовой устойчивости, состава и 

структуры заемного капитала 
Показатели 

ликвидности 

Формулы 

расчета 

Нормативные 

значения 

Показатели 

финансовой 

устойчивости 

Формулы 

расчета 

Нормативные 

значения 

Коэф. 

тек.ликвидности 

КА/КО 1-2 Коэф. автономии 

(независимости) 

 

СК/ВБ 

>0,5 

Коэф. быстрой 

ликвидности 

 

КА-З/КО 

 

≥1 

Коэф. финансовой 

зависимости 

 

ЗК/ВБ 

 

<2 

Коэф. 

абсолютной 

ликвидности 

 

ДС/КО 

 

≥0,2 

Коэф. 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

 

ЗК/СК 

 

 

<1 

 

 

В рассматриваемых формулах финансовой устойчивости присутствуют 

финансовые ресурсы в целом, в виде показателей валюты баланса, заемного капитала 

и показателей собственного капитала. В формулах расчета ликвидности используются 

краткосрочные обязательства, т.к. они используются для инвестиций в оборотные 

средства, следовательно, изменения состава вышеперечисленных элементов будут 

влиять на финансовую устойчивость предприятия.  

Финансово-экономическая устойчивость компании отражает ее 

производственно-экономический потенциал, степень сбалансированности элементов 

(функциональных и производственных подразделений), движение ресурсов по 

времени, объемам и направлениям. Она определяет положение субъекта на рынке, и, 

следовательно, конкретные преимущества и возможности в конкретной борьбе. 

В системе национальных счетов (СНС) выработаны и применяются для 

характеристики состояния национальной экономики или сектора экономики такие 

понятия, как чистое кредитование и чистое заимствование [3]. 

Чистое заимствование и чистое кредитование можно рассматривать как 

отклонения от точки равновесия, а именно от такого состояния, при котором 

нефинансовые активы равны собственному капиталу, а финансовые – заемному. 

Чистое кредитование следует считать, при этом положительным отклонением, а 

чистое заимствование – отрицательным. 

Разумно допустить, что все три состояния – чистого кредитования, равновесия и 

чистого заимствования – характерны не только для отдельной национальной 
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экономики или ее сектора, но также и для каждого хозяйствующего субъекта, так как в 

рыночной экономике компании имеют статус институциональной единицы и 

обеспечивают свою платежеспособность, свою эффективную работу и свой 

экономический рост самостоятельно. 

Но для анализа состояния компании по отклонениям от точки экономического 

равновесия нет готовых, официально одобренных или международно признанных 

методик, поскольку система национальных счетов функционирует как инструмент 

макроэкономического анализа. СНС вошла в практику статистического наблюдения и 

анализа экономики макроуровня с начала 90-х годов, заменив собой БНХ (баланс 

народного хозяйства). 

Предлагаемый метод оперативного анализа состояния компаний по данным 

бухгалтерского учета является оригинальным способом получения финансово-

экономических результатов на языке системы национальных счетов. Исходным 

положением этого метода является утверждение, что для каждого хозяйствующего 

субъекта может быть определена индивидуальная точка финансово-экономического 

равновесия. Она выражается не в том, что у данного субъекта вообще нет долгов 

(обязательств) и весь капитал, находящийся в обороте, является собственным, а в том, 

что собственного капитала достаточно для финансирования нефинансовых 

(производительных, реальных) активов. Тогда финансовых активов будет непременно 

достаточно, чтобы покрыть все обязательства, поскольку сумма всех экономических 

активов и всего капитала одинаковы. Равновесие означает, что даже в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств данная компания сможет в короткие 

сроки вернуть все долги, не прибегая к срочной реализации запасов или 

оборудования, что нарушило бы ход производства и могло принести убытки. 

Финансовые активы мобильны и имеют, как правило, рыночную стоимость, 

совпадающую с номиналом. Нефинансовые активы в части запасов считаются 

ликвидными, но они немобильны по сравнению с финансовыми активами.   

В настоящее время, в республике получила признание и распространение 

методика анализа и оценки финансового состояния компаний при помощи 

коэффициентов (платежеспособности, автономии, финансирования, маневренности и 

др.), которые рассматриваются на основе статей и разделов бухгалтерского баланса. 

Расчет коэффициентов, заимствованный из зарубежной практики, пока не приносит в 

республике удовлетворительных результатов. 

Дело в том, что оптимальные численные значения или допустимые интервалы 

значений названных выше коэффициентов должны выводиться из многократно 

повторяющихся наблюдений больших массивов компаний, т.е. быть продуктом 

статистики последних. В странах с развитой рыночной экономикой такая статистика 

имеется. В республике же такой статистики практически нет. А значения 

коэффициентов, разумные для других стран, в Казахстане не находят почвы. Таких 

масштабов дебиторской и кредиторской задолженности, как в республике, в 

зарубежной практике просто нет, а та задолженность, что есть, очень мобильна, 

поскольку там принято выполнять обязательства. В республике возможен 

индивидуальный расчет коэффициентов по общепринятым формулам, например 

коэффициента общей ликвидности. Но он, может быть, сравним только с эталонным 

коэффициентом этой, же компании. Для расчета же эталона нужна серьезная 

статистическая информация, нужен специалист-аналитик в каждой компании и 

доверие первого лица компании к разработанному аналитиком эталону. Нужны 

инструкции по расчету эталонных значений коэффициентов, дифференцированные по 
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отраслям, утвержденные вышестоящими инстанциями. 

В период планово-управляемой экономики имела место централизованная 

статистика отраслей, а не хозяйствующих субъектов. Хозяйственные формирования 

наблюдались, с той или иной степенью правильности их статистического отбора, 

отдельными министерствами. Но министерства – в прежних их «амплуа» – были 

ликвидированы с переходом к рыночной экономике. Предполагалось, что вместо 

статистики отраслей возникнет статистика видов деятельности и статистика 

хозяйствующих субъектов. Этому должна была, очевидно, предшествовать большая 

методологическая и методическая работа, доведенная до стадии разработки 

инструкций. Но статистическая наука, как и многие другие отрасли науки, 

развивалась не в полной мере в годы становления рыночной экономики. Агентство по 

статистике РК, в настоящее время, определяет финансовые показатели макроуровня 

по косвенным данным, опираясь на натуральные показатели, поступающие снизу от 

предприятий. 

В органы статистики на местах поступают формы бухгалтерской отчетности 

предприятий №1 и №2 (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках). В 

органы налоговой службы поступают все формы бухгалтерской отчетности, но в их 

задачи входит не анализ, а выявление сокрытой деятельности предприятия. 

Разработка поступающих форм финансовой отчетности предприятий в органах 

статистики ведется слабо. Но главное – не с позиций финансово-экономического 

анализа, а с позиций сведения данных.  

В такой обстановке целесообразно наряду с признанием актуальности создания в 

республике статистики предприятий признать необходимыми рекомендации 

непосредственно предприятиям, а также пользователям бухгалтерской отчетности 

(банки, потенциальные инвесторы) – по проведению финансово-экономического 

анализа на основе отклонений от точки финансово-равновесия [4]. 

Таким образом, преимущество предлагаемой методики анализа перед 

коэффициентным методом состоит в том, что точка равновесия и шкала отклонений 

от нее определяются для каждого предприятия автономно, но по единообразной 

методике для всех отраслей (видов деятельности) и форм предпринимательской 

деятельности. При этом итоги данного анализа сравнимы между собой, а это 

позволяет ранжировать предприятия, группировать их по признаку степени 

финансово-экономической устойчивости. Кроме того, каждое отдельное предприятие 

может объективно оценивать динамику своего развития, делать обоснованные 

прогнозы на будущее, отбирать инвестиционные проекты с позиции финансово-

экономических преимуществ.  
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ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Усиление внимания к инновационной политике, ориентированной на решение 

экологических проблем, стало одной из главных ее тенденций в период недавнего 

финансово-экономического кризиса. Развитие зеленых технологий рассматривалось 

государствами в качестве мощного двигателя экономического роста. Наиболее ярко  

«зеленая» ориентация инновационной политики проявилась в таких странах как 

Бельгия, Венгрия, Канада, Китай, Нидерланды, Португалия, США, Франция и Япония 

и др.  

Модернизация традиционной экономики до уровня «зеленой» предусматривает 

значительные капиталовложения, которые можно мобилизовать только разумной 

государственной политикой и инновационными механизмами финансирования. 

Проблемы финансирования «зеленой» экономики состоят в том, что зеленые 

инвестиции, как и инвестиции любой другой формы, определяются многообразием 

финансовых и нефинансовых факторов, которые меняются в зависимости от сектора 

экономики, страны или других критериев.  

В Казахстане обеспечение доступным и долгосрочным финансированием 

приоритетных проектов приходится на АО «НУХ «Байтерек», к 2023 году видящее 

себя как основной финансовый агент Правительства Республики Казахстан, 

обеспечивающий диверсификацию, модернизацию и устойчивое развитие экономики 

страны и решение социально ориентированных задач государства. 

Несмотря  на  наличие  множества  инструментов для привлечения 

финансирования в экологически безопасное, низкоуглеродное и климатически 

устойчивое развитие, лишь некоторые из них подойдут для внедрения целевой 

технологии на конкретном рынке конкретного региона. В связи с этим, рекомендуется 

использование четырехступенчатого подхода к определению оптимального набора 

инструментов климатической политики, который представлен на рисунке [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Институциональный механизм стимулирования развития  

«зеленых» технологий 

 

Первый этап предусматривает выявление приоритетных низкоуглеродных и 

адаптационных технологий, которые наиболее адекватно будут отвечать задачам,  
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Выбор схем финансирования и стимулирования развития 
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сформулированным  в  рамках  стратегических документов по развитию регионов и 

территорий. В настоящее  время  Стратегии  социально-экономического развития 

регионов разработаны и утверждены для большинства субъектов РК. По отдельным, 

наиболее значимым, регионам подготовлены региональные программы по 

стимулированию ведения бизнеса с учетом потребностей окружающей среды. Этому 

способствуют Программа «Жасыл Даму на 2010-2014 гг.», Концепция перехода 

Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 гг., Концепция 

экологической безопасности Республики Казахстан до 2015 г., Совет по устойчивому 

развитию при Правительстве Республики Казахстан. Следует отметить, что 

экологический аспект технологического обеспечения развития упоминается и в 

принятой Новой экономической Политике Казахстана «Нҧрлы Жол», основой 

которой является План инфраструктурного развития, рассчитанный на 5 лет, где 

намерены участвовать более 100 зарубежных компаний. Общий инвестиционный 

портфель составляет 6 триллионов тенге, доля государства – 15%.  Средства будут 

направлены на дальнейшее преобразование экономики- развитие транспортной, 

энергетической, индустриальной и социальной инфраструктуры, малого и среднего 

бизнеса. 

В рамках второго этапа необходимо оценить основные барьеры на пути 

внедрения технологий. Развитию чистой энергетики в регионе, например, 

препятствуют следующие виды барьеров:  

1) информационные (осведомленность овозможностях внедрения различных 

энергетических технологий, техническая подготовленность территории, привычки и 

т.п.); 

2) институциональные (задержки при принятии административных решений, 

сложности межуровневых согласований на федеральном уровне предлагаемых 

регионамирешений и т.д.); 

3) технологические (инфраструктурные барьеры, права на интеллектуальную 

собственность и т.д.); 

4) регулятивные (дискриминирующая политика и меры государственной 

политики по стимулированию или ограничению наиспользование ряда технологий в 

контексте отрицательного антропогенного воздействия и т.д.); 

5) финансовые (первоначальные инвестиционные затраты, привлечение частных 

инвесторов, поддерживающее текущее финансирование на уровне регионов 

ужереализованных проектов и т.д.). 

Следующим шагом является определение оптимального набора  инструментов  

климатической  политики.  Возможная  методика  создания  приемлемого  

комплексавзаимодополняющихинструментов для привлечения инвестиций в 

климатические проекты предусматривает рядэлементов.Так, Президент РК Н. А. 

Назарбаев в послании народу Казахстана «Стратегия вхождения Казахстана в число 

50 наиболее конкурентоспособных стран мира» определил основные приоритеты 

национального развития в соответствии с основными направлениями. Одним из них 

является интеграция в мировую экономику, которая осуществляется посредством со-

вершенствования инвестиционной политики, что предполагает достаточные 

инвестиционные вливания, в том числе иностранные в новые бизнес-проекты [2]. 

Во-первых, речь идет о выработке системы источниковфинансирования.  

Необходимостимулировать  возможности осуществления климатических инвестиций 

с учетом сочетания различных государственных и частных источников. Такое 

государственно-частное партнерство обладает как преимуществами (обеспечивается 
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наращивание инвестиционных возможностей в климатической сфере), так и 

недостатками (увеличение риска реализации конкретного контракта, который может 

быть выражен в форме перечня специфических условий, сроков и требований к 

управлению для организаций государственного финансирования). 

Во-вторых, необходимо формулировать и реализовывать основные задачи 

государственной политики с учетом вида инвестиций, которые предполагается 

привлечь, конъюнктуры местного рынка и специфики местных барьеров для 

инвестиций в климатические проекты, описанные выше.В конечном счете, для 

содействия реализации основных задач климатической политики следует иметь в 

виду возможные вспомогательные инструменты: 

а) информационные, которые рассчитаны на повышение осведомленности 

населения о существующих климатических технологиях и подходах через 

распространение информации, повышение их технической подготовленности, 

преодоление негативных стереотипов, а также через повышение технической 

квалификации специалистов отрасли в сфере оценки, маркетинга, 

внедренияэксплуатации чистых технологий. В частности, в масштабе данного 

инструмента создаются информационные центры по энергоэффективности, 

предоставляющие объективную информацию по энергосбережению и 

возобновляемым источникам энергии, как частным лицам, так другим целевым 

группам;  

б) регулятивные – это стандарты, запреты, лицензии, законы о зонировании и 

права собственностидоступа. В зависимости от ситуации, такое административное 

регулирование может оказаться более эффективным и менее проблемным, чем 

прямые финансовые стимулы. Однако в некоторых случаях административное 

регулирование оказывается неэффективным, при этом следует выделить несколько 

причин:  

- часто при формировании набора инструментов используются типовые 

стандарты, отсутствует учет отраслевой и региональной специфики и видов 

используемых технологий;  

- потенциально данный рычаг управления может оказаться в руках отдельной 

группы участников рынка и использоваться для коррупционных действий; 

- набор регулятивных инструментов может послужить причиной увеличения 

транзакционных издержек инвесторов;  

в) рыночные – предполагают использование ценовых других экономических 

факторов для создания предприятиям, наносящим ущерб окружающей среде, 

стимулов по снижению выбросов.Выделим из их числа наиболее значимые: 

- фискальные стимулы (включая прямые субсидии), цель которых состоит в 

превращении внешних издержек во внутренние факторы ценообразования на товар 

или услугу с помощью различных средств; 

- инструменты, применяемые на ранних этапах развития рынка, например 

требования в области закупок («зеленые закупки» на государственном и 

региональном уровнях) или прямые дотации и гранты; 

- долговые и долевые инструменты – направлены на снижение рисков 

кредитования и инвестирования в экологически значимые проекты и позволяют 

привлечь частное финансирование на условиях более низкой стоимости капитала; 

- механизмы торговли, которые используются ради создания рынков для целого 

ряда экологических продуктов, включая схемы, направленные на сокращение 

выбросов (торговля квотами на выбросы), сохранение среды обитания и торговля 
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технологиями, обеспечивающими повышение качества воды. 

Система климатического финансирования предусматривает как 

государственные, так и негосударственные источники, которые отображены на 

рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Источники финансирования эко-инновационных проектов 

 

Нельзя также забывать, что реализация государственной политики требует 

определенных затрат. Любой комплекс мер и схема их применения влекут за собой 

дополнительные расходы для налогоплательщиков. Поэтому, в первую очередь, 

необходимо предпринять все возможные малозатратные действия для снижения 

инвестиционных рисков и обеспечения прибыли для проекта, включая упрощение и 

сокращение административных процедур или совершенствование системы 

информирования потребителей.  

Достичь положительные результаты и ускоренный темп развития эко-

инновационных проектов возможно на основе реализации следующих основных 

мероприятий:  

- формирование систем регионального маркетинга инновационного рынка, 

моделирования и прогнозирования научно-технического прогресса и 

территориального социально-экономического развития;  

- формирование инфраструктуры научно-инновационной деятельности, включая 

создание малых инновационных предприятий, региональных аналитических центров, 

центров коллективного пользования, центров трансфера технологий (в том числе на 

базе технопарков и научных парков ведущих высших учебных заведений;  

- совершенствование регионального механизма поддержки эко-инновационной 

деятельности и ее межрегиональной интеграции, включая разработку и принятие 

целевых программ в инновационной сфере, издание нормативных правовых актов 

региональных органов власти, направленных на обеспечение благоприятных условий 

для развития субъектов инновационной деятельности, формирование институтов 

микрофинансирования в научно-технической сфере, увеличение объема 

финансирования инновационного сектора из региональных и местных бюджетов 

(субсидии производства, экспорта, льготы по оплате аренды, льготные кредиты и др.);   

- создание условий для привлечения прямого и венчурного финансирования в 

инновационные малые предприятия, в том числе с использованием механизмов 

Источники финансирования эко-инновационных проектов

Государственное финансирование

Многосторонние 
институты и фонды 

развития

Агентства по 
кредитованию экспорта

Фонды под эгидой РКИК 
ООН

Двусторонние институты и 
фонды развития

Национальные институты 
развития и климатические 

фонды

Негосударственный сектор

Экологические 
финансовые рынки

Рынок капиталов
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федеральных программ, инструментов частного инвестирования в инновационные 

разработки на различных этапах их реализации;  

- развитие международной деятельности, направленной на кооперацию в научно-

образовательной и научно-инновационной сферах и продвижение 

конкурентоспособной инновационной продукции на зарубежные рынки;  

- развитие кадрового потенциала научно-инновационной деятельности, в том 

числе на основе создания многоуровневой системы подготовки кадров в ведущих 

высших учебных заведениях округа для инновационных сфер и секторов 

региональной экономики;  информационная поддержка инновационной деятельности, 

включая организацию семинаров, конференций, круглых столов, выставок и др. 

В связи с этим, для формирования направлений устойчивого развития 

экономики представителям органов государственной власти, занимающимся 

практическими вопросами развития на национальном и региональном уровнях, 

рекомендуется использовать вышеописанное руководство по стратегическим и 

финансовым решениям в поддержку экономически безопасного, низкоуглеродного и 

климатически устойчивого развития. 
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АДВОКАТТАРДЫҢ НЕГІЗГІ КҼСІБИ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ,  

ЭТИКАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ 

 

Қазақстан Республикасы Конституциясында [1] кепілдік берілген адам мен 

азаматтың қҧқықтары мен бостандықтарын қорғау, заңның бҧзылуын болдырмауға 

жҽне қҧқық тҽртібін нығайтуға жҽрдемдесу адвокаттың кҽсіптік міндеті мен биік 

адами борышы болып табылады. Осыған байланысты, адвокаттық кҽсіп 

қолданыстағы заңнама талаптарын дҽл жҽне сҿзсіз орындауды, адвокаттың мінез-

қҧлықтық ҽдептік нормаларын бҧзбауды, ҿзіне заң кҿмегі ҥшін жҥгінген адамды 

заңда кҿзделген барлық қҧралдармен жҽне ҽдістермен қорғауды талап етеді. Адвокат 

заң кҿмегін кҿрсету кезінде мынадай кҽсіби тҽртіптерді сақтауға тиіс: 

- кҿп кҥш-жігер не уақыт жҧмсауды талап ететін кажетті ҽрекеттер жасаудан 

жасқанбай ыждағаттылық пен қҧлшыныс білдіру, бҧл осы қызметті ешбір асығыстық 

жасамай жҽне жеңіл-желпі қарамай, яғни тапсырылған істі адал, мҧқият жҽне 

білімдардықпен орындап, кеткен уақытпен санаспай атқару керектігін кҿрсетеді; 
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- заң мҽселелерін қарап жатқан органдар мен лауазымды адамдарға қатысты ҿзін 

ҽдепті ҧстау, яғни оның сҿйлеген сҿзі, кепілдемесі, ҿтініші жҽне басқа да іс-ҽрекеті 

мемлекеттік органдардың беделіне нҧқсан келтірмейтіндей дҽрежеде болуға тиіс; 

- ҿз кҽсіби мінез-қҧлқын кҿмек сҧрап ҿтініш жасаған адамның қҧқықтары мен 

заңды мҥдделеріне сҽйкес қалыптастыра жҽне тежей отырып, істі негізсіз сҿзбҧйдаға 

салуға, заң кҿмегін кҿрсетудің заңсыз ҽдістеріне, алдауға жол бермеуге, егер 

жҥгінушінің талабы заңға қайшы болса немесе ол ҿз мҥдделерін қорғау ҥшін заңға 

томпақ қҧралдар мен ҽдістерді қолдануды талап етсе, адвокат оған заң кҿмегін 

кҿрсетудін бас тартуға міндетті [2, 235б.]. 

Жҽрдем сҧрап ҿтініш жасаған адамның мҥдделеріне адал болу жҽне оның 

мҥддеріне қарсы қандай да болмасын ҽрекет жасамау, яғни адвокат жҥгінушінің 

мҥддесін қорғаудың барлық заңды қҧралдар мен ҽдістерін пайдалануға, ешбір 

жағдайда да бҧрыңғы, соңдай-ақ енді ҿтініш жасаған адамдардың мҥддесіне қайшы 

келетін ҽрекетке жол бермеуге, істің заңды шешілімі аяқталғанға дейін ҿзіне 

қабылдаған міндеттемеден жалтармауға тиіс.Осы қағидалардың бҧзылуы кҽсіби 

ҽдептің бҧрмалануы, ал кейбір жағдайда тҽртіптік жазаның қолданылуына ҽкеп 

соқтыратын кҽсіптік парызды орындамау болып саналады. 

Азаматтар мен ҧйымдардың қҧқықтарын жҽне заңмен қорғалатын мҥдделерін 

қорғау жҿніндегі адвокат қызметі адвокаттардың процесуалдық қҧқықтарын 

анықтайтын, сондай-ақ адвокатураның ҧйымдастырылуы мен адвокаттық қызметті 

реттейтін заңнама нормаларымен тҽртіптеледі (атап айтқанда, «Адвокаттық қызмет 

туралы» 1997- жылғы 5-желтоқсандағы ҚР заңы) [3]. Сонымен қатар, кҽсіптік ҽдептің 

орныққан нормаларын жҽне адвокаттық кҽсіптің қалыптасқан практикалық 

тҽртіптерін басшылыққа алуға тиіс, олардың мақсаты азаматтардың жҽне 

ҧйымдардың қҧқықтары мен заңмен қорғалатын мҥдделерін жақсырақ қорғауға 

жҽрдемдесу болып табылады. 

Адвокаттардың ҽрбір алқасының жоғары органы адвокатура жҥйесінің ортақ 

принциптеріне сҥйене отыра, ҿз тҽртіптерін бекіту мақсатында 1998-жылғы 20-

тамызда «Адвокаттардың кҽсіптік ҽдеп тҽртібін» қабылдаған болатын. Ал, қазіргі 

таңда адвокаттардың ҽдеп тҽртібі Қазақстан Республикасы адвокаттарының жалпыға 

танылған халықаралық қҧқық нормаларын жҽне адвокаттық кҽсіптік қағидаларды 

негізге ала отырып, 2014 жылғы 26 қыркҥйектегі Адвокаттар алқасы делегаттарының 

екінші республикалық конференциясында бекітіп, қабылған «Адвокаттардың кҽсіптік 

ҽдебі кодексімен»  реттеледі [4]. 

Осы тҽртіптер ҽрбір адвокатты заң мен кҽсіптік ҽдеп нормаларын басшылыққа 

алуға міндеттейді. Заңдылықтың кез келген бҧзылуына тҿзбеушілік, имандылық, 

адамның қҧқықтары мен бостандықтарын қорғау, азаматтық табандылық, адалдық, 

ҽрбір заңгердің, ҽсіресе адвокаттың кҽсіптік қасиеті болуға тиіс.Адвокат заң кҿмегін 

адал кҿрсетуге, моральдық тазалықтың ҥлгісі мен адами мінез-қҧлықтың сҥйеніші 

болуға, ҿзінің кҽсіптік машығын ҧдайы жетілдіруге, қҧқықтық білімдер мен 

қолданыстағы заңнаманы белсенді насихаттауға тиіс.Адвокаттар процестің тең 

қҧқықты қатысушысы ретінде ҿз кҽсібінің абыройы мен беделін ҧстауға 

тиіс.Адвокаттың мінез-қҧлқы ол заң кҿмегін кҿрсету кезінде де, кҥнделікті 

тіршілігінде де заң мен адамгершілік принциптеріне сай болуға тиіс.Адвокат 

моральдық наразылық пен кіршіксіз жҥріс-тҧрыстың ҥлгісі болуы керек, ҿз білімдерін 

ҥнемі жетілдіруге, ҿзінің кҽсіби деңгейін жҽне іскерлік біліктілігін арттыруға, 

қҧқықты насихаттауға белсенділікпен қатысуға міндетті. 

Адвокатура ҥшін кҽсіби этика мҽселелері кҿптеген себептерге байланысты ҿзекті 
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болып табылады. Ең алдымен, адвокаттың адамдар тобының санасына ықпал етуіне 

мҥмкіндік беретін сот мінбесін пайдалануы осыған дҽлел болады. Демек, адвокаттың 

ізгі бейнесі қоғам ҥшін тікелей  мҽнге ие.Адвокат кҽсібінің моральдық қҧндылықтары 

туралы ілімді қалыптастыру адвокаттық этиканың маңызды міндеттерінің бірі. 

Адвокаттық тҽжірибеде туындайтын кҿптеген ізгілік дауларын адвокаттық этиканың 

жалпы мҽселелерін шешусіз дҧрыс шешу мҥмкін емес.Адвокат ҥшін этика талаптары 

– бҧл тек ізгілік бағдар ғана емес, сонымен қатар, бақылау белгісі болып табылады. 

Бақылау мҽселесі – басқа кҿптеген кҽсіптерге қарағанда, адвокаттық қызмет ҥшін 

мейлінше ҿткір болып табылады. Бҧл тағы да сол, адвокат – қорғаушының кҽсіби 

дербестігінің кеңдігімен шарттандырылады. Адвокатураны ҧйымдық басқарушы 

жҥзеге асырушы мемлекеттік  органдар да, адвокаттық ҧжымдардың ҿзін-ҿзі басқару 

органдары да,  адвокат қатынасқа  тҥсетін қҧқық қорғау  органдары да қорғау 

позициясын таңдау кезінде де, тактикалық амалдарды таңдау кезінде де, қорғаудың 

нақты қҧралдары мен ҽдістерін таңдау кезінде де қандай да бір міндетті нҧсқаулар 

қҧралдары мен ҽдістерін таңдау кезінде де қандай да бір міндетті нҧсқаулар бере 

алмайды. 

Адвокаттың қызметі жария қҧқықтық сипатқа ие болатындықтан, оның мазмҧны 

мен этикалық мҽтіні қҧқықтық кҿмек сҧрап жҥгінген тҧлғалардың мҥдделерін 

қорғаудың  барлық сатыларында адвокаттың ҿзінің қҧқықтық жҽне ізгілікті міндетін 

сезіммен анықталады. Клиенттерге кеңес беру кезінде қҧқықтар мен міндеттерді 

тҥсіндіре отырып, қҧқықтық сипаттағы шағымдар мен арыздар жасап, іске қатысушы 

тҧлғалардың мҥдделерін білдіріп, азаматтық ҿндірістің барлық сатыларында адвокат 

ҽр уақытта ҿз кҽсіби қызметінің  қоғам ҥшін маңыздылығын, ҿзі иеленіп жҥрген 

атақтың ары мен ожданын ҧмытпауы тиіс, ҥнемі  адвокатура беделін  арттыруға  

тырысуы керек. 

Сотты сҿзсіз сыйлау, судьяларға сыпайы қатынас – сҿзбен де, қимылмен де 

соттың абыройын кемітуге жол бермеуге, не сот ҽділдігін жеткілікті дҽрежеде 

сыйламайды деп тигізуге себеп бермеуге міндетті болатын адвокаттардың жҥріс-

тҧрыс ережелерінің бірі.Бҧл ережелер адвокат жҥріс-тҧрысының сыртқы 

белгілерінде: сотқа жҥгінгендегі сҿйлемде, ҧсынылған сҧрақтарға қандай кҿңіл 

бҿлетінінде кҿрініс табады. Осы мызғымас ережелерден ауытқуға ізгілік тҧрғысынан 

тыйым салынады, ол адвокатураның қоғамдық беделін тҥсіреді, сондықтан ол 

тҽртіптік теріс қылық ретінде қарастырылуы керек. 

Мҧндай бҧзушылықтарға  мысалы, адвокаттық сот мҥшелерімен,  олардың 

ҽрекеттерін немесе шығарған ҧйғарымдарын дҧрыс емес деп есептеуіне қарамастан, 

кірісуін жатқызуға болады. Сот отырысында мҽлімдеме жасай отырып, сотқа немесе 

судьяға қарсылық білдіру туралы ҿтінішті қолдай отырып адвокат сотқа қҧрмет 

кҿрсетпеу ретінде қабылдануы мҥмкін сҿздерге жол бермей, мейлінше сыпайы, ҽдепті 

болуы қажет. Ҿз сҿйлеген кезде адвокат қарсылық білдірген тҧлғаның қорлаушы, 

арсыз сҿздерін қайталамауға тиіс, ҿйткені бҧл сҿздер адвокаттың ҿзінен шығып тҧр 

деген ҽсер қалуы мҥмкін. 

Егер адвокат ҿз-ҿзін ҧстай алмаса жҽне ҿз тарапынан сотқа қатысты ашулы 

сҿздерге жол берсе, оның мҥшелерінің ҽрекеттеріне ерсілік білдірсе, оларға қатысты 

ескертулар айтса – бҧл адвокат этикасын жол берілмейтін бҧзу ретінде 

қарастырылып, тҽртіптік жауапкершілікке ҽкеліп соқтыруға тиіс.Адвокаттың сотқа 

деген сыпайы кҿзқарасы, ол істі қарауға қатысқанда ғана емес, сонымен қатар, ол іс 

жҥргізудің қатысушысы болмай, жай ғана сот отырысы залында отырғанда да талап 

етіледі.  
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Адвокаттың сотқа немесе оның мҥшелеріне қатысты ҽдепсіз мҽлімдемелері, сот 

пен залда отырған азаматтарға еген сыпайсыз қатынасы адвокаттық қызметтің 

қоғамдық маңыздылығымен, адвокаттың жеке абыройы жҽне ол иеленіп жҥрген 

атақпен сыйыса алмайды, сондықтан қатаң сынға алынуы тиіс.Егер адвокат істі 

қарауға қатыспаса жҽне сотта отырған тҧлғалардың арасында болса, оның ҿзінің 

сотқа деген ҽдепсіз қатынасының отырған халық ҥшін соттың абыройы мен 

адвокатура  беделін тҥсіретін жҥріс-тҧрыстың теріс ҥлгісі болатынын сезінбеуі 

мҥмкін емес. Іс жҥргізудің қатысушыларымен жеке ҽңгімелескен кезде де адвокат, 

сотты немесе оның абыройын тҥсіріп тҧрғандай  ҽсер қалдыратын сҿздерді айтпауы 

керек. 

Егер адвокаттар сотқа қажетті сыпайылық, ҽдептілік кҿрсетуге міндетті болса, 

олар судьялар тарапынан ҿздеріне қатысты тура сондай  қатынасты талап етуге 

қҧқылы. Адвокатура ие болған қоғамдық биік беделге, адвокаттардың ҿздерінің 

клиенттердің қҧқықтары мен заңды мҥдделерін қорғау жҿніндегі міндеттерін адал 

орындауы, судьялардың олардың қызметіне жҽне атағына деген сыпайы қатынасымен 

анықталады. Алайда, ҿкінішке орай тҽжірибеде кейбір кезедерде кейбір судьялардың 

жҥріс-тҧрысының дҧрыс еместігі, олардың іс жҥргізудің қатысушыларына ҽдепсіз 

кҿзқараспен қарайтын жағдайлар кездесіп жатады. Ҿзінің іс жҥргізушілік 

қҧқытарының бҧзылмауымен, тҿрағалық етушінің тарапынан ҿзіне деген ҽдепсіз 

қатынасымен адвокат сот ҿкілдігі функцияларын жҥзеге асыруға қажетті 

жағдайларды қалыптастыру жҽне ҿзінің ары мен абыройын сақтап қалу ҥшін барлық 

заңды тҽсілдерді  пайдалануы қажет. 

Адвокаттың заңға негізделген жҽне оның іс жҥргізу орнымен анықталатын 

мҧндай ҽрекеттерді, оның тек қҧқығы ғана емес, сонымен қатар, оның ізгі міндеті де 

болып табылады. Адвокат тҿрғалық етушінің ҿзіне деген ҽдепсіз қатынасты қоғам 

ҥшін маңызды функцияларды жҥзеге асыруға арналған қоғамдық ҧйым ретіндегі 

адвокатураның абыройына қол сҧғатынын ескеруі тиіс, сондықтан оның осыған ҧқсас 

ҽрекеттерге наразылығы адвокаттық кҽсіптің қоғамдық беделін қорғауға 

бағытталады. 

Ҿзінің, іс жҥргізудің қатысушылары – прокурор, сарапшы, куҽлармен қарым-

қатынасында адвокат – осы тҧлғалардың  қатысуы сот ҽділдігін жҥзеге асыру ҥшін 

қажетті болатындығына, олардың заңымен реттелген қҧқықтары мен міндеттері істі 

дҧрыс жҽне тез ашу ҥшін сотқа кҿмек ретінде пайдалануы керектігіне, заң осы 

тҧлғалардың, олар ҿз кҽсіби жҽне қоғамдық міндеттерін орындауы кезінде абыройы 

мен арын қорғайтынына сҥйену тиіс. 

Сонымен, сот ҿндірісіне қатысушы тҧлғалардың барлығына деген бҧлжымас 

ҽдептілік, сыпайылық пен байсалдылық – адвокаттың тек кҽсіби міндеті ғана емес, 

сонымен қатар, ізгі парызы да болып табылады. Ҿтініштер мен басқа да іс 

материалдарын талқылау кезіндегі байсалды дауыс ырғағы, айтылған ойларға мҧқият 

жҽне сыпайы жауап, пікірталасты ҽдепті мҽнерде жҥргізу жҽне т.б. – осының барлығы 

істі қарау кезіндегі адвокат жҥріс-тҧрысының нормасы (шегі) болуға тиіс. Бҧл 

ережелерден ауытқу адвокатқа тҽн емес, оның кҽсіби ары мен ол иеленіп жҥрген 

атақтың абыройына кір келтіретін жҥріс-тҧрыс ретінде қарастырылады, сондықтан ол 

тҽртіптік жауаптылыққа  ҽкеп соқтырады. 

Адвокаттық этиканың нормаларын мҧндай бҧзуға мысалы, мҽлімдемелер мен 

ҿтініштердегі адвокаттың ҽлдекімді қорлағысы немесе ренжіткісі келген ниетін 

кҿрсететін, толық, жеткілікті ойластырылмаған сҿйлемдер, іс жҥргізу 

қатысушыларына, атап айтқанда прокурорға қатысты, оның сҿздеріне емес, жеке 
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басына қарсы бағытталған ҽдепсіз сҿздер; прокурорды, куҽ, сарапшыны қорлау т.б. 

жатады.Сонымен, адвокаттық ҽдеп – бҧл адвокатура туралы қолданыстағы заңнама, 

адвокаттар алқасы Жарғысы жҽне адвокаттардың кҽсіптік этика Тҽртіптері 

шеңберінде реттелетін жҽне адвокаттық мінез-қҧлқы нормасынан туындаған 

практика. Оның мақсаты – жеке жҽне заңды тҧлғалардың заңмен қорғалатын 

қҧқықтары мен міндеті абыройлы қорғау. 
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АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ ЖОЛДАРЫ  

МЕН  ЖАҢА БАҒЫТТАРЫ 

 

Қазақстан ҥшін агроҿнеркҽсіптік кешен саласы – ең маңызды басымдық. 

Ҿйткені, жаһандану заманында азық-тҥліктік қауіпсіздік ҧлттық қауіпсіздікпен қатар 

қойылса, келешекте ауыл шаруашылығы тығырыққа тірілетін елдің қауіпсіздігіне де 

қатер болатынын сарапшылар болжайды.  

Бҧл жайында Мемлекет басшысы Н.Назарбаев былтырғы «Қазақстан-2050» 

стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 

Жолдауында нақты айтып, азық-тҥлік қауіпсіздігіне тҿнетін қатерді жаһандық сын-

қатерлер қатарына жатқызған болатын. Елбасының айтуынша, ҽлемдік халық саны 

ҿсуінің жоғары қарқыны азық-тҥлік проблемасын кҥрт шиеленістіріп отыр.  

«Бҥгіннің ҿзінде ҽлемде миллиондаған адам аштыққа ҧшырап, миллиардқа жуық 

адам тағамның ҧдайы жетіспеушілігін бастан кешіруде. Тамақ ҿнімдерін ҿндіруде 

революциялық ҿзгерістер жасамаса, осынау ҥрейлі цифрлар тек ҿсе тҥспек. Ендеше, 

біз ҥшін бҧл сын-қатер астарында орасан зор мҥмкіндіктер бар. Біз қазірдің ҿзінде 

астық дақылдарын аса ірі экспорттаушылар қатарына ендік. Бізде аса ірі экологиялық 

таза аумақтар бар жҽне экологиялық таза тағам ҿнімдерін шығара аламыз.  

Ауыл шаруашылығы ҿнеркҽсібінде сапалы секіріс жасау толықтай қолымыздағы 

нҽрсе. Бҧл ҥшін бізге жаңа тҧрпаттағы мемлекеттік ой-сана қажет болады», - деген еді 

Нҧрсҧлтан Назарбаев. Яғни, агроҿнеркҽсіп кешенін бҥгіннен жаңғырту ҽлемдік сын-

қатерлер арасында Қазақстанға зор мҥмкіндік ашпақ.  

Ал бҧл басымдықты уыста ҧстау ҥшін не қажет? Бҧл ретте Мемлекет басшысы 

ауыл шаруашылығын, ҽсіресе, ауыл шаруашылығы ҿніміне ҿсіп отырған жаһандық 

сҧраныс жағдайында ауқымды жаңғырту қажеттігін айтып, ҽлемдік азық-тҥлік 

нарығының кҿшбасшысы болу жҽне ауыл шаруашылығы ҿндірісін арттыру ҥшін 

бірқатар міндеттер жҥктеді. Олардың арасында ҽлемнің барлық елінде мҥмкін бола 
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бермейтін егістік алаңын ҧлғайту, егістік тҥсімін, ең алдымен жаңа технологиялар 

енгізу есебінен елеулі кҿтеру, ҽлемдік деңгейдегі мал шаруашылығы жем-шҿп 

базасын қҧру, экологияға баса назар аудара отырып, ҧлттық бҽсекеге қабілетті 

брендтер қалыптастыру міндеті алға қойылды.  

Бҧдан бҿлек, ауыл шаруашылығы саласындағы қайта ҿңдеуде жҽне саудада 

фермерлік пен шағын жҽне орта бизнесті дамытуға мҽн берілуі тиістігі ерекше атап 

ҿтілді. «Бҧл – ҿзекті міндет. Бҧл арада бізге: жер ҿңдеу мҽдениетін ҿзгерту жҽне жаңа 

ғылыми, технологиялық, басқарушылық жетістіктерді ескере отырып, мал 

шаруашылығындағы дҽстҥрлерімізді жаңғыртуымыз қажет. Аса ірі экспорттық 

нарықты меңгеру ҥшін біз қай азық-тҥліктің жаппай ҿндірісін басты етіп 

қоятынымызды айқындауымыз керек.  

Алынған шаралардың нҽтижесі 2050 жылға қарай ел ЖІҾ-дегі ауылшаруашылық 

ҿнімінің ҥлесі 5 есе артуы болуы тиіс», - деп нақтылаған болатын Мемлекет басшысы. 

Қазақстанның агроҿнеркҽсіп кешені бағытындағы ҧстанымы айқын. Елбасы 

тапсырмасына сҽйкес, еліміздің агроҿнеркҽсіп кешенінің 2020 жылға дейінгі 

дамуының жаңа бағдарламасы да қабылданды. Дегенмен, ауыл шаруашылығы 

саласында сапалы секіріс жасау ҥшін Қазақстанның ішкі жағдайынан бҿлек, 

жаһандық ауқымдағы мҽселелер де маңызды болмақ. Сондықтан да бір жағынан 

жаһандану ҥдерісінің белсенді қатысушысына айналған елімізге халықаралық сауда-

саттықтарға қатысты агроҿнеркҽсіптік бағытты қолдай тҥсу аса маңызды.  

Оның ҥстіне, Президент айтпақшы, жаһандануды ҧлттық мемлекеттерге тҿнген 

қатер деп емес, керісінше, қайсы бір бағыттар бойынша зор мҥмкіндік тудыратын 

объективті ҥдеріс деп қарауға болады. 

2013-2020 жылдарға арналған агроҿнеркҽсіп кешенін дамытудың салааралық 

«Агробизнес-2020» бағдарламасы еліміздің ДСҦ-ға келешекте кіруі қарсаңында, 

сондай-ақ Кеден одағы жағдайында бҽсекелестіктің кҥшеюіне байланысты ҽзірленіп 

отыр, дейді мамандар. 

Бағдарламаның негізгі мақсаттары  қаржы жағдайын сауықтыруға, агроҿнер-

кҽсіптік кешен ҥшін тауарлар, жҧмыстар мен қызмет кҿрсетулерге қолжетімділікті 

арттыруға, АҾК субъектілерін қамтамасыз етудің мемлекеттік жҥйелерін дамытуға, 

сонымен қатар, саланы мемлекеттік реттеу жҥйесінің тиімділігін арттыруға 

бағытталады. 

Жаңа қҧжат қолданыстағы бағдарламаға қарағанда агроҿнеркҽсіптік кешен 

субъектілерінің бҽсекеге қабілеттіктерін жоғарылатуды алға қойған. Яғни ҿндірістік 

директивалы бағдарламалардан алшақтап нақты жағдай жасау бағытына бет бҧрған. 

Осылайша, аталмыш бағдарламаны жҥзеге асыра отырып, енді бизнес 

ауылшаруашылық ҿнімдерін қайда сатуды, сондай-ақ егінді қалай егуді ҿздері шеше 

алады. 

Бағдарламаның негізгі мақсаттарына қол жеткізу ҥшін тҿрт бағыт бойынша 

жҧмыстар жҥргізілмек. Оның біріншісі – қаржылық сауықтыру. Ол кредиттер мен 

жобаларды қайта қҧрылымдау, қайта қаржыландыру, сондай-ақ, бар борыштарын 

ҿтеу ҥшін ауылшаруашылық тауар ҿндірушілерін қаржыландыру арқылы жҥзеге 

асырылады. Осылайша, мемлекет кредиттік жҥктемені жеңілдетеді жҽне кҿптеген 

ауылшаруашылық тауарларын ҿндірушілердің қаржылық тҧрақсыздығын 

болдырмайды. 

Екіншісі – агроҿнеркҽсіптік кешен субъектілері ҥшін қызмет пен жҧмыстарды, 

тауарлардың қолжетімділігін жоғарылату бағыты. Бҧл ретте агроҿнеркҽсіптік кешен 

субъектілеріне кеңес қызметін, білімдік, қаржылық, жҧмыс, тауарлардың 
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экономикалық қолжетімділігін жоғарылату бойынша мемлекеттік қолдау 

механизмдері арқылы міндеттер қойылған. Мҧнымен АҾК субъектілерінің жаңа 

мемлекеттік қолдау механизмдеріне, біріншіден, АҾК басымды инвестициялық 

жобалар ҥшін инвестициялық субсидиялар, екіншіден, қаржылық институттар 

алдында АҾК субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру жҽне сақтандыру 

қызметтерін субсидиялау, ҥшіншісі – берілген несиелер бойынша сыйақы 

мҿлшерлемесін субсидиялау жатады. 

Сондай-ақ, ҿсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы 

шикізатын қайта ҿңдеу жҽне қамтамасыз ететін салалардың ҿнімдерінің ҿндірісін 

субсидиялау бойынша жҧмыс ҿз жалғасын таппақ. 

Ал ҥшінші бағыт бойынша агроҿнеркҽсіптік кешен субъектілерін мемлекеттік 

қамтамасыз ету жҥйелерін дамыту шеңберінде фитосанитарлық қауіпсіздік жҥйесін 

дамыту, ветеринарлық қауіпсіздік жҥйесін дамыту міндеттерін шешу жоспарлануда. 

Шаралар фитосанитарлық жҽне ветеринарлық зертханалар қҧру жҽне жабдық-

тауға, фито жҽне ветеринарлық қауіпсіздіктің диагностикасы мен мониторингі, 

жануарларды бірегейлендіру, аурулардың таралу қаупін тҿмендету, сондай-ақ, 

жайылымдық мал шаруашылығы ҥшін жайылымдарды суландыруға бағытталмақ. 

Тҿртінші бағыт шеңберінде агроҿнеркҽсіптік кешенді мемлекеттік реттеу 

жҥйесінің тиімділігін арттыру бойынша ауқымды шаралар легі кҥтіп тҧр. Айталық, 

ауыл шаруашылығына агрохимиялық қызмет кҿрсету тиімділігін арттыру, АҾК 

субъектілерін ақпараттық қамтамасыз ету жҥйесін дамыту, ауылшаруашылық 

дақылдарын мемлекеттік сорттық сынау тиімділігін арттыру, АҾК субъектілері ҥшін 

мемлекеттік қызметтерді кҿрсету жҥйесін дамыту, ауыл шаруашылығындағы 

техникалық реттеу жҥйесін дамыту, АҾК-тегі мемлекеттік бақылау жҽне қадағалау 

жҥйесінің тиімділігін арттыру, органикалық ауыл шаруашылығы ҿнімін ҿндіру мен 

оның айналымын дамыту ҥшін жағдайлар жасау жҧмыстары осы тҿртінші бағыт 

бойынша жҥзеге асырылмақ. 

Бағдарлама ауылда бизнестің дамуына, салаға инвестицияның келуіне, бҿлініп 

жатқан қаржының тиімділігін жоғарылатуға мҥмкіндік береді деп кҥтілуде. 

Бағдарламаны іске асыруға 8 жыл ішінде барлығы 3 122,2 млрд. теңге қажет деп 

жоспарлануда. Бағдарламаны мемлекеттік бюджет есебінен іске асыруға жиыны 2 662 

млрд. теңге қажет. Қалған қаржыландыру облигациялық қарыздар (300 млрд.) жҽне 

Азық-тҥлік келісім-шарт корпорациясының (2,1 млрд.) сондай-ақ «ҚазАгро» ҦБХ» 

АҚ-тың (96 млрд. теңге) меншікті қаражатының есебінен жҥзеге асырылады. 

АШМ бюджетінің ҿсу қарқыны 2006-2016 жылдары 20,8 пайызды қҧрады. Осы 

қарқын сақталған кезде 2020 жылға дейін барлығы 8 жылда бюджеттің болжамы 4,2 

трлн. теңгені қҧрайды. Ал бюджеттің 7 пайыз ҿсімі кезінде 2012-2020 жылдар 

кезеңінде болжам 1 893, 6 млрд. теңгені қҧрайды. 2015-2016 жылдарға қаражат 

тапшылығы 196,9 млрд. теңге, атап айтқанда, 2015 жылы 106,2 млрд. теңге, 2016 

жылы 90,7 млрд. теңге болады, деді бағдарламаның қаржылық жағдайын тҥсіндірген 

министр. 

Бюджеттің 13 пайызы АҾК-ті мемлекеттік қамтамасыз етуді дамытуға бҿлінетін 

болады, қаржылық сауықтыру 12 пайыз ҥлес алады. Субсидиялау кҿлемі 2014 жылға 

қарағанда 4,5 есе артады деп кҥтілуде. 

Жоғарыда кҿрсетілген міндеттерді шешу ҥшін АҾК салаларын субсидиялау 

табиғи-климаттық жағдайларды, ҿткізу рыноктарының болуын жҽне ҿңірлерді 

дамыту ҽлеуетін ескере отырып сараланып жҥргізілетін болады. Осыған орай 

министрлік осы жылы ауыл шаруашылығы ҿнімінің нақты тҥрін ҿндіру ҥшін ауыл 
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шаруашылығы алқаптарын ҧтымды пайдалану бойынша ҿңірлерді мамандандыру 

схемасын ҽзірлеуге кірісті.  

Бҧл мемлекеттік субсидияларды саралау қҧралы болмақ. Осы бағытта ҽзірленген 

жаңа тетіктер инвестициялық субсидиялар, қаржы институттары алдындағы АҾК 

субъектілерінің қарыздарын сақтандыру жҽне кепілдік беру, екінші деңгейлі 

банктерді қорландыру, сыйақы ставкасын субсидиялау ауылшаруашылық техникасы-

ның лизингіне жҽне ауыл шаруашылығы ҥшін несие беруге дейін кеңейетін болады. 

Жаңа қҧралдармен қоса субсидиялаудың қолданыстағы тетіктері де жетілдіріледі. 

Субсидиялау тетіктерін табысты жетілдірудің нҽтижесінде ҿсімдік саласында 

тамшылатып суаруды пайдалану алаңы 2016 жылы 28,1 мың гектарға жетті. Ал бҧл 

2011 жылғы деңгейімен салыстырғанда 40 есеге жуық жоғары кҿрсеткіш. 

Ал мал шаруашылығына тоқталсақ, нҽрлі жҽне қатты азықтардың қҧнын 

арзандату ҥшін бір басқа 4500 теңге есеппен аналық малдың 1 басына субсидия тҿлеу 

шаруа жҽне фермерлік шаруашылықтарға жетіспейтін азығын сатып алуға мҥмкіндік 

берді. Ҿйткені барлық шаруашылықтар қажетті азықтардың барлық тҥрін ҿндіре 

алмайды. Бҧл шаралар аналық мал басының тҿмендеуін айтарлықтай қысқартып, елде 

малдың жалпы санының ҿсу қарқынын сақтауға мҥмкіндік береді. 

Қазіргі уақытта шамамен 30 пайыз шағын жҽне орта АҾК субъектілерінің тиісті 

жоғары ҿтімді кепілдікті қамтамасыз ете алмауына жҽне нашар қаржылық жай-кҥйіне 

байланысты қаржыландыруға қолжетімділіктері жоқ. Бҧл проблеманы Мемлекет 

басшысы аграрлық ҿндірістегі жеке инвестициялардың тҽуекелдерін тҿмендету ҥшін 

қарыздарға кепілдік беру мен сақтандырудың мемлекеттік жҥйесін енгізу жҿніндегі 

міндетті қоя отырып, «Ҽлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының 

басты бағыты» атты Жолдауында айтқан болатын. Осыған байланысты АҾК 

субъектілері ҥшін несиелік ресурстардың қолжетімділігін қамтамасыз ету жҽне АҾК-

ті белсенді қаржыландыру процесіне қаржы институттарын тарту мақсатында қаржы 

институттары алдындағы АҾК субъектілерінің қарыздарына кепілдік беру мен сақ-

тандыру жҥйесі енгізілетін болады.  

Қазіргі уақытта екінші деңгейдегі банктерде АҾК субъектілеріне кредиттер беру 

ҥшін жеткілікті ҿтімділік бар. Бҧдан басқа, кҿктемгі егіс жҽне кҥзгі жинау 

жҧмыстарын уақытылы ҿткізу ҥшін «ҚазАгро» ҦБХ» АҚ еншілес ҧйымдарының 

желісі бойынша жеңілдетілген кредиттік ресурстар бҿлінуде. Алайда, АҾК 

субъектілерінің кредиттік ресурстарға қол жеткізуінің негізгі проблемасы олардың 

нашар қаржылық жай-кҥйі жҽне тиісті ҿтімді кепілдік қамтамасыз етудің болмауы 

болып табылады. Бҧл проблема ҽсіресе шағын жҽне орта ауыл шаруашылығы 

қҧрылымдарына тҽн болып отыр. Осыған байланысты қабылданған бағдарлама 

аясында сақтандыру жҥйесі АҾК субъектілерінің ресурстарға қолжетімділігін 

кеңейтеді жҽне ауыл шаруашылығын белсенді қаржыландыру процесіне қаржы 

институттарын тартады. 

Жалпы алғанда, қарыздарды сақтандыру тетігі қаржы институттарының 

кредиттік тҽуекелін жеке сақтандыру компанияларының сақтандыруы болып 

табылады, мҧнда мемлекеттің рҿлі АҾК субъектілеріне сақтандыру сыйақысының 

сомасын ішінара ҿтеу арқылы кҿрініс табады. 

Бағдарлама ҧсынып отырған ақшалай жҽне тауарлы кредиттерге кепілдік беру 

тетігі екінші деңгейдегі банктердің атынан қаржылық агенттік мҽртебесі бар 

ҧйымдар, «ҚазАгро» холдингінің ҧйымдары жҽне ҿңірлердің ҽлеуметтік-кҽсіпкерлік 

корпорациялары АШТҾ-ге ақшалай немесе тауарлы кредиттің қайтарылуын 

қамтамасыз ету бойынша кепілдіктер беруі болып табылады. Ақшалай кредиттерді 
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АШТҾ-ге кредиттік мекемелер, ал тауарлы кредиттерді оларды ҿндіруге немесе 

ҿткізуге мамандандырылған ірі компаниялар береді. Бҧл жерде мемлекеттің міндеті 

қаржылық агенттік мҽртебесі бар ҧйым немесе ҼКК АШТҾ-ге берген кепіл сыйақы-

сының бір бҿлігін ҿтеуге келіп саяды. 

Ҽлемдік саудадағы аралас-қҧраластық пен алыс-беріс Қазақстанның ДСҦ-ға 

енгенінен кейін кҥшейе тҥседі. Бҽсекелестіктің нағыз кҿрігі сонда қызбақ. Ал бҧған 

бҥгінгі отандық агрария дайын ба? Ең бастысы, бҥгінге дейінгі Кедендік одақ 

аясындағы интеграцияда қазақстандық агроҿнеркҽсіп кешені қалай шыңдалды?  

Кейбір мҽліметтерге қарағанда, 2009 жылдан бері Қазақстанның Кедендік одақ 

мемлекеттерімен ауыл шаруашылығы тауарлары мен ҿңделген тауарларының 

айналымы 1 млрд. 26 млн. доллардан 1 млрд. 743 млн. Долларға дейін немесе 41 

пайызға артқан екен. «Мҽселен, Кедендік бақылау комитетінің мҽліметтеріне 

қарағанда, соңғы 4 жылда Кеден одағы елдерінен келетін ауылшаруашылығының 

ҿңделген ҿнімдері 1,5 млрд. долларға, яғни 2 есеге дейін артқан. Бҧл ретте 

қазақстандық экспорт 0,78 млн. доллар деңгейінде ҿзгеріссіз қалған. Ал бҧндай 

жағдайда ауылшаруашылығын дамытуға жіті назар аударып, отандық ҿндіруші 

сектордың бҽсекеге қабілеттілігін шыңдауды арттыра тҥспесе болмайды», - деп тҥйін 

дейді А.Кҥрішбаев.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Горнодобывающее предприятие – основное звено горнодобывающей 

промышленности, создаваемое с целью добычи и обогащения полезного ископаемого. 

В зависимости от горно-геологических условий добыча может вестись открытым или 

подземным способом[1]. 

Предприятие представляет собой сложную социально-экономическую систему, 

например производственное объединение горной промышленности и объектов 

народного хозяйства в целом (рисунок 1).  

Постоянное развитие более крупных систем производства меняет место 

предприятия, взаимодействие с другими подсистемами, а также требования к 

результатам деятельности. Данные изменения должны подчиняться условиям 

рациональности и должны достигать определенных результатов. Поэтому, все эти  

изменения стимулируют потребность в возникновении управления равно как 

значимого компонента функционирования общественно-финансовой концепции 

системы общества [1]. 

http://www.fitch.com/
http://www.stat.kz/
http://www.zakon.kz/
http://www.lib.ektu.kz/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=STATU&P21DBN=STATU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=622%3A658%2E15
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Рисунок 1 – Принцип системности управления горным предприятием 

 

Современные горнодобывающие предприятия представляют собой сложные 

промышленные предприятия с множеством различных отделений, отвечающими за 

разные сферы деятельности, связанные друг с другом и зависимые между собой[2]. 

Условия, складывающиеся на рынке, а именно скачкообразные перемены 

стоимости на оборудование, материалы, сырье, комплектующие, энергоносители 

усложняют долгосрочное планирование горного производства.   

Руководители горных предприятий в достаточной мере не владеютзнаниями в 

области современного менеджмента, и кроме того устройство управления многих 

горных предприятий не снабжено необходимым для квалифицированного управления 

инструментарием (методами, документацией по системам управления для решения 

наиважнейших задач).  

К значительному понижению эффективности горного производства приводят 

недочеты в функционировании систем управления производством. Недостаточность 

автоматизации процессов информационного сбора, обмена, обработки и хранения 

информации препятствует своевременному принятию управленческих решений, 

увеличивая предпринимательский риск [3].  

Система горного предприятия включает в себя несколько элементов: сырьевой, 

производственный и сбытовой [3].  

Под сырьевым элементом понимается поиск и разведка полезных ископаемых, 

рациональное использование минеральных ресурсов, стабилизация объемов добычи, а 

также переработка сырьевых ресурсов. 

Основанный на задаче успешного участия в конкуренции, производственный 

элемент дает возможность обходить конкурентов по уровню издержек на 

производство продукции.  

На горных предприятиях качество продукции обуславливается по многим 

показателям: содержание полезного компонента, физико-механические свойства, 

наличие примесей и включений.  

Для современной экономики также актуален сбытовой элемент. На рыночных 

условиях проблема сбыта занимает существенное место.  В сбытовой составляющей 
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подразумевается научно-технологическая область деятельности предприятия, т.е. 

вещественная инфраструктура рынка - дорожно-путевая сеть, автотранспортные 

ресурсы, складское хозяйство, транспортно-технологические комплексы.  

Важнейшими задачами управления горнодобывающих предприятий являются: 

1) повышение производительности труда; 

2) оптимизация процессов добычи и транспортировки, переработки и 

обогащения сырья; 

3) применение эффективных схем управления деятельностью предприятия 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Системные элементы эффективного управления горным 

предприятием 

 

Как современная система управления предприятием, менеджмент предполагает 

создание условий  для эффективного развития горных предприятий.  

Важное условие успешной деятельности горнодобывающих компаний - это 

разумное построение структуры горного производства.  

Для каждой отрасли существует свои специфические особенности и в частности 

для горного производства, а именно:  

1) единство принципов управления на всех ступенях горного производства; 

2) достижение и сохранение пропорциональности, оптимальной 

соотносительности частей системы; 

3) достижение непрерывности, ритмичности в движении производственных 

фондов, скорости в их кругообороте и обороте; 

4) оптимальное сочетание централизации и децентрализации в управлении; 

5) оптимальное число структурных подразделений в управляющей и 

управляемой подсистемах. 

Оперативное управление горным производством базируется на научно-

обоснованных принципах и с точным выделением функций управления (рисунок 3). 

Функции управления существуют на каждом уровне, на горном производстве от 

низшего звена до высшего. Каждый должен выполнять их самостоятельно или 

привлекать других. От организации руководства системы обязанностей и 

ответственности подчиненных зависит успешная деятельность предприятия [4].  

В горнодобывающей отрасли системами являются объекты проходческих работ 

и предприятие в целом. Объект проходческих работ состоит из множества 

взаимосвязанных между собой элементов - выработки, производственно-бытовые 

отделы, подземные и наземные здания и сооружения, рабочий персонал, 
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оборудование, горные машины, вспомогательные устройства. Каждые элементы 

подчинены единой цели и связаны между собой энергетическими, 

информационными, финансовыми и материальными потоками. Особенностями 

объекта проходческих работ являются: функционирование и прочные взаимосвязи 

технологических подсистем. Элементами в данном случае являются: буровзрывные 

работы, вентиляция шахты, уборка горной массы, возведение постоянной или 

временной крепи, доставка и транспортировка горной массы.  

Управление объектом проходческих работ – это совокупность действий, 

направленных на поддержание и достижения определенного уровня качества 

технологических процессов. Управление достигается совершенствованием 

организационной структуры и выполнением основных требований и предписаний. На 

наш взгляд наиболее оптимально будет выглядеть следующая структура управления 

горным производством (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Линейная структура управления в двух вариантах  

 

Для организаций, которые осуществляют небольшой объем работ и выпускают 

однородную продукцию, характерна линейная структура управления.  

В этой структуре управления каждый руководитель имеет все необходимые 

возможности для выполнения работ. Каждый управляющий берет на себя задачи 

управления производством, обеспечение оборудованием, организации труда, а также 

внедрения инновационных технологий. Директор и его заместитель распределяют 

должностные обязанности между собой [5].  

Таким образом, управление горным производством является актуальным и 

необходимым фактором на любом горнодобывающем предприятии. Горное 

предприятие представляет собой сложную обособленную единицу производственно-

хозяйственной системы, которая осуществляет разработку месторождений полезных 

ископаемых, а также переработку и обогащение рудных компонентов.  

Основываясь на экономических особенностях горной промышленности и 

предложенной линейной структуре управления в двух вариантах, представляется 

возможным повысить эффективность этой отрасли  благодаря усовершенствованию 

организации управления горным производством.  
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КОМПАНИЯНЫҢ БҼСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУДАҒЫ 

ҚАРЖЫ ҚҦРАЛДАРЫ 

 

Ғаламдану жағдайында барлық елдердің негізгі міндеті ҧлттық шаруашылық пен 

жекелеген экономикалык субъектілердің бҽсекелес қабілетін қалыптастыру жҽне 

қолдау болып табылады. Нарықтық талаптардың ерекшеліктерін ескере отырып, 

мемлекеттің ішкі экономикалық мҥмкіндіктері мен ҿндірістік ахуалын одан ары 

жақсарту максатында жаңа бағыттар белгіленуде. Ҿндірісті жаңаша қҧрудың, 

шығарылатын ҿнімдердің сҧранысын арттырудың маңыздылығы да артуда.  

Мемлекеттің экономикалық тҧрақтылығын қалыптастырудың негізгі бағыты 

ішкі ҿндірісті ҿркендету екені белгілі. Индустриалды-инновациялық даму 

бағдарламасының негізгі міндеттері: ғылыми кҿлемді жҽне жоғары технологиялық 

экспортты ҿндірістердің қҧрылуына жағдай жасау; жоғары қҧнды кызмет кҿрсету мен 

тауарлар пайдасына сай елдің экспортты деңгейін диверсификациялау инновациялык 

ҥрдістермен бірігіп, ҽлемдік шаруашылық жҥйесіне интеграциялау.  

Қазіргі заманғы кҽсіпорындар ҿздерінің бҽсеке бағытын нығайту ҥшін ҽлемдік 

нарықтың жоғарылап келе жатқан талаптары, тҧтынушылық сҧраныстың 

дифференциялануы, инновациялық айналымдардың азаю қажеттілігі жҽне ҿндіріске 

ғылыми-техникалық жетістіктерді енгізу мҽселелерімен бетпе-бет кездесуде.  

Ҽйтсе де, ғаламдық даму ҥдерімінің қазіргі кезеңінде колда бар жетістіктерге 

канағаттану жеткіліксіз. Тынымсыз ізденіс пен нҽтижелі іс-ҽрекетті арқау еткен 

ҽлемдік нарык ҿндірушілері барынша жаңа нарықтарды игеруге, ондағы 

тҧтынушыларды жаулауға белсене кірісуде. Нарықтың бҧл қатал шарты отандық ҿнім 

ҿндірушілердің бҽсекелік кауқарын нығайтуды, кҽсіпорындардың бҽсекелік 

қыспақтарға тҿтеп берерлік қабілетін арттыруды, ішкі жҽне сыртқы нарықтарда 

сҧранысы жоғары ҿнім ҿндіруге тиімді ҽсері бар тетіктерді айқындауды кажет етеді. 

Бҧл жағдай Республика Президентінің Қазақстан халқына Жолдауында айтылғандай: 

«Экономика біздің дамуымыздың басты басымдығы, ал экономикалық ҿсімнің 

барынша жоғары қарқынына қол жеткізу - негізгі міндетіміз болып қала береді.  

Ҧлттық экономикадағы нақты саланың дамуын қамтамасыз етуде, отандық 

ҿндірушілердің ҿнімдерін ҽлемдік нарықтың сҧранысына сҽйкестендіру бағытында 

атқарылатын іс-шаралардың  тобына шығарылатын ҿнімдердің бҽсекелік қабілетін 
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қамтамасыз ету мҽселесін жатқызуға болады. Қазіргі кезде ҿзекті болып отырған 

мемлекеттің экономикалық, азық-тҥлік қауіпсіздігін қалыптастыру ҽрекеттері де 

сыртқы ҿндірушілердің ҧқсас ҿнімдеріне тҿтеп бере алатын отандық ҿнімдердің 

ҿндірілуіне тҽуелді.  

Еліміздің табиғи, экономикалық, ҧлттық ерекшеліктеріне сай иелігіміздегі 

қҧндылықтарды барынша тиімді, ҽрі ҧтымды жҧмсау, тек ішкі нарықта ғана емес, 

ҽлемдік нарықта да жоғары сҧранысқа ие болатын халық тҧтынатын тауарлар 

шығару, сол нарықтың қомақты бҿлігін қосылған қҧны жоғары ҿнімдер ҿткізу 

арқылы иемдену, осы арқылы мемлекетіміздің беделін арттыру бҥгінгі таңда 

қарқынды жҥргізіліп жатқан саяси-экономикалық ҥрдістердің негізін қалайды.  

Сонымен қатар, тҧтыну нарығындағы ҿскелең талаптар да отандық тауар 

ҽндірушілерге шығаратын ҿнімдерінің бҽсекелік қабілетін арттыру мҽселесін 

алдыңғы қатарға койып отыр. Мҧның ҿзі бҽсекелік ортаның дамуына, ҿндірілетін 

ҿнімнің сапасын жоғарылатуға, бағаны тҿмендетуге ықпалын тигізіп, 

тҧтынушылардың кең кҿлемді сҧранысын қанағаттандыруға итермелейді. Бҽсекеге 

қабілетті ҿнім шығару кҽсіпорынның, саланың дамуына ықпал ететін негізгі фактор 

екенін уақыттың ҿзі дҽлелдеуде.  

Бҽсекеге қабілеттілік дегеніміз — кез-келген экономикалык объектілерге тҽн 

қасиет. Физикалық табиғатына жҽне атқаратын қабілетіне қарамай, барлық тауарлар, 

сондай-ақ оларды ҿндіру, пайдалану жҥйелері бҽсеке мҽселесі шеңберінде 

қарастырылады, тіпті мҧндай талдау аспектісі абстрактілі емес, нақты экономикалық 

қызметтің практикалық мҽні.  

М. Эрлих жэне Дж. Хайн пікірлері бойынша бҽсеке қабілеті – фирманың ҿз 

тауарын сату қабілеті.  

«Бҽсеке қабілеттілік» тҥсінігі XX ғасырдың 70 жылдарында Батыста пайда 

болды. Шамамен сол уақытта ҿнімнің бҽсеке қабілеттілігі мҽселесімен КСРО да 

айналыса бастады.  

Бҽсекеге қабілеттілік – ҿнеркҽсіптік ҿнімнің қҧндық жҽне сапалық 

параметрлерін ғана қамтымай, сондай-ақ кҽсіпорын қызметіндегі инвестиция мен 

инновациялық басқаруға, менеджмент деңгейіне тҽуелді жан-жақты ҧғым.  

Ҿнімнің бҽсекеге қабілеттілігі — тауарлардың тҧтынушы қажеттілігін жоғары 

деңгейде қанағаттандыруын жҽне осының арқасында нарықты ҿз орнын табуы. Басқа 

сҿзбен айтқанда, бҧл тҧтынушының талғамына сай келетін жҽне оның сатылуын 

қамтамасыз ететін ҿнімнің қасиеттері.  

Ҿнімнің бҽсекеге қабілеттілігінің сипаттамалары кандай? Оның негізгі 

кҧрауыштарын атап ҿтейік:  

А. Негізгі қҧрауышы ҿнімнің ҿзімен тікелей байланысты жҽне оның сапасына 

кҿп кҿңіл аударылады. Кҿптеген зерттеулер нҽтижесінде ҿнімді сатып алу туралы 

қорытынды шешім (30-35%) оның сапалық сипаттамаларымен байланысты екенін 

кҿрсетеді.  

В. Екінші қҧрауышы ҿнімді сату мен сервисімен байланысты. Тҧтынушы кҿбіне 

ҿнімнің сапасы тҿмен, бірақ сенімді жҽне қымбат емес сервиспен (мысалы, авто-

мототехника) сатылатын тауарды таңдайды.  

С. Ҥшінші қҧрауыш бҧл тҧтынушыга, субъективті фактор ретінде жағымды 

немесе жағымсыз ҽсерін тигізетінің бҽрі. Кҽсіпорынның бҽсекеге қабілеттілігін 

модельдеудің мақсаты бҽкелес кҽсіпорынның ҿнімдері арасында нарықты бҿлудің 

нарықтық механизмін модельдеуге келіп тіреледі. Мҧның негізінде ҿнімнің бҽсекеге 

кабілеттілігінің қалыптасуының механизмін кҿрсетуге болады (сурет 1). 
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1-сурет – Ҿнімнің бҽсекеге қабілеттілігінің қалыптасуының механизмі 

 

Кҽсіпорынның бҽсекеге қабілеттілігін оны басқа кҽсіпорынмен салыстырғанда 

ғана аныкталады, бҧл салыстырмалы кҿрсеткіш болып табылады. Ол берілген 

тауардың басқа тауарынан белгілі бір қажеттілікті  қанағаттандыру дҽрежесі бойынша 

айырмашылығын кҿрсетеді. Тауардың бҽсекеге кабілеттілігін анықтау ҥшін белгілі 

бір қажеттілікке сҽйкес келу дҽрежесі бойынша басқа тауарлармен салыстырып қана 

қоймай, сонымен бірге тҧтынышының тауарға жҧмсаган шығыны мен ҿз қажеттілігін 

қанағаттандыру ҥшін оның ҽрі қарай қолданылуы да есептеледі.  

Кҽсіпорынның бҽсекеге қабілеттілік мҽселесі қазіргі жағдайдағы ҽлемде ҽмбебаб 

сипатқа ие болды. Ҽрбір мемлекеттің тҧтынушының экономикалық жҽне ҽлеуметтік 

ҿмірі оның қаншалықты табысты шешілуіне карай байланысты. Бҽсекеге қабілеттілік 

- мемлекеттің, ҿндірушінің ҿнім шығару мен ҿткізудің мҥмкіншілігінің жиынтығы 

десек те болады. Бҽсекелік факторының ҿзі мҽжбҥрлік сипатқа ие, нарықтан 

ығыстыру қорқынышы ҿндірушілерді ҿз тауарлардың бҽсекеге қабілеттілігі мен сапа 

жҥйесімен тоқтаусыз шҧғылдануға мҽжбҥр етеді, ал нарық олардың қызметінің 

нҽтижелерін объективті жҽне қатал бағалайды. Дамыған бҽсекелестік нарықта 

ҿнімнің бҽсекеге қабілеттілігі оның коммерциялық табыстың шешуші факторы болып 

табылады. Бҽсекеге қабілеттілік тауардың нарық жағдайына, тҧтынушының 

қажеттілігіне тек сапа, техникалық, экономикалык, эстетикалық сипаттамалары 

бойынша ғана емес, сонымен бірге коммерциялық жҽне ҿткізудің басқа жағдайларына 

(баға, жеткізу мерзімі, ҿткізу жолдары, сервис жарнама) байланысты болатын кҿп 

аспектілі тҥсінік. Сонымен катар, ҿнімнің бҽсекеге қабіліттіліктің негізгі қҧрама 

бҿлігі болып эксплуатация уақытына тҧтынушының шығын деңгейі табылады. 

Басқаша айтқанда бҽсекеге қабілеттілік -нарыктағы табысты анықтайтын тауардың 

тҧтынушылық жҽне қҧндылық (бағалық) сипаттамалардың кешені, яғни бҽсекелес 

аналог тауарлардың алдында берілген тауардың артықшылығы. Тауарлардың артынан 

олардың ҿндірушілері тҧрғандықтан, сҽйкесінше бҽсеке қабілеттілікті кҽсіпорындар, 

Өнімнің сапасы Тұтынушылардың талғамы 

Өнімнің 

тұтынушылыққұны 

Төлем қабілетті 

сұраныс 
Өндіріс 

шығындары 

Өнімнің бағасы 
Аналогтар 

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі 
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кҽсіподақтар, фирмалар, мемлекеттің негізінде айтуға болады. Нарықтағы ҽрбір тауар 

қоғамдық қажеттіліктерін қанағаттандыру кҿрсеткішіне тексеру ҿтеді: ҽрбір сатып 

алушы  оның жеке қажеттілігін толығымен қанағаттандыратын тауарды сатып алады, 

ал барлық сатыпалушылар бҽсекелес тауарларға қарағанда қоғамдық қажеттіліктерге 

сҽйкес келетін тауарды сатып алады. Сондықтан ҿнімнің бҽсекеге қабілеттілігін (яғни, 

бҽсекелестік нарықта коммерциялық тиімді ҿткізудің мҥмкіншілігі) бҽсекелестердің 

тауарларын бір-бірімен салыстыру негізінде ғана анықтауға болады. Басқаша 

айтқанда, бҽсекеге қабілеттілік нақты бір сату уақытына байланысты салыстырмалы 

тҥсінік. Ҽрбір сатып алушыда ҿз қажеттіліктерін қанағаттандырудың бағалаудың 

жеке критериі бар болғандыктан, мҧнда бҽсекеге қабілеттілік жеке сипатка ие болады. 

Сондыктан, бҽсекеге қабілеттілік тҧтынушы ҥшін қызуғышылық туғызатын (берілген 

қажеттіліктерді қанағаттандыруына кепіл береді) қасиеттермен ғана анықталады. Бҧл 

қызығушылықтың шегінен шықкан ҿнімнің барлық қасиеттері бҽсекеге қабілеттілікті 

бағалағанда белгілі бір жағдайда оған қатысы жок деп есептеледі. Нормалар, 

стандарттар мен қҧқыктардың шамадан тыс асуы (мемлекеттік талаптардан басқа) 

ҿнімнің бҽсекеге қабілеттілігін жаксартып қана коймай, керісінше оны тҥсіреді, 

ҿйткені ол сатып алушының қҧндылығын кҿбейтпей, бағаның ҿсуіне ҽкеледі; 

сондықтан ол ҿнім тҧтынушыға тиімсіз болып кҿрінеді.  

Кҽсіпорынның бҽсекеге қабілеттілігінің зерттелуі оның ҿмірлік циклының 

фазаларына тығыз байланысты ҥздіксіз жҽне жҥйелі тҥрде жҥргізілуі тиіс. Мҧның ҿзі 

бҽсекеге қабілеттілік кҿрсеткіштерінің тҿмендеудің бас кезеңін уакытылы анықтау 

мен лайықты шешімдерді қабылдау (мысалы, ҿнімді ҿндірістен шығару, оны 

модернизациялау, нарықтың басқа секторына ауыстыру, т.с.с.) ҥшін қажет. Егерде 

ескі ҿнім ҿз бҽсекеге қабілеттілік ҧстанымын тҥгелдей жоймаса, ал кҽсіпорын жаңа 

ҿнім шығаруды кҿздесе бҧл экономикалық тиімсіз болады. Сонымен катар, ҽрбір 

тауар нарыққа шыққаннан кейін ҿзінің бҽсекеге қабілеттілік ҽлеуметін бірте-бірте 

жҧмсай бастайды. Бҧл процесті баяулатып, уақытша ҧстап тҧруға болады, бірақ оны 

тоқтату мҥмкін емес. Сондыктан, жаңа ҿнім ескі ҿнім бҽсекеге қабілеттілігінде 

маңызды жоғалтулар болған кезде нарыққа шығаруды қамтамасыз ететін график 

бойынша болжайды. Яғни жаңа тауардың бҽсекеге қабілеттілігі озық жҽне ҧзақ 

уақыттық болу кажет.  

Қазіргі заманғы кҽсіпорындар ҿздерінің бҽсеке бағытын нығайту ҥшін ҽлемдік 

нарықтың жоғарылап келе жатқан талаптары, тҧтынушылық сҧраныстың 

дифференциялануы, инновациялық айналымдардың азаю қажеттілігі жҽне ҿндіріске 

ғылыми-техникалық жетістіктерді енгізу мҽселелерімен бетпе-бет кездесуде.  

Ҽйтсе де, ғаламдық даму ҥдерімінің қазіргі кезеңінде колда бар жетістіктерге 

канағаттану жеткіліксіз. Тынымсыз ізденіс пен нҽтижелі іс-ҽрекетті арқау еткен 

ҽлемдік нарык ҿндірушілері барынша жаңа нарықтарды игеруге, ондағы 

тҧтынушыларды жаулауға белсене кірісуде. Нарықтың бҧл қатал шарты отандық ҿнім 

ҿндірушілердің бҽсекелік кауқарын нығайтуды, кҽсіпорындардың бҽсекелік 

қыспақтарға тҿтеп берерлік қабілетін арттыруды, ішкі жҽне сыртқы нарықтарда 

сҧранысы жоғары ҿнім ҿндіруге тиімді ҽсері бар тетіктерді айқындауды кажет етеді. 

Бҧл жағдай Республика Президентінің Қазақстан халқына Жолдауында айтылғандай: 

«Экономика біздің дамуымыздың басты басымдығы, ал экономикалық ҿсімнің 

барынша жоғары қарқынына қол жеткізу - негізгі міндетіміз болып қала береді. Нан 

ҿндірісі саласы ҿнімдерінің бҽсекеге қабілеттілігін арттыру  біртҧтас механизм 

ретінде нарықтық сҧраныс пен ҧсыныстың жалпы жағдайына, қоғамның дамуына, 
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адамзат мҽдениеті мен ой-санасына, қауіпсіздік пен эстетика жҽне экология 

талаптарына, сонымен қатар, кҽсіпорынның мҥмкіндігіне  сай  болуы  тиіс. 

Бҽсекеге қабілеттілік арттыру механизмі – кҽсіпорынның нҽтижелі жетістікке 

жету жолында атқаратын іс-ҽрекеттері арқылы сипатталады. Дҧрыс таңдап алынған 

механизм осы кҽсіпорынның нарықтық бҽсекелестерімен салыстырғанда ҧзақ уақытқа 

ҧтымды жағдай жасауына негіз  болады. 
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КҼСІПОРЫНДАҒЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ 

 ТЕОРИЯЛЫҚ СҦРАҚТАРЫ 

 

1970 жылдан бастап алып қарайтын болсақ, қазіргі уақыттағы ҽлемдік жҽне 

ҧлттық нарықтағы сыртқы жағдайлар, коммерциялық ҧйымдардың даму кезеңдері 

кҽсіпорын концепциясының экономикалық қызметі, теориясы мен тҽжірибесінде – 

стратегиялық концепциялық жоспарлауды пайдаланудың маңыздылығын 

айқындайды. Кҿрсетілген кешенді қызметтегі қиындықтар, динамикалық даму 

стратегиялық менеджментті қолдану қажеттілігіне себепші. 

Мақаланың мақсаты стратегиялық басқару процесінің жалпы схемасын 

қҧрастыру болып табылады. 

Ол ҥшін келесі міндеттерді орындау керек: 

-стратегиялық жоспарлау мен стратегиялық менеджмент теориясы мен 

тҽжірибесінің даму тарихын қарастыру; 

-стратегиялық жоспарлаудың ҽртҥрлі классификациялық мектептерін қарастыру; 

-қазақстандық жҽне шетелдік экономикалық ҽдебиеттегі стратегиялық 

басқарудың моделі мен алгоритмдік процестерін зерттеу; 

-тасымалдаушы кҽсіпорынға арналған стратегиялық менеджменттің модельдік 

процесін ҧсыну. 

Стратегиялық жоспарлаудың, сонымен қатар стратегиялық менеджменттіңдаму 

тарихы ҽлемдік сауданың дамуы, нарықтағы ҽртҥрлі тауарлар мен қызметтегі 

бҽскелестіктің қарқындылығы, сыртқы ортаның ҿзге де жоспардан тыс 

факторларының артуымен тығыз байланысты. 

Кҽсіпорынды басқаруға қажетті маңызды элемент – стратегиялық жоспарлауды 

зерттеместен бҧрын, ағымдағы термин тҥсінігіне сҽйкес келетін ҽдістемелерді 
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қарастырамыз. 

Стратегиялық жоспарлау процесінің астарында бизнестің ҧзақмерзімділік 

механизімін қайта ҿңдеу мен қолдау жҽне олардың ағымдағы нарық шартына сҽйкес 

жетістікке жету мҥмкіндігін арттыру тҥсінігі жатыр.Стратегиялық жоспарлаудың 

басты міндеті – кҽсіпорынның перспективті даму мҥмкіндігі, менеджменттің негізгі 

қорларын анықтауға байланысты. 

Ғылыми жоспарлаудың тарихи бірінші формасы қысқамерзімді жоспарлау, яғни 

қормен қамтамасыз ету мен бақылау тҥрімен сипатталады. Бҧл форма 1950 ж. соңы – 

1960 жж бастапқы кезеңдерін қамтиды [1]. М.Б.Шифрин бҧл кезеңді қаржылық кезең 

деп атайды, себебі аталған кезеңдегі менеджменттің негізгі міндеті кҽсіпорынның 

шығындарын басқару болып есептелді[2]. Аталған кезеңде іскерлік орта мен 

компанияның негізгі қор қажеттілігі салыстырмалы тҥрде тҧрақты болды. Сол себепті 

жоспарлау компанияның жылдық қаржысын қҧрастыру ретінде қарастырылды. 

Кейбір авторлар бҧл кезеңді жеке қарастырмайды, яғни келесі – ҧзақмерзімді 

жоспарлауға назар аударады [3]. Ҧйымның сыртқы орта тҧрақтылығын тҿмендеді. 

1960 жж. Жоспарлаудың негізгі ҽдістері – осыған дейін қалыптасқан 

тенденциялардың экстраполяциялануы болашақ ҧйымның дамуына ықпал етеді.1960 

жылдардың аяғы мен 1970 жылдардың басында кҽсіпорынның сыртқы ортасындағы 

тҧрақсыздық артты. Жоспарлау кҽсіпорынның сыртқы орта жағдайларын есепке ала 

отырып орындауды талап етеді. Кҽсіпорынның даму жоспары альтернативті нҧсқалар 

жиынтығын қҧрайды.Аталған бағыт «стратегиялық жоспарлау» атауына ие болды. 

Аталған жоспарлаудың басты ерекшелігі – сыртқы ортаның тҧрақты мониторингі, 

стратегиялық талдау мен ҧйымның мақсатына сҽйкес келетін адекватты 

реакцияларды ҿңдеу болып табылады. 1990 жж. отандық ғылыми басқару нарықтық 

қайта қҧрулармен тікелей байланысты дамудың жаңа кезеңіне ҿтеді. Стратегиялық 

жоспарлау облысындағы алғашқы жҧмыстар А.Н.Петрова мен Ю.В.Гусева  

еңбектерінде 1992 ж. жазылған [1]. Аталған мҽселе бойынша О.С.Виханский, В.С. 

Катькало, А.Т.Зуб, Р.А.Фатхутдинов жҽне т.б. ғалымдар зерттейді. 

Келесі стратегиялық ғылыми дамудың жекеленген бағыттарын қарастырамыз. 

ГенриМинтцберг жҥйеленген он мектепті қарастырды. 

 

Кесте 1 –Стратегиялық жоспарлау мектептерінің  негізгі постулаттары 
№ 

 

Бағыттары 

 

Негізгілері 

 

1 

 

Дизайн  

мектебі 

 

Стратегия тиянақты ойлау ҥрдісінің нҽтижесінде туындайды.Фирма 

қызметі SWOT- талдау нҽтижесінде бағаланады, келесі стратегиялық 

альтернативтер анықталады.ол компанияның жоғарғы басшылығымен 

бағаланып, ең ҧтымды стратегиялар таңдап алынады. 

2 

 

Жоспарлау 

мектебі 

 

Стратегияны қалыптастыру талдау жҧмыстарына негізделетін, нақты 

қадамдар бойынша ажыратылатын рационалды 

процесс.Компоненттерді байланыстырғаннан кейін «дҧрыс» 

стратегияға қол жеткіземіз. 

3 

 

Ҧстаным  

мектебі 

 

Ҽрбір сала белгілі бір стратегия саны бойынша 

шектелген.Стратегиялар анықталынған нарықтық ҧстанымның басқа 

да нарық қатысушыларына қатысты аналитикалық есептемелер 

негізінде қалыптасады. 
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4 

 

Кҽсіпорын 

мектебі 

 

Стратегиялық таңдау интуицияға, ал таңдаудың ҧтымдылығы 

менеджер талантына тікелей байланысты. 

5 

 

Когнитивті 

мектеп 

 

Минтцберг аталған мектеп осыған дейін қалыптасуы керек болған 

деген тҧжырым жасайды. Негізгі  идея – ойлау жҥйесі ақпарат пен 

стратегиялық қалыптасуларды қалай ҿңдейтіндігін зерттеу керек. 

6 

Оқыту  

мектебі 

 

Стратегиялық қалыптасулар кезекті, ҥнемі дамып отыратын процесс. 

Стратегиялар ҿндірістің барлық деңгейлерінде пайда болады. 

7 

 

Билік 

мектебі 

 

Минцберг екі бағытты атап кҿрсетеді: бірінші – ықпал етуге бейім 

индивидттер саяси кҿзқарастарды ҿзінің жетістікке жету жолына 

пайдаланады;екінші — компаниялар ҿздерінің сыртқы орта 

ҧйымдарына саяси ықпал етуін ҿздерінің мақсаттарын жҥзеге 

асыруна пайдалануы жатады. 

8 

 

Мҽдениет 

мектебі 

 

Стратегиялық шешім қабылдау процессі келесі нҽтижелерді 

береді:жалпы қабылданған дҽстҥрлер, тарих пен мҽдениет ҿз 

кезегінде стратегиялық шешім қабылдау процестеріне тікелей ҽсер 

етеді. 

9 
Сыртқы орта 

мектебі 

 

Сыртқы орта стратегияларға ҽсер етеді. 

10 

 

Конфигурация 

мектебі 

 

Стратегияның қалыптасу процессі уақытпен немесе жағдаймен 

анықталады. Кез келген ҽдістің тҥрі белгілі бір қалыптасқан 

жағдайларға сҽйкес келеді. Ол компанияның ауқымы мен ҿлшемі, 

ҧйымның нақты ортасы, тауардың ҿміршеңдік фазасына тҽуелді 

болып табылады. 

 

А.Н.Петров[1] ҿз еңбектеріндежҥргізген ағымдағы талдау классификациясы 

бойынша, автор келесідей қорытынды жасады: 

- белгіленген мектептер қатары ойдан шығарылған. Бҧл ең алдымен когнитивті 

мектепке қатысты; 

- классификацияда бірнеше мектептердің ҥйлесімді қиылысуы байқалады; 

- аталған мектептер стратегиялық қалыптасудың маңызды бір аспектілеріне 

назар аударғанымен, мектептердің ешқайсысы стратегияның қалыптасу процессін 

толықтай сипаттамайды. 

Біздің ойымызша, аталған ескертулердің болуы шартты қҧбылыс. Сонымен 

қатар, аталған классификация ҽртҥрлі негіздерге сҥйене отырып жҥргізіледі. Аталған 

алғашқы ҥш мектеп жҽне оқыту мектебі стратегияның алгоритмдік процессін 

қалыптастырудағы негізгі ҽдістемелерді пайдалануымен ерекшеленеді. 

Билік, кҽсіпкерлік, мҽдениет, қоршаған орта, конфигурация мектептері 

стратгияның қалыптасу барысындағы негізгі моменттер болып саналады. Сонымен, 

кҽсіпкерлік мектебіндегі негізгі момент басшылықтың интуициясы, билік мектебінде 

– саяси мотивтер, мҽдениет мектебінде – мҽдени қҧндылықтар, қоршаған орта 

мектебінде – кҽсіпорын функциясының сыртқы ортасы, конфигурация мектебінде – 

кҽсіпорынның ішкі іскерлік ортасы болып табылады. 

Жоғарыда аталған кемшіліктерге қарамастан, аталған классификация ең ҧтымды 

ерекшеліктерге ие. Автор стратегиялық жоспарлау мен менеджментке қатысты 

талдаулар жасап, аталған мектептердің ҽртҥрлі концепцияларының басты 
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ерекшеліктерін атап кҿрсетті. Аталған ақпарат тасымалдау компанияларының 

стратегияларын қалыптастыру барысына пайдалы болып табылады. 

Белгілі экономистердің еңбектерінде стратегиялық менеджментке байланысты 

контур тҥрі, алгаритмдердің блок-схемасы, стратегиялық шешімдерді қабылдаудың 

процесстерін сипаттау. Тҿменде аталған модульдердің кейбіреуін қарастырамыз. 

 А.Н. Петров ҿз еңбектерінде стратегиялық жоспарлау модификациясының 

негізгі ҥш тҥрін атап кҿрсетеді, ол келесі контур тҥрінде берілген[1]. 

 

Кесте 2 – Стратегиялық жоспарлау контурындағы негізгі ерекшеліктер 

Стратегиялық жоспарлау  

моделі 

Негізгі ерекшеліктер 

 

Гарвардской мектеп  

модельі 

 

Стратегиялық жоспарлау процессі мҥмкіндіктердің қиылысуы мен 

қоршаған ортаның сыртқы қауіптілігі (жетістікке жету 

факторлары) жҽне компанияның ҽлсіз тҧстары 

И. Ансоффа модельі 

 

Сыртқы орта сигналдарына реакцияның болуы, кҽсіпорынның 

дамуына қажетті басты мақсаттардың бірі.Келесі кҽсіпорын мен 

қоршаған ортаның ресурстық потенциалы жҥзеге асырылады. 

Кҽсіпорынның ҧйымдық элементтерінің жҥйелік эффектілігі 

есепке алынады. Жоғарыда аталған стратегиялар негізінде 

компанимяның дамуы қарастырылады. 

Заттық айырмашылығы – стратегиялық жоспарлау  процессінің 

ҥздіксіздігі, ҿзара кері байланыстың болуы. 

Г. Стейнера модельі 

 

Жоғарыда аталған модельдерді біріктіруге тырысу.Негізгі 

айырмашылықтар – стратегиялық, нақты орташа жҽне тактикалық 

жоспарлау барысындағы байланыстар кҿрсетіледі. 

 

А.Н.Петров ҿз еңбектерінде қарастырған  стратегиялық жоспарлау контурын 

пайдалануға ҧсыныс білдіреді. Оның негізгі ерекшеліктер тҿменде кҿрсетіледі. 

Стратегиялық жоспарлаудың қалыптасу процессі талдау кезеңінен басталады. Келесі 

мақсатты белгілеу жҥргізіледі – яғни ол дегеніміз кҽсіпорын қажеттілігіне сҽйкес 

орындалады. Ағымдағы стратегиялық жоспарлау контурының негізгі 

айырмашылықтары стратегиялық таңдау кезеңінде анықталады. Бҧл жерде 

стратегиялық иерархия қағидалары қолданылды. Негізгі (корпоративті) стратегиялық 

талдау негізінде кҽсіпорынның ҽрбір қҧрылымдық бҿлігі қарастырылады. 

Стратегиялық жоспарлау менеджменттегі ағымда туындаған жағдайларды 

тҥсіну, қалыптасқан жағдайларға сҽйкес болашақты жоспарлауға мҥмкіндік 

береді.Ҽлемде стратегиялық ойлау жетістікке жетудің басты кепілі болып табылады. 

Ҿзгеру жылдамдығы артқан сайын, стратегиялық жоспарлаудың рольі арта тҥседі. 

Табысқа жеткен компаниялардың барлығы дерлік ҥздіксіз стратегиялық жоспарлау 

процессін бекітеді, яғни олардың топ менеджерлері ҿздерінің жҧмыс уақыттарын 

компанияның сыртқы орта нарығында тҧрақтылығын сақтауы мен стратегияның 

қалыптасуын қалыпқа келтіруіне жҧмсайды.Келесі М.Б.Шифриным еңбектеріндегі 

алгоритмді қарастырамыз[2]. Аталған стратегиялық менеджмент процессі 1-ші 

суретте кҿрсетілген.  

Ағымдағы алгоритм авторы, фирмаға тиімді стратегияны қарастыру барысында, 

ең бастысы нақты концепция қажет – іскерлік, яғни менеджер компанияның 

нарықтағы ҧстанымына қатысты, ҧзақмерзімді даму курсын жоспарлай алуы керек. 
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М.Б.Шифрин алгоритм авторы жалпы стратегияны таңдағаннан кейін, тактика, 

саясат, процедура мен ережені талқылау қажет. Саясат тҥсінігінің астарында ішкі 

фирма кодексіне сҽйкес заңдар мен процедураларды қабылдау – яғни бҧл ҽрекеттер 

белгілі бір жағдайларда қайталанып отырады, ал ереже бойынша аталған жағдайларға 

сҽйкес нақты шешімдер қабылданады. Мақала авторының пікірінше, компаниядағы 

саясат стратегияға тҽуелді болмауы керек, ал процедуралар мен ережелер тактиканың 

бір бҿлігі болуы керек. Біздің пікірімізше, стратегиялық процестерді, генеральды 

(жалпы) жҽне меншікті деп ажыратқан дҧрыс болады. Генеральды стратегия – 

компанияның даму жолының ауылшаруашылық зонасына бағытталуы. Меншікті 

стратегия – ҧйымның ортақ мақсатты жҥзеге асыру жолындағы кешенді жинақталған 

ҽрекеттер жиынтығы. М.Б.Шифрин еңбектеріндегі ең ҧтымды момент «стратегиялық 

менеджмент» тҥсінігіне толыққанды анықтама беруі. Ол анықтама келесідей. 

Стратегиялық менеджмент – ол кері байланыстағы стратегиялық жоспарлау. 

Стратегиялық менеджмент процессінде тҧрақты жағдайлар болмайды, қабылданған 

жҽне қабылданатын шешімдердің барлығы ҧйым жағдайына сҽйкес ҿзгеріп отырады. 

Сыртқы жҽне ішкі факторлар белгілі бір уақыт аралықтарында компания мақсаттары 

мен оның стратегиялықдамуын қарастырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1 – М.Б. Шифрин бойынша стратегиялық менеджмент процессі 

 

Келесі, Н.В. Боровских еңбектеріндегі бҽсекеге қабілетті стратегияларды 

қарастырамыз [5]. Аталған процесс келесі кезеңдерден қҧралады: 

- сыртқы ортаға талдау жасау; 

- ішкі ортаны зерттеу; 

-стратегиялық бҽсекеге қабілетті мақсаттар мен қойылған міндеттерді анықтау; 

- стратегиялық алтернативті талдау мен стратегияны таңдау; 

- стратегиялық шешімдерді жҥзеге асыру. 

Жоғарыда аталған алгоритмдер бойынша, мысалдардың барлығы бір-бірімен 

ҧқсас, тек кейбір жерлерінде аздаған айырмашылық бар.Басты айырмашылықтардың 

бірі – қандай кезең бірінші жҥреді? Сыртқы орта мен ішкі ортаны бағалау немесе 

дамуға бағытталған мақсаттарды бір жҥйеге келтіру ме? 

Ағымдағы ҽдістемеде сыртқы орта талдауы бірінші кезекте қарастырылады, біз 

бҧл пікірмен келісеміз, себебң мҽселе даму жолындағы мақсаттарды 

айқындайтындықтан, кҽсіпорынның нарықтағы жағдайы, сыртқы факторлардың 
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кҽсіпорынға ҽсер етуін анықтап алуымыз керек. 

Ағымдағы ҽдістемеде екі кезең кҿрсетілмеген: Стратегияны іске асыруды 

бағалау мен бақылау. Сҽйкесінше, бҧл жерде стратегиялық жоспарлау туралы 

айтылады.Дегенмен қазіргі уақытта  тасымалдау қызметінде  екі кезең аса маңызды 

болып есептелінеді. 

Біздің кҿзқарасымыз бойынша, Н.В. Боровский ҽдістемесінің ең ҧтымды жағы, 

ішкі ортаның негізгі кҿрсеткіші кҽсіпорынның бҽсекеге қабілеттілігі болып табылады. 

Осы ретте ол бірнеше критерийлерді атап кҿрсетеді:ҿндірістік қорлармен қамтамасыз 

ету, материалды-техникалық қорлармен қамтамасыз етілуі, кадрламен қамтамасыз 

етілуі, қаржылық жағдай мен ҿнімнің бҽсекеге қабілеттілігі. 

Заманауи кҽсіпорынды басқару теориясы кҽсіпорынның институционалды 

ҽдістемесіне негізделеді, яғни ол мемлекеттің қоғамдық-экономикалық дамуын 

анықтайтын жалғыз фактор. Г.Клейнер  ҿндірістік кҽсіпорын арқылы «реформа осьі» 

ҿтуі керек деген, бҧл дегеніміз функционалды-тиімді, стратегиялық-бейімделген 

экономикалық модернизацияға бағытталған басты кҥш болып табылады. 

Кҽсіпорын «функционалды даму нҥктесі» болумен қатар, институциялық ҿсім, 

яғни позитивті экономикалық институттардың таралуы мен қолдауы болуы керек, 

мысалы контракция, интеграция, иерархия, «principal-agent» қарым-қатынасы, олар ҿз 

кезегінде функционалды экономиканың барлық деңгейіне ықпал етеді. Сондықтан 

заманауи кезеңдерде экономикалық динамика микроэкономикалы деңгейге жатады, 

ал нақтырақ айтатын болсақ – кҽсіорынды басқарудың ең жоғарғы деңгейі болып 

табылады [6]. 

Ҿндірістік кҽсіпорындарды реформалау біріншіден, жҥйелі процесстерді 

жетілдіру (ескі технологиялар, даму ҥстіндегі инновациялар, қҧрал-жабдықтарды 

жаңарту, тҿменгі контракт дисциплина жҽне т.б.), ал екіншіден  туындаған жаңа 

мҽселелерді шешу: 

- кешенді, мақсатты басқарудағы сапаның тҿмендеуі; 

- кҽсіпорындағы ҿндірістік процесстердің даму жолында туындаған 

қысқамерзімді кедергілерді шешуге тырысу 

- басқарушылар, қызметкерлер мен меншік иелері арасындағы туындаған 

сҧрақтарды шешу; 

- еңбек ҧжымдары арасындағы қарым-қатынас жҽне т.б. 

Классификациялық жоспарлауға А.И. Ильин бойынша келесі белгілер жатады: 

«қызметті қамту сферасы бойынша» жалпы жсопарлау (қарастырылып отырған 

мҽселеге қатысты , барлық аспектілер), жекеленген жоспарлау (белгілі бір облыстар 

мен параметрлерді қамтиды) жҽне  «ағымдағы ҿзгерістер есептемесі бойынша»: 

нақты жоспарлау; жсопарлау барысындағы икемділік. 

Владимиров Л.П. пікірі бойынша классификациялық жоспарлау (жоспарлау 

процессінің нҽтижесі болып табылады) «қызметке байланысты»:негізгі, 

басшылықтың ресми қабылдаған шешімдері; кездейсоқ, яғни альтернативті курс 

ҽрекеттерін сипаттайды, яғни ол негізгі жоспарда қарастырылмаған.[8].  

Стратегиялық жсопарлаудың негізін қалаушылар Альфред Д. Чандлер, Кеннет 

Эндрюс, Игорь Ансофф, Майкл Портер, Генри жҽне т.б. [1]. 

Жҧмыс барысында О.С. Виханскийдің пікіріне сҥйенеміз: «стратегиялық 

жоспарлау – аталған жоспарлаудың тҥрі, кҽсіпорынның негізі болып табылатын 

адамзаттық потенциалды негізге алады;ҿндірістік қызмет барысында 

тҧтынушылардың сҧранысын қанағаттандырады; ҧйымның қҧрылуына 

қажеттіліктерді қамтамасыз етеді, ҧйымның ҧзақмерзім ішінде жетістікке жетуіне 
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ықпал етуді мақсат етеді. 

Сондықтан, стратегиялық жоспарлау кҽсіпорынның мақсаттарын жҥйелеуге, 

функционалды мақсаттарын айқындауға бағытталады жҽне ҧйымның біріккен 

жҧмысын нҽтижелі етуге ҽсер етеді. Оның ең маңызды міндеті – кҽсіпорынның 

ҿміршеңдігіне қажетті ҿзгерістерді енгізу болып табылады. 

Сонымен стратегиялық жоспарлау дегеніміз, ресурстар мен стратегиялық 

жетістікке жету жолына қажетті мақсаттарды анықтау болып табылады. 

Стратегиялық жоспарлау кҽсіпорынның табысқа жетуіне қажетті, ҿзекті мҽселелерді 

қарастырады. Ағымдағы мақсаттар мен ресурстар мінездемесі кҽсіпорынның 

болашағына ҽсер етеді, сондықтан стратегиялық жоспарлау болашаққа негізделген 

мақсаттарды жҥзеге асыруға бағытталады. Стратегиялық жоспарлаудың міндеті, 

кҽсіпорынның мақсатын анықтау, табысқа жетуге қажетті стратегиясы, сонымен 

қатар кҽсіпорынның алдына қойған мақсатын орындауға қажетті саяси пікірлерді 

талқылау болып табылады. 
Стратегиялық жоспарлау кез келген кҽсіпорын мҽселлерін шешу барысында 

қолданылады: 
1) кҽсіпорынның ҿзекті мҽселелерімен тікелей байланысты. Ксҽіпорынның 

нарық шартына сҽйкес қызметтерін іске асыру кезінде, шешімдерді ҽр тҥрлі 
деңгейлерді ескере отырып қабылдау керек; 

2) болашаққа бейімделу.  Кез келген жоспарлау болашаққа негізделеді, бҧл ең 
басты тҥсініктеме, себебі стратегиялық жоспарлау болашақта туындауы мҥмкін 
мҽселелерді белгілейді, туындаған мҽселелердің алдын алу жолын қарастырады, осы 
негізде алдыға нақты мақсаттар қоя отырып, жетістікке жетуді алдыңғы орынға 
қояды. Егер қызметтің жаңа бағыты жоспарланатын болса, мысалы жаңа қҧрылғына 
пайдалану жҽне т.б. , аталған қызмет тҥрі мақсатқа жету жолындағы қадамдардың 
бірі, бҧл дегеніміз стратегиялық жоспарлау болып табылады; 

3) кҽсіпорынның дамуына кедергі келтіретін, сыртқы факторлар бақыланбайды. 
Яғни, стратегиялық жоспарлау сыртқы орта факторларымен тығыз байланысты. 
Сондықтан жоспарлау барысындағы жҥйе, бҽсекеге қабілетті орта мен 
тенденциялардағы ҿзгерістердің алдын алуды жсопарлайды. Осы аталғандар 
бойынша ғана жсопарлаудың бейімделуін қамтамасыз етуге болады. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Классические определения конкурентоспособности отводят нас к «рынку» как 

полю проявления способности конкурировать, «состязаться» в своих характеристиках 

товаров, услуг, людей, территорий, институтов и других объектов. Это показатель 

востребованности последних на различного рода рынках – глобальном, 

национальном, региональном и т.п., который отражаетстепень соответствия 

характеристик объекта рыночным требованиям по сравнению с другими здесь 

представленными. Поскольку конкуренция – соперничество товаров, участников 

рынка друг с другом, постольку «конкурентоспособность» относительна. Сделать 

вывод о том, насколько конкурентоспособен объект, возможно только в сравнении 

его характеристик с другими подобного рода объектами, а также с его же 

характеристиками, но в иные периоды времени. Пользуясь данной логикой, можно 

применить понятие конкурентоспособности к человеческим ресурсам. 

Фактор конкуренции универсален для ресурса любого вида и носит 

принудительный характер. В условиях высокой конкуренции на рынке труда 

работники вынуждены наращивать свои конкурентные преимущества. 

Конкурентоспособность человеческих ресурсовпонимается нами как такой набор 

качеств, которыйопределяет преимущества их носителя в системетрудовых 

отношений по сравнению с другими их участниками. Качества, которые данный 

набор образуют ипо различным критериям оказываются предпочтительнее, чем у 

других их носителей (конкурентов), представляют собой конкурентные 

преимущества.Такая трактовка конкурентоспособности возможна,если трудовые 

отношения понимаются расширительно – как отношения, складывающиеся в связи с 

участием в трудовой деятельности. В данном пониманиитрудовые отношения имеют 

место и в дотрудовой, и непосредственно в трудовой, и в послетрудовой фазе. 

Считается, что субъекты трудовых отношений выступают в одной из трех ролей 

– работника (организации работников), работодателя (организации работодателей), 

государства. Однако в современных условияхусложнения экономической системы, 

диверсификациипроизводства и институциональной эволюции такаяградация далеко 

не полностью отражает растущее многообразие интересов участников. Правомернее 

вестиречь не о субъекте как таковом, а о категориях субъектов. Характеристики и 

различия внутри них влияют натип, содержание трудовых отношений и 

формированиеконкурентных преимуществ.В качестве критериев выделения можно 

принять сферу занятости, место в служебной иерархии, отношение к собственности, 

квалификацию, форму занятости, профессиональную группуи т.п. У каждой из 

этихкатегорий субъектов могут быть свои специфическиеинтересы, определяющие 

характер трудовых отношений как внутри своей категории, так и с другими 

категориями. Такие отношения более формализованы и защищены.Отсюда 

проистекает неоднородность конкурентныхпреимуществ работников. Их стартовые 

позиции вконкуренции априори зависят от субъектной принадлежности, статуса в 

трудовых отношениях. 
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«Конкуренция», как упоминается во многих учебниках по экономике труда, – 

это один из типов социально-трудовых отношений наряду с дискриминацией, 

социальным партнерством, солидарностью и т.п. [1]. Институционалисты – 

приверженцы теориагентских отношений – считают, что такой тип трудовых 

отношений позволит решить проблему «принципала – агента»[2]. Однако системе 

трудовых отношений в рыночной экономике конкуренция имманентно присуща. Она 

возможна как на рынке труда, так и всфере занятости, как в трудовой, так и в 

посттрудовойстадии жизненного цикла человека.  

Предпосылкамиконкуренции являются: различия в качественных 

иколичественных характеристиках рабочей силы; определенный характер и 

специфическое содержаниетрудовых отношений, поощряющих соперничество; 

степень развитости рыночных институтов – формальных (законов) и неформальных 

(ценности, нормы поведения) в их соотношении с нерыночными. 

В контексте исследования конкурентоспособностиследует различать уровни ее 

формирования и сферыпроявления. Уровни: 

- индивидуальный (уровень личности), зависит отличных обстоятельств жизни 

человека; 

- коллективный (уровень организации), зависит оторганизаций, в которых 

обучался и работал человек; 

- общественный (уровень общества или сообщества, к которым относится 

человек). 

Уровень формирования в методологическом смыслене совпадает с уровнем 

проявления конкурентоспособности. Существует конкуренция на рынке труда и в 

процессе занятости. Первая наиболее исследована. Этосоперничество носителей 

человеческих ресурсов между собой, а также с нанимателями за лучшие 

условиятрудоустройства; она носит индивидуальный характер, способствуя 

индивидуализации системы трудовых отношений в целом. Обусловлена 

сравнительными качественными характеристиками рабочей силы, 

скорректированными на требования работодателя. Проявляется: 1) в плоскости 

горизонтальные трудовых отношений; 2) в плоскости вертикальных трудовых 

отношений. Конкурентоспособность человеческих ресурсов нарынке труда многие 

авторы сводят к конкурентоспособности работника, имея в виду эгоуровень 

проявления. Ее определяют как способность к индивидуальнымдостижениям в труде, 

представляющим вклад в достижение организационных целей [3]. Это показатель 

«селекции» наемных работников в зависимости отпотенциальной эффективности 

использования тех человеческих ресурсов, которыми они обладают, в деятельности 

организации. Основу конкурентоспособности составляют характеристики 

индивидуальных человеческих ресурсов – структура и качество человеческого 

капитала, такие как: 

- физические способности, здоровье, внешние данные; 

- интеллектуальные – умственные, творческие способности, знания и умения, 

профессиональный опыт; 

- психологические качества, моральные и нравственные установки, ценности, 

стереотипы мышления,взгляды на жизнь, личные мотивации; 

- происхождение, связи, фамилия, статус, принадлежность к сообществам; 

- коммуникативные способности, умение находить общий язык и 

«подстраиваться» и т.д. 
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Ю.Г. Одегов указывает, помимо умственных и физических характеристик, 

влияющих на ресурсы человека и определяющих их качество, на такие факторы, 

какчестность, порядочность, совестливость, ответственность, дисциплинированность, 

инициативность, физическое и душевное здоровье, законопослушность, 

богобоязненность, патриотизм, честолюбие, стремление ккарьере и т.п. К важным 

компонентам человеческихресурсов он относит здоровье, потенциал 

трудовоймобильности, репутацию, запас мотиваций [4]. Их неразвитость умаляет 

ресурсы личности. Однакоесли высокий интеллектуальный потенциал – неоспоримое 

конкурентное преимущество, то остальные элементы человеческого капитала могут 

как ослаблять, так и усиливать конкурентоспособность работника. То же касается 

нормморали, нравственных установок, внешних данныхпретендентов.Система 

трудовых отношений не свободна от конкуренции между работником и 

работодателем. На рынкетруда она проявляется в момент найма, заключения 

контракта. Работник и работодатель конкурируют за выгодные с точки зрения их 

интересов условия найма и занятости. Отдельный предмет данных отношений – 

ценарабочей силы, точнее то, как по-разному оценивают человеческие ресурсы 

работник и работодатель. Природатакой конкуренции – ценовая. Это соперничество 

задолю в доходе от экономической деятельности, приходящуюся на капитал – 

человеческий и вещественный. В горизонтальной плоскости происходит 

соперничество между работниками прираспределении производственных заданий, 

вознаграждения, поощрений; по вопросам трудовой дисциплины иорганизации труда. 

В вертикальной – это соперничествона грани торга с работодателем по аналогичным 

вопросам. С развитием экономики знаний совершенствуютсятрудовые отношения. 

Одно из последствий – ослабление как горизонтальной, так и вертикальной 

конкуренции.  

Совершенно исключить конкуренцию на эгоуровнетрудовых отношений на 

сегодняшний день не представляется возможным и нужным. Обострение 

конкуренции на мировом рынке, которой способствует использование различными 

странами генетически схожихтехнических систем, сближение технологий и 

глобализация экономики в целом, создает запрос на высокуюконкурентоспособность 

человеческих ресурсов как намикро-, так и на макроуровне. Необходимость 

«выживания» в эпоху конкуренции «знаний» создает запросна высокий уровень 

общего и профессионального образования, регулярное обновление знаний, развитие 

уработников креативных способностей и навыков самоменеджмента. 

Факторы конкурентоспособности человеческих ресурсов на макроуровне по 

характеру действия можноразделить на внутренние и внешние. Внутренние 

определяют конкурентоспособность субстанционально, задавая набор конкурентных 

преимуществ. Внешниевлияют косвенно, через сферу их формирования иреализации. 

Любой из внешних факторов детерминирует изменения в наборе внутренних 

факторов. Данный факт должен учитываться при выработке стратегии 

государственного регулирования, что подразумевает: 

- институциональное обеспечение равных стартовых возможностей в 

конкуренции и ориентацию государственной антимонопольной политики на 

единуюконкурентную среду; 

- укрепление институциональных позиций работника в трудовых отношениях и 

госконтроль методовреализации интересов со стороны как работника, так 

иработодателя; 
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- оптимизацию соотношения экономических источников воспроизводства 

человеческих ресурсов – факторныхдоходов и социальных трансфертов как 

стимулирующегои дестимулирующего конкурентоспособность начал; 

- поощрение вложений в человеческий капитал, втом числе увеличение 

государственных инвестиций вобразование и профессиональную подготовку. 

В целях повышения конкурентоспособности человеческих ресурсов на мезо- и 

макроуровне систематрудовых отношений должна базироваться: 

- на преимущественно переговорном характере разрешения разногласий; 

- согласовании социально-экономической политики, особенно в области 

политики доходов; 

- утверждении общечеловеческих ценностей в производстве и других сферах 

использования человеческих ресурсов. 

Такой подход, позволит повысить качество трудовой жизни; оздоровить 

процессы конкуренции, переориентировав их на рост трудовой и производственной 

активности; снизить уровень и остроту конфликтов в трудовых отношениях с 

переводом их в плоскость социального партнерства. 

Центр тяжести в совокупности факторов конкурентоспособности должен 

сместиться от внешних к внутренним, от косвенных и случайных к прямым, 

апеллирующим к интеллектуальному, творческому потенциалу человека – ресурсам 

личности. 
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НАЛОГ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Налог на транспорт является одной из важнейшего составного пополнения 

дохода государства. Так, на государственном учете только в одном Алматы состоит 

около 250 тыс. единиц автотранспортных средств с суммарным объемом двигателей 

свыше 500 млн. куб. см. Не сложный подсчет по действующим налоговым ставкам 

показывает, что в год доход города Алматы только от налога на автомобильный 

транспорт пополняется в среднем на 1 млрд. тенге. Особенностью налога на 

транспорт является то, что он помимо фискальной функции пополнения доходной 

части государства, выполняет регулирующую роль экономических отношений. 

Действительно, государство гибкой налоговой политикой стимулирует приобретение 

и использование транспортных средств, наиболее оптимальный в этот отрезок 

времени. Например, в Казахстане ставки налога на легковой автотранспорт 
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дифференцирован таким образом, что остается не выгодным приобретать автомобиль 

с объемом двигателя свыше 4000 куб.см. 

Плательщиками налога на транспортные средства являются юридические и 

физические лица, имеющие транспортные средства на праве собственности, 

доверительного управления собственностью, хозяйственного ведения или 

оперативного управления, которые состоят на государственном учете. 

Налог на транспортные средства уплачивается один раз в год, как правило, во 

время прохождения ежегодного технического осмотра, но не позднее 1 июля 

текущего года. 

Налог на транспортные средства вносится в доход местных бюджетов, при этом 

сумма уплаченного налога в пределах начисленных сумм подлежит вычету при 

определении налогооблагаемого дохода, что исключает эффект двойного 

налогообложения. 

Контрольные функции за сроками и размерами уплаты транспортного налога 

возложены на органы дорожной полиции или другие органы, осуществляющие 

государственный надзор. При регистрации, перерегистрации, оформлении 

доверенности на право управления, продажи, или ежегодного технического осмотра 

транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, должны требовать 

предъявления подтверждающего документа о полной уплате налога на транспортные 

средства. При отсутствии подтверждающего документа, регистрация, 

перерегистрация или технический осмотр не производится, а факты неуплаты 

гражданами налога в обязательном порядке должны быть сообщены этими органами 

налоговым органам.  

При объеме двигателя легковых автомобилей от 1500 до2000 кубических 

сантиметров, облагаемого по ставке 7-ми месячных расчетных показателей, и объеме 

двигателя от 2000 кубических сантиметров до 4000 кубических сантиметров, 

облагаемого по ставке 22-х месячных расчетных показателя, сумма налога 

увеличивается за каждую единицу превышения указанного объема двигателя на 12 

тенге. Для определения размера превышения, из облагаемого объема двигателя 

легкового автомобиля вычитается 1500 кубических сантиметров или 2000 кубических 

сантиметров, в зависимости от установленного размера налога. 

Согласно налоговому законодательству предусмотрены поправочные 

коэффициенты к налогам на транспортные средства исходя из сложившейся 

экономической ситуации и для обеспечения соответствующей безопасности 

эксплуатации транспортных средств. 

 

Таблица 1 – Расчет налога в месячных расчетных показателях (МРП) 

Объект обложения Размер налога (в месячных 

расчетных показателях) 

1.Легковые автомобили:  

До 1100 *) 4,0 

От 1100 до 1500 6,0 

От 1500 до 2000 7,0 

От 2000 до 4000 22,0 

От 4000 и выше 117,0 

2. Грузовые автомобили:  

Грузоподъемностью до 1,5 тонны 9,0 

Грузоподъемностью от 1,5 тонны до 5 тонн 12,0 
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Грузоподъемностью свыше 5 тонн 15,0 

Грузовые автомобили, полученные в качестве пая 

в результате выхода из сельскохозяйственного 

формирования 

4,0 процента от месячного 

расчетного показателя с каждого 

киловатта мощности 

3.Самоходные машины и механизмы 

на пневматическом ходу, за исключением машин 

и механизмов на гусеничном ходу 

3,0 

4.Автобусы:  

До 12 посадочных мест 9,0 

От 12 до 25 посадочных мест 14,0 

Свыше 25 посадочных мест 20,0 

5.Мотоциклы, мотороллеры, мотосани, 

маломерные суда (мощность двигателя мене 

55квт) 

1,0 

6.Катера, суда, буксиры, баржи, яхты:  

До 160 **) 6,0 

От 160 до 500 18,0 

От500 до 1000 32,0 

Свыше 1000 55,0 

7.Летательные аппараты 8,0 процента от месячного 

расчетного показателя с каждого 

киловатта мощности 

 

В случаях, если легковой автомобиль изготовлен (собран) в Казахстане после 31 

декабря 2013 года или ввезен на территорию Республики Казахстан после 31 декабря 

2013 года, то налог рассчитается в зависимости от объема двигателя (куб. см) по 

следующим ставкам: 

 свыше 3 000 до 3 200 включительно – 35 МРП; 

 свыше 3 200 до 3 500 включительно – 46 МРП; 

 свыше 3 500 до 4 000 включительно – 66 МРП; 

 свыше 4 000 до 5 000 включительно – 130 МРП; 

 свыше 5 000 – 200 МРП. 

Для легковых автомобилей на каждую единицу соответствующей нижней 

границы объема двигателя сумма налога увеличивается на 7 тенге. 

В зависимости от срока эксплуатации к ставкам налога на летательные аппараты 

применяются следующие поправочные коэффициенты: 

1) на летательные аппараты, приобретенные после 1 апреля 1999 года из-за 

пределов Республики Казахстан: 

свыше 5 до 15 лет эксплуатации включительно – 2,0; 

свыше 15 лет эксплуатации – 3,0; 

2) на летательные аппараты, приобретенные до 1 апреля 1999 года, а также 

приобретенные после 1 апреля 1999 года и (или) находящиеся в эксплуатации в 

Республике Казахстан до 1 апреля 1999 года: 

 свыше 5 до 15 лет эксплуатации включительно – 0,5; 

 свыше 15 лет эксплуатации – 0,3. 

Если в течение налогового периода автомобиль или другое транспортное 

средство находились в собственности менее двенадцати месяцев, то налог на 

транспорт, рассчитывается путем деления суммы налога на двенадцать и умножения 
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на количество месяцев фактического периода нахождения объекта налогообложения 

на праве собственности. 
Налог на транспортные средства исчисляется плательщиками самостоятельно, 

исходя из вида транспортных средств учетом налоговых ставок и поправочных 
коэффициентов. Уплата фактически причитающегося налога, исчисляемого по 
состоянию на 31 декабря отчетного года, производятся к 10 апреля года , следующего 
за отчетным.  

При уплате налога на транспортные средства до 01.04.99 г. физическими лицами 
и юридическими лицами, даже в случае не представления декларации, перерасчет 
налога не производится. 

Сумма налога вносится гражданами Республики Казахстан, иностранными 
лицами и лицами без гражданства в учреждении банка, а в сельской местности (где 
нет банка) – сельским администрациям. Гражданами при уплате налога выдаются 
квитанции установленной формы. 

Налог уплачивается независимо от того, находится ли транспортное средство на 
ремонте или не эксплуатируется по какой-либо другой причине, до снятия его с 
государственного учета. 

При отчуждении права владения транспортными средствами в течение года 
внесенные плательщиком суммы налога возврату не подлежат. 

При перерегистрации транспортных средств, в связи с изменением владельца 
или переменой места жительства на территории Республики Казахстан в текущем 
году налог вторично не уплачивается. 

На основании полученных сведений, ответственные работники налоговых 
органов производят начисление причитающейся суммы налога в лицевые счета 
налогоплательщиков по утвержденным ставкам и закрепленным территориальным 
участкам региона до наступления срока уплаты налога. 

В соответствии с данными лицевых счетов работники налоговых органов 
вписывают отдельной строкой причитающуюся сумму налога в платежные извещения 
формы № 1, где указывают сумму налога, срок уплаты, территориальный налоговый 
орган, код налога на транспортные средства с физических лиц, реквизиты органов 
Казначейства РК. 

В срок до 1 июня вручают их владельцам, при этом одновременно производится 
проверка по квитанциям факта уплаты за прошлые годы с последующей отметкой в 
лицевом счете налогоплательщика. 

По истечении срока проведения технического осмотра налоговые органы 
должны произвести акт сверки о прохождении технического осмотра с органами 
дорожной полиции МВД РК по установленной форме. 

Налоговые органы обязаны обеспечивать полный учет владельцев транспортных 
средств, как юридических лиц, так и физических лиц, завести на них лицевые счета и 
контролировать своевременность и поступления налога. 

По окончании срока проведения ежегодного технического осмотра налоговые 
органы производят акт сверки полноты и своевременности уплаты налога на 
транспортные средства с органами дорожной полиции. 

Налоговая система – это важный элемент государственного построения, 
обеспечения его жизнедеятельности. Роль налоговой системы сильно возрастает в 
демократическом обществе, с развитыми рыночными отношениями. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚЫТАЙ ХАЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫМЕН САУДА-

ЭКОНОМИКА САЛАСЫНДАҒЫ ҼРІПТЕСТІГІНІҢ БОЛАШАҚ КЕПІЛІ 

 

Қытай Халық Республикасы – Қазақстан Республикасының тҽуелсіздігін 

алғашқылардың бірі болып мойындап, елімізбен дипломатиялық қарым-

қатынастарды алғашқы болып орнатқан елдердің бірі. Сан ғасырлық тарихтан бері 

іргелес жатқан Қытайдың Қазақстанның тҽуелсіздігін алғашқылардың қатарында 

мойындап, дипломатиялық қатынастарды орнатуға асығуының себебі де бар болатын. 

90-жылдардың басында-ақ ҽлемдік деңгейде экономикасы қарқынды дамып, ҽлемдік 

нарықтың белді мҥшесіне айналып келе жатқан Қытайдың жаңадан пайда болған 

кҿршілес мемлекеттермен қарым-қатынас орнатуы кҥн тҽртібіндегі аса маңызды 

шаралардың бірі еді. Ҽсіресе, Қазақстанмен байланыс орнату тек аймақтық 

қауіпсіздік, шекара мҽселесі, кҿші-қон мҽселелері бойынша ғана емес, сондай-ақ 

экономикалық жағынан аса маңызды болды.  

Қазақстан мен Қытай арасындағы жалпы кешенді қарым-қатынас сатыларында 

сауда-экономиканың рҿлі маңызды болып табылады. Ол белгілі бір деңгейлерде 

кҿптеген факторларға байланысты: экономикалық ҿзара толықтырушылық, 

географиялық жақындық, кҥшті экономикалық даму жҽне екіжақты кең кҿлемді 

реформалардың жҥріп отыруы. Аталған мҽселелердің ішінде біз ҿз зерттеуімізде 

экономикалық қарым-қатынастың болашағын ғылыми талдауға талпыныстар 

жасаймыз. Қос мемлекет арасындағы экономикалық даму маңызды бірнеше 

мемлекетаралық, ҥкіметаралық келісімшарттар мен келісімдердің негізінде тҥзіліп, 

ҿзара ҽріптестіктің ҧстанымдары мен бағыттарын анықтап отырады. 

 Қазақстан Қытай ҥшін, ТМД кеңістігіндегі Ресейден кейінгі екінші нарық кҿзі 

болып табылады. Екі тарап арасындағы экономикалық даму деңгейі жылдан-жылға 

қарқын алуымен ерекшеленеді [1].  

Екі мемлекеттің бірлескен ҥкіметі мен кҽсіпкерлерінің кҥш салуымен 

экономикалық қарым-қатынас қанағаттанарлық кҿрсеткіштерді қҧрап келеді. Бҧл 

жерде Қазақстандағы экономикалық ахуалдың жақсара тҥсуін де атап ҿткен жҿн. 

Экономикалық дамуда Қазақстан ҥшін қаржы, ҿнеркҽсіп саласының жҽне мҧнай-газ 

секторларының алға қадамдар басуы сыртқы инвестицияларды тартуда негізгі рҿл 

атқаруда.  
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Соңғы онжылдықтар кҿлемінде ҚР мен ҚХР арасындағы сауда айналымы 

ҥздіксіз ҿсу ағымымен ерекшеленеді. Оның ішінде ресми мҽліметтер бойынша  

қазақстандық экспорт импорттан асып тҥседі. Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар 

айналымының қҧрылысы негізгі ретте мҧнай, кҿмір, темір, қара металдар, 

электролитті мыс, никель, алюминий жҽне де мал шаруашылығы ҿнімдерін сатудан 

тҧрады.  

Тауар айналымының ҥлкен бҿлігін тікелей жҽне шекара аймағындағы сауда 

қҧрап, оның 1/3 бҿлігі баспа-бас айырбас саудасы қҧрайды.  

1998 жылы ҚХР-ға Қазақстаннан экспорт 484,3 млн. долларды қҧрап, қытай 

импорт тауарлары 78,5 млн. АҚШ долларына шамалас болды. Бҧл мҽліметтерден 

кҿретініміз экспорт пен импорт арасындағы тепе-теңдіктің біршама алшақтығында. 

2001 жылы ҚР мен ҚХР арасындағы экспорт пен импорт ҧлғайып келесідегідей 

кҿрсеткіштерге ие болды: экспорт – 1004 млн. АҚШ долларын, импорт – 567 млн. 

АҚШ долларын қҧрады [2].  

Қазақстанның Қытаймен тауар айналымы 2008 жылы 12,24 млрд, АҚШ 

долларын қҧрап, 2007 жылмен салыстырғанда ширек ҧлғайған (9,2 млрд. долл. АҚШ). 

Қазақстанның Қытаймен сауда теңгерімі 2008 жылы жағымды ҽсер қҧрап жҽне 

Қазақстаннан Қытайға тауар экспорты 1,7 есеге импорт кҿлемінен артқан. 

2008 жылы экспорт 37% ҿсіп жҽне 7,7 млрд. АҚШ долларын қҧрады, экспорттың 

66% кең экономикалақ санат бойынша жіктеуге сҽйкес келетін шикізат тауарлары 

қҧрады. (КЭЖ) ҚР Қытайға шикізат экспортының қҧрылымы келесідей тҥрде кҿрініс 

алады: 53% — шикі мҧнай ҿнімдері, 8% — кен мен темір қосындысы, хром, жез, 5% 

— басқалары. 2008 жылы Қытайға Қазақстанның жалпы экспорт кҿлемінің 90% аса 

азғана қҧрайтын тауарлар. Қазақстан экспортындағы ҿнделген тауарлар ҥлесі (КЭЖ) 

2008 жылы 34% қҧрады. Қытайға Қазақстан жеткізетін ҿнделген ҿнімнің 90% 

ҿнеркҽсіптік шикізатты ҧсынады, ал нақтырақ: ҿнделген ҿнімнің 56% — бҧл 

металдардан бҧйымдар (жез сымдар, катодтар, цинк, феррохром, болат прокаттар), 

жанармай (11%), уран (8%), сондай-ақ тері (14%) жҽне тҥк (14%). 2008 жылы аталған 

барлық ҿнімдердің экспорты, феррохром мен жезден катодтардан басқа, 2007 жылмен 

салыстырғанда ҿсімді кҿрсетті. 

  Қытайдан Қазақстан импорты 2008 жылы 31% жҽне 4,6, АҚШ долларын 

қҧрады. Импорттың тауарлық қҧрлымы айтарлықтай диверсифицирленген (тауардың 

58 тобы шамамен импорттың жалпы кҿлемінің 50% қҧрайды). Импортталушы 

ҿнімнің 99% ҿнделген тауарды қҧрайды; 1%-ы шикізат ҿнімді қҧрайды. 

2008 жылы Қытайдан Қазақстан импорты мҧнай-газ қҧбырларының (23%) 

мҧржалары орын алды. Сонынан ілесе басқа да бҧрғылаушы жҽне жол машиналары 

(3%), қара металдан ҿзгеде металды қҧрастырушылар (1,6%). 

«2003 жылдың бірінші ширегінде ғана қазақстандық тауарлар экспорты 415 млн. 

АҚШ долларын қҧраса, ҚХР-дан импорт – 255 млн. АҚШ долларына жетті. 2003 

жылы екі ел арасындағы тауар айналымы  шамамен 3,3 млрд. АҚШ долларына тең 

болды». Аталған кҿрсеткіш қос мемлекет ортасындағы сауда-экономикалық 

қатынастар тарихындағы рекордтты кҿрсеткіш болып табылады. «Синьхуа» 

агенттігінің 2013 жылғы мҽлімдемесінде ШҦАА (Шыңжаң-Ҧйғыр автономиялық 

ауданы) мен Қазақстан арасындағы шекаралық кеден бекеттерінен ҿтетін тауар 

айналымының кҿлемі 13,4% дейін ҿсіп 22,82 млрд АҚШ долларын тҥзді. ШҦАА-ның 

аймақтық кеден ведомствосының хабарлауынша синьцзяндық КБҾН  (кедендік 

бақылау-ҿткізу нысандары) бойынша Қазақстанға экспорт 9,96 млрд. АҚШ долларын 
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(алдыңғы жылмен салыстырғанда 12,8% ҿсу), импорт кҿлемі – 12,86 млрд. АҚШ 

долларын (13,8% ҿсу) қҧрады. 

2013 жылы Қазақстанға экспортталған ҿнімдер арасынан машина қҧрылысы 

жҽне электртехникалық материалдар ҿнеркҽсібі бҧйымдарын жеткізу кҿлемі артқан. 

Статистикалық мҽліметтерге жҥгінгенде, киім мен тігін бҧйымдары экспорты 26,2% 

артып, жалпы айналымның 38,3% қамтыды. 

Мҧнай мен тау-кен ҿнеркҽсібі ҿнімдері Қазақстаннан Қытайға тасымалданатын 

негізгі тауарлар болып табылады. 

2013 жылы Қазақстаннан Қытайға тасымалданатын шикілей мҧнайдың импорты  

9,26 млрд. АҚШ долларын (14,3% ҿскен) қҧрады. Оның жалпы импорттағы кҿлемі 

72% жетті.  

2013 жылы Алашанькоу бҧрынғысынша Қазақстан мен Қытай арасындағы ірі 

КБҾН болып қала беріп, екі жақты тауар айналымындағы ҥлесі 71,2% кҿрсетті. Оның 

ҥстіне, 2013 жылдың 23 желтоқсанында Қытай мен Қазақстан бірлескен 

ауылшаруашылығы ҿнімдерін жылдам ҿткізу ҥшін, «Бақты» кедендік бекетінде 

«жасыл дҽліз» жобасы іске қосылды. Бҧл Қытайдың шекаралас елдермен арадағы 

бірінші кедендік жобасы болып табылды. 2015 жылдың қорытындылары бойынша 

Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айнылымының кҿрсеткіші 15 млрд. АҚШ 

долларын қҧрайды деген болжамдар бар[3]. 

Екі елде тауар айналымын ҧлғайту бойынша қосалқы қорлармен жабдықталған. 

Аталған контексте ерекше ҿзектілікке екі ел аймақтары мен кҽсіпорындарының 

тікелей экономикалық байланыстарының дамуы ие болады. Ол бойынша 

жҽрмеңкелер ҿткізу, таныстырылымдар ҧйымдастыру т.б.  Бҧл шараларды атқару 

бойынша Қазақстан-Қытай ақпараттық-консалтингтік орталығы Пекинде қҧрылды 

жҽне жҧмыстар жҥргізуде. Сонымен бірге, болашақта екі елдің ҥкіметтік органдарына 

бағалы ҧсыныстар жасай білетін жҽне ҿзара сауда-экономикалық ҽріптестікті кейінгі 

дамыту ҥшін тҧрақты жҧмыс атқаратын біріккен кҽсіпкерлер Кеңесін қҧру кҿзделуде. 

2003-2008 жылдарға ҽріптестікке арналған бағдарламада Қазақстан мен Қытай 

арасындағы ҿзара экономиканы жандандырудың нақты мақсаттары кҿрсетілген.  

Ҿзара сауда мақсаттарына анағҧрлым ҿркениеттік сипат беру ҥшін (жалпы тауар 

айналымының шамамен 20-30% шетелден ҽкеліп алып-сатушылар қҧрайды) тараптар 

орталық немесе шекара аймақтық сауда бекетін, оның ішінде Хоргос бекеті 

ауданында қҧру талқылану ҥстінде.  

Осыған орай, ШЫҦ аясында аймақтық ҽріптестікті реттеу туралы айта отырып, 

қатысушы мемлекеттердің бірегей емес қаржы мҥмкіндіктерін де ескеру қажет. 

Сондықтан да ШЫҦ-ның еркін сауда аймағын қҧру ҥрдісі кҥрделі де ҧзаққа созылу 

мҥмкін. Ықпалдасу XXI ғасырдағы ҽлемдік экономикалық кешеннің бір ерекшелігі 

болып табылады. Ол кҿптеген формалар мен деңгейлерге ие болып табылады. Бҧл тек 

қана сауда-экономикалық қарым-қатынастарды дамыту емес, аймақтық жҽне 

аймақаралық ҿндіріс кешендерін қҧруға негізделеді.  

Жалпы жоғары кҿрсеткіштерге ие екі жақты сауда-экономикалық қатынастарға 

қарамастан, инвестициялық қызметтерге байланысты бірқатар мҽселелер бар болып 

табылады. Олар: Қытайдың Қазақстанға бағытталған жеткіліксіз жҽне ірі кҿлемді 

емес тікелей инвестициясына керісінше Қазақстанның Қытайдағы инвестициялық 

салымдары ҿсу ҥстінде.  Қытай тарапының инвестициялық салымдарының 70% 

мҧнай-газ секторына бағытталған. Сараптай отырып, кҿрші мемлекеттің бір салалық 

инвестициялық мҥдделері басым шектелетіндігін қорытындылауға болады. Қытай 



87 
 

Қазақстанның мҧнай жҽне газ кҿздеріне қол жеткізе отырып, энергетикалық 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тырысады[4]. 

Қазақстан мен Қытай арасындағы «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» Жобасы 

бойынша энергетикалық ҽріптестікте мҧнай тасымалдаудың алыс арақашықтығына 

назар аудару қажет. Тасымалдаудың қашық болуы мҧнай бағасына ҽсер етіп, оның 

қымбаттауына себеп болуы мҥмкіндігі жҽне Қытай ШҦАА-ның Тарим бассейнінде 

анықталмағын энергетикалық ресурстардың ашылуы, еліміздің мҧнай саласындағы 

бҽсекелестігінде мҽселелер туғызары сҿзсіз. Қытай тарапынан орнатылатын мҧнай 

қҧбырлары стратегиялық бақылауларды Қытайға қалдырып, бірқатар саяси 

ықпалдарды беретін болады. Сауда-экономикалық ҽріптестік бойынша тауар 

айналымының кҿлемі қолда бар мҥмкіндіктерге сай келмейтінін атап ҿттік. Тиісті 

экспорт-импорт операцияларындағы реттеулер мен бақылаулардың жоқ болуы 

мҽселелердің туындауына негіз болуда. Қазақстан Қытайға асыл металдарға 

жатпайтын металдардан жасалынған бҧйымдарды жҽне минералдарды 

(рафинатталған мыс, мыс сынығы) экспорттайды, ал, Қытайдан машиналар мен 

қҧрал-жабдықтар, химия ҿнеркҽсібінің ҿнімдері мен тігіні бҧйымдарын импорттайды. 

Аталған тізімді ҧлғайтатын тетіктер бар. Алайда, ҽлсіз шекара маңы инфрақҧрылымы, 

шектеулер, жҥк тасымалдаудағы Қытай тарапынан жасалынатын техникалық 

кедергілер барлығы бірқатар мҽселелерді ортаға шығаруда. 

Ҽділет Министрлігінің мҽлімдеуінше (2013 жылғы)  Қазақстанда 78 қытайлық 

компаниялардың ҿкілдіктері аккредиттелген, қытайлық капиталдың ҥлесімен 3964 

кҽсіпорын жҽне олардың 65 филиалдары тіркелген [5]. 

 Аталған компниялар мен кҽсіпорындар қазақ-қытай экономикалық қарым-

қатынастарын нығайтудың болашақ кепілдері болып табылады.  

Қорыта келе, Қазақстан-Қытай байланыстарының тереңдеуі, Қытай жҽне 

Қазақстан ҥшін маңызды болып табылады. Себебі, аймақтағы тҧрақты саяси-

экономикалық дамуыда сақтауда жҽне оны ҽрі қарай дамытуда екі елдің де басты 

міндеті болып табылады. Ал Қазақстанның келешекте 50 мемлекет қатарына ену 

стратегиясын жҥзеге асыруда бҧл байланыстардың нақты жҽне сауатты жҥргізілуі 

маңызды. Қайткен кҥнде де Қазақстанның адам санының аздығы жҽне 

инфрақҧрылымның ҽлсіздігі Қытай елімен санасуға мҽжбҥр етеді.Сондықтан да 

Қазақстан мен Қытай мемлекетімен ара- қатынасын жетік зерттеп, Қазақстанға тиімді 

жҽне ҿз мҥддесін қорғай алатындай саясат жҽне оны жҥзеге асыру қҧралдарын 

қалыптастыру қажет. 
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КҼСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ РЕСУРСТАРЫН ҚҦРУ ЖҼНЕ  

ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев 

«Қазақстан – 2030 Барлық Қазақстандықтардың ҿсіп-ҿркендеуі қауіпсіздігі жҽне ҽл-

ауқатының артуы» халыққа Жолдауында: «Біз – саналы да жігерлі халықпыз. Егер 

ойын ережелері айқын белгіленіп, олардың орындалуы объективті негізде қамтамасыз 

етілсе, онда Қазақстан азаматтарының нарықтық экономикаға тез бейімделетініне 

менде кҥмҽн болмайды.» [1], – деп айтқандай, қазіргі уақытта болып жатқан 

нарықтық қатынастар кҽсіпорындардың шаруашылық жҥргізуші субъект ретінде 

қҧқық жағдайларын едҽуір нығайтып, олардың кҿптеген ҿндірістік жҽне қаржылық 

мҽселелерді ҿз бетінше шешуіне мол мҥмкіншілік ашты. Атап айтқанда, ішкі жҽне 

сыртқы нарықта білікті серікті талдауға қол жетті, ҿйткені болашақтағы бірлескен іс-

ҽрекеттің тиімділігі кҿбінесе осыған байланысты болады. Кҽсіпорындар бҧрынғыдай 

жоғары жақтың сілтеуімен емес, контрагенттерді (жабдық-таушы, сатып алушы, 

мердігер, банк жҽне т.б.) қазіргі кезде ҿз қалауы бойынша алады. Олардың ҿздеріне 

іскер серіктерді қаншалықты дҽл қатесіз талдауымен нарықтық қатынастар негізінде 

мҥмкіндігінше тез жҽне дҧрыс бағдар тауып, ҧстауына қарай жҧмыстарының 

тиімділігі ҽр тҥрлі болады. Басқаша айтқанда, шаруашылық жҥргізуші субъектілердің 

қызметінің жетістіктерін басқару деңгейіне, қабылданған шешімдердің 

объективтілігі, нақтылығы, шҧғылдығы мен ғылыми негізделуіне тікелей тҽуелді. 

Ҥйлесімді шешімдердің қабылдануы, материалдың, еңбек жҽне қаржы ресурстарын 

тиімді пайдаланып, еліміздің экономикалық ҿсуіне бағытталатыны белгілі.  

Қазақстан Республикасының Президенті Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев 2009 

жылдың 28 ақпанында ҿткен Парламент палаталарының бірлескен отырысындағы 

«Жаңа Ҽлемдегі Жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына дҽстҥрлі Жолдауында: 

«Біз ҽділ бҽсекелестік орта қалыптастыру мен экономикалық ойыншылардың бҽріне 

бірдей жағдай туғызу жҿніндегі жҧмысты тиянақтауға тиістіміз.» [2], – деп айтқандай, 

нарық жағдайында кҽсіпорынның ҿміршеңдігінің кепілі мен жай-кҥйін 

орнықтылығының негізі оның ҿзінің қаржы ресурстарын тиімді қалыптас-тыра 

білуінде жҽне орынды пайдалана білуінде болып табылады. Яғни ақша қаражатын 

еркін орын алмастыра отырып қолданып, тиімді пайдалану жолымен ҿнімді ҿндіру 

мен ҿткізудің ҥздіксіз процесін қамтамасыз ете алатындай етіп ҿзінің қаржы 

ресурстарын ҥйлесімді басқаруды білдіреді. 

Сондықтанда нарықтық экономика жағдайында қаржы ресурстарын пайдалану 

ерекшеліктерін талдау мҽселесі кҽсіпорын ҥшін ҽрқашан ҿзекті мҽселе болып 

табылады. 

Кҽсіпорынның қаржы  ресурстарын пайдалану – бҧл белгілі бір нҽтижеге жету 

ҥшін қаржылардың тҥрлеріне ҽсер ететін мақсатты бағытталған ҽдістер, операциялар, 

рычагтар мен тҽсілдердің жиынтығы. 

Кҽсіпорынның қаржы ресурстары – бҧл қаржылық міндеттемелерді орындауға 

жҽне кеңейтілген ҿндірісті қамтамасыз ету бойынша шығындарды жҥзеге асыруға 

бағытталған кірістер жҽне сыртқы тҥсімдер нысанындағы ақшалай қаражаттардың бір 

бҿлігі. 
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Қаржы ресурстары мен капитал кҽсіпорын қаржыларын талдаудың негізгі 

объектілері болып табылады. Реттелетін нарық жағдайында қаржыгер ҥшін нақты 

объект болып табылатын жҽне жаңа кірістер алу мақсатында оған ҽрдайым ҽсер ете 

алатын «капитал» тҥсінігі кҿбінесе қолданылады. Капитал – бҧл кҽсіпорын айналымға 

салған жҽне бҧл айналымнан кірістер ҽкелетін қаржылық ресурстардың бір бҿлігі. 

Мҧндай қағида кҽсіпорынның қаржы ресурстары мен капиталының арасындағы 

қағидалы айырмашылық кез келген уақытта қаржы ресурстары кҽсіпорынның 

капиталынан не ҥлкен, не тең болатынына негізделеді. Мҧнда теңдік жағдайында 

кҽсіпорынның қаржылық міндеттемелері жоқ жҽне қолда бар барлық қаржы 

ресурстары айналымға жіберілген деп есептеледі. Алайда бҧл капитал мҿлшері қаржы 

ресурстары мҿлшеріне қаншалықты жақындаса, кҽсіпорын соншалықты тиімді жҧмыс 

істейтінін білдірмейді. 

Нақты ҿмірде қызмет етіп тҧрған кҽсіпорында қаржы ресурстары мен 

капиталдың теңдігі болмайды. Қаржылық есептеме қаржы ресурстары мен 

капиталдың арасындағы айырмашылық кҿрінбейтіндей етіп қҧрылады. Стандартты 

қаржылық есептемеде қаржы ресурстары міндеттемелер жҽне капитал тҥрінде 

кҿрінеді. 

Нақты ҿмірде адамдар  мҽнді категориялармен емес, олардың  айналды-рылған 

нысандарымен кездеседі, сондықтан стандартты қаржылық есептемеде олар 

кҿрсетіледі. 

Қаржы ресурстары пайда болуына байланысты ішкі (меншікті) жҽне сыртқы 

(тартылған) болып бҿлінеді. Ҿз кезегіне ішкі қаржылық расурстар нақты нысанда 

стандартты есептілікте таза табыс жҽне амортизация тҥрінде, ал айналдырылған 

нысанда кҽсіпорын қызметкерлерінің алдындағы міндеттемелер ретінде ҧсынылған, 

таза табыс кірістердің жалпы сомасынан міндетті тҿлемдерді (салықтар, жинақтар, 

айыппҧлдар, пайыздар жҽне басқа да тҿлемдер) алып тасталғаннан кейінгі кҽсіпорын 

табысы болып табылады. Таза табыс кҽсіпорынның қолында болады жҽне оның 

басқарушы органдарының шешімі бойынша бҿлінеді. 

Сыртқы немесе тартылған  қаржылық ресурстар меншікті жҽне қарыздық 

болып бҿлінеді. Осылай етіп бҿлу берілген кҽсіпорынның дамуына сыртқы 

қатысушылар ресурстарды салатын капитал нысанына байланысты: не кҽсіпкерлік 

ретінде, не ссудалық капитал ретінде. Сҽйкесінше кҽсіпкерлік капитал салымдарының 

нҽтижесі тартылған меншікті қаржылық ресурстардың қҧрылуы болса, ссудалық 

капитал нҽтижесі қарыздық қаражаттардың қҧрылуы болып табылады.   

Кҽсіпкерлік капитал  ҿзімен бірге табыс алу жҽне кҽсіпорынды басқару 

қҧқықтарын алу мақсатында тҥрлі кҽсіпорындарға салынған (инвестиция-ланған) 

капиталды ҧсынады.    

Ссудалық капитал –  бҧл қайтарымдылық жҽне тҿлемділік шартында 

қарызға берілген ақшалай  капитал. Ссудалық капитал кҽсіпкерлік капиталға 

қарағанда кҽсіпорынға салынбайды, ол пайыз алу мақсатында оған уақытша 

қолдануға беріледі. 

Бҧл бизнес тҥрімен мамандандырылған несиелік-қаржылық институттар 

айналысады (банктер, несиелік мекемелер, сақтандыру компаниялары, зейнетақы 

қорлары, инвестициялық қорлар жҽне т.б.). 

Нақты ҿмірде кҽсіпкерлік  жҽне ссудалық капиталдар тығыз байланысты. 

Қазіргі нарықтық шаруашылық бірталай сарапталынған. Сараптау бҥгін нарықтық 

шаруашылық жҽне оның қаржылық жҥйесінің тҧрақтылығын қамтамасыз етудің 

негізгі факторларының бірі болып табылады. Бірақ сараптауды тереңдету қаржылық 
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ағымдар мен капиталдың қиындатылуына, қаржылық тҽжірибеде арнайы қҧралдарды 

пайдалануды кеңейтілуіне ҽкеледі, ал бҧл фирманың қаржылық жҧмысын 

қиындатады. 

Кҽсіпорынның барлық қаржылық ресурстары кҽсіпорынның қолында бар болу 

мерзіміне байланысты қысқа мерзімді (бір жылға дейін) жҽне ҧзақ мерзімді (бір 

жылдан астам) болып бҿлінеді. Бҧл бҿліну шартты болып келеді, ал уақыт 

кезеңдерінің масштабтары нақты елдің қаржылық заңнамаларына, қаржылық 

есептілікті жҥргізу ережелеріне тҽуелді болады. 

Меншікті тартылған қаржылық ресурстар – бҧл кҽсіпорынның барлық 

ресурстарының негізгі бҿлімі, ол фирманың қҧрылу кезінде негізделеді жҽне оның 

барлық ҿмірлік кезеңінде қолында болады. Қаржылық ресурстардың бҧл бҿлімін 

жарғылық қор немесе жарғылық капитал деп атайды. Кҽсіпорынның 

ҧйымдастырушылық-қҧқықтық нысанына байланысты оның жарғылық капиталы 

акцияларды шығару жҽне оларды кейін сату, жарғылық капиталға салымдар есебінен 

қалыптасады. Кҽсіпорын ҿмір сҥрген уақытта жарғылық капитал жоғарылауы да, 

тҿмендеуі де мҥмкін, соның ішінде  кҽсіпорынның ішкі қаржылық ресурстарының 

бҿлімі есебінен де болуы мҥмкін. 

Экономикалық категория ретінде табыс – бҧл қосымша еңбекпен 

қалыптастырылған таза табыс. Табыс кҽсіпкерлік қызметтің  қаржылық нҽтижелерін 

сипаттайтын экономикалық кҿрсеткіш болып табылады. Бҧдан басқа, табыс арқылы 

оны бҿлу жҽне пайдалану процесінде материалды қызығушылық қағидасы, сонымен 

қатар материалды жауапкершілік қағидасы орындалады. Кҽсіпорын қолында қалатын 

табыс – бҧл оның қажеттіліктерін қаржыландырудың кҿп мақсатты кҿзі, бірақ оны 

пайдаланудың негізгі бағыттарын жинақтау жҽне тҧтыну ретінде анықтауға болады. 

Жинақтау жҽне тҧтыну табысты бҿлу пропорциясы кҽсіпорынның даму 

перспективасын анықтайды. 

Табыс экономикалық мазмҧны  бойынша тҥрлі қажеттіліктерді қаржыландыру 

кҿзі болып табылады. Оны бҿлгенде мемлекет тҥрінде жалпы қоғам мҥдделері, 

кҽсіпорынның кҽсіпкерлік мҥдделері жҽне оның жеке қызметкерлерінің мҥдделері 

қиылысады. Амортизациялық аударымдарға қарағанда табыс кҽсіпорын қолында 

толығымен қалмайды, салық тҥріндегі оның маңызды бҿлігі бюджетке тҥседі, ал ол 

кҽсіпорын мен мемлекет арасында таза табысты бҿлу бойынша қаржылық қатынастар 

сферасын анықтайды. 

Бҧл табыстың бҿлігінен  кейін қалдық бҿлу – кҽсіпорынның артықшылығы. 

Жинақтауға бағытталатын амортизациялық аударымдар мен табыс бҿлігі 

кҽсіпорынның ақшалай ресурстарын қҧрайды. Олар кҽсіпорынның ҿндірістік жҽне 

ғылыми-техникалық дамуына, қаржылық активтердің – бағалы қағаздарды сатып алу, 

басқа кҽсіпорындардың жарғылық капиталына салымдар ретінде қолданылады. 

Жинаққа пайдаланылатын табыстың басқа бҿлігі кҽсіпорынның ҽлеуметтік дамуына 

бағытталады. Табыстың бір бҿлігі тҧтынуға пайдаланылады, оның нҽтижесінде 

кҽсіпорын мен тҧлғалардың арасында қаржылық қатынастар туындайды. 

Табысты бҿлу арнайы қорлар (жинақ қоры, тҧтыну қоры, резервтік қорлар) қҧру 

жолымен немесе жеке мақсаттарға таза табыстарды тікелей шығыстау жолымен 

жҥргізілуі мҥмкін. Бірінші жағдайда кҽсіпорында қаржылық жоспарға қосымша 

ретінде тҧтыну жҽне жинақ қорын шығыстаудың қосымша смета жасалады. 

Екіншіжағдайдатабыстыбҿлуқаржылықжоспардакҿрсетіледі. 

Жинақ қоры ғылыми-зерттеу, жобалық, конструкторлық жҽне технологиялық 

жҧмыстарға, ҿнімнің жаңатҥрлерін, технологиялық процестерді жасау жҽне қамтуға, 
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технологиялық реконструкция, ҧзақ мерзімдіқ арыздар жҽне ол бойынша пайыздарды 

ҿтеумен, қысқа мерзімдіқ арыздар бойынша пайыздарды ҿтеумен байланысты 

шығыстарға, табиғатты қорғау шараларын ҿткізу бойынша шығыстарға,  басқа 

кҽсіпорындардың жарғылық капиталын қҧруда қатысушылардың салымдары ретінде 

жарналарға, егер кҽсіп орын бірлестіктер, ассциациялар, концерндер қҧрамына кірсе, 

оларға жарналарға жҽне т.б. жҧмсалады. 

Тҧтыну қоры ҽлеуметтік даму мен ҽлеуметтікқажеттіліктерге  жҧмсалады. Оның 

есебінен кҽсіпорын  балансында орналасқан ҽлеуметтік-тҧрмыстық бағытындағы 

объектілерді пайдалану бойынша шығыстар, ҿндірістік емес бағыттағы объектілердің 

қҧрылысы, дендісауықтандыратын жҽне мҽдени-массалық шараларды жҥргізу, 

материалды кҿмек кҿрсету, кейбір ҽлеуметтік сыйақылар тҿлемдері 

қаржыландырылады. 

Табыс – резервтік қорды қҧрудың негізгі кҿзі. Бҧл капитал шаруашылық 

қызметтен мҥмкін болатын шығындар мен зияндарды ҿтеу ҥшін арналған. Резервтік 

капиталды қҧру тҽртібі кҽсіп орын қызметін реттейтін нормативтік қҧжаттармен, 

сонымен қатар оның қҧрылтайшы қҧжаттармен анықталады. 

Қазіргі шаруашылық жҥргізу жағдайында кҽсіпорындарда амортизациялық 

аударымдар мен табысты бҿлу жҽне оны пайдалану арнайыақшалай 

қорлардықҧрумен байланысты болмайды. Амортизациялыққор қҧрылмайды, 

табысты  арнайы бағытталған қорларға бҿлу кҽсіп орынқолында болады, бірақ 

кҽсіпорынның қаржылық ресурстарын пайдалануды кҿрсететін бҿлу процестерін 

мҽнін ауыстырмайды. Кҽсіпорын қаражаттарының кҿзі ретінде қосымша капитал 

негізгі қҧралдар мен басқа материалды қҧндылықтарды жоғары бағалау нҽтижесінде 

қалыптастырылады. Нормативтік қҧжаттар оны тҧтыну мақсаттарына қолдануға тиым 

салынады.Қаражаттардың арнайы кҿздері  ҽлеуметтік бағыттағы жҽне мақсатты 

қаржыландыру қорлары болып табылады: қайтарымсыз алынған қҧндылықтар, 

сонымен қатар ҽлеуметтік-мҽдени жҽне коммуналды-тҧрмыстық бағыттағы 

объектілерді ҧстаумен байланысты ҿндірістік емес қызметті қаржыландыруға, толық 

бюджеттік қаржыландыруда тҧрған шығыстарды қаржыландыруға қайтарымсыз жҽне 

қайтарымды мемлекеттік қаржы бҿлу. Қатынас ретінде кҽсіпорын  қаржылары 

шаруашылық қызмет процестерінде қалыптасқан экономикалық қатынастар бҿлігі  

болып табылатындықтан оларды ҧйымдастыру қағидалар кҽсіпорынның 

шаруашылық қызмет негіздерімен анықталады.  

Осыған байланысты қаржыларды пайдалану қағидаларын келесідей 

қалыптастыруға болады: 

- коммерциялық-шаруашылық есеп (қаржылық қызмет саласындағы дербестік, 

ҿзін-ҿзі ҿтеу, ҿзін-ҿзі қаржыландыру, қаржы-шарушылық қызме-тінің 

қорытындысына ынталылық, оның нҽтижелері ҥшін жауаптылық, кҽсіпорынның 

қызметіне бақылау жасау); 

- жоспарлылық; 

- меншіктің барлық  нысандарының теңдігі; 

- қаржы резервтерінің болуы.Коммерциялық (шаруашылық) есеп –

кҽсіпорындар мен ҧйымдардың қаржы қызметін жҥргізудің негізге алынатын қағидат

ы мен басты ҽдісі. Коммерциялық есеп қағидаты кҽсіпорынға оның қызметі ҥшін, 

оның жарғылық капиталын қҧрайтын қажетті негізгі жҽне айналым қҧралдары 

(капиталы) тҧрақты пайдалануға бҿліп берілетінін білдіреді. Шаруашылық жҥргізудің 

ҽдісі ретіндегі коммерциялық есеп қағидаты шығындарды шаруашылық қызметтен 

алынған табыспен ҿлшеуді жҽне табыс алуды талап етеді.Коммерциялық есептің  
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айқындаушы қағидаттары ҿзін-ҿзі ҿтеушілік пен ҿзін-ҿзі қаржыландыру болып 

табылады. 

Ҿзін-ҿзі ҿтеушілік  – шаруашылық жҥргізудің негіз қалаушы қағидаты, ол 

кҽсіпорынның ҿз ҿнімін (орындалған жҧмыстарды, кҿрсетілген қызметтерді) 

ҿткізуден тҥсетін тҥсім-ақша есебінен оны ҿндіру жҽне жеткізілім жҿніндегі бҥкіл 

шығындарды ҿтеуді білдіреді. Ҿзін-ҿзі ҿтеушіліктің тҿменгі шегі – залалсыздық, яғни 

кірістер мен шығыстардың сандық теңдігі. Шығындарды ҿзін-ҿзі ҿтеушілікке жету – 

кҽсіпорын ҿнім ҿндіруді игеру, шаруашылық процестерді кҥйіне келтіру, нарықтық 

ортаға бейімделу кезіндегі кҽсіпорын қызметінің бастапқы кезеңінің мақсаты.  

Нарықтық қатынастар жағдайында жақсы даму перспективасы бар немесе басым 

маңызы бар шаруашылықтар сыртқы қолдауды пайдалана алатындықтан кҽсіпорын 

рентабельді жҧмыс істеуі тиіс; бірінші жағдайда олардың кредит ресурстарын 

пайдалану, екіншісінде бюджеттік қаржылан-дыруды пайдалану мҥмкіндігі бар. 
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ТҼУЕКЕЛ-КОНТРОЛЛИНГТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ МЕН  

ҚАЛЫПТАСУ КЕЗЕҢДЕРІ 

 

Тҽуекелді басқару ҽдістерінің бірі тҽуекел-контроллинг болып табылады. 

Нарықтық жаһандық экономика жағдайында елдер мен олардың экономикасы 

арасында бҽсекелестік кҥшеюде. Нарықтық ҿсіп келе жатқан қиындықтар ҽртҥрлі 

қызмет салаларында контроллингтің жаңа қҧралдары мен аспаптарын талап еледі. 

Контроллингтің бір аспектісі тҽуекел-контроллинг болып табылады. Оның негізгі 

міндеті кҽсіпорынның ақырғы нҽтижесіне кері ҽсерін тигізетін қауіпті азайту болып 

табылады.  

Компания қабылдағысы келетін тҽуекел немесе оқиғадан келетін ҽлеуеттік теріс 

ықпалдың жинақтық ҿрнегін кҿрсететін тҽуекелдік тҽбет деген тҥсінік бар. Тҽуекел-

контроллингтің пайда болуы нарықтағы жағдайдың кҥрделенуіне, бҽсекелестің 

кҥшеюіне, ҽлеуметтік жҽне экономикалық факторларды ескеру қажеттілігі 

байланысты. Бҧрын контроллинг кҽсіпорынның негізгі міндеттерін шешу ҥшін 
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пайдаланылған, алайда тҽжірибе оның тек «фирманың қызметкерлері» жҽне 

«фирманың экономикалық ортасы» секілді факторларды ескере отырып, нақты 

жоспар негізінде белсенді ҽрекет етсе ғана, нарықта ҿмір сҥре алатындығын кҿрсетті.  

Сондықтан қазір контрллинг шеңберінде қызметкерлердің жетілу жҽне даму 

бағдарламасын қҧрастыруға, қызметкерлердің біліктіліктерінің тҧрақты дамуына, оны 

ҧйымдастыру жҥйесіне ерекше кҿңіл бҿлінеді. Ҧйым басшылығының ақпараттық 

қамтамасыз етілу функциясының мҽні айтарлықтай ҿсті, сонымен бірге контроллинг  

басқарудың ҧжымдық стилінде ғана ҿз мақсатына жете алады. Оның шеңберінде 

мақсатты сҽйкестендіру мен нҽтижені бағалау контроллинг бҿлімінің қызметкерлері 

мен оның қҧрылымдық бірліктерінің жетекшілерінің талқылау процесінде орын 

алады. 1  

Қолданыстағы теория мен тҽжірибеге сҽйкес, контроллинг кеңес беру жҽне 

қызмет кҿрсету, басқару шешімдерін негіздеу мен іске асыру қызметтерін атқарады. 

Басқару теориясынан белгілі болғандай, менеджменттің негізгі функциясы 

ресурстарды пайдалануды жоспарлау, ҧйымдастыру, басқару жҽне бақылау болып 

табылады. Жоғары менеджер ҥшін ҽңгіме жалпы компания ресурстары болса, ҿзге 

менеджерлер ҥшін – оларға берілген міндеттерді орындауға бҿлінген ресурстар 

туралы болып отыр. Сондай-ақ, ол кез келген ресурс болуы мҥмкін: қаржылық, 

материалдық, адами.  

Ҿз функцияларын іске асыру ҥшін менеджерлерге ақпарат қажет: толық, 

шынайы жҽне заманауи. Тек ақпарат қана емес, жҥйеленген, сарапталған, 

интерпретацияланған жҽне агрегатталған ақпарат. Бақылаушылардың миссиясы да 

осы болып табылады: менеджерлер ҿз жҧмыстарын сапалы атқару ҥшін 

менеджерлерді ақпараттық, сонымен бірге  кеңес беру арқылы қолдау.  

Контроллинг менеджменттің баламасы емес, ал бақылаушылар менеджерді 

негізі жоспарлау, ҧйымдастыру, басқару жҽне бақылау сияқты қызметтерінен 

босатпайды. Оған дҽлел ретінде келесі 1-кесте мҽліметтерін қарап кҿрейік.  

 

1-кесте – Менеджер мен бақылаушы қызметінің бҿлінісі 2  

Менеджерлер миссиясы Бақылаушылар миссиясы 

Компанияның мақсаттарына қол жеткізу 

ҥшін жоспарлау, ҧйымдастыру, басқару 

жҽне оның ресурстарын пайдалану арқылы 

жҥзеге асырылады. 

Жоспарлау, ҧйымдастыру, басқару жҽне 

ресурстарды пайдалануды бақылау ҥрдісінде 

менеджментке ақпараттық жҽне кеңесберуді 

қолдау. 

 

Тҽуекел-контроллингтің ерекше міндеті тҽуекелдерді басқару, оларды сараптау 

жҽне кҽсіпорын мен қоршаған орта мҽліметтері негізінде кҽсіпорын стратегиясын 

қҧру болып табылады. Тҽуекел-контроллинг теориясы зерттеудің перспективті 

бағыты болып табылады. Себебі ол оң тҽуекелдік кҽсіпкерлік  ҥшін оның қҧралдарын 

пайдаланудың объективті қажеттілігімен жҽне микродеңгейде ғана емес, 

макродеңгейде де қолдану мҥмкіндігімен шартталған.  

Келесі кезекте тҽуекел аймақтарыменбелгісіздік жағдайларды қарастырайық.  

Кҽсіпорын қызметі кҽсіпорын мҥмкіндіктері мен мақсаттары анықталатын 

мақсаттар мен стратегияларға сҽйкес белгілі бір салада жҥзеге асады. Нарықтық 

жағдайда кҽсіпорынның негізгі мақсаттарының бірі қоғамның, меншік иесі мен 

жҧмыскерлердің мақсаттарына сҽйкес келетін кіріс табу болып табылады. Бҧл 

мемлекет, кірістен салық ала отырып, оны ҽлеуметтік салаға, халықтық қорғансыз 
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топтарына кҿмек беруге, қорғаныс, денсаулық сақтау мен білімге бҿлуіне 

байланысты. Қызметкерлер де кҽсіпорынның кірістілігіне мҥдделі, себебі мҧндай 

жағдайда оларға еңбек ақылары, сыйақылары жҽне мансаптық ҿсім кепілденген.  

Контроллинг жоспарлау жҥйесіне негізделген, алайда сонымен қатар ол бақылау 

жҥйесімен тығыз байланысты. Ол алдын ала бақылау тҧжырымын, яғни ҧйым 

жоспарын немесе бюджетін бақылауды білдіреді деуге болады. Контроллингтің 

ерекше қҧндылығы  кҽсіпорынның кеңеюі мен ҿндірістің диверсификациясы 

барысында, шаруашылық жҥйелерінің ҿсу шамасы мен кҥрделілігіне байланысты 

пайда болады. Себебі сол кезде ҽртҥрлі функционалдық жоспарлардың келіспеушілік 

мҽселелері туындайды.  

Экономиканың қазіргі жағдайда бизнестің ақпараттық-технологиялық дамуы 

ақпараттық алмасу қарқынын жылдамдататынын, сапаның артуына, қабылданатын 

басқарушылық шешімдердің негізделі мен жеделдіне ықпал ететіндігін  кҿрсетеді. 

Осыған байланысты бизнестің ақпараттануы, аналитикалық мҥмкіндіктерді, оның 

ішінде компанияның тҧрақты дамуы ҥшін шешімдерді дайындау жҥйесі, қоршаған 

ортаның контроллингі секілді мҥмкіндіктерді пайдалану ҿзекті болып табылады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1 – Кҽсіпорынның сыртқы іскелік ортасы  3  

 

Тҽуекел-контроллинг шеңберінде ҿтімділік позициясы мен пайдалылықтан 

туындаған белгісіздікке байланысты қаржылық жҽне ҿндірістік шешімдер 

қарастырылады. Тҽуекел-контроллинг концепциясы   қосарлы жҥйе. 

Тҽуекелді анықтау барысында атауы бойынша макроэкономикалық факторлар 

бірегей болып келетін қауіп тҥрлері аталған. Ол кҽсіпорын қызметіндегі тҽуекел 

деңгейіне ықпал етуін дҽлелдейді. Макроэкономикалық орта ҿзгермелі болғандықтан, 

басқару шешімдерін қалыптастыру мҽселесі сыртқы ортаның мҥмкін болатын 
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шешімдерінен бҿлек қарастырылуы мҥмкін емес. Ол бизнес шарттарын да, оған тҽн 

тҽуекел факторларын да анықтайды.  Тҽуекел контроллингі ҥшін басқарылатын жҽне 

бақыланатын процесстердің кезеңдері бойынша нақтылаудың пайда болу 

саласындағы принципі бойынша тҽуекел классификациясы маңызды болады. 

Сҽйкесінше, мҧнда дайындық кезеңдерінің (тҽуекел аймағына кіру) тҽуекелін, 

сараптама мен бақылаудың бастапқы кезеңінің тҽуекелін, қҧрылымдау тҽуекелдерін, 

қҧжаттандыру тҽуекелдерін, процессті іске қосу тҽуекелдерін, процессті іске асыру 

тҽуекелдерін, ҥрдісті аяқтау тҽуекелдерін, нҽтиже тҽуекелдерін атауға болады. Бҧл 

жіктеу белгісітҽуекелді қҧрылымдаумен, тҽуекелдің факторлық жҽне нҽтижелік 

тараптарын бҿлумен жҽне олардың сҽйкес «эшелондандырылған қорғаныс» 

сызбасымен, яғни ҿзара байланысқан басқарылатын немесе бақыланатын ҥрдіс 

кезеңдері бойынша қалыптасқан ҽдістер жҽне тҽсілдермен тікелей байланысты.  

Тҽуекелдердің топтары мен рейтингтерін қалыптастыратын ҿте маңызды, 

айтарлықтай жіктейтін белгі тҽуекелдерді олардың ҿлшемі мен деңгейіне қарай 

саралау болып табылады. Бҧл жіктеушы белгіні нақтылау бірнеше бағыт бойынша 

жҥзеге асады. Олардың ішінде айтарлықтай бағыттар мыналар:  

- тҽуекел тасушы ҥшін де, онымен байланысты қҧбылыстар ҥшін де тҽуекелдің, 

нҽтижелердің (қҧндық, сандық жҽне ҿзге) ҿлшемдері. Тҽуекелдің ҿлшемдері, 

жоғарыда қарастырылғандай, ҽртҥрлі қаржы қҧралдарының суммасында, 

процесстердің олқылықтары мен кешіктіру кезеңдерінде, қалпына келтіру жҽне т.б. 

кезеңдерде жоғалтулардың, шығындардың сандық (дана), кҿлемдік жҽне ҿзге 

кҿрсеткіштерінде ҿрнектелуі мҥмкін. Бҧл бағаға алынбай қалған кірістің де, 

орындалмаған мақсатты қҧрылғылардың да ҿлшемдері кіреді;  

- тҽуекел тасушылар мен онымен байланысты тҽуекел-менеджменттің 

объектілері мен субъектілерінің жеке параметрлерінің тҽуекелінің ықпалына 

байланысты ҿзгерістер. Несиелік ҧйымдар ҥшін, мысалы, ол капитал, активтер, 

міндеттер, резервтер, мақсатты қорлар, тҿлем суммалары, клиенттер саны, филиалдық 

желі, қызметкерлер жҽне т.б. секілді бақылау, стандарттық немесе ішкі (банктік 

саясат) нормативтер мен эталондардан бас тарту тҥрінде ҿрнектелуі мҥмкін. Ҿндіріс, 

іске асыру кҿлемдері, ассортимент жҽне ҿзге параметрлер ҿнеркҽсіптік 

кҽсіпорындарға маңыздырақ болып келеді. Бюджеттер мен бюджеттік ҧйымдар, ҥй 

шаруашылығы, қоғамдық ҧйымдардың ҿздерінің базалық параметрлері бар;  

- тҽуекелді «қаржыландыру» кҿлемдері, яғни оларды табуға, анықтауға, 

бағалауға, саралауға, ҿндіруге жҽне стратегиялық концепцияларды, ҽдістемелік 

схемаларды, тҽуекел-менеджменттің ҽдістері мен қҧралдарын іске асыруға кететін 

шығындар.  

Контроллингті қолданудың экономикалық алғышарттары барлық 

кҽсіпорындарда, банктерде, шағын жҽне орта бизнестерде, білім беру мен денсаулық 

сақтау салаларында бар. Алайда оларды енгізу ҥшін кҽсіпорынның мақсатын, оның 

мҥмкіндіктерін, контроллингті қолдану жолдарын нақты анықтау, тиімді қызмет 

ететін механизмдерді қҧру жҽне тіпті барлық процесс немесе оның қҧрамын, 

кҽсіпорынның ҧйымдастырушылық формалары мен кҿлемдеріне байланысты анықтау 

қажет  басқарудың қҧрылымы мен ҥлгісіне қарай моделдеу қажет.   
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА 

 

Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и 

быстрорастущих секторов мировой экономики. Этому способствует специфичность 

рынка, направленного на восстановление и поддержание здоровья людей. Темпы его 

роста составляют примерно 6-11% в год, а чистая прибыль в среднем 18% от общего 

дохода. Увеличению продаж ЛС способствуют: общий рост заболеваемости в мире 

под воздействием ухудшения экологии, старение населения в развитых странах, рост 

уровня доходов населения в развивающихся странах. 

Стабильность рынка определяется широким предложением лекарственных 

средств по номенклатуре и участием производителей фармацевтической продукции 

дальнего и ближнего зарубежья. Всѐ это стало возможным, благодаря радикальной 

реформе товаропроводящей сети фармацевтического сектора здравоохранения. 

Казахстанский фармацевтический рынок относительно молод, его формирование 

началось с середины 90-х годов. Еще в 1994 году лекарственное обеспечение 

населения и государственного здравоохранения осуществлялось централизовано 

через Государственную акционерную холдинговую компанию «Фармация», имевшую 

1832 аптеки, в том числе: больничных аптек – 64 и самостоятельных – 1768. После 

демонополизации холдинга «Фармация» и приватизации аптечных учреждений 

централизованная система лекарственного обеспечения была разрушена. 

Казахстанская модель лекарственного обеспечения подверглась в этот период 

жесткой трансформации от централизованного распределения к системе, основанной 

на принципах рыночной экономики. Ключевым моментом этого перехода явилась 

приватизация фармпроизводств, сети дистрибуции и аптечной сети, активный 

процесс создания частных аптек, киосков, складов и т.д. Уже к середине 1996 года 

полностью изменилась вся система лекарственного обеспечения, причем эти 

изменения продолжаются в настоящее время 1 . 

Благодаря принятым нормативно-правовым актам: Государственная программа 

«Здоровье народа», Концепция лекарственной политики, Закон РК «О лекарственных 

средствах» и т.д., на фармацевтическом рынке страны произошли кардинальные и 

существенные изменения.  

На законодательном уровне урегулированы вопросы обеспечения 

лекарственными средствами граждан, отнесения некоторых лекарственных средств к 

основным (жизненно важным), проведения мониторинга побочных реакций 

лекарственных средств. Продолжается разработка национальной фармакопеи. В 2006 

году Казахстан получил статус страны-наблюдателя в Европейской Фармакопее. 

Упорядочена деятельность по обеспечению контроля качества ЛС, ИМН и 

медицинской техники. Восстановлена вертикаль государственного регулирования 

фармации. 
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Фармацевтический рынок Казахстана растет в основном за счет увеличения 

реализации импортных лекарственных средств. Ежегодный рост импорта – 30 %. 

Увеличение объема продаж импортной продукции связано с повышением стоимости 

ввозимых лекарственных средств. На фармацевтическом рынке работают около 

400 компаний из западной Европы, Азии, Южной и Северной Америки. Крупными 

импортерами лекарственных средств в Казахстан являются компании «Никомед», 

«Санофи-Авентис», «Глаксо Смит Кляйн», «Новартис», «Сандоз-Лек», «Берлин 

Хеми», «Гедеон Рихтер», «Шеринг АГ» и др. Верхние строчки рейтинга занимают 

корпорации, производящие инновационные лекарственные средства. При этом 

в страну главным образом ввозятся генерические средства (70 %).Основными 

лидерами продаж на казахстанском рынке являются антибактериальные системные 

препараты, инфузионные растворы, анальгетики, витамины, гематологические 

средства. 

В последние годы государство становится ведущим игроком 

на фармацевтическом рынке Казахстана. Доля государственных закупок на 2015 год 

планировалась в пределах 30 % от общего объема рынка, а к 2017 году 

прогнозируется 45 %. 

Результаты анализа развития фармацевтического рынка в Казахстане за 2011-

2015 годы, проведенного компанией Vi-ORTIS, говорят нам о стабильном росте 

продаж с начала периода, точкой кульминации которого стала середина 2013 года, 

когда их объем достиг 2 241 млн долл 2 . В этом периоде появлялись новые игроки, 

которые успешно зашли на рынок; укреплялись позиции состоявшихся 

фармацевтических компаний, однако девальвация 2014 года отразилась во всех 

сферах экономики государства, в том числе и в фармацевтическом рынке. 

Последующая, более мощная вторая волна девальвации в 2015 году и порожденная 

ею экономическая ситуация спровоцировали падение рынка в иностранной валюте за 

счет сокращения объемов импорта, и в итоге на фармацевтическом рынке 

наблюдается возврат к результатам 2012 года в количественном выражении. Другой 

стороной медали является то, что рынок в отечественной валюте за текущие годы 

продолжал свой рост, девальвация запускает процесс импортозамещения. Рынок ЛС, 

как большая составляющая фармацевтического рынка, имеет аналогичную тенденцию 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика фармацевтического рынка Казахстан в 2011-2015 гг., 

прогноз на 2016 г. 

 

По данным отчета «Импорт ГЛС в РК» подготовленным «Vi-ORTIS» 

ConsultingGroup в 2015 году было ввезено 357 млн. упаковок на общую сумму 887,3 
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млн. дол 2 . По отношению к 2014 г. в натуральном выражении также наблюдается 

спад на 4%, а в стоимостном выражении прирост составил всего 0,78%. Согласно 

результатам проведенного анализа объем фармрынка (по 3 категориям) Казахстана в 

2015 году (YTD октябрь) составил около 1 млрд долл. в розничных ценах, что на 15% 

меньше, чем показатель аналогичного периода 2014 года. Причем основная доля 

продаж приходится на лекарственные средства, далее по суммарным долям следуют 

БАД и ИМН (см. диаграмму №1). В 2015 году средняя цена за единицу упаковки ЛС и 

БАД уровнялись и составили 2,58$, тогда как в 2014г. стоимость упаковки ЛС была 

на 0,16$ выше, чем упаковка БАД (рисунок 1) 3 .  

По регионам Казахстана производство фармацевтической продукции 

преимущественно сосредоточено в Южно-Казахстанской области и г. Алматы, на 

которые в 2012-2015 годы приходилось от 70 до 90% республиканского объѐма 

(таблица 1). Производство фармацевтических препаратов в остальных областях не 

существенно.  

Фармацевтическая промышленность Казахстана, являясь развивающейся 

отраслью индустрии, представлена в общей сложности 79 предприятиями - 

производителями медицинской и фармацевтической продукции, включая мелких 

производителей изделий медицинского назначения. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика структуры аптечных продаж 2014/2015 гг. 

 

Таблица 1 – Структура производства фармацевтических препаратов по 

регионам, % 
Регионы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Республика Казахстан 100 100 100 100 

Алматинская область 1,5 1,9 2,4 4,5 

Восточно-Казахстанская область 5,6 6,5 5,8 4,8 

Карагандинская область 1,5 1,6 2 1,5 

Павлодарская область 1,1 3 1,9 1,1 

Южно-Казахстанская область 72,3 65,5 64,5 68,9 

г. Алматы 18 21,5 23,4 19,2 

 

В стране выделяют три группы производителей по объѐму производства 3 .  

Первую группу возглавляет АО «Химфарм» с максимальным выпуском 

медикаментов.  
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Во вторую входят ТОО фармацевтическая компания «Ромат» (Павлодар), 

Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобел» и ТОО «Совместное предприятие 

ГлобалФарм» (Алматы) с объѐмом производства 3 млн. $.  

Оставшиеся предприятия входят в третью группу с объѐмом производства не 

более 300 - 400 тыс. $. 

На долю 5 наиболее крупных заводов приходится более 90% всех выпускаемых 

в Казахстане лекарств в денежном выражении. 

За пятнадцать лет доля отечественных производителей на рынке увеличилась с 

3% до 10%. С 2012 по 2015 г. наблюдались высокие темпы роста внутреннего 

фармацевтического рынка, обусловленные ростом всей экономики страны, ростом 

благосостояния населения 4 . Среднегодовой рост объѐмов реализации 

фармацевтических препаратов на внутреннем рынке за 2012-2015г. составил 19%.Из 

года в год перманентно меняется количество объектов фармацевтической 

деятельности. За рассматриваемый период в целом, число объектов возросло на 7,3%, 

что является позитивным фактом для развития рынка фармацевтических услуг в 

Республике Казахстан. 

В настоящее время зарегистрировано свыше 9000 объектов фармацевтической 

деятельности, из которых 51% составляют аптеки, 12% – аптечные пункты, 23% – 

аптечные киоски, 13% – аптечные склады, 1% – фармацевтические производства 4 . 

Абсолютное большинство из них (95%) являются частной собственностью. Это 

самый высокий процент частных фармацевтических структур среди стран СНГ. 

Для обеспечения доступности лекарственной помощи жителям села 

организована реализация лекарственных средств через объекты первичной медико-

санитарной помощи в более чем 3000 сельских населенных пунктах, не имеющих 

аптек. Увеличивается количество аптечных сетей. Внедряются современные 

маркетинговые технологии. Доля аптечных сетей в общем объеме коммерческого 

сектора фармрынка Казахстана в денежном выражении стабильно растет. По оценкам 

к 2020 г. до 80% коммерческого фармрынка страны будут контролировать аптечные 

сети. 

Анализ внутреннего потенциала фармацевтических предприятий дает 

возможность определить его сильные и слабые деловые стороны, оценить их 

взаимосвязь с факторами внешней среды. Сильные стороны фармацевтического 

предприятия представляют собой достоинства и преимущества, выделяющие фирму 

среди конкурентов. Слабые стороны - это недочеты предприятия, подлежащие 

исправлению, чтобы конкуренты не смогли использовать их как свои преимущества. 

На практике может быть использовано несколько подходов к определению 

сильных и слабых сторон фирмы: 

1) внутренний подход, т.е. определение на основе анализа опыта предприятия 

и мнений его специалистов; 

2) внешний - определение на основе сравнения с конкурентами; 

3) нормативный - на основе мнений экспертов и консультантов. 

Перечень слабых и сильных сторон для каждого предприятия строго 

индивидуален, в сущности - это краткая, объективная и принципиальная его 

характеристика. 

Мы провели SWOT-анализ деятельности фармацевтических фирм. При этом 

факторы маркетинговой среды фармацевтических фирм разделяли на внутренние и 

внешние и анализировали их с позиций положительного или отрицательного влияния 

на деятельность каждой фирмы. 
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Характерные черты сильных и слабых сторон фирм, угроз и возможностей 

внешней среды представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характерные черты SWOT-анализа исследуемых фармацевтических 

фирм 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) опыт работы на рынке; 

2) широкий ассортимент товара; 

3) наличие эксклюзивных лекарственных 

средств; 

4) долговременные контракты с 

производителями лекарственных средств; 

5) планирование транспортных маршрутов; 

6) относительно низкие отпускные цены; 

7) гибкая ценовая политика; 

8) возможность заказа по электронной почте; 

9) гарантия поставок. 

1) низкая рыночная доля; 

2) недостаточная квалификация 

персонала;  

3) несовершенство складского хозяйства; 

4) высокиезатраты ручного труда на 

складе; 

5) большой радиус обслуживания; 

6) высокие затраты на транспортировку; 

7) недостаточно развитая система 

маркетинговой информации; 

8) затратный принцип ценообразования; 

9) недостаточно эффективная работа с 

клиентами; 

10) не стимулирующая оплата труда. 

Возможности Угрозы 

1) минимизация аптеками товарных запасов;  

2) развитие информационных технологий; 

3) слабая концентрация оптовых фирм на 

рынке; 

4) интеграционные процессы; 

5) возрастание роли человеческого фактора; 

6) организация конкурсов (тендеров) на 

закупку лекарств за счет бюджетных средств; 

7) разработка систем автоматизированного 

учета товара (штриховое кодирование); 

8) возрастание профессионализма 

потребителей; 

9) рост числа аптек, аптечных пунктов и 

киосков. 

1) инфляционные процессы; 

2) лицензирование импорта; 

3) высокие таможенные пошлины; 

4) обострение конкуренции; 

5) недостаток оборотных средств в 

лечебно-профилактических учреждениях; 

6) рост безработицы; 

7) низкая покупательная способность 

населения; 

8) Неплатежеспособность части 

розничных покупателей. 

 

Из всего вышесказанного следует, что фармацевтическая отрасль Казахстана 

очень быстро развивается, следовательно, исследование и анализ учета оплаты труда 

для его совершенствования именно в фармацевтических компаниях является 

актуальным и перспективным. 
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СЕРЖАНҚЫЗЫ Ж., АПЫШЕВА А.А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ 

 

Қазақстанда банктік қызмет жинақтарының кеңеюіне байланысты, банктің 

электронды қызметтер жҥйесін енгізу, дамыту жҽне ҽрі қарай жетілдіру жҽне оларды 

есепте кҿрсету банк ісіндегі инновацияның басты факторы ретінде кҿкейкестілік 

маңыз алып отыр.  

Қазақстанның нарықтық экономикаға ҿтуі оның қаржылық-несиелік жҥйесінің 

терең реформалануымен жҥретіні белгілі. Қаржылық-несиелік жҥйенің басты тетігі 

банктік жҥйе болып табылады, оның тиімді ҽрекеттеріне экономикалық дағдарысты 

жеңу, қҧнсыздануды тҿмендету жҽне қаржылық тҧрақтылықты қамтамасыз етудегі 

табысқа жету кҿп дҽрежеде байланысты болады. Бҽсекелестіктің кҥшейген 

жағдайында банктер жаңа банктік қҧралдарды енгізіле бастайды, базалық 

технологияларды жетілдірудің жолдарын іздестіріледі, ҿз тҽжірибесіне ақпараттық 

технология саласындағы соңғы жетістіктерді қарқынды пайдалана тҥседі. 

Тҿлем айналымның ҿсуі жҽне олардың тудыратын еңбек шығындарының ҿсуі 

жағдайында, ақша қаражаттары айналымын тездетуді  жҽне айналыс шығындарын 

тҿмендетуді қамтамасыз ететін, ақша есеп айырысуының ҿте жаңа  механизмін жасау 

ҿткір мҽселесі тҧрды. Біздің елімізде қазіргі кезеңде тҿлемдерді жылдамдату кезек 

кҥттірмейтін мҽселе болып табылады. Ҽлемдік банктік тҽжірибеде бҧл алдымен, 

ақшамен есеп айырысуды автоматтандыру жҽне механикаландыру, банктік жҽне 

кҽсіпкерлік  ҽрекеттерді кеңінен компьютерлендіру есебінен «қағазсыз» 

технологияның кҿмегімен шешімін табады.  

Қазіргі кезде ҽлемдегі 200 астам елдер тҿлеу айналымында пластикалық 

карточкаларды пайдаланады, ол пластикалық карточкалардың банк ісінде 

«технологиялық революция» деп аталатынның ең маңызды элементі болып табылады 

деген қорытынды жасауға мҥмкіндік береді. Осы пластикалық  карточкалар бір қатар 

жағдайларда электронды банк жҥйесінің (жҽне басқа да жҥйелердің) негізгі элементі 

ретінде кҿрінеді. Олар бірте-бірте чектер мен чек кітапшаларын ығыстыра, 

ҿнеркҽсіптік дамыған Батыс елдеріндегі ақша айналымын ҧйымдастыруда алдыңғы 

қатарға шықты  

Бҧл процесс екі деңгейде жҥзеге асырылады. Бірінші деңгейде банктік кҿтерме 

бизнеске қызмет кҿрсететін, электрондық техникалық қҧралдар негізінде есептеудің 

кҥрделі ішкібанктік жҽне банк аралық жҥйелері енгізіледі.  Екінші деңгейде, 

клиенттерге  - заңды не жеке тҧлғаларға болсын,  бҿлшектеп автоматтандырылған 

қызмет кҿрсету жҥйесі енгізіледі.    

Банк клиентерімен электрондық ақша есеп айырысуды жҥзеге асыратын 

қҧралдар пластикалық карточкалар  болады. Пластикалық карточкалардың ең 

маңызды ерекшелігі, оларда ақшалай есеп айырысу мен басқа да операцияларды 

жҥзеге асыруды қамтамасыз ететін, ҽртҥрлі қолданбалы бағдарламаларда 

пайдаланатын, белгілі бір ақпараттар жинағы сақталады. 

Бҥгінде пластикалық карточка тек тҿлем қҧралы ретінде ғана емес, мекемелерге 

кіруге рҧқсатнама ретінде, компьютерлік желіге шығуға, жҥргізуші куҽлігі, сауда 

желісіне немесе басқа да мақсаттарға жеңілдік беретін қҧрал ретінде пайдаланыла 
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алады. Жҽне де пластикалық карточкалардың кҿмегімен кҿрсетілетін қызметтің 

таратылу аясы мен кҿлемі тҧрақты тҥрде кеңеюде.    

Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев биылғы Қазақстан халқына арнаған «жаңа 

ҽлемдегі, Жаңа Қазақстан» атты жолдауында алдағы он жылға арналған 

Қазақстанның даму стратегиясын айқындап берді. Жолдау ҥкімет алдына 10 жылдың 

ішінде орындалуға тиісті 10 міндет жҽне 30 бағытты айқындады. Бҧл жолдаудың 

экономикалық жақтары басымдау екендігін баса айтыуымыз керек. Жолдаудың басты 

30 серпінді бағытының 18-і  Қазақстанның экономикалық дамуының сапалық жаңа 

кезеңін сипаттайды жҽне оның Кеңес Одағынан кейінгі кеңістіктегі, ҽрі Орта 

Азиядағы кҿш бастаушы тҧғырынан, таймай ҽлемнің бҽсекеге барынша қабілетті 

жҽне серпінді дамып келе жатқан елінің біріне айналуын кҿздейді. Солардың ішінде 

еліміздің дҽл бҥгінгі жағдайында ең маңыздыларына тоқтала кетсек, оларға мыналар 

жатады:</h4> 

Экономиканың бҽсекеге қабілеттілігінің тҧрлаулы сипатын қамтамасыз етуге 

бағытталған толымды стратегия жасау жҽне оны іске асыру. 

- Қаржы жҥйесінің ырықтандыру жағдайындағы тҧрлаулығы мен бҽсекеге 

қабілеттілігінің жаңа деңгейі.  

- Қазақстан ҥшін тиімді жағдайларда БСҦ-ға кіру.  

- Экономикалық ҽртараптандыру жҽне шикізаттық емес секторды дамыту.  

Инновация экономикалық категория ретінде жаңашылдықтың жҥзеге 

асырылуының қатынасын, байланысын, жалпы қасиеттері мен белгілерін бейнелейді. 

Инновацияның табиғаты оның функцияларында кҿрінеді. Жаңашылдықтың 

функциялары оның мемлекеттің экономикалық жҥйесіндегі назначениесін жҽне 

шараушылық ҥрдісіндегі ролін кҿрсетеді. 

Кҽсіпорынның бҽсеке қабілеттілігін арттыруда инновацияның атқаратын рҿлі 

ерекше. Инновация келесідей 3 функцияны атқарады: 

1) қайта ҿндірушілік; 

2) инвестициялық; 

3) ынталаушы. 

Инновацияның қайта ҿндірушілік функциясы кеңейтілген қайта ҿндірісті 

қаржыландырудың маңызды кҿзі екенін білдіреді. Қайта ҿндіріс функциясының 

мағынасы инновациядан жҽне оны қаржылық ресурстардың кҿзі ретінде пайдалану 

арқылы пайда табу болып табылады. 

Жаңашылдықты жҥзеге асырудан тҥскен пайда ҽртҥрлі бағыттар бойынша, 

соның ішінде капитал ретінде де қолданылуы мҥмкін. Бҧл капитал инновацияның 

жаңа тҥрлерін қаржыландыруға бағытталуы мҥмкін. Осылайша инновациядан тҥскен 

пайданы инвестиция ретінде қолдану жаңашылдықтың инвестициялық 

функциясының мазмҧнын қҧрайды. 

Инновация арқылы пайда табу кез келген коммерциялық ҧйымның басты 

мақсаты болып келеді. Пайда кҽсіпкерге жаңа инновацияларды енгізуге стимул 

болады. Оны ҽрдайым сҧраныстарды зерттеуге, маркетингтік қызметті 

ҧйымдастыруды жетілдіріп отыруға, қаржыларды басқарудың заманға сай ҽдістерін 

қолдануға итермелейді.  Осының барлығы бірлескенде инновацияның стимулдаушы 

функциясының мазмҧнын қҧрайды. 

Бір сападан екінші сапаға ҿту қор (энергия, уақыт, қаржы, т.с.с.) шығындарын 

талап етеді. Жаңалықты жаңартпаға ҿткізу процесінің негізгісі инвестициялар мен 

уақыт болып табылатын ҽртҥрлі қорлардың  шығындарын талап етеді. Нарықтық 

жағдайда инновациялық қызметтің негізгі компоненттері болып енгізілген  жаңалық, 
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инвестициялар жҽне жаңартпа саналады. Жаңалық жаңалықтар нарығын, 

инвестициялар қор (инвестиция) нарығын, инновациялар инновациялардың 

бҽсекелестік нарығын қалыптастырады. Осы негізгі 3 компонент инновациялық  

қызметтің ҿрісін қалыптастырады. 

Инновациялық ҥрдіс қандай да бір кҽсіпорынның инновациялық қызметі дегенді 

білдіреді. Ол жаңа ҿнім немесе жаңа технологиялық ҥрдіс тҥріндегі ғылыми-

техникалық іздеулердің нҽтижелерін дайындау мен жҥзеге асыруға бағытталған. 

Жалпы алғанда инновациялық ҥрдіс – бҧл жаңашылдықтың идеядан нақты ҿнім, 

технология немесе қызметке дейін «толысатын» жағдайлардың жҥйелі тізбегі. 

Инновациялық ҥрдіс инновацияның инициациясы бойынша, жаңа ҿнімдерді 

жҽне операцияларды дайындау бойынша, олардың нарықта жҥзеге асырулары 

бойынша жҽне келешекте нҽтижелердің таралуы бойынша ҽрекеттер тізбегін 

кҿрсетеді. 

Инновациялық ҥрдіс ҿзіне 7 элементті қосады, осы элементтердің тҧтас жҥйелі 

тізбекке бірігуі инновациялық ҥрдістің қҧрылымын қҧрайды. 

Бҧл элементтерге мына тҿмендегілерді жатқызамыз: 

- инновацияның инициациясы; 

- инновацияның маркетингі; 

- инновацияның ҿндірісі (шығарылуы); 

- инновацияның жҥзеге асуы; 

- инновацияның продвижениесі; 

- инновацияның экономикалық тиімділігін бағалау; 

- инновацияның диффузиясы (таралуы). 

Экономикалық ҿсу мен бҽсекеге қабілеттіліктің ҿңірлік орталықтарын 

қалыптастыру жҽне олардың жҧмысқа кірісуі. Аталған міндеттер мен бағыттар 

елімздің 2003-2015 жылдарына арнаған индустриалды инновациялық даму 

стратегиясының ішіндегі орындалуға тиісті міндеттерді сипаттайды.  

Қазақстан дамуының 2030 жылға дейінгі стратегиясын, Қазақстанның ҽлемдегі 

бҽсекеге мейлінше қабілетті елу елдің қатарына кіру Стратегиясы мен 2015 жылға 

дейінгі индустриалды-инновациялық даму стратегиясын жҥзеге асыру экономиканы 

диверсификациялауды, технологиялық серпілістерді жҥзеге асыруды, сонымен қатар 

кҽсіпкерлік секторды нарық қатынастары мен бҽсекеге қабілетті экономиканың 

негізгі іргетасы ретінде дамытуды болжайды. Стратегияның басты міндеттерінің бірі 

– жеке секторды қолдайтын жҽне бҽсекелі артықшылықты жетілдіретін, нақты 

ҿндірістерде қосымша қҧн элементтерін меңгеретін, ғылыми жҽне жоғарғы 

технологиялы экспортқа бағытталған ҿндірістерді қҧруды ынталандыратын, елдің 

экспорттық ҽлеуетін тауар жҽне қызмет кҿрсету пайдасына ҽртараптандыратын, 

ҽлемдік сапа стандартын енгізетін, ықпалдастықты ҽлемдік ғылыми-техникалық жҽне 

инновациялық процестерге қосу жолымен ҽлемдік экономика деңгейіне 

ҧштастыратын кҽсіпкерлік климат орнату жҽне қоғамдық институттар қҧрылымын 

қҧру болып табылады.  

Нарықтық жағдайда ҿндірістің тиімділігін арттыруды жаңа технологиялар, 

бҽсекеге қабілетті жаңа ҿнім тҥрлері ретіндегі инновациялық процестер арқылы 

жҥзеге асыруға болады. Инновацияны іздеу мен оны қолдану кҽсіпорындардың ҿзекті 

мҽселесі болып табылады. Жаңа техникалық жҽне ҧйымдастырушы-технологиялық 

шешімдердің дамуы, отандық нарыққа сҽйкес басқарудың негізгі қағидаларын 

жетілдіру кҽсіпорынның ҿндіріс процесін жаңалауға жағдай жасайды жҽне 

экономикалық ҿсім ҥшін қосымша серпіліс береді. 

jl:1015368.0%20
jl:1039961.100%20
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Кесте 1 – Инновациялық ҥрдістің дамуына ҽсер ететін негізгі факторлар 
Факторлар тобы Инновациялық қызметке кедергі 

келтіретін факторлар 

Инновациялық қызметке оң 

ҽсер етуші факторлар 

1. Экономика-

лық, 

Технологиялық 

Инновациялық жобаларды 

қаржыландыру ҥшін қаражаттың 

жетіспеушілігі, материалды жҽне 

ғылыми-техникалық базаның ҽлсіздігі, 

резервтік қуаттардың жоқтығы, 

ағымдағы ҿндірістің 

қызығушылығының басымдылығы. 

 Қаржылық жҽне 

материалды-техникалық 

қҧралдар резервтерінің, 

шаруашылық жҽне ғылыми-

техникалық ин-

фрақҧрылымға қажет 

прогрессивті 

технологиялардың бар 

болуы. 

2. Саяси, 

қҧқықтық 

Антимонополиялық, са-лықтық, 

амортизациялық, па-тентті-

лицензиялық заңды-лықтар жағынан 

шектеулер. 

 Инновациялық қызметті 

қҧптайтын заңдық шаралар 

(ҽсіресе, жеңілдіктер), 

инновацияны мемлкеттік 

қолдау. 

3.Ҽлеуметтік-

психологиялық, 

мҽдениеттілік 

Ҿзгерістерге қарсылық кҿрсету. 

Бҧның мынандай салдары болуы 

мҥмкін: қыз-меткерлердің статусының 

ҿзгеруі, жаңа жҧмысты іздеу 

қажеттілігі, жаңа жҧмысты 

перестройка, тҧрақталған қыз-мет 

тҽсілдерін перестройка, тҽртіп 

стереотип-терінің жҽне қалыптасқан 

дҽстҥрдің бҧзыл-уы, белгісіздіктен 

қорқу, сҽт-сіздік ҥшін жазадан қорқу. 

 Инновациялық ҥрдіске 

қатысушыларға моральдық 

мадақтау жасау, қоғамдық 

мойындау, ҿзін-ҿзі жҥзеге 

асыру ҥшін мҥмкін-

діктермен қамтамасыз ету. 

Еңбек ҧжымындағы жа-

ғымды психологиялық 

климат. 

4.Ҧйымдастыру-

басқарушылық 

Кҽсіпорынның орныққан ҧйымдық 

қҧрылымын, шамадан тыс 

орталықтандыру, басқарудың 

авторитарлық стилі, ақпараттың 

вертикалды ағымын меңгеру, ве-

домствалық тҧйықтығы, сала-аралық 

жҽне ҧйымаралық ҿзара ҽрекеттердің 

қиындығы, жоспарлаудың қатаңдығы, 

қа-лыптасқан нарықтарға бейім-делу, 

инновациялық ҥрдіске 

қатысушылардың қызы-

ғушылықтарын біріктірудегі 

қиыншылықтар. 

 Ҧйымдық қҧрылымның 

икемділігі, басқарудағы 

демократиялық стиль, 

ақпараттардың горизон-

тальды ағымын меңгеру, 

ҿзін-ҿзі жоспарлау, жҿн-

деулер жҥргізу, орталық-

сыздандыру, автономия-

ландыру, мақсатты жҧмыс 

топтарын қҧру. 

 

Қазіргі заманғы экономикада инновацияның атқаратын ролі айтарлықтай ҿсті. 

Инновацияны қолданбай жоғары деңгейдегі ғылыми негізделген жҽне жаңашылдыққа 

ие бҽсекеге қабілетті ҿнімді шығару мҥмкін емес. Осылайша нарықтық экономикада 

инновациялар бҽсекелестік кҥрестің тиімді қҧралы болып табылады. Себебі олар жаңа 

қажеттіліктердің пайда болуына, ҿнімнің ҿзіндік қҧнының тҿмендеуіне, 

инвестициялардың тартылуына, жаңа ҿнімдерді ҿндірушілердің имиджінің ҿсуіне, 

жаңа нарықтарды ашуына жҽне жаулап алуына ҿз септігін тигізеді. 
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ИНДУСТРИАЛАНДЫРУ – ҚОҒАМ ТАЛАБЫ 

 

Индустриаландыру-қоғам талабы. Бҧл менің ғана емес, барша  мен сияқты 

жастардың санасына тҥйген ойы  мен келешекте жҥзеге асырсам деген алдыға қойған 

кҿп міндеттерінің бірі ғой деп ойлаймын. Олай ойламауға хақымыз жоқ, себебі, 

болашағы біздерге артылған Қазақстан Республикасының Тҧңғыш Президенті-Елбасы 

Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев айтқан «Мҽңгілік Елдің» біз сияқты ҧрпақтарының 

тек қана алға басып, «Мҽңгілік Елдің» кҿк байрағын тҥсірмей, болашақ деген «асау» 

тҧлпардың тізгінін ҧстап, Елбасымыз айтқан, алдыға қойған мақсат пен міндеттерді 

орындау жолында тер тҿгуіміз керек. Бҧл-ҿмір талабы. 

Сондықтан болар, С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті «Жастар ғылымын дамыту - зияткер ҧлтты қалыптастыру негізі»атты 

студенттер мен жас ғалымдардың Республикалық ғылыми-тҽжірибелік 

конференциясын ҿткізеді деген ақпаратты кҿргенімде, не жазсам деп ойланбай, 

жастарды толғантқан келелі мҽселелердің ішіндегі Елбасымыз алдыға қойған 

индустриаландыруға байланысты«Нақты ғылымдар қоғамды индустриаландыру 

қҧралы ретінде» деген бағытты таңдап, ой қозғауды жҿн санадым. 

Жалпы индустриаландыру деген не?  Оның қоғам ҥшін бері не?  Пайдасы 

қандай? Жастар ҥшін не бере алады не жастар оған қандай ҥлес қоса алады?  

Біз бҧл мақалада ғалымдардың ғылыми еңбегін саралағаннан гҿрі Қазақстан 

Республикасының Тҧңғыш Президенті-Елбасы Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың 

Қазақстан халқына жолдаған Жолдаулары мен «ҥздік отыздыққы апарар «100 нақты 

қадамға»тоқталуды жҿн санадым. 

Сҧрақ та кҿп, керісінше, берер жауап та кҿп. Ендеше аз - кем саралап кҿрелік. 

Қазақстан Республикасының Тҧңғыш Президенті-Елбасы Н.Ҽ. Назарбаев«ҥздік 

отыздыққы апарар«100 нақты қадамда»«100 нақты қадам» – бҧл жаһандық жҽне ішкі 

сын-қатерлерге жауап жҽне сонымен бір мезгілде, жаңа тарихи жағдайларда ҧлттың 

дамыған мемлекеттердің отыздығына кіруі жҿніндегі жоспары екенін айта келіп, «100 

http://www.cecsi.ru/intro/vk_intro.html
http://www.putevoditel.kz/
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нақты қадам» елімізге «2050-Стратегиясын» жҥзеге асыру мен 

қазақстанмемлекеттілігін нығайтуға, жолдан адаспауға, кҥрделі кезеңнен сенімді 

ҿтуге жағдай туғызатын беріктік қорын жасап беретін болады»-деп атап кҿрсеткені 

белгілі. Ары қарай Елбасы жоспардың негізгі мақсаты «аурулардың сыртқы 

белгілерін» сылап-сипап қою емес, оларды «жҥйелі емдеу» болып табылатын қоғам 

мен мемлекетті тҥбегейлі қайта ҿзгертуге негіз қалайтынын баса кҿрсетті. 

Шынында да, қарап отырсақ, ҥздік отыздыққа кіруге ниет ету, одан ҽрі кіру - 

мемлекет ҥшін ҥлкен мҽртебе десек те, сол кіру жолында тҿгілген тер мен атқарылған 

істерді ауызбен айтып жеткізу мҥмкін емес. Себебі, отыздыққа кіру - кҿптеген біздің 

мемлекетіміз сияқты елдердің алдында тҧрған мақсат болса, сол мақсат кҥйінде қалып 

қоятыны жасырын емес. 

Біздің ойымызша, индустриаландыруға бастайтын бірден-бір жолды осы «100 

нақты қадам» айқындап бергендей.«100 нақты қадамның» 35-

қадамында«ауылшаруашылық жерлерін тиімді пайдалану мақсатымен оларды 

нарықтық айналымға енгізу. Жер кодексіне жҽне басқа да заң актілеріне ҿзгерістер 

енгізу» жайлы айтылса,  ҽрі қарай Экономиканың алты негізгі саласы ҥшін он 

алдыңғы қатарлы колледж бен он жоғары оқу орнында білікті кадрларды ҽзірлеу, 

кейіннен бҧл тҽжірибені еліміздің басқа оқу орындарына тарату» [2] керек екені баса 

кҿрсетілген. 

Кҿріп отырғанымыздай, индустриаландыруға тікелей қадам бастыратын кез 

келген нҽрсені «тиімді пайдалану». Тиімділік - нҽтиже болса, нҽтиже -істеген істің  

шығыны емес, керісінше, пайдасы. Сондықтан, Елбасы шығынан гҿрі пайданың 

кҿбірек болуы - бастаған қадамның болашағының ҿміршең болатындығын  меңзесе 

керек.  

Білім мен ғылымды ҧштастыра білсек, білімнің негізінде жалпы ғылымды 

дамыта отырып, жастар ғылымын жетілдірсек,  талантты да ҧлы ҧлттың талантты 

ҧрпақтары ретінде нақты ғылымдар арқылы саралай алар едік.  

Мен зияткер жастардың ҿзімізді жетілдіруімізден,  ізденуіміз бен білімді 

болуымыздан қалыптасатынымызды білемін. Дей тҧрғанмен, зияткер ҧлтты 

қалыптастыру ҥшін нақты ғылыммен білімді ҧщтастыру аздық етері сҿзсіз. 

Сондықтан, зияткер ҧлттың зияткер ҧрпақтары ҥнемі барлық инновациялық 

жаңалықтарды қалт жібермей, барлығын дерлік пайдалану жағын қарастырса, сонда 

ғана ғылым алға «жылжып», қалыптасатыны белгілі. Бҧл жерде ғылым бір орнында 

тоқтап тҧр деген жаңсақ пікір тумаса керек, ғылым ғарыштап кҥннен-кҥнге маңызды 

жаңалықтарын беруде. Соның ішінде жастардың да ғылымға қосқан ҥлесі зор. Тек 

айтпағым, ҿсіп келе жатқан ҿскелең жас  ҧрпақтың ізденгіштігін арттыру мақсатында 

ҿзіміз сҿз етіп отырған «жастар ғылымын дамытуды...» кішкентай деп қарамай, 

балабақша мен мектептің бастауыш сыныбынан бастаса, жақсы болар еді. Ҽрине, 

мектепте де бар, ғылыми жҧмысқа тарту жағы. Біздің ойымызша, мектепте ғылыми 

жҧмысқа тарту жағы ҿз деңгейінде емес секілді.  

Нақты ғылым демекші, нақты ғылымдар қоғамды индустриаландыру қҧралы 

бола ма?  Ҽрине, болады. Кез келген ғылымды  ҥлкен ҽлем ретінде қарасақ, сол ҥлкен 

ҽлемді таңдап, оның тереңіне бойлау ҥшін сол меңгерген ғылымды жан-жақты білу 

міндетті.  

Мҽселен, Қазақстан Республикасының Қылмыстық қҧқығын алсақ, менің 

ойымша, ҿте керекті пҽн сияқты. Мен ол пҽнді екінші курста оқитын болғандықтан, 

заң нормаларын толық білмеймін. Дегенмен де, қылмыстық заңдылықтарды 

жетілдірудің ҿзі жастар болашағына жол ашады. Айтпағым, қылмыстық қҧқық 
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бҧзушылықтар ҥшін қылмыстық жауаптылық қарастырған нормаларды қайта қарап, 

кейбір қылмыстық қҧқық бҧзушылықтар ҥшін қылмыстық жауаптылықты  ҿзгертсе. 

Ҽсіресе, кішкентай балаларға қарсы жасалған зорлық-зомбылықтар ҥшін ҿлім 

жазасын енгізе отырып, қылмыскерге  істеген қоғамға қауіпті іс-ҽрекеті ҥшін қатаң 

жазаның бар екенін ҥйретсек. Біздің ойымызша, сол арқылы жастарды жат 

ҽрекеттерден жирендіріп, жарқын жолдың бҧлтартпасыз жол екенін кҿрсетсек. 

Индустриаландыруға қылмыстық қҧқық бҧзушылықтың қандай қатысы бар 

деген сҧрақ туар болса, ол заңды. Санасы тҧнық жастар кҿп болса, қылмыстық қҧқық 

бҧзушылық аз болса, жастар экономиканы дамытуға ат салысса, бҧл да  болашақта 

нҽтижесіз қалмасы анық. 

Қалай болғанда да, индустриаландыруды басты міндет еткен болашағынан кҿп 

ҥміт кҥттіретін біз сияқты жастар  ҽр қадамды жҥзеге асыратын тҽуелсіз елдің ҿскелең 

ҧрпағы ретінде алға жҥре бермекпіз. 

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың  «Қазақстанжаңа жаhандық нақты ахуалда: 

ҿсу, реформалар, даму» атты  Қазақстан халқына Жолдауында:  (2015 жылғы 30 

қараша) «...Қазақстанда инновациялық индустрияландыру шеңберінде қҧрылған 

экономиканың жаңа секторлары экономикалық ҿсімнің драйверлеріне айналуда. 

Кҿптеген ҿңдеуші салалар ҿсім кҿрсетіп отыр. Бес жылда ҿңдеу ҿнеркҽсібі 1,3 есе, 

химия ҿнеркҽсібі мен қҧрылыс материалдары ҿндірісі 1,7 есе ҿсті. Машина жасау 

ҿнімдерін шығару 2,2 есе, экспорт 3 есе артты. 800-ден астам индустриялық жобалар 

жҥзеге асырылды. Биылғы жылы металлургия ҿнеркҽсібі бірден 15 пайызға, химия 

ҿнеркҽсібі 3,2 пайызға ҧлғайды. Минералды ҿнімдер ҿндірісі 3,2 пайызға, киім-кешек 

4 пайызға ҿсті. Дҥниежҥзілік банк пен Азия даму банкі Қазақстан ҥшін 2016 жылға 

жоғары экономикалық ҿсу қарқынын болжап отыр...» [1] деген еді.  

Тағы да, студенттік кҿзқарас тҧрғысынан қарасақ, Елбасы ел 

экономикасыныңжеткен жетістіктерін айтумен қатар, жететін жетістіктерін де айтып 

ҿтті. Бҧл-біз сияқты жасатр ҥшін ҥлкен қуаныш. Себебі, біраз жылдан соң сол жетіп 

жатқан жетістіктерге аз да болса, ҥлесімізді қоспақпыз. 

Мемлекет басшысының  2012 жылғы 27 қаңтардағы  Қазақстан халқына арнаған 

«Ҽлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты  

Жолдауында ҽлеуметтік жауапкершілікті барлық деңгейде арттыру қажеттігі  аталып 

кҿрсетілді. Ҿйткені, «ҽлеуметтік жауапкершілігі бар мемлекет адамның даңғазалық 

ниеттілігін жҽне қол жайып қарап отыратын кҿңілі мен таптауырындық мінезіне жол 

бермейді» [3].   

Біз бҧл  мақалада  Қазақстан индустрияландыру кезеңінде 1925 жылы 

желтоқсанда БК(б)П XIV съезінде белгіленген Кеңес Одағын индустрияландыруды 

жҥзеге асыру ісі  Қазақстанда бірқатар қиындықтарға кездесті, олар негізінен 

қазақ елінің бодандық ҿткенімен жҽне ҽлеуметтік-экономикалық, мҽдени ҿмірде артта 

қалуымен байланысты болғандығын айтуға болар еді. Сонымен қатар, бҧл 

қиындықтардың кҿбі республикада халық шаруашылығын, ҽсіресе ҿнеркҽсіп пен 

транспортты қалпына келтіру ісінің тым созылып кетуінен де кҥрделеніп, асқына 

тҥсті жҽне осы жағдай  Қазақстанның индустрияландыру жолымен табысты ілгерілеуі 

ҥшін басты кедергіге айналғанын да тілге тиек етуге болар еді.  

Бірақ, біз жоғарыда айтып кеткеніміздей, индустрияландырудың қазіргі 

жетістіктерін Қазақстан Республикасының Президенті  Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы 

Назарбаевтың  Қазақстан халқына жолдаған Жолдаулары арқылы саралауды жҿн 

санадық. 

Қалай болғанда да, ҿскелең еліміздің қанатының астында жаңа жетістіктер мен 

http://www.karlib.kz/index.php/kz/prezident-zholdauy/1856-memleket-basshysy-n-nazarbaevty-aza-stan-khal-yna-zholdauy-2015-zhyl-y-30-arasha
https://kk.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BC%D1%96%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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жоғары биіктерге жетерміз деп ойлаймыз. «Нақты ғылымдарды қоғамды 

индустриаландыру қҧралы ретінде» қарап қана қоймай, болашақта сол таңдаған 

нақты ғылым арқылы кез келген жас ҿз таңдаған сара жолында индустриаландырудың 

шыңына жетері сҿзсіз. Оған сенім мол. 

 

ҼДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1.Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың  «Қазақстан жаңа жаhандық нақты 

ахуалда: ҿсу, реформалар, даму» атты  Қазақстан халқына Жолдауы (2015 жылғы 30 

қараша). 

2.Қазақстан Республикасының Тҧңғыш Президенті-Елбасы Н.Ҽ. Назарбаев «100 

НАҚТЫ ҚАДАМ» атты стратегиялық бағдарламасы. 2015 жылғы 6 мамыр. 

3.Қазақстан Республикасының Президенті  Н.Ҽ. Назарбаевтың «Ҽлеуметтік-

экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты  Қазақстан 

халқына Жолдауы. 2012 жылғы 27 қаңтар. 

 

УДК 669.162.214 

СУЛЕЙМЕНОВА И.М., КАЛЕНОВА А.А. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Одной из самых актуальных и социально значимых проблем, стоящих перед 

обществом сегодня, безусловно, является рост преступлений среди подростков. 

К преступлениям несовершеннолетних относят, действия людей в пределах 14-

18 лет, которые носят угрожающий характер для общества. Преступность малолетних 

растет из года в год. В нашей стране по среднестатистическим данным каждое 

двенадцатое преступление совершается несовершеннолетними, показатели 

преступности среди 14-15 летних, по сравнению с молодежью среди 16-17 летних, 

имеет тенденции к увеличению. Если преступления, совершающие 

несовершеннолетними рассматривать по частям, то средний показатель по воровству 

составляет 60 процентов, грабеж – 8-9 процентов, хулиганство – 7 процентов. 

Тяжелые телесные повреждения, изнасилования не превышают 1 процента. 

Согласно ст.80 ч.1 УК РК «Несовершеннолетними, на которых распространяется 

действие настоящего раздела, признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет». То 

есть, отвечают за содеянное преступление только при достижении 14 летнего 

возраста.  

В зарубежных государствах с современными правовыми системами возраст 

уголовной ответственности субъекта преступления в каждой конкретной стране 

законодателем определяется и устанавливается по-разному.  

В законах России, Австрии, Германии, Японии так же указывают на данный 

возраст. А в уголовных кодексах других стран возраст, при котором отвечают перед 

законом определены следующими: во Франции – 13, в Нидерландах, Португалии – 12, 

в Новой Зеландии – 10, в Ирландии - 7. 

Современная преступность несовершеннолетних – это, прежде всего проблема 

нравственная, психолого-педагогическая и основной упор в ее предупреждении 

следует делать на обще предупредительные, социальные меры. 

http://www.karlib.kz/index.php/kz/prezident-zholdauy/1856-memleket-basshysy-n-nazarbaevty-aza-stan-khal-yna-zholdauy-2015-zhyl-y-30-arasha
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Все преступления, за которые ответственность наступает с 14-летнего возраста, 

являются умышленными.  

В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РК к ним относятся:   2. Лица, достигшие ко 

времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат 

уголовной ответственности за убийство (статья 99), умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (статья 106), умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 107), изнасилование 

(статья 120), насильственные действия сексуального характера (статья 121), 

похищение человека (статья 125), нападение на лиц или организации, пользующихся 

международной защитой (статья 173), возбуждение социальной, национальной, 

родовой, расовой, сословной или религиозной розни (статья 174), посягательство на 

жизнь Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации (статья 177), 

посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан (статья 178), диверсию 

(статья 184), кражу (части вторая, третья и четвертая статьи 188), грабеж (части 

вторая, третья и четвертая статьи 191), разбой (статья 192), вымогательство (части 

вторая, третья и четвертая статьи 194), неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения при отягчающих обстоятельствах 

(части вторая, третья и четвертая статьи 200), умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества при отягчающих обстоятельствах (части вторая и 

третья статьи 202), акт терроризма (статья 255), пропаганду терроризма или 

публичные призывы к совершению акта терроризма (статья 256), создание, 

руководство террористической группой и участие в ее деятельности (части первая и 

вторая статьи 257), финансирование террористической или экстремистской 

деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму (статья 258), захват 

заложника (статья 261), нападение на здания, сооружения, средства сообщения и 

связи или их захват (статья 269), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(статья 273), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (статья 291), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (части вторая и третья статьи 293), вандализм (статья 294), хищение 

либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 

(статья 298), надругательство над телами умерших и местами их захоронения при 

отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 314) и умышленное приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 350). 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних заключаются в 

возможности ее замены на применение принудительных мер воспитательного 

воздействия; необходимости учитывать ряд дополнительных обстоятельств при 

назначении наказания; ограничении видов наказания, назначаемых 

несовершеннолетним; возможности освобождения несовершеннолетних от наказания 

с применением принудительных мер воспитательного воздействия либо помещением 

их в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение; 

изменении условий условно-досрочного освобождения от наказания; изменении 

сроков давности и сроков погашения судимости. 

Особенностями наказаний для несовершеннолетних является не только 

сокращение видов, но и ограничение сроков и размеров наказаний по сравнению с 

теми же видами наказаний для взрослых. Это относится, по существу, ко всем 

названным видам наказаний.  

Запрет на применение смертной казни к лицам моложе 18 лет установлен п. 2 ст. 

6 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, а также ст. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z432
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z447
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z452
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z489
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z496
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z510
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z656
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z660
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z670
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z671
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z689
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z701
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z716
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z723
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z732
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z764
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z772
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z944
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z950
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z953
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z957
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z964
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z999
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z1016
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z1080
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z1089
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z1093
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z1111
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z1168
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z1304
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37 Конвенции ООН о правах ребѐнка. В результате практически все страны мира, где 

смертная казнь остаѐтся в перечне видов наказаний, не допускают еѐ применения к 

несовершеннолетним. Сохранилась возможность применения данного наказания к 

несовершеннолетним лишь в Демократической Республике Конго, Иране, Нигерии, 

Пакистане, Саудовской Аравии и Судане. В некоторых государствах запрет 

применения смертной казни к несовершеннолетним введѐн относительно недавно 

(Йемен — 1994 год, КНР — 1997 год, США — 2005 год). В Нигерии смертная казнь 

может применяться к лицам, совершившим убийство в несовершеннолетнем возрасте, 

если на момент вынесения приговора, по мнению суда, они достигли 17-летнего 

возраста 

 Ст. 37 Конвенции ООН о правах ребѐнка запрещает применение пожизненного 

лишения свободы без возможности освобождения. Резолюция XVII международного 

конгресса по уголовному праву содержит призыв исключить применение данного 

наказания к несовершеннолетним в любой форме. 

В большинстве государств применение данного наказания к лицам моложе 18 

лет не допускается уголовным законодательством (Азербайджан, Армения, 

Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Турция, 

Украина, Финляндия, арабские страны). В некоторых странах установлен 

повышенный возрастной порог для применения данного наказания: 20 лет (Австрия, 

Болгария, Венгрия) или 21 год (Македония, Республика Сербская). В Италии 

применение к несовершеннолетним пожизненного лишения свободы признано 

неконституционным. 

В некоторых государствах применение пожизненного лишения свободы к 

несовершеннолетним не запрещено и такие наказания реально назначаются (США, 

Великобритания, Сьерра-Леоне, ЮАР). 

В Казахстане к несовершеннолетним не применяются суровые меры наказания, 

такие как смертная казнь и пожизненное лишение свободы . 

Со стороны государства принимаются все возможные меры по предотвращению 

преступлений среди несовершеннолетних.(Закон Республики Казахстан от 9 июля 

2004 года № 591-II "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 

предупреждении детской безнадзорности и беспризорности" , программы о занятости 

подростков, открытие детских творческих школ, спортивных секций т.д) ,но 

преступность среди подростков растет с каждым годом. На мой взгляд это вина 

родителей, так как все проблемы идут из семьи, из-за недостатка внимания, любви и 

воспитания.  

Большинство преступлений совершают подростки, за которыми нет 

надлежащего присмотра, нет наставников, нет тех людей, которые воспитывали, 

давали в жизни ориентир, помогали ставить цели. Думаете почему дети идут на 

преступления? Они ничем не заняты, у них много свободного времени, в которое они 

успевают подраться, связаться с плохой компанией, попробовать алкоголь, наркотики 

и т.д. 

 Родители почему то забывают что на их плечах лежат не только обязанность 

обеспечения ребенка всем необходимым для жизни, но куда более важная миссия - 

это правильное воспитание. Воспитать настоящего человека, способного к 

дальнейшему самостоятельному развитию, привить самые важные черты характера 

такие как доброта, справедливость, честность.  

Мыслитель-юрист П.Лагафт сказал: «Образованность  не уменьшил уголовный 

закон,  он только дал возможность криминалистам возможность по-новому 
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сгруппировать преступления, так как было доказано, что уровень образования влияет 

на роль и свойство преступления». Факт, что некоторые семьи не имеют никакого 

контакта со школой, совсем не общаются с преподавателями своих детей, даже 

представления не имеют о понятии «педагогика», бывает, что некоторые родители 

конфликтуют с учителями школ и совсем не прислушиваются к их мнениям. Они 

считают, мол «Сами знаем как воспитывать своих детей». Не учавствуют на 

родительских собраниях и не любят общаться с учителями. По данными анкеты, 

проведенным среди учеников 5 классов, из 100 родителей 32-не знают 

местонахождения школы, а 36 – не знакомы с классынм руководителем своего 

ребенка. И так, среди несовершеннолетних преступников доля учеников средних 

школ и студентов слишком мал (в 2,5 раза), а доля тех, кто работает с учащимися 

ПТУ, больше (в 2,5 раза). Безусловно эти данные имеют взаимосвязь с семьей, ее 

показывают данные уровня преступности среди учащихся ПТУ и безработной 

молодежи, которые не видели семейного воспитания. 

Уровень цивилизованности общества, авторитет нации зависит от условии, в 

которых находятся несовершеннолетние  в обществе, от продуманности насколько 

предусмотрена шефство над будущим нового поколения. 
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ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

  

МОТИВАЦИЯ ТРУДА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

 

Мотивация труда - это стимулирование работника или группы работников к 

деятельности по достижению целей предприятия через удовлетворение их 

собственных потребностей. 

Главными рычагами мотивации являются стимулы и мотивы (внутренние 

установки человека). Отношение к труду определяется системой ценностей человека, 

условиями труда, созданными на предприятии и применяемыми стимулами. Система 

мотивации на уровне предприятия должна гарантировать занятость всех работников 

трудом, предоставление равных возможностей для профессионального и служебного 

роста, согласованность уровня оплаты с результатами труда, создание условий 

безопасности труда, поддержание в коллективе благоприятного психологического 

климата и др.  
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Исходным звеном, первым «полюсом» механизма мотивации является 

потребность, выражающая нужду, необходимость для человека определенных благ, 

предметов или форм поведения. Потребности могут быть как врожденными, так и 

приобретенными в процессе жизни и воспитания. 

Реальными, соотносимыми со средой формами проявления потребности 

выступают притязания и ожидания. Они являются как бы следующим после 

потребности звеном механизма мотивации. Притязания представляют собой 

привычный, детерминирующий поведение человека уровень удовлетворения 

потребности.  

Вторым «полюсом» механизма мотивации выступает стимул, представляющий 

собой те или иные блага (предметы, ценности и т.п.), способные удовлетворять 

потребность при осуществлении определенных действий (поведения). Собственно 

говоря, стимул ориентирован на удовлетворение потребности. 

Между потребностью и стимулом как двумя крайними «полюсами» механизма 

мотивации находится целый ряд звеньев, характеризующий процесс восприятия и 

числе оценки стимула и индивидуальный для восприятия каждого отдельно взятого 

работника. На этом этапе цикла превращение стимула в детерминирующий поведение 

мотив стимул может быть предварительно принят, а может быть и отторгнут 

субъектом. 

Современные теории мотивации, основанные на результатах психологических 

исследований, доказывают, что истинные причины, побуждающие человека отдавать 

работе все силы, чрезвычайно сложны и многообразны. По мнению одних ученых, 

действия человека определяются его побуждениями (потребностями). 

Придерживающиеся другой позиции исходят из того, что поведение человека 

является также и функцией его восприятия и ожиданий  

Существующие теории мотивации используют понятия "потребность" и 

"вознаграждение". Потребности нельзя непосредственно наблюдать или измерить, о 

них можно судить лишь по поведению людей. Выделяют первичные и вторичные 

потребности. Первичные по природе своей являются физиологическими: человек не 

может обойтись без еды, воды, одежды, жилища, отдыха и т.п. Вторичные 

вырабатываются в ходе познания и обретения жизненного опыта, т.е. являются 

психологическими: потребность в привязанности, уважении, успехе. 

Потребности можно удовлетворить вознаграждением, дав человеку то, что он 

считает для себя ценным. Но в понятие "ценность" разные люди вкладывают 

неодинаковый смысл, а, следовательно, различаются и их оценки вознаграждения.  

"Внутреннее" вознаграждение человек получает от работы, ощущая значимость 

своего труда, испытывая чувство причастности к определенному коллективу, 

удовлетворение от общения и дружеских отношений с коллегами. 

"Внешнее вознаграждение" - это зарплата, продвижение по службе, символы 

служебного статуса и престижа 

Для руководителя очень важно умение распознавать потребности работников. 

Потребность более низкого уровня должна удовлетворяться прежде, чем потребность 

следующего уровня станет более значимым фактором, определяющим поведение 

человека. 

Потребности постоянно меняются, поэтому нельзя рассчитывать, что мотивация, 

которая сработала один раз, окажется эффективной в дальнейшем. С развитием 

личности расширяются потенциальные возможности, потребности в самовыражении. 

Таким образом, процесс мотивации путем удовлетворения потребностей бесконечен. 
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В процессе формирования системы управления персоналом предприятий уже 

достаточно значительный период времени исследователи уделяют внимание 

мотивационному механизму. 

Разработка мотивационного механизма управления персоналом требует решения 

ряда задач [1]: 

-во-первых, необходимо выявить факторы, определяющие структуру 

мотивационного механизма; 

-во-вторых, конкретизировать их сущность в условиях определенной социальной 

среды; 

-в-третьих, определить возможность их самопроизвольного или намеренного 

изменения в соответствии с целями развития производственной системы; 

-в-четвертых, на основе сочетания этих факторов выбрать соответствующий 

комплекс инструментов воздействия на трудовое поведение персонала; в-пятых, 

выработать принципы функционирования данного комплекса». 

Деятельность человека вы определенный момент можно обосновать 

одновременно несколькими мотивами, поскольку человек включен в систему 

разнообразных отношений с миром, обществом, окружающими людьми, и в конце 

концов, с самим собой. Эта группа мотивов называется мотивационным ядром 

(комплексом), который имеет свою структуру, различающуюся в зависимости от 

конкретной трудовой ситуации [2]. 

В настоящее время в условиях отечественной экономики определяющие влияние 

на мотивационный комплекс индивида и социальных групп оказывает чувство страха 

потери работы. Безработица уже не является некоей абстракцией, она 

конкретизировалась, вошла в общественное создание. Наблюдается и 

противоположный процесс - стремление найти работу с более достойным 

вознаграждением. 
Другим фактором, определяющим структуру мотивационного механизма 

управления персоналом, носящего объективный характер, являются стимулы, под 
воздействием которых интересы человека удовлетворить имеющиеся у него 
потребности обретают качества мотивов, то есть побудителей к конкретным 
действиям, поведению. 

Очевидно, что мотивация оказывает большое влияние на выполнение человеком 
своей работы. Однако между мотивацией и конечным результатом деятельности нет 
однозначной зависимости, так как на конечный результат труда оказывают влияние 
множество других факторов, таких, как квалификация и способности работника, а 
также правильное понимание им выполняемой задачи. Эти факторы можно отнести к 
группе организационных, призванных создать необходимую формализованную базу 
управленческого взаимодействия, задавая рамочные условия деятельности персонала 
[3]. 

Таким образом, истинные побуждения, которые заставляют человека отдавать 
максимум усилий, чрезвычайно сложны, их нельзя свести только к простому 
материальному вознаграждению, только к созданию социальных возможностей или 
только к психологическому воздействию на человека. Только комплекс воздействий 
может привести к ожидаемому результату. 

Следовательно, мотивационный механизм управления поведением сотрудников 
должен базироваться на следующих факторах: 

-системе формальных процедур и правил выполнения функций и работ, 
предназначенных для достижения целей фирмы - организационная составляющая; 
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-представлениях менеджмента о реальных интересах, мотивах, потребностях 
людей, работающих в фирме, способах их удовлетворения, значимых ценностях и 
нормах поведения - личностная составляющая. 

Мотивационный механизм управления персоналом призван создать условия 
достижения целей фирмы, формируя и закрепляя с помощью сочетания 
разнообразных методов воздействия необходимое для организации поведение 
сотрудников. «Выбор конкретных мер и средств управления персоналом обусловлен 
оценкой силы их мотивационного воздействия на поведение сотрудников и 
предполагает гибкое сочетание организационных, экономических и социально-
психологических методов управления» [4]. 

Функция мотивации включает два аспекта: 
-инструментальный; 
-социально-психологический. 
Методы и формы мотивации можно классифицировать на:  
1) экономические (прямые) - повременная и сдельная оплата труда; премии за 

качественные и количественные показатели труда; участие в доходах предприятия; 
оплата обучения и др.;  

Экономические методы носят косвенный характер управленческого воздействия. 
Такие методы осуществляют материальное стимулирование коллективов и отдельных 
работников, они основаны на использовании экономического механизма. 

Оплата труда является одним из основных мотивов трудовой деятельности и 
мотивирующим фактором, денежным измерителем стоимости рабочей силы, если она 
непосредственно связана с итогами труда. Работники должны быть убеждены в 
наличии устойчивой связи между получаемым материальным вознаграждением и 
производительностью труда. В заработной плате обязательно должна присутствовать 
составляющая, зависящая от достигнутых результатов. 

Дополнительная заработная плата позволяет учесть сложность и квалификацию 
труда, совмещение профессий, сверхнормативную работу, социальные гарантии 
предприятия в случае беременности или обучения сотрудников и др. Вознаграждение 
определяет индивидуальный вклад работников в конечные результаты производства в 
конкретные периоды времени. Премия напрямую связывает результаты труда 
каждого подразделения и работника с главным экономическим критерием 
предприятия – прибылью. 

Руководитель предприятия может с помощью перечисленных выше 
компонентов оплаты труда регулировать материальную заинтересованность 
работников с экономически возможными расходами на производство по статье 
«заработная плата», применять различные системы оплаты труда – сдельную или 
повременную, формировать материальные и духовные потребности работников и 
обеспечивать рост их жизненного уровня. Если руководитель чрезмерно жаден или 
расточительно щедр в оплате труда, то его перспективы не безоблачны, т.к. в первом 
случае работники «разбегутся», а во втором доживут до разорения предприятия. 
Также большинство людей стремится в процессе работы приобрести новые знания. 
Поэтому так важно обеспечивать подчиненным возможность учиться, поощрять и 
развивать их творческие способности.[5] 

2) экономические (непрямые) - предоставление льгот в оплате жилья, 
транспортного обслуживания, питания на предприятии; 

В качестве примера проявления этих экономических методов управления 
персонала можно привести следующее:  

– Субсидирование персонала. Многие компании имеют субсидированные 
столовые и рестораны для своего персонала. 
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– Товары со скидкой. Большинство бизнесменов позволяют приобретать своим 
работником товары и услуги фирмы со скидкой от 10% и выше. Это позволяет 
увеличить лояльность персонала. 

– Ссуды. Некоторые работодатели дают своим работникам беспроцентные ссуды 
или ссуды с низким процентом на различные цели (например, для переезда). 

– Частное страхование здоровья. Многие из работников будут чувствовать себя 
спокойнее и увереннее, зная, что о них позаботятся, если они заболеют. Быстрая 
медицинская помощь работникам также будет приносить пользу – работник скорее 
возвратится на работу и будет готов выполнять свои обязанности. 

– Также руководители через вознаграждение, премии, надбавки вызывают у 
персонала заинтересованность в конечных результатах своего труда, качестве 
продукции или услуг, тем самым, принося доход себе и компании в целом. 

3) не денежные (социально – психологические) - повышение привлекательности 
труда, продвижение по службе, участие в принятии решений на более высоком 
уровне, повышение квалификации, гибкие рабочие графики выхода на работу и др.  

Социологические методы играют важную роль в управлении персоналом, они 
позволяют установить назначение и место сотрудников в коллективе, выявить 
лидеров и обеспечить их поддержку, связать мотивацию людей с конечными 
результатами производства, обеспечить эффективные коммуникации и разрешение 
конфликтов в коллективе.  

Психологические методы также занимают очень важную позицию в работе с 
персоналом, т. к. направлены на конкретную личность рабочего или служащего и, как 
правило, строго персонифицированы и индивидуальны. Главной их особенностью 
является обращение к внутреннему миру человека, его личности, интеллекту, 
чувствам, образам и поведению с тем, чтобы направить внутренний потенциал 
человека на решение конкретных задач предприятия.  

Таким образом, суть эффективной мотивации заключается в создании 
критериальных условий, которые призваны всесторонне регулировать трудовые 
отношения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ УСЛУГ 

 

Среди основных направлений развития современной экономики, сфера услуг 

занимает доминирующее положение. Это относится не только к странам с развитой 

рыночной экономикой, но и к государствам с экономикой переходного типа, лишь 
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недавно вставшим на путь рыночных реформ. Услуги являются ведущим сектором 

экономики большинства развитых стран. В странах Северной Америки, Европы и 

Азии (Япония и Южная Корея), количество сотрудников, работающих в сфере услуг, 

превышает число занятых во всех других отраслях вместе взятых. Сектор 

общественных и частных услуг в этих странах составляет 60-70% от общего объема 

национального производства. 

В Казахстане к середине 90-х годов производство услуг превысило материальное 

производство и продолжает нарастать высокими темпами. 

Совершенствование управления непроизводственной сферой и 

функционирующего в ее рамках рынка услуг требует внедрения современных 

методов и приемов, позволяющих обеспечить удовлетворение потребностей человека, 

социальных групп и общества в целом с учетом рационального использования 

имеющихся ресурсов и решающих задачу максимально возможной 

сбалансированности между спросом и предложением отраслей услуг.[1] 

Сфера услуг, представляя собой сложный многоплановый механизм, является 

одной из наиболее перспективных областей современной экономики, охватывающая 

широкий круг деятельности: от торговли и транспорта до образования и страхования. 

Рестораны и отели, парикмахерские и ремонтные мастерские, спортивные клубы и 

учебные заведения, турфирмы, аудиторско-консалтинговые компании, банки, 

поликлиники, санатории, дома отдыха, музеи, кинотеатры, театры - все это относится 

к сфере услуг. 

Для организаций, занимающихся услугами, важно понимать природу и сущность 

услуг, учитывать их специфику в управлении и маркетинге. 

Всѐ выше ценятся способности менеджеров идентифицировать содержание и 

ценность сервисных продуктов, определить их отличительные характеристики и 

выработать такую систему их производства, предоставления и потребления, которая 

позволяла бы получать устойчивые конкурентные преимущества.  

Часть экономистов придерживаются мнения, что маркетинг услуг не должен 

чем-либо отличаться от маркетинга материально-вещественных товаров. Они 

утверждают, что между товарами и услугами не столь большая разница, чтобы 

учитывать ее при разработке и проведении маркетинговых мероприятий. Другая 

часть исследователей убеждена, что специфика услуг, например их процессный 

характер, неосязаемость, невозможность хранения и транспортировки, находит свое 

отражение в системе маркетинга, которую использует предприятие сферы 

обслуживания.  

Однако, насколько бы ни был перспективен маркетинг услуг в стране 

существуют определѐнные проблемы для предприятий сферы услуг: трудно 

устанавливать стандарты и контролировать качество услуги, трудно проверить новую 

услугу и донести до потребителей ее суть, трудно поддерживать необходимый 

уровень мотивации персонала, трудно координировать усилия в области маркетинга, 

производства и управления персоналом, трудно сформировать ценовую политику, 

трудно найти баланс между унифицированными правилами и индивидуальными 

особенностями отдельных сотрудников и особыми требованиями отдельных 

потребителей.[2] 

Маркетинг услуг - это действия, благодаря которым предлагаемые на рынке 

услуги доходят до клиентов; процесс, призванный оказать содействие потенциальным 

потребителям в оценке предоставляемых услуг, позволяет научно обосновывать 

принятие решений о производстве, сбыте и продвижении услуг на рынок, дает 
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возможность адекватно оценивать и прогнозировать рыночную ситуацию, 

разрабатывать стратегию и тактику конкурентной борьбы. 

Знание маркетинга услуг позволяет определиться с тем, что и как необходимо 

продавать для достижения максимальной прибыли, каким образом часть этой 

прибыли направить на совершенствование производства и качества обслуживания. 

Благодаря сфере услуг маркетинг, наконец, перестал рассматривать 

потребителей как безликую серую массу, а персонал предприятий - как винтики 

конвейерной машины. Сегодня выиграет тот, кто сможет лучше понять другого 

человека - будь то потребитель или сотрудник. Но для того, чтобы справиться с 

запутанным клубком личных переживаний сотрудников, настроений потребителей и 

производственных требований, нужен осмысленный, системный маркетинговый 

подход, который бы связал воедино все важные для маркетинга аспекты. 

Специфика маркетинга услуг определяется особенностями рынка услуг и 

характерными чертами самих услуг. Здесь важно четкое определение своих позиций 

на целевом рынке для проведения эффективной политики продвижения услуг и 

формирования благоприятных условий для продаж. 

Однако, несмотря на все трудности, с каждым годом становится все больше 

предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере услуг. Сами услуги очень 

разнообразны. Им свойственны пять специфических характеристик, которые 

компании должны учитывать не только при разработке маркетинговой программы, но 

и в процессе всей маркетинговой деятельности. Если еще несколько лет назад 

маркетологи выделяли только 4 основные характеристики, так называемые "4Р" 

услуг, то теперь к ним добавились еще две: отсутствие пользования и 

взаимозаменяемость услуг материальными товарами.[3] 

Отличительные характеристики услуги: 

1) Неосязаемость услуг: Услуги невозможно потрогать, взять в руки, услышать, 

увидеть или попробовать на вкус до момента приобретения. 

Проблема неосязаемости услуг является насущной для потенциальных 

покупателей, поскольку сложно, а подчас и невозможно оценить качество 

предоставляемых услуг. Например, театрал не может увидеть результат, а тем более 

оценить качество услуги-спектакля, до того момента, пока он не приобретет билет и 

не посетит театр. Однако, повысить «осязаемость услуги» у покупателей можно 

рекламой спектакля с указанием фамилии театральной «звезды», которая широко 

известна в театральных кругах, либо сказать в рекламе о положительных отзывах 

известных театральных критиков (с указанием их фамилий) о данном спектакле.  

Пассажиры авиакомпании могут лишь довольствоваться заверениями последней 

в безопасности полета и безаварийной доставки всех в пункт назначения. В этом 

случае авиакомпании могут предоставлять статистику своих успешных полетов в 

своих рекламных обращениях, а также размещать подобного рода информацию в 

залах ожидания. 

Эти меры повысят представление о качестве услуги употребителей. 

2) Неотделимость, неразрывность производства и потребления услуги: Услуги 

предоставляются и потребляются одновременно, т.е. могут быть оказаны только при 

поступлении заказа. 

Услуги в отличие от материальных товаров (которые производятся, хранятся на 

складах, реализуются и, в результате, потребляются), в начале продают, а лишь затем 

производят и потребляют, причем, происходит это одновременно. Неотделимость 

услуг предполагает, что услуги нельзя отделить от их источника, вне зависимости от 
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того, кто эту услугу предоставляет. Человек будет считаться частью услуги, если он 

эту услугу предоставляет. 

Например, экскурсия по музею. Услугой будет считаться рассказ экскурсовода. 

Без присутствия экскурсантов (потребителей услуги), экскурсовод предоставить 

услугу не может. При неразрывной взаимосвязи производства и потребления услуг 

степень контакта между продавцом и клиентом может быть различной. Некоторые 

услуги могут предоставляться без присутствия покупателя (ремонт автомобилей, 

химическая чистка одежды, ремонт обуви). Другие могут осуществляться с помощью 

письменных коммуникаций или технических средств (выдача денег через 

банкоматы). Кроме того, многие услуги неотделимы от того, кто их предоставляет. 

Например, оказание банковских услуг невозможно без банковских служащих, 

аудиторских услуг - без аттестованных аудиторов и т.д.[4] 

Но, на сегодняшний день автоматизация многих операций (терминалы, 

банкоматы) исключает присутствие служащих и, таким образом, повышает качество 

услуг, исключая человеческий фактор. 

3) Непостоянство качества, изменчивость: Качество услуг может существенно 

изменяться, в зависимости от того, когда, кем и при каких условиях они были 

предоставлены. 

Непостоянство качества в предоставляемых услугах проявляется гораздо острее, 

чем в материально осязаемых товарах. С точки зрения качества материальные товары 

могут быть плохими или хорошими, однако при современном производстве их 

качество будет, по большому счету, постоянным. 

Для производителя услуги очень часто непостоянство или изменчивость 

качества услуг связано с несоответствием личных черт характера служащего, с его 

квалификацией, с недостатком информации и коммуникации, с отсутствием 

конкуренции, слабой тренировкой и обучением. Влияние на качество услуги со 

стороны покупателя оказывает сам покупатель, его уникальность. 

Однако, на сегодняшний день многие фирмы, находящиеся в сфере услуг 

проводят различные методы поощрения и мотивации своих сотрудников, а именно: 

вывешивают фото и имя «лучшего работника месяца (года)» на видное место, ведут 

книги «жалоб и предложений», выдают премии лучшим работникам, соответственно, 

программируя их на высокую результативность труда и настроение своих 

работников. Иными словами, руководству предприятия следует разработать 

действенный механизм мотивации и стимулирования персонала для повышения 

производительности труда и заинтересованности своих работников в высоком 

качестве услуг. 

4) Недолговечность, неспособность услуг к хранению: Услуги не могут быть 

сохранены для дальнейшей продажи или использования. 

При устойчивом спросе на услуги, их недолговечность не вызывает серьезных 

проблем, если же спрос подвержен колебаниям, то производители услуг сталкиваются 

с определенными сложностями. 

5) Отсутствие владения: Потребитель услуги, как правило, пользуется ей на 

протяжении ограниченного количества времени. 

В отличие от товаров, имеющих материальную форму, услуги не являются чьей-

либо собственностью. В большинстве случаев, предоставленной услугой нельзя 

пользоваться слишком большой промежуток времени. В конечном счете, она либо 

устаревает, либо становится неактуальной. Любой спектакль, футбольный матч, 

отдых на море по путевке, рано или поздно заканчиваются. 
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В рамках данной специфической особенности услуг нужно сделать все 

возможное для того, чтобы потребителю услуга понравилась. Если клиент останется 

удовлетворенным данной услугой, то он, несомненно, решит воспользоваться этой 

услугой вновь. Например, обходительный персонал, всегда приветливый и 

заинтересованный в благоприятном отдыхе, буфет, со всегда свежими изделиями, 

пахнущими так, чтобы непременно захотелось зайти и перекусить, и другие способы 

«врезания» в память каких-либо очень приятных мелочей, которые хотелось бы 

повторить. 

6) Взаимозаменяемость услуг товарами, имеющими материальную форму: 

Способность товаров заменять те услуги, которые удовлетворяют одинаковые или 

аналогичные потребности. 

Эта особенность услуг также может появляться и в противоположном 

направлении: услуги могут заменять товары. В результате, между материальными 

товарами и услугами возникают конкурентные отношения. Таким образом, можно 

говорить о так называемой межродовой конкуренции, поскольку относятся к разным 

родам: к роду товаров, имеющих материальную форму и к роду услуг, т.е. товаров, не 

обладающих вещественными характеристиками.[5] 

Теория и практика экономики сферы услуг сегодня существуют отдельно друг от 

друга. Прежде всего - это заметит тот, кто попытается выделить общее в тех видах 

деятельности, которые в соответствии с различными классификациями относятся к 

услугам. Например, услугами считаются управление финансовыми активами 

заказчика, шитье индивидуальной модели платья, подключение стиральной машины 

и обучение. Объекты и результаты в приведенных случаях существенно различаются. 

Тем не менее, они с полным правом могут называться услугами в соответствии со 

сложившейся практикой.  
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ТЕМІРҒАЛИ Б.С., СУЙЕУБАЕВА С.Н. 

Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ, Ҿскемен қ. 

 

ҚҦРЫЛЫС ҦЙЫМДАРЫНДА ҚҦРЫЛЫС ЖҼНЕ МОНТАЖДАУ 

ЖҦМЫСТАРЫН ОРЫНДАУ ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ЕСЕБІН  

ЖҤРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 

Бҥгінгі нарықтық экономика жағдайында бухгалтерлік есепті жҥргізу басқару 

жҥйесінің ең маңызды жҽне міндетті шарты болып табылады. Бухгалтерлік есеп – 

ҿндірістің хал-ахуалын, экономикалық жағдайын анықтап,   негізгі міндеттерді нақты 

сипаттайтын бірден – бір жҥйе. Бҥгінгі кҥні ҿндірістік саланы алатын болсақ, ең 

алдыңғы қатардағы мҽселелерге ҿндіретін ҿнім тҥрлеріне зор мҽн бере отырып, 
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ҿндіруге кеткен шығындардың ауқымын неғҧрлым азайтып жҽне ҿзіндік қҧнын 

дҧрыс, ҽрі дҽл анықтау міндеті жатады.  

Нарықтық қатынасқа кҿшкенге дейін қҧрылыс саласында есеп нақты ҿндірісте 

дҽстҥрлі жҥйеленген тҥрде жҥргізіліп келген. Ҥздік ҥлгідегі ҧзақ жыл ҿмір 

шеңдігімен пайдаланылған техникалық мҿлшерленген базалық актілер қҧрылыс – 

монтаж жҧмысының дҧрыс талдануына септігін тигізген. Қҧрылыс кешеніндегі 

жҥйелік есептерді ҧйымдастыру сҧрақтарына ҿткен ғасырда да кҿп кҿңіл аударылған. 

1893-жылы азаматтық инженер В.М. Михайлов «... біздің отанымыздың ақылды 

ҥкіметімен бағытталатын қҧрылыс мекемелері еуропалық ғылым мен ҿнердің енді 

соңғы сҿзі бола тҧра, халықтың байлығы ретінде маңызды орынға ие болып дамып 

бара жатыр, соған байланысты нақты есептерді талап етеді» - деп жазған.  Ал 1912-

жылы В.В. Громан келесіні кҿрсетті, яғни «Қҧрылыс саласы – мемлекеттің 

экономикалық ҿмірінде ҥлкен ролге ие. Ол кҿптеген адамдарды жҧмыспен қамтиды, 

ҥлкен кҿлемде ақша қаражаттары тартылады, сонымен қатар шикізат материалдары 

мен ҿндірістік ҿнімдердің алып тҧтынушысы болып табылады» 1 . 

Қҧрылыс ҿндірісіндегі нысандардың жҧмыс тҥріне қарай бағалануы 

бухгалтерлік есепті ҧйымдастыруда біраз қиындық тудырады, бҧл нормативті 

қҧжаттарды қҧру процесі мен оны қолдануды кҥрделендіруге ҽкеліп соғады. 

Дегенмен, дҧрыс ҧйымдастырылған, бҥгінгі кҥннің талабына сай орындалған есеп 

жҥйесі, яғни автоматтандырылған немесе компьютерленген 9 жҥйе кез келген 

қҧрылыс нысанының нақты бағасын анықтай алады. Қҧрылыстағы есеп бірқатар 

заңнамалық актілермен реттеледі жҽне олар ҥнемі толықтырылып отырады, мысалы, 

бухгалтерлік есептің жаңа жҥйесінесай бухгалтерлік есеп стандарттарының №6 жҽне 

12, қаржылық есептеменің халықаралық стандарттарына №11 жҽне 16 тікелей 

сметалық жҥйедегі табыспен шығындар қҧрамын анықтау менті келей байланысты 

2 .  

Қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының ҿндірістік шығындарының есебі дайын ҿнім 

шығару мен қызмет кҿрсетуге дайын жеке объект немесе қҧрал-жабдықтармен 

қамтылған кҽсіпорындар қҧрылымына кіруіне байланыссыз ішкіқҧрылыстық титулды 

тізімге кіретін жҽне жеке сметасы мен жобасы бар ҽр қҧрылыс (ғимарат, қҧрылғы) 

объектісі бойынша жҥргізіледі. Қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының ҿндірісіне 

жҧмсалған шығындар есебі шоттар жоспарының 90/8110 «Негізгі ҿндіріс» 

бҿлімшесінің активті шоттарында «Материалдар», «Негізгі еңбек ақы», «Қҧрылыс 

машиналары мен механизмдерін пайдалану шығындары» жҽне «Ҥстеме шығындар» 

калькуляциялық баптары бойынша жҥргізіледі.  

Мердігерлік қҧрылыс ҧйымдары мен ҥй-қҧрылысы комбинаттары осы 

шоттардың дебеті бойынша тапсырыс берушілердің (салушылар) тапсырысымен 

орындалып жатқан қҧрылыс жҽне монтаж жҧмыстарының ҿндірісіне жҧмсалған 

шығындарды есепке алады 2 . Механизация басқармасы осы шоттарда субмердігер 

келісімшарты бойынша орындалатын қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының шығындарын 

кҿрсетеді. Бас мердігер қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының бап бойынша ҿндірістік 

нақты шығындар есебін тек қана ҿзі жеке орындаған жҧмыстары бойынша жҥргізеді. 

Субмердігерлерден қабылданған жҧмыстар қҧнын бас мердігер шығын баптарына 

бҿлместен, бірақ сҽйкесті объектілер бойынша есепке алады. Қҧрылыс-монтаж 

жҧмыстарының калькуляциялық баптар бойынша шығындар есебі есеп объектілері 

бойынша жҥргізіледі. Шығындар есебінің объектілерін таңдау қҧрылыс-монтаж 

жҧмыстарының шығындарының талдамалық есебі мен жоспарлауды ҧйымдастыруда, 

шығындарды бақылауда жҽне ҧжымның (бригаданың, учаскенің) істеген жҧмысының 
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нҽтижелерін анықтауда маңызды рҿл атқарады. 

Шығындардың талдамалық есебінің объектілерін таңдау қҧрылыс ҿндірісінің 

бҿлімшелерімен анықталуы тиіс, яғни оның ҿнімінің қҧрамымен, жҧмысты 

жҥргізудің технологиялық жҽне ҧйымдастырушылық ерекшеліктерімен 

айқындалады.  

Объектілерді таңдау критериі қҧрылыс ҿнімінің калькуляциялық ҿзіндік қҧнына, 

жауапты тҧлғалар мен пайда болу орындары бойынша шығындарды бақылау мен 

талдау, олардың тҿмендеу резервтерін анықтауға қажетті ақпарат алу болып 

табылады. Осыған байланысты қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының ҿндірісіндегі 

шығындар есебінің объектілері тҿмендегілер болуы мҥмкін 3 :   

1) аяқталған жҽне тапсырушыларға ҿткізілген ғимараттар, қҧрылғылар жҽне 

басқа да қҧрылыс объектілері, бҧл жағдайда шығындар қҧрылыс объектісінің 

калькуляциясына тікелей ҽдіспен енгізіледі; 

2) жҧмыс ҿндірушінің учаске шегіндегі біртипті объектілер тобы. Қҧрылыс 

объектілердің ҿзіндік қҧнын калькуляциялау ҥшін олардың арасында шығындар 

сметалық сызба бойынша пропорционалды тҥрде ҥлестіреді; 

3) ҿндірістік кешен (қҧрылыс оъектісінің бҿлігі) қҧрылыс аяқталғаннан кейін 

жҧмыстардың ҿзіндік қҧнын калькуляциялау ҥшін объектілер шегінде барлық кешен 

бойынша шығындар қосылып жинақталады; 

4) қҧрылыс объектілер шегіндегі конструкциялық элементтер жҽне жҧмыс 

тҥрлері – шығындар жҧмыс тҥрінің ҿзіндік қҧнына кіріп, калькуляциялық бірліктің 

ҿзіндік қҧны анықталады.  

Қҧрылыста қҧрылыс -монтаждау жҧмыстарының сметалық, жоспарлық жҽне 

нақты қҧны анықталады.Осылайша, қҧрылыс материалдарын дайындаудың сметалық 

ҿзіндік қҧны материалдардың сатып алу бағаларын, кҿлікті қҧрылыс алаңына жеткізу 

шығындарын, тара мен деректеменің қҧнын қамту ҧйымдарының ҥстемесін жҽне 

дайындау – қойма шығындаын қамтиды.   

Қҧрылыс жҧмысшыларының негізгі еңбек ақысына сметалық шығындар еңбек 

ақының аймақтық коэффициенттеріне бекітілген жҽне орта разрядын есепке алғанда 

бір адам-сағат есебінде анықталады.   

Ҽр қҧрылыс машиналар мен механизмдер тҥрлерінің бір машина – сағатының 

сметалық ҿзіндік қҧны біруақытылы, жылдық жҽне ағымдағы шығындарын есепке 

алып калькуляцияланады. Барлық шығындар орташа мҽнде алынады.   

Машиналардың амортизациясы машиналадың жҧмысының орташа сағат саны 

жҽне шығындардың орта кҿлемін есепке алғанда орташа инвентарлық қҧнынан 

есептеледі. Эксплутациялық шығындар механизаторларды қолдану, кҥту, ҧстау 

бойынша шығындар нормаларынан, материалдық шығындар нормаларынан, жҿндеу 

жҽне техникалық қызмет кҿрсету есептелінеді.   

Ҥстеме шығындар техникалық қызмет кҿрсетумен айналысатын 

жҧмысшылардың еңбек ақысына пайыз тҥрінде жатқызылады. Қҧрылыс объектісінің 

сметалық қҧнына қабылданғын базаның пайызында есептелінетін ҥстме шығындар 

(тікелей шығындар) жатады.   

Материалдарды дайындаудың жҽне қҧрылыс машиналар мен механизмдердің 

қызметін, жҧмысшылардың еңбек шығындарының сметалық ҿзіндік қҧны жҽне 

іріленген нормалар негізінде конструктивті элементтер, қҧрылыс ғимараттарының, 

қҧрылғылардың, объектілердің немесе жҧмыстардың жалпы тҥрлердің бірлігінің 

сметалық ҿзіндік қҧны анықталады.   

Қҧрылыстардың немесе объектілердің теңестірілген сметаларында бекітілген 
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нормалар, лимитер (шектер) жҽне мҿлшерлемелер бойынша кейбір шығындар 

қарастырылады: уақытша ғимараттар мен қҧрылғылар шығындары, қҧрылыс - 

монтаждау жҧмыстарының қысқа уақыттағы ҿндірісі жатады.  

Сонымен қатар қосымша жҧмыстармен байланысты, жҧмыс кҿлемін 

анықтаумен, қҧрылыс техникасын қолданудың ҽдістері мен тҽсілдердің ҿзгерісімен 

байланысты мҥмкін болатын қосымша шығындардыжабу ҥшін кҥтілмеген жҧмыстар 

мен шығындарға жалпы шығында сомасынан пайыз тҥрінде резерв қарастырылады.  

Объект бойынша сметаларды қҧру ҽдістемесінен тҽуелсіз (ортақ бағалар немесе 

сатып алу қҧнын қолдану арқылы жҧмыс сызбалары бойынша) бап бойынша тобы 

болмайды.  

Сметалық жҧмысты ҧйымдастырудың жоғарғы деңгейімен байланысты жҽне 

қҧрылыста шығындардың нақты есептелуіне байланысты қҧрылыс объектісінің 

жоспарлы калькуляциясы қҧрылмайды, қҧрылыс-монтаждау жҧмыстарының 

жоспарлы ҿзіндік қҧны қҧрылыс ҧйымы бойынша жалпылай анықталады. Қҧрылыс-

монтаждау жҧмыстарының жоспарлы ҿзіндік қҧнын есептеу ҥшін қҧрылыс-

монтаждау жҧмыстарының рентабельділік (тиімділік) деңгейін жоспарланған пайдаға 

қатынасымен анықтайды. Рентабельділік деңгейі мен жоспрлы жинақтардың пайызы 

арасындағы айырмашылық жоспарлы сметалық ҿзіндік қҧн деңгейінің тҿмендеуі 

болып табылады. Бҧл ҿзіндік қҧнның тҿмендеу пайызы қҧрылыс-монтаждау 

жҧмыстарының жалпы кҿлеміне, оның дайындығына байланыссыз ҥлестіріледі. 

 Мысалы, есепті жылда қолданысқа ҿткізілуі тиісті смета бойынша объектінің тікелей 

жҽне ҥстеме шығындары 2 000 000 мың тг, сметалық шығындар бойынша жоспарлы 

жинақтар (7,41 %) - 148200 мың тг. Барлық сметалық қҧн 2 148 200 мың теңге 4 .  

Қҧрылыс ҧйымымен қарастырылған жоспарлы пайда пайызы 9,5% болып 

табылады, осы жағдайда сметалық қҧнды тҿмендетудің жоспарлы деңгейі 2,09% (9,5-

7,41) қҧрайды. Сметалық ҿзіндік қҧнды тҿмендетуді қамтамасыз ету мақсатымен 

ҧйымдастырушылық-техникалық шаралар жасалады жҽне олардың орындалуының 

бақылауы ҧйымдастырылады.   

Жоспарланған ҥнемдеу сомалары табыс баптары бойынша бҿлінеді. Қҧрылыс 

ҧйымы шығындарының бір бҿлігі тапсырыс берушімен сметалық қҧннан тыс 

ҿтеледі 4 . Сондықтан нақты шығыстармен салыстырылуын қамтамасыз етуді 

орындау ҥшін, жоспарлы ҿзіндік қҧн ҿтемақы жҽне жеңілдік сомаларын қамтуы тиіс. 

Демек, қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының ҿзіндік қҧны осы жҧмыстардың сметалық 

қҧнынан жоспарлы жинақтаулар мен сметалық қҧнды тҿмендету бойынша 

тапсырмаларды шегеріп, тапсырыс берушімен сметалық қҧннан жоғары тҿленетін 

ҿтемақы сомаларын қосу арқылы анықталады.   

Нақты қҧрылыс объектілерінің жоспарлы ҿзіндік қҧны қҧрылыс-қаржылық 

жоспарды қҧру кезінде де, қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының ҿзіндік қҧны туралы есеп 

берулерді қҧрғанда да есептелмейді.   

Қҧрылыс-монтаж жҧмыстарының жоспарлы ҿзіндік қҧны ҿз кҥшімен 

орындалған жҧмыстардың сметалық ҿзіндік қҧнын сметада кҿрсетілген жоспары 

жинақтар пайызына нақты ҿтелген ҿтемақы жҽне сомалары қосылған сметалық 

ҿзіндік қҧнды тҿмендетудің жоспарлы пайызына тҥзету арқылы есептеледі.  

Осындай жолмен ҽр шығыстар бабының сметалық сомасы жоспары шамаға 

жеткізіледі, бірақ ол тек жалпы қҧрылыс ҧйымы бойынша жасалады. Жоғарыда 

кҿрсетілгендей, қҧрылыста жҧмыстардың ҿзіндік қҧнын жоспарлау кезінде орташа 

жҽне ірілендірілген кҿрсеткіштер қолданылады, олар қҧрылыстың нақты жағдайында 

ҿндірістік нормалармен байланыстырылмайды. Табиғи кҿрсеткіштердің орташалануы 
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жҽне ірілендірілуі жҧмысты орындаушыларға оларды ҿндіріс шығындарын 

бақылаудың нормативтік базасы ретінде пайдалануға мҥмкіндік бермейді. 

Жҧмыстардың келісім қҧнына ҿтуіне байланысты жоспарлы калькуляцияны 

объектінің сметалық қҧнына негізделіп қҧру қажет.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

На помощь начинающим молодым предпринимателям придет кредит на 

открытие бизнеса. Но сразу необходимо отметить, что программы подобного 

кредитования только начинают появляться и развиваться. Ведь неясно: насколько 

окажется успешной реализация бизнес идеи молодого предпринимателя. Велика 

вероятность невозврата денежных средств. Банки, если и предлагают кредит на 

открытие бизнеса, то требуют обязательного залогового обеспечения или 

поручительство других владельцев бизнеса[1]. 

Виды кредитования: 

1) Кредит на открытие бизнеса. 

Открытие нового бизнеса всегда требует тщательного анализа и проработки. Это 

и четкий детализированный бизнес-план, маркетинговый анализ рынка, анализ 

потребительского спроса, грамотный подбор кадров. Но, предварительно решив все 

эти трудности, все равно требуются большая сумма денежных средств на открытие 

самого бизнеса. Сразу же возникают затраты на аренду помещения, покупку 

оборудования, зарплату работникам и т.д.  

Открытие бизнеса получило название стартап (от англ. «startup» - начинать, 

открывать бизнес), а кредитование подобных проектов - кредитование «стартапов». 

Прежде чем получить кредит для открытия бизнеса вам необходимо будет 

предоставить грамотный бизнес-план открытия и развития вашего дела. Стоит 

предусмотреть залоговое обеспечение для вашего кредита, лучше всего в виде 

недвижимого имущества. После этого вы уже предметно сможете общаться с 

представителем банка. 

2) Кредиты на развитие бизнеса. 

http://student.zoomru.ru/buhaudit/rylys-ndrs-shyyndaryny-esebn-jymdastyru/36970.279150.s1.html.
http://student.zoomru.ru/buhaudit/rylys-ndrs-shyyndaryny-esebn-jymdastyru/36970.279150.s1.html.
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После того, как компания выдержала самый трудный этап своей деятельности, а 

именно открытие бизнеса и борьбу с конкурентами, наступает период расширения и 

развития своего бизнеса. Нужны дополнительные средства на развитие бизнеса[2]. 

Кредит для развития бизнеса используется для следующих целей: 

- пополнения своих оборотных средств; 

- диверсификацию производства; 

- приобретение основных средств (в том числе покупка собственной 

недвижимости) и нематериальных активов (лицензии, программное обеспечение); 

- строительство и реконструкция объектов основного фонда; 

- покупка модернизация оборудования; 

- покупка товара с целью его реализации и т.д. 

 Чтобы получить кредит для малого или среднего бизнеса необходимо 

соблюдения ряда условий, которые уже стали стандартным: 

1) прежде всего, понадобится залоговое обеспечение, желательно в виде 

недвижимого имущества, оборудования, нового автотранспорта или товара. При 

выборе залога обычно важную роль является его ликвидность, поскольку в случае 

невозврата кредита придется залог реализовать. Некоторые банки предлагают услуги 

кредитования малого и среднего бизнеса без предоставления залога, но максимальные 

суммы в таком случае будут ограничены; 

2) банку необходимо будет оценить вашу платежеспособность. Для этого 

предприятие должно предоставить расширенную документацию, касающуюся оценки 

эффективности ведения бизнеса, а именно финансовую, бухгалтерскую и налоговую 

отчетность. В некоторых случаях, когда речь идет о больших суммах кредитов, банк, 

возможно, проведет расширенный аудит вашего бизнеса после заявки на получение 

кредита; 

3) некоторые программы кредитования предусматривают поручительство других 

владельцев бизнеса. 

Из этих условий вытекают и основные проблемы кредитования малого 

и среднего бизнеса: отсутствие достаточного залогового обеспечения, 

поручителей и нежелание отдельных заемщиков раскрывать свои доходы. Формы 

кредитования могут быть самыми различными: от единовременного кредита до 

невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии [3]. 

Срок рассмотрения заявки на получение кредита для развития бизнеса будет 

рассматриваться комиссией банка от 3 до 15 дней в зависимости от необходимой 

суммы. Сроки кредитования в среднем составляют около 12 месяцев. Несмотря на 

получение залога в случае невозврата кредита и банкротства заемщика, банки 

проявляют излишнюю осторожность в вопросах кредитования. Чтобы реализовать 

полученный залог, банку необходимо потратить много дополнительного времени и 

средств. Все дело в том, что будь то товар, или оборудование, заложенное клиентом, 

может не обладать достаточной ликвидностью, в результате чего залог реализуется в 

большинстве случаев только в половину его реальной стоимости. 

Кредитование малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением 

работы многих банков, а кредит на развитие бизнеса продолжает оставаться самым 

популярным видом кредитования среди предпринимателей. Обращайте свое 

внимание, прежде всего на банки, ориентированные именно на представителей 

малого и среднего бизнеса. Они наиболее заинтересованы в долгосрочных и 

стабильных отношениях со своими клиентами, поскольку малый и средний бизнес - 

это их основной источник дохода. 
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3) Проектное финансирование. 

Проектное финансирование - это кредитование малого и среднего бизнеса 

посредством финансового лизинга дорогостоящих и сложных инвестиционных 

проектов, связанных с приобретением оборудования. Это оборудование 

приобретается для целей диверсификации направлений деятельности или открытия 

нового производства, расширения действующего бизнеса, увеличения выпускаемой 

продукции, открытия нового производства и т. д. 

Доходы от реализации инвестиционных проектов в рамках проектного 

финансирования являются основой выплаты процентов по лизингу. Процентная 

ставка же формируется индивидуально для каждого клиента и может меняться на 

разных стадиях проекта. Заемный капитал может быть предоставлен банками, 

компаниями, а также формироваться из нескольких источников[3]. 

Проектное финансирование может использовать принимать различные варианты 

и комбинации стандартных кредитных продуктов для бизнеса, или другие формы и 

виды кредитования малого бизнеса, такие как: 

- кредитная линия (для финансирования инвестиционных проектов); 

- коммерческий кредит (для пополнения оборотных средств и формирования 

первоначального оборотного капитала); 

- финансовый лизинг (покупка оборудования в долгосрочную аренду с 

последующим выкупом; 

- синдицированное кредитование (связано с привлечением банка-агента) и т.д.; 

Отметим основные преимущества проектного финансирования: 

1) возможность расширения действующего или открытие нового бизнеса; 

2) возможность приобретения оборудования при отсутствии действующего 

бизнеса; 

3) длительные сроки лизинга (от 3 до 7 лет) по сравнению с другими видами 

кредитования малого бизнеса; 

4) основой выплаты процентов по лизингу являются доходы от инвестиционных 

проектов; 

5) возможны варианты минимального первоначального взноса 

лизингополучателя. 

 При выборе кредитора лучше выбирать банки, проектное финансирование в 

которых является приоритетным направлением их деятельности [3]: 

- АО Астана Финанс лизинг. 

- Райффайзен Лизинг Казахстан. 

- АО «Казкоммерцбанк». 

- БанкЦентрКредит (ТОО «Центр Лизинг»). 

- АО «БРК лизинг». 

Таким образом, важным условием успешного инвестиционного проекта является 

четкое взаимодействие всех участников проектного финансирования. 

4) Кредитная линия. 

Кредитная линия - форма кредитования малого бизнеса, при котором банк 

предоставляет право на получение и использование денежных средств в пределах 

установленного лимита в течение определенного периода. Обычно на кредитную 

линию устанавливается лимит задолженности - ограничение размеров денежных 

средств, предоставляемых в рамках, кредитной линии. Размер определяется каждым 

банком отдельно, зависит от оборотов по счету, ликвидности залогового обеспечения, 

но обычно не более 80% от среднемесячного оборота по счетам компании[4]. 

http://www.afl.kz/?lang=rus&post=9
http://www.rlkz.kz/service.php
http://ru.kkb.kz/corporates/page/Leasing
http://www.centercredit.kz/about/index6-3.html
http://www.kdbl.kz/
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Выделим преимущества, которые имеет кредитная линия по сравнению с 

другими формами кредитования малого бизнеса: 

- заемщик имеет возможность оперативно получить на свой расчетный счет 

необходимую сумму; 

- после погашения задолженности по взятой сумме, заемщик может взять 

очередной кредит в минимально короткие сроки; 

- срок действия договора кредитной линии может достигать 1-2 лет в 

зависимости от условия кредитования бизнеса (ликвидности залогового обеспечения, 

поручительства и т.д.). 

Кредитная линия может быть возобновляемой и невозобновляемой.   При 

финансировании каких-то краткосрочных проектов лучше пользоваться 

невозобновляемой кредитной линией. В этом случае предприниматель не будет 

ограничен по датам получения частей кредита (траншей) и погашения средств в 

пределах лимита. Однако после погашения взятой части кредита свободный остаток 

лимита не будет увеличиваться[5]. 

5) Овердрафт. 

Овердрафт - форма кредитования, при которой заемщикам предоставляется 

возможность периодически по мере необходимости получать суммы денежных 

средств в кредит до определенного лимита. 

Овердрафт предоставляется при недостаточности или временном отсутствии 

средств на расчетных (текущих) счетах. 

Основные преимущества овердрафта: 

- возможность своевременного и бесперебойного исполнения обязательств перед 

поставщиками, подрядчиками, сотрудниками и т.д.; 

- отсутствие бизнес-плана и залогового обеспечения; 

- быстрое рассмотрение заявки; 

- овердрафт позволяет оперативно управлять своей ликвидностью. 

 

 
Рисунок 1- Методы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса 

 

Перечень основных банков, предоставляющие кредитование «Овердрафт»: 

1)АО «АТФ Банк». 

2)АО «Нурбанк». 

http://www.atfbank.kz/ru/legal_persons/Credits/overdraft.php
http://www.nurbank.kz/corporate/credit_yur/small_and_average_business/overdraft1
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3)АО «Народный сберегательный банк Казахстана». 

4)АО «Темiрбанк». 

5)АО «БТА Банк». 

6)АО «KaspiBank». 

7)АО ДБ «Альфа-Банк». 

8)АО «Альянс Банк». 

Одним из основных направлений деятельности банков является кредитование 

представителей малого и среднего бизнеса. Предоставление широкого спектра 

продуктов кредитования, удовлетворяющих как краткосрочные, так и долгосрочные 

потребности клиентов – приоритетная задача Банка в обслуживании клиентов 

(Рисунок 1)[7]. 

Банки предоставляют клиентам МСБ продукты кредитования на 

инвестиционные цели и на пополнения оборотных средств, источником которых 

являются собственные средства Банка и государственные средства. 
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2-секция. НАҚТЫ ҒЫЛЫМДАР ҚОҒАМДЫ ИНДУСТРИАЛАНДЫРУ 

ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 

Секция 2. ТОЧНЫЕ НАУКИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

ҼОЖ.511 (075.3). 

АБДУЛДАЕВ Н.С., АПЫШЕВ О.Д. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

ИРРАЦИОНАЛДЫҚ  ТЕҢСІЗДІК.СТАНДАРТТЫ ЕМЕС  

ШЕШУ ҼДІСТЕРІ 

 

Айнымалысы тҥбір таңбасы астында болатын теңсіздіктер – иррацинал 

теңсіздіктер деп аталады. 

Иррационал теңсіздікті оған мҽндес рационал теңсіздіктер жҥйелерінің 

жиынтығына келтіру ҽдісі иррационал теңсіздікті шешудің негізгі ҽдісі болып 

табылады. Сондықтан иррационал теңсіздіктерді шешу барысында иррационал 

теңдеулерді шешудегі ҽдіс-тҽсілдер пайдаланылады. Олар: теңсіздіктің екі жақ 

бҿлігін де бірдей натурал дҽрежеге шығару; жаңа (кҿмекші) айнымалыны енгізу; 

графиктік тҽсіл; интервалдар ҽдісі; тҥйіндес ҿрнекке кҿбейту; функциялардың кейбір 

қасиеттерін қолдану (монотондылығы, шектелгендігі, симметриялығы, тҧрақты таңба 

аралықтарының қиылысуы); бҧрыннан белгілі теңсіздіктерді қолдану; параметр енгізу 

ҽдісі; тригонометриялық ауыстырмалы немесе жаңа екі айнымалыны енгізу ҽдісі; 

функционалды-графиктік ҽдіс; теңсіздіктің екі жағында функцияға кҿбейту 

ҽдісі;функциялардың суперпозициясын (комбинациясын) қолдану тағы-тағылар. 

Жалпы кез келген иррационал теңсіздіктерді шешуге арналған ҽмбебап ҽдіс жоқ, 

сонымен бірге жоғарыда атап кеткен ҽдістермен солардан жасалған қҧрама ҽдістер. 

Олардың ішінде параметрден тҽуелді, модульдері бар кез келген трансцентті 

иррационалдықтар туралы есептерді қарастырмаймыз. Оларға арналған материалдар 

ҽдебиеттер тізімінде келтірілген оқулықтар мен ҽдістемелік нҧсқауларда жеткілікті 

дҽрежеде қамтылған. Барлық иррационал теңсіздіктер жоғарыдағы ҽдістермен шешіле 

береді деп айтуға болмайды. Сол себепті біз стандартты емес ҽдістерді қолданатын 

есептер туралы сҿз қозғаймыз. Стандартты емес мысалдарға кҽдімгі-дҽстҥрлі 

алгоритм жҥрмейтін теңдеулер мен теңсіздіктер (жҥйелері) жатқызылады. Мысалдар 

арқылы жаттығуларды шығару жолдарын кҿрсетеміз. 

1 – мысал: .  

Шешуі: айнымалы -тің мҥмкін мҽндер жиыны (ММЖ)  болып 

табылады.  деп белгілесек  

∃. Онда берілген теңдеу ⇒ ∃. Ал, ∃⇒ екі жағын 

квадраттасақ ∃∀  ҥшін. Егер ∃, 

яғни   ˅ . ∧

∃берілген теңсіздіктің шешімі болып , 

∧  табылады. 

Жауабы: .  
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Стандартты емес есептердің ішінде белгісіздерді енгізу тҽсілі кең тараған 

ҽдістердің біріне жатады, оның нҽтижесінде берілген есеп қарапайым тҥрде 

келтіріледі. Функционалдық белгісізді енгізудің дербес тҥрі болып тригонометриялық 

ауыстырма табылады. Ҽсіресе берілген ҿрнек белгілі тригонометриялық 

формулаларға ҧқсас болып келсе жҧмыс нҽтижелі болатыны анық.  

2 – мысал: Егер  (1) 

Дҽлелдеуі: ∃  деп ҧйғарайық, . Оның нҽтижесінде 

(1) қатынас 

  (2) 

тҥрінде енеді. Ал ∃⇒ ⇒  болады да, (2) ⇒

. Ҽрқашанда  , ал  

болғандықтан (2) теңсіздіктің, олай болса (1) теңсіздіктің ∀  ақиқат екенін 

кҿреміз. 

 Стандартты емес ҽдістерге математикадағы классикалық Каши, Бернулли, 

Гѐльдер т.б. теңсіздіктерді қолданып шығарылатын есептер жатады.  

3 – мысал:  теңсіздігін шешейік. 

Шешуі. Алдымен ММЖ табу ҥшін берілген теңсіздіктен 

∃ кең тараған рационал теңсіздіктердегі интервалдар ҽдісінен аламыз. 

Теңсіздікті шешу ҥшін болса,  қарапайым теңсіздікті 

қолданайық. ,  . 

. Ал ∃ , яғни ММЖ облысында 

ҽрқашанда  олай болса радикалдардың қосындысы >3 

екенін ҿзінен−ҿзі тҥсінікті.  

Жауабы: . 

4 – мысал. Егер болса, дҽлелдейік.  

Шешуі: кез келген  жҽне   ҥшін 

 (3) орын алатын Каши – 

Буняковский теңсіздігін қолданып теңсіздіктің сол жағын жоғарыдан бағалайық: ((3) 

қатынаста  

 деп ҧйғарамыз).

. Ал ММЖ

∧  немесе  облысы болатынын ескеріп берілген 

теңсіздіктің ММЖ облысында ҽрқашанда орынды болатынын кҿреміз. 

5 – мысал. функциясының minтабайық. 

Шешуі: Алдымен ∀ ∃    (4) Каши 

теңсіздігін еске тҥсіріп, берілген функцияны

 тҥрінде жазып (4) теңсіздікте  деп 

ҧйғарсақ ,онда  . Сол себепті берілген функция ҥшін 

. 

6 – мысал.  теңсіздігін шешейік. 
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Шешуі: ММЖ ⇒  . ∧ деп 

белгілесек∀  ал . ММЖ-да екеуіде 

ҥзіліссіз, ал ⇔  болатыны ҿзінен-ҿзі тҥсінікті, (жалғыз тҥбір). Сол 

себепті  теңсіздігінің шешімі болып ∀  табылатынын кҿреміз.  

Жауабы:  

7 – мысал. (5) теңдігін шешейік. 

Шешуі: Жазықтықта координаттары   тең ,  болатын  

векторларын енгізсек, олардың модульдері , . 

Векторлар арқылы (5)    теңсіздігіне келеді. Жаңадан  векторын 

енгізсек жҽне 

. Жазықтықта векторлар ҥшін ҥшбҧрыш 

теңсіздігі орынды болғандықтан . Олай 

болса ∃  векторларының 

коллинеар екенін, яғни сҽйкес координаттары пропорционал ⇒ . 

Жауабы: . 

8 – мысал. (6) теңсіздігін шешейік.  

Шешуі: ММЖ , ,  ,  (6) екі жағында 

квадраттайық ⇒  немесе       (7) 

,  деп белгілесек (7) ⇒     ˅  , 

∃∀ . Олай болса , 

 . (6) теңсіздік  орынды болып,  

  шартынан  . 

Жауабы: . 

 Ҿте қолайлы ҽдістердің бірі болып функцияның шектелгендігін қолданып 

шығарылатын ҽдіс табылады. Кең тараған шектелген функцияларға 

тригонометриялық, кері тригонометриялық, модульдері бар функциялар, жҧп 

дҽрежелі тҥбір т.с.с. табылады, сонымен қатар белгілі классикалық теңсіздіктерді де 

қолдану тамаша нҽтижеге жеткізеді.  

9 – мысал.  (8) 

Шешуі: Жоғарыда атап ҿткен (4) Коши теңсіздігінен  орын 

алады, онда (8) сол жағы ҥшін тҿменнен   

.  

Енді (8) оң жағын тҥрлендіріп, тағы бір рет Коши теңсіздігін ескеріп, 

, жоғарыдан бағаға ие 
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боламыз, ал  болғандықтан берілген (8) теңсіздіктің шешімі бос жиын екенін 

кҿреміз.  

Жауабы: . 
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УДК 628.161.2 

АБИЛМАЖИНОВА Ж.А., ИДРИШЕВА Ж.К. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 
ВЫБОР МЕТОДА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В  

ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ 

 

Семипалатинский испытательный полигон оказывает неблагоприятное 

воздействие на окружающую среду и здоровье человека. На территории полигона 

расположено четыре испытательных площадки: «Дегелен», «Опытное поле», «Сары-

Узень» и «Балапан». 

Наиболее пристального внимания требует территория площадки Балапан, 

поскольку здесь идет интенсивное загрязнение поверхностных вод радиоактивными 

веществами, поступающими с подземными водами в реку Шаган, в связи, с чем 

проблема загрязнения вод реки Шаган радионуклидами в последние годы 

приобретает все большее значение, что определяет актуальность выбранной темы[1]. 

Целью исследования является выбор и обоснование методики нейтрализации 

радиоактивного загрязнения вод реки Шаган технической площадки Балапан, 

расположенной на территории Семипалатинского испытательного полигона. 

Целенаправленно изучены те методики нейтрализации поступления 

радионуклидов с подземными водами в область разгрузки, которые представлялись 

наиболее пригодными для условий СИП полностью или частично. По этим 

методикам изучено более 20 новых литературных источников. 8 методик 

предварительно оценены как представляющие интерес (полностью или частично), а 

также в сочетании с другими методами и технологиями. 5 методик признаны 

непригодными, по 8 – требующими сбора дополнительных сведений. На основе 

литературных данных подготовлены рекомендации по применению в условиях СИП 

каждой из 8 методик нейтрализации радионуклидов: 
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- сорбция радионуклидов с использованием модифицированных белой глины и 

почв площадки Балапан;  

- иммобилизация жидких РАО в твердое состояние; 

- чистка воды от радионуклидов с помощью водной растительности; 

- гидроизоляция загрязненных участков; 

- ликвидация области загрязнения откачкой загрязненных вод; 

- локализация области загрязнения путем создания гидравлической завесы; 

- изоляция области загрязнения непроницаемыми подземными стенами; 

- создание геохимических барьеров.  

Методика сорбции радионуклидов с использованием модифицированных белой 

глины и почв площадки Балапан, разработанная в Институте радиационной 

безопасности и экологии НЯЦ РК, заслуживает особого внимания, так как она 

создавалась специально для очищения от радионуклидов штольневых вод площадки 

Балапан, использует в качестве сорбента местный природный материал и, 

следовательно, является наиболее выгодной в экономическом отношении. Для 

эксперимента использовалась модифицированная фосфорной кислотой белая 

элювиальная глина, месторождение которой расположено неподалеку от СИП, и вода 

из штольни 104. Эксперимент, приближенный к естественным условиям, показал 

следующие коэффициенты сорбции: плутония – 65%, цезия – 63%, стронция – 37%. 

После апробации этой методики в районе штольни 104, в случае получения хороших 

результатов эта методика может быть весьма перспективной для использования на 

площадке Балапан[2]. 

По методике иммобилизации жидких РАО в твердое состояние (матрицы и 

геоцементы) рекомендации составлены на основе 10 литературных источников. 

Методика может быть использована только для поверхностных вод СИП (например, 

штольневые потоки площадки Балапан). Иммобилизация РАО в твердое состояние 

может проводиться как непосредственно путем химического связывания, так и после 

предварительной сорбции радионуклидов каким-либо сорбентом. Для СИП может 

представлять большой интерес второй вариант, так как, в случае использования 

методики сорбции для очистки воды от радионуклидов, требуется перевести 

отработанные сорбенты в стабильное состояние, чтобы избежать десорбции и 

вторичного загрязнения. В настоящее время существует множество видов матриц, 

характеризующихся высокой прочностью, устойчивостью к нагреванию, 

выщелачиванию и радиации, что допускает изоляцию РАО на длительный срок и 

позволяет существенно сократить объемы РАО, подлежащие захоронению. 

Технология иммобилизации радиоактивных отходов в геоцементный камень уже 

внедряется в российской атомной энергетике и используется не только для 

иммобилизации РАО различных предприятий атомной энергетики, но и для 

связывания радиоактивных сорбентов после извлечения радионуклидов из жидких 

РАО, в том числе и из природных вод. Для оценки применимости этой методики к 

условиям СИП необходимо провести химико-экологические исследования, чтобы 

найти доступные и недорогие сорбенты и связующие, которые могли бы обеспечить 

эффективную фиксацию радионуклидов. 

Методика очистки воды от радионуклидов с помощью водной растительности 

может применяться на водоемах и заболоченных участках площадки Балапан, 

образованных содержащими радионуклиды штольневыми водными потоками, а также 

в заполненных водой образованных ядерными взрывами воронках на других 

площадках. К настоящему времени достаточно подробно исследованы процессы 
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самоочищения водоемов при помощи высших водных растений: тростник 

обыкновенный, рогоз узколистный, сусак зонтичный, камыш озерный, частуха 

подорожниковая, гречиха земноводная, рдест пронзеннолистный. Этот метод 

применяется для дополнительной очистки воды на некоторых отработанных 

урановых рудниках и хвостохранилищах в Саксонии. Упрощает и удешевляет 

процессы очистки то, что культивирование водных растений проводится в 

нестерильных условиях прямо в загрязненных водоемах. Для внедрения этой 

методики также необходимы специальные исследования, уточняющие виды растений, 

лучше всего пригодные для условий СИП, а также для разработки технологии 

утилизации и захоронения отработанной растительной массы[2]. 

Методики гидроизоляции загрязненных участков, ликвидации области 

загрязнения откачкой загрязненных вод, локализации области загрязнения путем 

создания гидравлической завесы, изоляции области загрязнения непроницаемыми 

подземными стенами могут весьма эффективно применяться для подземных вод 

СИП. Они имеют огромный опыт применения в разных странах. Однако, видимо, 

области загрязнения и объемы загрязненных вод должны быть не такими большими, 

как на СИП. Эти очень дорогостоящие методики целесообразно применять лишь на 

локальных участках для защиты питьевых водозаборов или предотвращения 

миграции радионуклидов в сторону населенных пунктов. 

Из вышесказанного видно, что для подземных и поверхностных вод СИП могут 

быть пригодны совершенно разные методики, причем провести эффективную очистку 

от радионуклидов подземных вод весьма затруднительно и дорого [2]. 

Особое внимание следует уделить методике создания геохимических барьеров. 

При этом, прежде чем создавать искусственные геохимические барьеры, необходимо 

провести исследования по поиску естественных барьеров – геологических структур, 

расположенных на основных путях миграции радионуклидов и способных их 

осаждать или сорбировать. Это могут быть горизонты глин, суглинков, лессов, 

некоторые виды почв, торф, коры выветривания. Для этого необходимо провести 

следующие работы: гидрогеологические и геологические исследования для 

определения направлений разгрузки подземных вод с испытательных площадок; 

изучение фондовых материалов, аэрофото- и космоснимков для выявления на СИП 

геологических структур, которые могут являться геохимическими барьерами; полевое 

обследование этих структур: геологическая съемка, картирование, опробование, при 

необходимости – буровые работы; составление геологических, гидрогеологических и 

геоморфологических карт разного масштаба: мелкомасштабных – для определения 

геологического и геоморфологического положения потенциальных геохимических 

барьеров, региональных гидрогеологических особенностей, а крупномасштабных – 

для детального отображения этих структур; определение мест создания 

искусственных геохимических барьеров (опираясь на составленный 

картографический материал по естественным барьерам) в тех областях разгрузки 

подземных вод, где естественные барьеры отсутствуют либо прерываются; после 

нахождения и картирования естественных барьеров и создания, искусственных 

необходим мониторинг их радиационной обстановки: опробование на радионуклиды 

подземных вод и горных пород, формирующих барьеры [2]. 
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СПАСТИ ПЛАНЕТУ. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 

 

2012-2015 годы стали самыми теплыми в истории. Раньше путешественники,  

поселенцы истребляли целые виды. Тем самым на всегда изменяя экосистему.  

Разница заключается в том что теперь мы делаем это сознательно, и в более крупных 

масштабах. 

Если мы хотим успешно бороться с изменением климата нужно сначала 

признать, Что экономика главным образом основана на ископаемом топливе. Это 

уголь, нефть и природный газ. От нефти зависит практически весь транспорт. От угля 

и природного газа, большая часть тепло энергетики. 

Мы продолжим нуждаться в ископаемом топливе первые два десятилетия XXI 

века. По этому переходим на очень опасный и радикальные способы добычи. 

Например: взрываем горные вершины ради угля, Добываем сланцевый газ, внедряем 

шельфовое бурение и разрабатываем нефтяные пески. А это самый губительный 

способ добычи горючих ископаемых. Мы вырубаем огромные леса,  а так же 

загрязняем воду в ручьях и реках.  Что сильно влияет на дикую природу, и жизнь 

коренных народов. 

Просто чем больше я узнаю о ситуации и о том что ее усугубляет, я понимаю что 

сколько мне еще не известно об этой проблеме.  Когда я учился в Чехии, мне удалось 

поговорить об этой проблеме  с профессором экологии Алесом Мозуром в Горно-

металлургической академии им. Станислава Сташица в Кракове. Он нарисовал нашу 

планету на доске, потом изобразил атмосферу и назвал проблему потепления главным 

вызовом современности. Он объяснил, что средства передвижения – корабли, поезда, 

самолеты, машины, способы производства еды и строительство городов, то есть 

любая деятельность человека ведет к выбросу углекислого газа, который вызывает 

изменение климата. Полярные ледники растают, уровень моря поднимется, станут 

более опасными такие погодные явления как наводнения, засухи и пожары. 

АлесонМазур словно пересказывал сюжет ужасного фантастического фильма. Но он 

говорил правду. Это уже происходит.  

Канадские ученые предполагают, что в 2040 году можно будет проплыть через 

северный полюс, что летом там не останется льда. Мы сжигаем так много 

ископаемого топлива, что лет тает. Арктика служит кондиционером для северного 

полушария. Если она исчезнет, изменяться направления течении, и погодные условия. 

А засухи и наводнения станут более разрушительными. Если продержится такая же 

температура как последние десять лет то Гренландия исчезнет. За последние пять лет 

уровень ледового покрова Гренландии понизился на 9 метров. Сотни кубических 

километров льда уже не лежат на суши. Все ушло в море.  
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В отношении вызванного человеком изменение климата в науке царит такое же 

единодушие как в отношении теории гравитации. 97% климатологов согласны, что 

температура повышается. И климат меняется из-за сжигания ископаемого топлива и 

других действии человека. К сожалению, мы боремся с массовой компанией по 

дезинформацией людей.  Добытчики ископаемого топлива, финансируют тех, кто 

отрицает изменение климата. Веб сайты, информагентства и аналитические центры, 

находят весьма уважаемых людей, которые готовы продать свой авторитет 

добывающим компаниям. Есть много научных организации с громкими названиями. 

Это лоббисты которых финансируют корпорации. Они подрывают доверие к ученым, 

которые посвятили свою жизнь этому вопросу. Эти люди пытаются сбить нас с толку, 

ради краткосрочной выгоды от ископаемого топлива. В итоге мы оставим после себя 

уничтоженную планету.  

Что может быть более аморальным?  

Недавно Китай обошел многие страны, стал главным источником загрязнения в 

мире. 

В последние 35 лет в Китае быстро развивается производство, и растут города. 

Китай это мировая фабрика, производящая товары для всех западных стран. А 

основная масса промышленных отходов оседает у них. В пригородах Пекина и на 

Шандунском полуострове, потребляют столько же угля, сколько все Соединѐнные 

Штаты Америки. Хотя район не большой. 

Индия третья по количестве выбросов держава в мире, но она страдает от 

огромного дефицита энергии, и отключении электричества. Страна постоянно 

утверждает что ее главным приоритетом является развитие экономики, и искоренение 

бедности.  В стране 300 млн человек живут без электричества. Сегодня же жители 

индийских деревень собирают навоз, и делают лепешки, которые за тем сжигают. 

Они заменяют дрова. Индия обладает огромными запасами угля. 700 млн семей в 

индии готовят еду на биотопливе. Если они все передут на уголь, расход ископаемого 

топлива будет просто колоссален.  

Происходит то, что человек никогда еще не видел, дело не в том, что затопит 

целые острова. Кризис начнѐтся намного раньше. 

Маленькие островные государства, которые практически не оказывают влияние 

на изменения климата. Чувствуют самый сильный удар, и больше всех страдают от 

глобального потепления. 

В прибрежных экосистемах, когда то обитало невероятное количество рыбы. Но 

мы разрушили их. И обратили в спять 500 млн лет эволюции. 1 млрд людей питаются 

только рыбой из коралловых рифов. Миллиард, вдумайтесь в это число! Мы наносим 

огромный ущерб, от которого страдает большое количество кораллов, и они не могут 

расти. За последние 30 лет погибло 50% кораллов. И рифы что есть сейчас скоро 

исчезнут.  Океаны это огромный буфер, который поглощает углекислый газ. Они  

перерабатывают треть СО2, выделяемого в атмосферу.  Поэтому моря сдерживают 

изменения климата. Проблема в том, что океан не может быстро справляться с таким 

безумным количеством углекислого газа. 

Мы уничтожаем экосистемы, которые обычно помогают стабилизировать 

климат. Океаны и дождевые леса, поглощают CO2из атмосферы.  

В мире осталось три огромных региона с тропическими лесами. Амазония в 

Южной Америке, бассейн Конго в Африке, и дождевые леса Восточной Азии в 

Индонезии. Их умышленно поджигают, что бы разбить плантации пальм, из которых 
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получают самое дешѐвое растительное масло. Оно входит в кулинарный жир, 

полуфабрикаты, косметику, и моющие средства. Компании извлекают огромную 

прибыль из этого дешевого сырья. В результате увеличения выработки пальмового 

масла в Индонезии вырубили 80% лесов под плантации. 

Посмотрите вечером в окно, каждая лампочка, которую вы видите должна 

работать совершенно от других источников энергии. Нужно иначе строить здания, 

заменить весь транспорт на дорогах. И это только ваш город. Представьте карту 

ночной земли, и вы увидите огни во всех частях света.  Мы боремся с влиятельными 

добывающими компаниями, которые хотят вести дела по старинке.  Добыча 

ископаемого топлива, крупнейшая отрасль производства. У таких корпорации больше 

денег и влияния, чем у других компании. Чем больше людей голосуют против них, 

тем лучше. Но научный факт заключается в том, что мы неизбежно наносим ущерб. 

Чем  мы быстрее начнем действовать, тем меньше вреда нанесем в итоге. Если 

правительство многих стран примет закон в пользу устойчивой энергетики. То мы 

быстро добьѐмся результатов. Однако углероды должны подорожать. Единственный 

способ ввести «углеродный налог». Углеродный налог, это налог на любой вид 

деятельности при котором в атмосферу выделяется углекислый газ.  

Налоги повышают стоимость продукта, и люди меньше их потребляют. Это 

экономическая аксиома. 

22 апреля 2016г в Нью-Йорке было подписано «Парижское соглашение» по 

климату. Конференция в Париже стала итогом 25лет переговоров по климату. 195 

стан заявило что сделают все возможное, что бы изменить мир. Ни кто не 

сомневается что это соглашение большой шаг вперед. Но добьѐмся ли мы успеха? 

Парижское соглашение призывает сдерживать прирост температуры на уровне ниже 

2*с, и стремится к уровню в 1,5*. В договоре не упоминается ни углеродный налог, не 

штрафные санкции. В нем не указаны рычаги давления.  Придется принять на веру, 

что странны выполнят свое обещание. Возможно ли это? Договор вступает в силу с 4 

ноября 2016 г.  

Ты последняя надежда земли! Только ты можешь ее защитить! Иначе и мы, и все 

живое уйдет в историю. 
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рангі дейміз.  

http://www.nat-geo.ru/
http://www.un.org/


137 
 

 

Нҿлдік ҥшбҧрыштың гипотенузасына жанасатын нҿлге тең емес элементтерінің 

саны матрицаның рангі болады. 

(1) 

Мҧндағы,  – жҥйенің коэффициенттері,  – белгісіздер,  – 

бос мҥшелер. 

Матрицалық түр: 

. 

оператор тҥрі. 

Негізгі матрица: 

. 

Кеңейтілген матрица: 

. 

Тензорлық түр: 

. 

не  сандар жиынтығы барлық теңдеулерді тепе-теңдікке 

айналдыратын болса, онда оны жҥйенің шешімі деп атайды. Егер жҥйенің кем 

дегенде бір шешімі болса, онда жҥйе ҥйлесімді деп аталады. Егер жҥйенің бірде-бір 

шешімі болмаса, онда жҥйе ҥйлесімсіз деп аталады. 

Кронекер-Капелли теоремасы: Егер негізгі матрицаның рангі кеңейтілген 

матрицаның рангісіне тең болса, онда жҥйе ҥйлесімді, егер онда жҥйе 
ҥйлесімсіз.  



138 
 

1. Жҥйе ҥйлесімді, онда  бос 

мҥшелердің бағаналары жҥйе матрицасының бағаналарының сызықтық амалы болып 

табылады. Егер анықтауыштың кейбір жолына (бағанаға) басқа бір санға кҿбейген 

басқа жолын (бағанасын) қойсақ, онда анықтауыш ҿзгермейді жҽне матрицаның 

рангінің анықтамасы бойынша . 

2. нда Бҧдан жҥйенің 

бірлеспегенің кҿруге болады. 

 

1-жағдай:  ғана.  

 - Крамер формуласы. 

1-есеп. 

жҥйе 

ҥйлесімсіз. 

2-есеп. 

 

1. Ҥйлесімділікке зертте: 

жҥйе ҥйлесімді. 

2.Бос параметр санын тап:  бір бос параметр. 

3.Белгісізді табу: . 

4.Тексеру:  

Жауабы:  

2-жағдай:  біркелкі жҥйе барлық жағдайда ҥйлесімді.  

,  

 нҿлдік шешім. 

 кҿп шешім. 
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1.  

2.  

3.  онда 

 

Тексеру:  

Жауабы:  

3-жағдай  

 

 

1.

1=2×1 

Жауабы: . 

Сызықтық алгебралық теңдеулер жҥйесінің кері матрица ҽдісімен шешілуі. 

 кері матрица. квадраттық матрицамен оның кері матрицасының 

кҿбейтіндісі. . 

Егер  болса, онда  квадраттық матрицасын бҧзылмаған матрица деп 

аталады.  кері матрица тек бҧзылмаған квадраттық матрицада болады. Егер 

болса, онда квадраттық матрица бҧзылған матрица деп аталады.  

1-есеп. онда операторлық тҥр.  
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2-есеп.  кері матрицаның элементін тап. тензорлық тҥр.  

Кері матрицаның элементін табу ҥшін Крамер формуласын қолданамыз. 

 

 

Егер  болса, онда  тап.  

 

Тексеру:  

Жауабы:  

3-есеп. Кері матрица ҽдісімен шеш.  

 

Тексеру: 

 

, 
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ҼОЖ 54:37.091.3 

БАЙЖУМАНОВА Б.М., ТАНТЫБАЕВА Б.С. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

ХИМИЯ КУРСЫН ОҚЫТУДА ТАНЫМДЫҚ ҼРЕКЕТТІ БЕЛСЕНДІРУДІҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Танымдық ҽрекетті белсендіру ҽдістері жҽне оқушылардың танымдық 

ізденімпаздығын қалыптастыру жайлы кҿптеген Қазақстандық жҽне шет елдік 

зерттеушілердің еңбектерінде қарастырылған. Еліміздің ағартушылары А.Қҧнанбаев, 

Ы.Алтынсарин қоғам қайраткерлері жҽне педагогтар А.Байтҧрсынов, М.Жҧмабаев, 

Ж.Аймауытов, И. Абильбекова, М.А. Асылханова, А.Е. Ҽбілқасымова, Ш.С. 

Мамырханова, Б.С. Желдыбаева ҿздерінің еңбектері мен тҽжірибелерінде оқушылар 

бойында танымдық ҽрекетті белсендіруге, шығармашылықты дамытуға, ҿз бетінше 

ойлай білуге жҽне дербес ҽрекет етуге шақырған. Кеңес дидакторы мен 

психологтары: Л.С. Выготский, Б.Г. Есипов, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Р.Г. Лемберг, 

И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин,Т.И.Шамова, Г.И.Щукина дамыта оқыту мен 

оқушылардың танымдық ҽрекетін белсендірудің теориясы мен тҽжірибесіне ҥлкен, 

зор ҥлестерін қосқан.  

Сонымен қатар, химия саласы бойынша елімізде А.Мырзабайҧлы; И.Нҧғыманов; 

Л.С. Омарова, Н.Нҧрахметов, ресейлік В.Н. Верховский, С.Г. Шаповаленко, Л.Г. 

Сафина, Е.Ю. Кравцова, америкалық Керри Хаммет, Джеймс Дадли Хэррон, И.Дуайн 

Эубанкс сияқты педагог - ғалымдар пҽнді оқыту барысында оқушылардың танымдық 

ҽрекеттерін белсендірудің ҽртҥрлі тиімді жолдарын, ҽдістерін ҧсынған.  

Қазіргі уақытта еліміздегі ғылыми-техникалық жаңару мен даму, ҽр алуан 

салалардағы ҿзгерістер – логикалық жҽне интеллектуалдық ойлау қабілетін 

арттыруды, танымдық ізденімпаздықты, таным ҽрекетінің белсенділігін 

шығармашылық сипатта жҥзеге асыру жҽне дамытуды талап етеді. Осыған орай 

химияны оқытудың жаңа ҽдістемелік жҥйесін қҧру, мектептерде пҽнді оқытып 

ҥйретудің тиімді жолдарының бірі - оқушылардың танымдық белсенділіктерін 

арттыру, педагогикалық технологиямен ҧштастыра жҥргізу, теорияны практикада 

қолдана білу ерекше кҿңіл бҿлініп отырған мҽселелердің бірі. 

Химия кҥрделі ҽрі қызықты, қоғамда, тҧрмыста, ғылымда аса маңызды орын 

алатын сала. Пҽнді оқуда танымдық ҽдістерді химиялық тіл, яғни химиялық белгілер, 

элементтер, символдар, терминдер, номенклатуралар арқылы тҥсінеміз. Оқушылар 

бойында химиялық ҧғым қалыптастыру ҿзекті жҽне қиын мҽселердің бірі болып 

табылады. Алғаш пҽнді оқып бастаған кезде бала химиялық тілді меңгеруге, яғни 

формула, элемент атуларын жаттауда, есептерді шығаруда, сынақ - тҽжірибелерді 

орындауда, қҧрылғыларды бір - бірінен ажыратуда қиналып жатады. Сол себепті, 
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оларға барлығын дайын кҥйінде беруге болмайды. Дайын кҥйінде ҧсынылған білім 

оқушылардың логикалық ойлаужҽне ҿз бетінше жҧмыс істеуіне кері ҽсерін тигізеді. 

Оқыту мен тҽрбиелеу, дербестілік пен таным бір – біріне байланысты ҧғымдар. 

Оқушы ҿз бетінше ізденіп, талпынып, кҿп оқып, кҿп еңбектенуі қажет, алайда ол ҥшін 

оның пҽнге деген қызығушылығын ояту керек. Осы тҧрғыда танымдық ҽрекетті 

белсендіру жҽне оның ҽдістерін химия курсында қолдану оқу сапасы кҿрсеткішінің 

жоғарылауына ҽкеліп соқтырады[1, 2]. Тҿмендегі 1 – кестеде оқушылар бойында 

танымдық ҽрекетті белсендірудің ҽдістері кҿрсетілген. 

 

1-кесте – Химия курсын оқытуда оқушылардың бойында танымдық ҽрекетті 

белсендіру ҽдістері 
№ Ҽдіс атауы Тиімділігі 

1 Оқыту қҧралдары мен 

анықтамалық ҽдебиеттерді 

пайдалану 

Анықтамалық ҽдебиеттерді пайдалана білу 

машықтарын қалыптастырады, ҿмірде кездескен 

химиялық шамалардың сан мҽндерімен танысады, ҽр 

элементтің ҿзіне тҽн ерекшеліктерін білу жҽне 

химиялық формулаларды жаттау арқылы ой – ҿрістері 

кеңейіп, кітаппен жҧмыс істеуге дағдыланады. Оқыту 

қҧралымен жҧмыс істеу нҽтижесінде кҿптеген қажетті 

мҽлімет алып, танымдық ізденімпаздығы артады. 

2 Ойын элементтерін қолдану Ойын элементтерін қолдану оқушылардың танымдық, 

логикалық дағдыларын дамытуға кҿмектеседі, 

химиялық білімдерін жетілдіріп, ҽрбір затты тереңірек 

зерттеп – тануға деген қҧлшыныстары оянады. 

3 Ақпараттық технологияның 

мҥмкіндіктерін пайдалану 

Химия саласы бойынша видеороликтер, деректі 

фильмдер, кинолар кҿру - оқушылардың химия ҽлемін 

танып –білуге деген қызығушылықтары мен ынтасын 

арттыратын, кез –келген жерде кҿру мҥмкіндігі 

болатын, ыңғайлы ҽрі қолжетімді ҽдіс болып 

табылады. 

4 Ҿндірістік танымжорықтар 

ҧйымдастыру 

Ҿндірістік танымжорықтар ҧйымдастыру 

оқушылардың экологиялық дҥниетанымының дамуына 

ықпал тигізеді. Мҧнда олар химиялық ҿнімдердің 

табиғатқа келтіретін зиянын ғана біліп қоймай, 

сонымен қатар олардың пайда болу себептерін жҽне 

ҿндірістерден шығатын зиянды заттардан қоршаған 

ортаны қорғау мҽселесі жайында ойлары жетіле тҥседі. 

5 Химиялық қҧрылғылар мен 

реактивтерді толықтыру 

Химиялық қҧрылғылар мен реактивтерді толықтыру 

барысында оқушылардың сынақ – тҽжірибелерді 

ҿздігінен орындау мҥмкіндіктері мен 

қызығушылықтары артып, соның арқасында танымдық 

кҿзқарастары шыңдалады. 

6 Жаңа инновациялық 

ҽдістерді қолдану 

Жаңа инновациялық ҽдістер ҽрбір оқушының таным 

белсенділігін арттырады, ҿз бетімен оқып ҥйренуіне, 

шығармашылығын кеңейтуге, қазіргі заман талабына 

сай ҿй – ҿрісін дамытуға, бҽсекеге қабілетті тҧлғаны 

қалыптастыруға септігін тигізеді. 
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Отандық А.Мырзабаев пен Н. Тҧрбекованың « Химиядан кластан тыс жҧмыстар 

жҽне танымдық ойындар » атты кітабында оқушыларға сҿзжҧмбақтар, анаграммалар, 

химиялық лото, ҿрмексҿздер, метаграммалар, химиялық дойбы, қҧпия сҿздер сияқты 

ойындар ҧсынылған жҽне шарттары тҥсіндірілген. Оқулық кҿмегімен мҧғалімдер ҽр 

тҥрлі деңгейдегі оқушылардың пҽн бойынша қызығушылығын оятып, ҿз беттерімен 

жҧмыс істеуге, ойлауға жетелейді.  

Ресейлік Е.Ю. Кравцованың «Химия оқу мотивациясын жетілдіру қҧралы 

ретінде оқушылардың ғылыми - зерттеу қызметін зерделеу » деген еңбегінде 

химиядан зерттеу мотивациясын арттыру ҥшін студенттердің зерттеу нҽтижелерін 

талдауды ҧсынған. Қазіргі заманғы мектеп оқушылары алдында студент тҧлғасы 

жайлы жаңа кҿзқарас қалыптастыру маңызды міндет екенін, оқушылардың танымдық 

қабілеттерін жҽне олардың шығармашылығын дамыту арқылы оқытудың ҽдістері, 

олардың танымдық жҽне оқыту мотивациясын арттыру туралы қарастырған. 

Негізінен, мектептерде оқу-тҽрбие процесін жҽне инновациялық білім беру 

технологияларын қолдану,. танымдық ізденімпаздық жҽне ҿзін-ҿзі дамыту, оқу 

процесіне ғылыми зерттеулер пайдалану керектігі айтылған жҽне эмпирикалық 

зерттеу нҽтижелері ҧсынылған. Осылайша, біз мотивацияның жоғары деңгейде дамуы 

мектеп оқушыларының студент болуға деген талпынысы жалпы табысқа жету ҥшін 

қажетті деп айтуымызға болады [3]. 

Америкалық Джеймс Дадли Хэррон, И.Дуайн Эубанкстың «Химия кабинеті: 

формулалар табысты оқыту жолында » атаулы еңбегінде жоғары мектеп жҽне 

колледж, мектептерде ҽртҥрлі деңгейдегі балаларға химияны формулалар арқылы 

ҥйрету, доктордың оқыту тҽжірибесі, оқыту принциптері, нақты мысалдарды 

пайдаланып, кҥрделі пҽнді оқыту, танымдық ғылым, тіл рҿлін, тапсырма тарату, жеке 

тҧлғаларды тақырыптарды қалай меңгергендігін, тҽрбиешіліер, олардың 

жаттығуларды орындатудың тиімді ҽдістерін зерттегендігі туралы жазылған қҧнды 

оқулық болып табылады [4]. 

Қорыта келсек, химиялық заттар, қҧбылыстар бір – бірімен тығыз байланысты 

ҧғымдар, оларды тҥсінбей ғылымды игеру ҿте қиын. Оқушының ҿзіндік танымы 

негізінде қабылданған білім, дағды, ептілік қалыптастырып, ҽлдеқайда нҽтижелі ҽрі 

жемісті болады. Сондықтан, химия курсын оқытуда танымдық ҽрекетті белсендіру 

ҽдістерін дамыту нҽтижесінде оқушылар бойында химиялық ой, ҧғым, таным 

қалыптасады. Ҿз беттерінше, дербес тҥрде сынақ – тҽжірибелерді, жаттығуларды 

орындай алады, есептерді шығару деңгейі артады, ҽртҥрлі танымдық ойындарды 

белсенді ойнайды, талдап, синтездеп, қорытындылап ҥйренеді. Оқушылардың оқу – 

танымдық ҽрекеті - болашақ кҽсіби ҽрекетінің бейнесі болады, ҿмірінде кездескен 

қиыншылықтарға мойымай, дербес шешім қабылдайды жҽне ҿз – ҿзіне сенімді 

болады. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ПСАММОФИТТІ ҾСІМДІК ТҤРЛЕРІ  ЖҼНЕ  

ОЛАРДЫҢ БИОЛОГИЯСЫ 

 

Псаммофитті ҿсімдіктер қҧмдарда, ҿзеннің қҧмды шҿлдерде суды аз 

буландыруға (ҽсіресе ыстық шҿлдерде), қҧмдардың жылжуымен кҥресуге 

бейімделген. Бҧл ҿсімдіктердің қҧмды біріктіріп ҧстап тҧратын топырақ астындағы 

ылғалды терең горизонтқа жететін тҿселме ҧзын тамырлары болады. Қазақстан 

территориясында қҧмды-шҿлдерге бейімделген  қҧмдық қалампыр, қҧм таспа, 

сексеуіл секілдіҿсімдіктер таралған. 

Кейбір псаммофиттердің жапырақтары мен бҧтақтары қҧммен жабылып қалған 

жағдайда да жылжып жоғары орналаса алады. Псаммофиттердің кҿпшілігінде ҧрық 

пен жемістері болады, олар жел арқылы таралып кетеді. 

Қҧмды шҿлдердің ерекшеліктері шҿлдің басқа типтеріне қарағанда ҿсімдіктер 

жамылғысының мол болуына ҽсер етеді. Қҧмды шҿлдердің ҿсімдіктерін жҥзгін, қҧм 

қарағайы, тамарикс сияқты бҧталар, сексеуіл, эфермерлер мен эфемеройдты шҿптесін 

ҿсімдіктер қҧрайды. 

Псаммофитті ҿсімдіктер жерлер қҧмды шҿлдер бҥкіл шҿл зонасының ҥштен 

біріне жуығын алып жатыр. Олардың ең ірілеріне Қызылқҧм, Арал маңы Қарақҧмы, 

Мойынқҧм, Сарыесік, Атырау жҽне Каспий маңы ойпатының қҧмдарын (Нарын, 

Тайсойған, Қарақҧм, т.б.) жатқызуға болады.  

Қазақстанда  псаммофитті ҿсімдіктер ҿсетін жерлер қҧмды шҿлдер бҥкіл шҿл 

зонасының ҥштен біріне жуығын алып жатыр. Қазақстанда кҿлемі ірілеріне 

Қызылқҧм, Арал маңы Қарақҧмы, Мойынқҧм, Сарыесік, Атырау жҽне Каспий маңы 

ойпатының қҧмдарын (Нарын, Тайсоған, Қарақҧм, т.б.) жатқызуға болады. 

Аталмышқҧмды аймақтар ондаған мың жылдар бҧрын осы жердегі ҿзендер мен 

кҿлдердің орнында пайда болған. Кейін желдің ҽсерінен бҧл қҧмдардан, шағылдар, 

қырқалар, тҿбелер тҥзілген. Қҧмға су жақсы сіңеді жҽне одан аз буланады. Ҽдетте, 

тек қҧмның беткі қабаты ғана қҧрғайды, ал оның астыңғы қабаттары ҽр уақытта 

ылғалды келеді. Кҿшпелі қҧмдарда ҿсімдіктерге қолайлы топырақ жамылғысы жоқ 

дерлік. Міне, осы жерлерде псаммофитті ҿсімдіктер ҿседі.Қҧмды жерлерде 

псамофитті ҿсімдіктерді қорғау, сақтау ҿте маңызды. Себебі оларды қҧмды тоқтатуға 

пайдаланылады. Олардың кҿбі  Қазақстанның Қызыл кітабына енгізген. 

Сексеуіл шҿлге ең тҿзімді ҿсімдік, ғалымдар оны кҿлеңкесін тҥсірмейтін ағаш 

деп атайды. Сексеуіл қурағанда топыраққа ҿте кҿп мҿлшерде тҧз бҿлінеді. Сексеуілді 

ҿңірдің сортаң болатыны, тҿңірегіне кҿп ҿсімдік шыға бермейтіні содан кҿрінеді. 

Шҿлді аймақтарда сексеуілді қҧм кҿшкінің тоқтатуға пайдаланады, ҿйткені оның 

тереңге бойлайтын тамыр жҥйесі ҿте мықты.  

Сексеуілден бағалы оты дайындалады, оның діңін кесу де, балтамен жару да 

қиын, бірақ бірімен бірін ҧрсаң быт-шыты шығып, тез сынады. Сексеуілдің шоғына 

жылынып, қызуын бойына сіңірген қазақ та сыртқы жауға берілмейді. 

Сексеуіл (Haloxylon)  – бҧта немесе ағаш тҥріндегі алабота тҧқымдас 

ҿсімдіктердің бір туысы. Қазақстандағы орман қорының жартысына жуығын 

сексеуілді тоғай алып жатыр. Оның кҿлемі  5 млн шаршы метр деп есептеледі. Ҿткен 

ғасырдың 40-50 жылдары сексеуілді отын қоры ретінде пайдаланған. Сексеуіл қорын 
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сақтап қалу ҥшін бір жылдары кҿшеттер отырғызылыпты. Қазақстанда 3 тҥрі ҿседі: 

қара сексеуіл(Haloxylon aphyllum), ақ сексеуіл(Haloxylon persicum) жҽне зайсандық 

сексеуіл(Haloxylon ammodendron).  

Ақ сексеуіл (Haloxylon persicum) – бойы 1,5-тен 2,5 метрге дейін жететін тал-

шілік. Негізінен қҧмдауыт ҽрі сортаңдау жерлерде ҿседі. Қҧрғақшылыққа бейім. 

Оның тамыры 10-11 метр тереңдікке дейін кетеді. Сирек те болса ара-арасында 

бҧтақтарының биіктігі 5 метрге дейін ҿсетіндері бар. Ақ сексеуілдің шҿлдің қҧмды 

жерлерінде ҿседі. Ҿркендері майда, қою-жасыл тҥсті шырынды. Жапырақтары 

жетілмегендіктен, ағзалық заттар жас ҿркенінде тҥзіледі. Ерте кҿктемде ҿркендерінде 

майда ашық-қоңыр тҥсті гҥлдері дамиды (сурет 1). 

 

 
 

Сурет 1 Ақ сексеуіл (Haloxylon persicum) 

 

Бҧлардың діңі қисық, мықты, морт болып келеді. Бҧжыр-бҧжыр діңінің сҥрегі 

ауыр, суға батып кетеді. Ҿте қатты болғандықтан, ҿңдеуге кҿнбейді. Сексеуілдің жас 

бҧтақтары мҥлде жапырақсыз болады. Ҿйткені жапырақтары ҿзгеріп кеткен, жапырақ 

қызметін жас ҿркендері атқарады. Сексеуілдің гҥлі ҧсақ, қосыжынысты – бір ҥйлі, 

қабыршақ тҽрізді гҥл жапырақтың қолтығында 4-тен орналасады. Кҿктемде гҥлдейді. 

Жемісі – қанатты жаңғақша, қыркҥйек – қазан айларында пісіп жетіліп, қараша – 

желтоқсан айларында жерге шашылады. Тҧқымынан кҿбееді, ҿркендерінен де ҿсіп 

жетіледі. Ол 30-60 жыл тіршілік етеді. Сексеуілдің жас ҿркендерін қыста қой, тҥйе 

жейді. Ақ сексеуілді қҧм бекітуге пайдаланылады. 

 

 
 

Сурет 2 Қызылорда обылысының Тақыркҿл шҿліндегі қара сексеуіл мен  

кҽдімгі жантақ 
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Қара сексеуіл (Haloxylon aphyllum) ақ сексеуілге қарағанда жуандау ҽрі ірі 

келеді. Оның биіктігі кҿбіне 7 метрге дейін жетеді. Ал тамыры 11 метрден де 

тереңдікке кетеді. Бҧл ҿсімдіктер шоғырланып ҿседі (сурет 2). Қара сексеуіл 

Сырдария, Іле, Шу ҿзендерінің тҿменгі ағыстарының аңғарларында тоғай болып 

ҿседі. Тҧзды сортаң топырақта ҿсетіндіктен, жасыл ҿркендері тҧзды болады. 

Жапырақтары болмайды, діңдері қисық, жиі бҧтақталған, тамыры 8-12 м тереңдікке 

еніп, жерасты тҧзды суын сорады. Фотосинтез ҥдерісі жас ҿркендерінде жҥреді.  

Сексеуіл алқаптары бҧрынғы кҿлемдерінен мҥлдем кішірейіп кеткен. Тіптен 

тҧқымы қҧрып кеті алдында тҧр десек артық айтқандық емес.  

Жантақ (Alhagi) – бҧршақ тҧқымдасына жататын кҿп жылдық ҿсімдік. 

Бҧтақталып ҿседі. Қазақстанның шҿл далалық аудандарында сҧр жҽне сортаң 

топырақты жерлерде, ҿзен аңғарларында, тау бҿктерінде ҿседі. Арамшҿп ретінде 

суармалы егістікке де кездеседі. 4 тҥрі бар, ең жиі кездесетін – кҽдімгі жантақ (A. 

pseudallhagi) жҽне қырғыз жантағы (A.kirghisorum). Олардың биіктігі 30-100 

сантиметр. Тамыры ҧзын (10 метрге жетеді), тамырсабақтары 20-30 сантиметр 

тереңдікте болады, кҿбіне осы тамырлары арқылы кҿбейеді. Мамыр-маусым 

айларында гҥлдеп, тамызда жеміс береді. Жемісі – бҧршақ. 

Жҥзгін, қандым (Caligonum) – тарандар тҧқымдасына жататын ағаш не 

тармақталған бҧталар. Солтҥстік Африка, азия жҽне Еуропада кездесетін 80-ге жуық 

тҥрі белгілі. Биіктігі 40 см-ден 7 м-ге дейін болады. Жапырағы ҿте ҧсақ, ҧзынша ине 

тҽрізді. Гҥлі қос жынысты, ақ не қызғылт тҥсті. Хош иісті. Жемісі – қатты қабықты 

ҧсақ жаңғақша. Жҥзгіннің негізгі тамырларының ҧзындығы 1,5-2м, ал кҿлбей ҿскен 

тамырының ҧзындығы 12-20 м. Топырақ талғамайды, қуаңшылыққа тҿзімді: қҧмда, 

тасты жерде де ҿсе береді. Қазақстанның шҿл, шҿлейтті далаларында 30-ға жуық тҥрі 

кездеседі. Қызыл Жҥзгін (Caligonum aphyllum), елек Жҥзгін(Caligonum jusnceum), 

тікенді Жҥзгін (Caligonum cetosum) кең таралған. 

Ақтҥкті таспа(Astragalus condidissimus)  - бҧршақ тҧқымдасына жататын таспа 

туысының бір тҥрі, кҿп жылдық бҧта, эндемик ҿсімдік,. Қазақстанда Зайсан 

қазаншҧңқырында, Балқаш-Алакҿл ойысында кездеседі. Қҧмды жерлерде ҿседі. 

Биіктігі 30 см-ге жуықаласы Сабағы тҥзу, тік, тҥкті, ҧзындығы 12-20 см. 

Жапырақтары қысқа сағақты, ҧзындығы 10 см-дей, эллипс тҽрізді болады не 

дҿңгелек, ҥшкірлеу келеді, 7-12 жҧп жапырақшалардан тҧрады. Ақтҥкті таспа 

тҧқымынан кҿбейеді. Маусым – шілде айларында гҥлдеп, шілде-тамызда жеміс 

береді. Жемісі – жҧмыртқа пішіндес бҧршаққап. Қазақстанның «Қызыл кітабына» 

енгізілген. 

Ақ таспа (Astragalus brahypus) – бҧршақтар тҧқымдасы, таспа туысына жататын 

бҧта. Қазақстанда Каспий, Арал маңында, Қызылорда, Бетпақдала, Мойынқҧм 

ҿңірлерінде Балқаш – Алакҿл ойысында Іле Алатауындағы қҧмды жҽне қҧмды-сазды 

жерлерде, бҧталар арасында ҿседі.  

Шеңгел (Halimodendron) – бҧршақ  тҧқымдасына жататын бҧта. Қазақстанның 

шығыс, орталық жҽне оңтҥстік облыстарының далалық аймақтарында, қҧм, саз, 

топырақты жерлерде, жайылымдардағы бҧталардың арасында, ҿзен-кҿл жағасында, 

қиыршық тасты сортаңдарда, тақырларда ҿсетін 1 тҥрі – ақ шеңгел бар (сурет 3). 

Оның биіктігі 50-200 см. Жапырағы қос қауырсын пішіндес, қысқа тікенекті. Гҥлдері 

қызғылт не кҥлгін тҥсті, гҥлсағағында қҧмыра не қоңырау тҽрізденіп топтанған. 

Мамыр – маусым айларында гҥлдеп, жеміс береді. Жемісі – сарғылт қоңыр бҧршақ, 

тҧқымы қызыл қоңыр, жылтыр тҥсті. 
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Сурет 3 Ақ шеңгел (Halimodendron) 

 

Қоянсҥйек (Ammodendron) – бҧршақ тҧқымдасына жататын жапырақ тастайтын 

бҧталар, кейде ағаштар. Қазақстанда 6 тҥрі ҿседі. Ең кҿп тараған тҥрі – ақшыл 

Қоянсҥйек (Ammodendron argenteum). Биіктігі 30-150 см. Жапырақтары дара, ҧзнша, 

сопақ (ҧзындығы 10-25 мм), ені 4-10 мм, екі беті де жібектей жҧмсақ, аппақ , қалың 

тҥкті. Мамырда гҥлдеп, маусым-шілдеде жеміс салады. Қоянсҥйекті гҥлі ҽдемі 

болғандықтан ҽсемдік ҥшін ҿсіреді. 

Изен (Kochia) – алабҧталар тҧқмдасына жататын бір немесе кҿп жылдық 

бҧташық ҿсімдіктер туысы. Сор, сортаң, таст, қҧмды дала мен шҿлдерде ҿседі. 

Сабағының биіктігі – 10-100 см, гҥлдері гҥлжапырақсыз, қос жынысты, 5 мҥшелі, 2-4-

тен топталып жапырақ қолтығына орналасқан, кейде жеке жапырақты, масақты 

гҥлшоғырын қҧрайды. 

Аталығы – бесеу. Қазақстанда кең тараған тҥрі: жатаған изен (K.prostrata) жҽне 

сыпыртқы изен (K.scoparia) (сурет 4). 

 

 
 

Сурет 4  Жатаған изен (K.prostrata) 

 

Бҧлар қуаңшылыққа тҿзімді, биіктігі 10-75 см, сабағы қара қоңыр қабықты 

бҧтақшалар. Тамыз-қыркҥйекте гҥлдеп, қазан айында жемістенеді. Жас ҿскіні 

тағамға, емге, сыпырғыш жасауға пайдаланылады. 

Қҧм қалампыр (Dianthus arenarius) – қалампырдың ішіндегі кҿпжылдық шҿп 

ҿсімдіктерінің бір тҥрі. Мҧның негізгі белгісі: сабақтары жер бетіне шығысымен қою 
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жапырақтары жайылып, бҧтақтанып кетеді. Мҧны малдың қай тҥрі болса да жей 

береді.  

Тамарикс (Tamarix) – жер талғамайды, мии қайнатар ыстыққа да, елу градус 

аязға да міні қҧрылмайды, басқа ағаштардай емес, бойында нҽрі болса суға батып 

кетеді. Ҽлемде жыңғылдың елуден астам тҥрі бар, биіктігі 8 метрге дейін жетеді. 

Сондықтан оны бҧта деп те, ағаш деп те атайды. Қазақ даласында жыңғылдың 11 тҥрі 

ҿседі, ең кҿп тарағаны қызыл жыңғыл (Tamarix ramosissima). Мамыр айынан 

қыркҥйекке дейін гҥлдейді (сурет 5).  

 

 
 

Сурет 5 Қызыл жыңғыл (Tamarix ramosissima) 

 

Жапырағы ҧсақ, жҧмыртқа тҽрізді, сабақ бойына кезектесіп орналасады. Гҥлі ҿте 

ҧсақ, масақ не сыпыртқы тҽрізді, қызғылт, алқызыл, ақшыл кҿк не ақышл тҥсті 

болады. Жемісі – ҥш қырлы қауашақ, қабығы қою қызыл не сарғыш қызыл тҥсті. 

Адыраспан (Harmal немесе Peganum harmala) – тҥйетабандар тҧқымдасына 

жататын кҿп жылдық ҿсімдіктер туысы, терең тамырлы ҿсімдік. Сабы мен гҥлінде уы 

болады. Ерекше кҥшті сасық иісті, дҽрілік ҿсімдік. Биіктігі 30-80 см аралығында, 

бірақ кҿбінде 30 см тҿңірегінде ҿседі. 

 

 
 

Сурет 6 Адыраспан (Peganum harmala) 
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Тау беткейлерінде, жол бойында, жазық далаларда кҿктейді. Жаз-кҥз 

мезгілдерінде жемістейді. Қазақстанда оның ҥш тҥрі бар. Қазақстанның шҿл-

шҿлейтті, сортаңды жерлерінде, ҽсіресе Шу, Іле, Сырдария, Сарысу ҿзендері 

бойындағы тақырланған жайылымдарда бір тҥрі – кҽдімгі Адыраспан (P.harmala) 

ҿседі. Сабағы бҧтақты, салалы тамыры 10 м тереңдікке дейін жетеді.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ СВЯЗИ НУКЛОНА В ЯДРЕ 

 
Энергией связи называется энергия, которую необходимо затратить для того, 

чтобы расщепить ядро. Ее обычно выражают в мегаэлектронвольтах (МэВ) 

(1МэВ=1,6 10
-13

Дж). Устойчивость атомного ядра характеризуется энергией связи 

(Eсв). 

Под энергией связи ядра понимается энергия, необходимая для полного 

расщепления ядра на отдельные нуклоны[1]. Основываясь на законе сохранения 

энергии, можно сказать, что энергия связи равняется той энергии, которая выделяется 

при образовании ядра из отдельных частиц: Е = mс
2
. 

 
Рисунок 1 - Зависимость удельной энергии связи от числа нуклонов А 

 

Удельной энергией связи является энергия связи, которая приходится на один 

нуклон ядра [2]. Она определяется экспериментально.Экспериментально 

https://www.calc.ru/Fizika-Atomnogo-Yadra-Sostav-Yadra.html
https://www.calc.ru/Fizika-Atomnogo-Yadra-Sostav-Yadra.html
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установленное распределение удельных энергий связи ядер по значениям чисел 

нуклонов в ядре А имеет следующие характерные черты: 

1) В широкой области ядер удельная энергия связи ε слабо зависит от А 

(рисунок 1); 

2) Для ядер с малыми А удельная энергия имеет «спад».  

3) Для тяжелых ядер средняя удельная энергия связи меньше, чем для средних, 

причем с ростом А наблюдается снижение ее величины. 

4) Для ядер с Z = N удельная энергия выше, чем для других ядер с тем же 

значением А. 

5) Четно-четные (по Z и N) ядра имеют в среднем большие значения ε, чем 

нечетно-четные, а нечетно-нечетные – меньшие.  

Для примера (пример 1) вычислим величину энергии связи и удельной энергии 

связи ядра 
12

С двумя способами:  

а) пользуясь таблицей масс в единицах и 

б) используя таблицу избытков масс Δ=M–A. 

Прежде всего, необходимо преобразовать формулу, заменив массы ядер MN на 

массы нейтральных атомов М: M(A,Z)=MN(A,Z)+Zme. Формула является 

приближенной – в ней опущены энергии связи электронов в атомах [3]. Однако 

поскольку энергии связи нуклонов в ядре на 5 – 6 порядков превышают энергии связи 

электронов в атомах, это приближение не скажется на точности дальнейших расчетов 

энергий связи ядер [4, 5]. Прибавляя и вычитая Zme, получим для энергии связи 

нуклонов в ядрах Eсв=ZM(1H)+(A–Z)mn–M(A,Z). Для ядра 
12

С по первому способу 

Eсв=[6∙1,007825+6∙1,008665–12,00000]×931,5МэВ. Для использования таблиц для 

Δ=M–A преобразуем  

Eсв=ZM(1H)+(A–Z)mn–M(A,Z)=ZΔ(1H)+(A–Z)Δm–Δ(A,Z). 

Для энергии связи 
12

С расчет этим способом проще:  

Eсв=6∙7,289МэВ+6∙8,071–0=92,16МэВ. 

Поэтому в дальнейших расчетах будет использоваться именно второй способ, 

основанный на таблицах для избытков масс Δ=M–A. Удельная энергия связи, т.е. 

энергия связи на один нуклон, для ядра 
12

С составляет  

. 

Пример 2: Каковы энергия связи и удельная энергия связи ядра водорода-3 

(трития)?  

Дано: Атом водорода 1H  

A=3 нуклона (массовое число)  

Решение: порядковый номер водорода по таблице химических элементов Д. И. 

Менделеева равен 1. Следовательно, в ядре атома трития имеются один протон и два 

нейтрона. Ядро атома данного изотопа водорода 3 имеет вид 1H. 

Энергия связи ядра рассчитывается по формуле:  

M(A,Z)c²=Zmpc²+(A-Z)mnc²-W(A,Z),M(A,Z)-масса ядра, А-массовое число, Z-

число электронов (протонов), mp-масса протона, mn-масса нейтрона, W(A,Z)-энергия 

связи ядра (E). Для трития у нас в ядре один протон и два нейтрона (массовое число 

3). Егомасса M(A,Z) 5,00827×10
-27

кг.  

W(A,Z)=[mp+2mn-M(A,Z)]c²=[1,6726+2*1,6749-5,0083]×10
-27

×9×10
-31

=7,928МэВ 

Масса ядра трития равна m=3,01605 а.е.м, а дефект массы  

dmt=1*1,00728+(3-1)*1,00687-3,01605=0,00875а. е. м.  



151 
 

Общая энергия связи ядра атома трития равна энергии фотонов, излученных при 

его синтезе E=931,481*0,00857=7,928МэВ. 

Пример 3.Какова удельная энергия связи атомного ядра изотопа плутония . 

m=Δm=Z∙mp+N∙mn−mЯ; Е=m*931, где Мя–масса ядра ( из справочника); Z–число 

протонов в ядре; mp–масса покоя свободного протона (из справочника); N–число 

нейтронов в ядре; mn–масса покоя свободного нейтрона (из справочника); E=931,5*m; 

+(A-Z)mn-mЯ; Еуд= = . 

m=94*1,00866+145*1,00866-239=2,0697 а.е.м. E=2,0697*931,5=1928Мэв  

Из этого можно сделать такой вывод: более устойчиво, то ядро, у которого 

удельная энергия связи больше. Удельная энергия связи- это энергия связи, 

приходящаяся на один нуклон.  

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

1) Кравцов В.А. Масса атомов и энергии связи ядер. -М.: Атомиздат,1974 

2) Завельский Ф.С. Взвешивание миров, атомов и элементарных частиц.-

М.:Атомиздат,1970 

3) Г. Фраунфельдер,  Э.Хенли, Субъатомная физика. - М.: " Мир", 1979 

4) Байзер А. Основные представления современной физики. М.,1970 

5) Ф.П.Цитович "Ядерная электроника", уч. Пособие для вузов М.: 

Энергоатомиздат,1984 

 

УДК: 539.17 

ГЕРТ С.С., КВЕГЛИС Л.И. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО И 

НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА КАК  

АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ 

 

Использование холодного ядерного синтеза в энергетике одна из причин, по 

которой большая часть научной общественности прохладно относится к явлению 

ХЯС, является чрезмерно оптимистическая оценка возможности обеспечения 

человечества даровой энергией, присутствующая в работах многочисленных 

изобретателей реакторов холодного синтеза. К сожалению, обещания быстрого, 

легкого, а главное, дешевого успеха выглядят заманчиво только в проектах или 

бизнес-планах. На пути перевода глобальной энергетики с углеводородов на тяжелую 

воду стоит множество препятствий [1]. 

Помимо энергетики низкоэнергетические ядерные реакции позволяют решить 

проблему дезактивации ядерных отходов и загрязнений. Российскими учеными 

убедительно показано, что при электровзрывах, лазерных воздействиях, даже в 

биологических системах происходит дезактивация радиоактивных элементов — они 

переходят в нерадиоактивное состояние [2-3]. 

Официальная наука до сих пор считает невозможными превращения химических 

элементов в различных электроразрядных экспериментах с проволоками и фольгами, 

изготовленными из стабильных изотопов титана, вольфрама и других металлов. 

Научная общественность также отрицательно относится к трактовке результатов 

экспериментов с дейтерированным палладием, к интерпретации опытов по 
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плавлению циркония электроннымпучком и т.д. [4-6]. Редколлегии рейтинговых 

научных изданий обычно объявляют результаты исследований «низкоэнергетической 

трансмутации химических элементов» и «холодного ядерного синтеза» (ХЯС) 

лженаучными, или считают ошибкой эксперимента. На протяжении 80 лет 

фактически замалчиваются результаты нестандартных исследований, из которых 

следует однозначный вывод – и низкоэнергетическая трансмутация химических 

элементов, и холодный ядерный синтез существуют. И многочисленные группы 

энтузиастов в различных уголках земного шара продолжают проводить исследования 

этих феноменов.Согласно наиболее распространенному в научной и околонаучной 

литературе определению, низкоэнергетические ядерные реакции (общепринятая 

аббревиатура LENR, т.е. lowenergynuclearreactions) – это такие ядерные реакции, при 

которые трансмутация химических элементов протекает при сверхнизких энергиях, и 

не сопровождается появлением жесткого ионизирующего излучения [1, 7]. 

Первые упоминания о низкоэнергетических ядерных реакциях относятся к 20-м 

годам 20-го века. Американские ученые ДжеральдВендт и КларенсАйрион 

экспериментально обнаружили, что при электровзрыве вольфрамовой проволочки в 

отпаянной колбе образовывался гелий [8]. Спустя 90 лет команда российских физиков 

под руководством доктора физико-математических наук Л.И. Уруцкоева повторила 

эксперимент Айриона и Вендта на современном оборудовании и полностью 

подтвердила их результаты. Помимо появления гелия российские ученые обнаружили 

искажение природного изотопного состава вольфрама, что непосредственно 

указывало на протекание низкоэнергетических ядерных реакций при электровзрыве 

[9].  

В середине 50-х годов прошлого века советский инженер Иван Степанович 

Филимоненко изобрел теплогенерирующее устройство, в котором протекал 

электролиз тяжелой воды на палладиевых электродах. Устройство выделяло в 

несколько раз больше энергии, чем потребляло что доказывает реакцию ядерного 

синтеза. При этом отсутствует как нейтронное излучение, так и радиоактивные 

отходы [2-3].В 1980-х годах американцы Стенли Понс и Мартин Флейшман 

представили общественности аналогичное устройство, объяснив его действие так 

называемым «Холодным термоядерным синтезом» [10]. Это ошибочное объяснение 

дискредитировало не только Флейшмана и Понса, но и все направление. Только 

редкие энтузиасты, например, известные японские ученые:Йошиаки Арата и 

ЮэчанЧжаниз Шанхайского университета, на свой страх и риск продолжили его 

развивать и достигли определенных успехов [11-13]. 

В их опыте в каждой частице порошка на 1 атом палладия приходилось 

примерно 3 атома дейтерия. После подачи дейтерия в экспериментальную ячейку 

температура внутри нее поднялась с 20 до 70 градусов по Цельсию. После того, как 

поступление газа прекратилось, температура вещества, заключенного в ячейке, 

оставалась выше комнатной в течение 50 часов [12]. На основании этих фактов ими 

было сделано заключение: внутри экспериментальной ячейки протекает реакция 

ядерного синтеза [11-13]. 

В это же время отдельные одиночки умудрились получить патенты на 

принципиально новые, низкотемпературные типы ядерных реакторов. Среди таких, 

обделенных вниманием, одиозно выделяется академик Б.В. Болотов. Он умудрился 

еще в восьмидесятых годах прошлого столетия изготовить действующий 

низкотемпературный ядерный реактор. Неизвестно, сохранился ли тот реактор ныне, 

но в конце восьмидесятых он обогревал заключенных. Радиоактивное топливо, 

http://www.unconv-science.org/pdf/4/wendt-ru.pdf
http://www.urleon.ru/files/article_48.pdf
https://lenta.ru/news/2008/05/27/coldfusion/
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подобное урану, ядерным реакторам Б.В. Болотова не требуется. Его реакторы 

способны использовать в качестве топлива железо, кобальт, никель и другие обычные 

материалы. Однако энергию они вырабатывают именно за счет ядерных реакций, 

обеспечивающих превращение химических элементов в более простые [14]. 

Последнее время наибольшую известность получили результаты экспериментов, 

поставленных группой учѐных из политехнического института Ренсселера 

(RensselaerPolytechnicInstitute), университета Пардью (PurdueUniversity) и Российской 

академии наук. В этих работах речь идѐт о «соносинтезе» (sonofusion) - 

возникновении реакций ядерного синтеза, в растворе внутри схлопывающихся 

пузырьков газа, в которых согласно данным экспериментов на короткое время 

достигаются огромные температуры. Данное явление получило название 

«сонолюминесценция» [15]. 

Сонолюминесценциювполне обоснованно можно считать разновидностью ХЯС, 

потому, что реакция идѐт в простой настольной лабораторной установке, а не в 

токамаке, и не в установке лазерного термоядерного синтеза. Последние годы в 

экспериментах по сонолюминесценции принимали активное участие академик РАН 

Роберт Нигматулин и американцы Ричард Лейхи (RichardLahey), Роберт Блок 

(RobertBlock) и РузиТалейархан (RusiTaleyarkhan) [16]. 

Кроме упомянутых выше ученых России, СНГ и США проблемой LENR и ХЯС 

занимались Н.Г. Ивойлов, С.В. Адаменко, В.А. Кривицкий, В.И. Высоцкий, А.А. 

Корнилова, В.Ю. Великодный, Ю.Н. Бажутов, В.А. Киркинский и многие другие. 

Большой вклад в теорию LENR и ХЯС внес Ф.А. Гареев [17-18]. 

За прошедшее время многочисленными учеными было опубликовано более 3000 

статей и предложено около 50 теоретических моделей для интерпретации полученных 

результатов. В многочисленных статьях описаны эксперименты, в которых 

наблюдались изменения элементного состава вещества при таких слабых внешних 

воздействиях на дейтерированные материалы, что с точки зрения современной 

теоретической физики не может быть и речи об объяснении наблюдавшихся явлений 

ядерными реакциями в конденсированных средах [19]. 

Взгляды научной общественности на проблему LENR и ХЯС сформировались на 

основе консенсуса в отношении трех стандартных теоретических запретов на явление 

низкоэнергетической трансмутации химических элементов (см. [20]): 

1) невозможность прохождения кулоновского барьера; 

2) предельно малые сечения слабых процессов; 

3) малые вероятности многочастичных столкновений. 
Даже в самых ранних оценках вероятности реакции холодного синтеза, в 

которых еще не учитываются физические эффекты, обнаруженные гораздо позже, не 
отрицается возможность ядерных реакций в холодном водороде. Из этого факта 
следует абсолютно неопровержимый вывод: кулоновский барьер, который 
препятствует реакциям слияния ядер в холодном водороде, чрезвычайно уязвим. 
Поэтому скоростью реакции холодного синтеза можно управлять, изменяя внешние 
условия, в которых находится макроскопическое количество изотопов водорода. При 
этом, с принципиальной точки зрения, не только хорошо известный m- катализ, но и 
другие внешние воздействия могут привести к осуществлению ядерного синтеза при 
температуре 300<T<1500 K, достаточно близкой к комнатной [1, 8, 20]. 

В соответствии с оценками и выводами, сделанными учеными, имеются 
следующие «законные» возможности осуществления реакций ядерного синтеза: 
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а) сообщить взаимодействующим дейтронам скорость, достаточную для 
преодоления кулоновского барьера. Разогнать дейтроны можно путем нагрева 
плазмы, а также с помощью ускорителей заряженных частиц.  

б) уменьшить размеры атомов настолько, чтобы волновые функции нуклонов в 
ядрах соседних атомов в молекуле дейтерия перекрылись даже при температуре 
T~300 K, и реакция синтеза пошла с достаточной для практического 
использованиявероятностью. Такую возможность дают мюонный катализ и 
сверхвысокое давление (~ atm). 

В первом случае энергетический выход реакции не покрывает затрат энергии на 
создание мюонов на ускорителях [19]. Во втором случае огромное внешнее давление, 
необходимое для того, чтобы сжать электронные оболочки атомов до нужных 
размеров, возникает, как правило, в недрах звезд под действием силы тяжести.  

Явление холодного ядерного синтеза в конденсированных средах подробно 
изучено экспериментально, и описано в научной литературе.  

На сегодняшний день можно однозначно утверждать, что холодный ядерный 
синтез в конденсированных средах происходит благодаря образованию атомов 
динейтронияв инклюзивной реакции электронного захвата +d +X [19].  

Проницаемость кулоновского барьера дейтрона весьма эффективно 
регулируется при помощи внешних воздействий (например, m-катализа или внешнего 
давления).  

Необходимо четко осознавать, что ХЯС не является конкурентом УТС. 
Управляемый термоядерный синтез – это, в первую очередь, циклопических размеров 
промышленные энергетические установки, каждая из которых в состоянии 
обеспечить энергией средних размеров государство, например, Англию, Францию 
или Германию. Установки ХЯС – это малая энергетика и производство 
дорогостоящих стабильных и радиоактивных изотопов [1].  

Все без исключения исследователи проблемы ХЯС, не входящих в Комиссию по 
лженауке, в один голос утверждают – холодный синтез есть объективная реальность, 
данная нам в виде предчувствия светлого энергетического будущего всего 
человечества. 

Однако необходимо добавить в бочку меда ложку дегтя, и немаленькую. Общей 
проблемой этих и подобных исследований на данном этапе является отсутствие 
удовлетворительной теории, объясняющей весь круг описанных явлений. А без 
подобной теории нельзя поставить целенаправленные эксперименты и добиться 
существенного прогресса в понимании, а главное, применении, низкоэнергетических 
ядерных реакций. Необходима консолидация усилий разных ученых и специалистов 
— физиков, химиков, биологов, энергетиков. Только тогда мы сможем приблизить 
будущее. Только тогда иная картина мира превратится из фантазии в реальность! 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Экономическая эффективность – результативность экономической системы, 

выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее функционирования к 

затраченным ресурсам. [1] 

http://center-yf.ru/data/economy/Ekonomicheskaya-sistema.php
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Складывается как интегральный показатель эффективности на разных уровнях 

экономической системы, является итоговой характеристикой функционирования 

национальной экономики. Главным критерием социально-экономической 

эффективности является степень удовлетворения конечных потребностей общества и 

прежде всего, потребностей, связанных с развитием человеческой личности. 

Социально-экономической эффективностью обладает та экономическая система, 

которая в наибольшей степени обеспечивает удовлетворение многообразных 

потребностей людей: материальных, социальных, духовных, гарантирует высокий 

уровень и качество жизни. Основой такой эффективности служит оптимальное 

распределение имеющихся у общества ресурсов между отраслями, секторами и 

сферами национальной экономики.  

Эффективность экономической системы зависит от эффективности 

производства, социальной сферы (систем образования, здравоохранения, культуры), 

эффективности государственного управления. Эффективность каждой из этих сфер 

определяется отношением полученных результатов к затратам и измеряется 

совокупностью количественных показателей. Для измерения эффективности 

производства используются показатели производительности труда, фондоотдачи, 

рентабельности, окупаемости и др. С их помощью сопоставляются различные 

варианты развития производства, решения его структурных проблем. Измерение 

эффективности социальной сферы требует использования особых качественных 

показателей развития каждой из отраслей этой сферы. Для государственной сферы 

необходимы специальные критерии соответствия затрат и результатов деятельности 

государства требованиям общества.  

Эффективность производства складывается из эффективности всех 

действующих предприятий. Эффективность предприятия характеризуется 

производством товара или услуги с наименьшими издержками. Она выражается в его 

способности производить максимальный объем продукции приемлемого качества с 

минимальными затратами и продавать эту продукцию с наименьшими издержками. 

Экономическая эффективность предприятия в отличие от его технической 

эффективности зависит от того, насколько его продукция соответствует требованиям 

рынка, запросам потребителей.  Одной из важных составляющих эффективности 

экономической системы является эффективность капитальных вложений. Она 

выражается отношениемполученного эффекта к капитальным вложениям, вызвавшим 

этот эффект. Эффективность капитальных вложений измеряется набором 

показателей, в который входит общий эффект капитальных вложений, норма их 

доходности, срок окупаемости, сравнительная эффективность и др. Показатели 

экономической эффективности капитальных вложений используются для 

сопоставления альтернативных инвестиционных проектов и выбора оптимального 

проекта.   

Экономическая эффективность управления персоналом может определяться 

через оценку прогрессивности самой системы управления, уровня технической 

оснащенности управленческого труда, квалификации работников, оперативности 

руководства и др. Выступая факторами повышения эффективности самого 

управления, они не могут не сказаться на результатах производственной и 

хозяйственной деятельности предприятия. Экономичность системы в общем виде 

может быть выражена удельными затратами на ее функционирование (на единицу 

продукции или на единицу затрат труда занятых на предприятии работников). 

В качестве критериев эффективности также могут быть приняты: 

http://center-yf.ru/data/economy/Nacionalnaya-ekonomika.php
http://center-yf.ru/data/economy/Ekonomicheskaya-effektivnost.php
http://center-yf.ru/data/economy/Ekonomicheskaya-effektivnost.php
http://center-yf.ru/data/economy/Ekonomicheskaya-effektivnost.php
http://center-yf.ru/data/economy/Effektivnost-proizvodstva.php
http://center-yf.ru/data/economy/Effektivnost-proizvodstva.php
http://center-yf.ru/data/economy/Effektivnost-proizvodstva.php
http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Kapitalnye-vlozheniya.php
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1) срок окупаемости затрат; 

2) размеры прироста доходов; 

3) минимум текущих затрат; 

4) максимум прибыли; 

5) минимизация издержек на выпуск продукции за счет затрат на рабочую силу и 

др. 

Экономический эффект – разность между результатами деятельности 

хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения затратами на 

изменения условий деятельности.[2] 

Различают положительный и отрицательный экономический эффект. 

Положительный эффект 

Положительный экономический эффект достигается в случае, когда результаты 

деятельности предприятия (продукт в стоимостном выражении) превышают затраты. 

Этот эффект называется прибылью. Для его получения необходимо расширение 

производства, либо экономия ресурсов на единицу продукта, либо и то, и другое. 

Отрицательный эффект 

Если затраты превышают результаты, имеет место отрицательный 

экономический эффект, то есть убыток. 

Кроме издержек (затрат) на рабочую силу, при оценке экономической 

эффективности управления персоналом используется показатель эффекта от этой 

деятельности. Развитие трудового потенциала коллектива предприятия (как, впрочем, 

и отдельного работника), как следствие принятых управленческих решений, служит 

предпосылкой получения дополнительного результата от производственной 

деятельности. Этот дополнительный результат и является источником эффекта, 

который может принимать различную форму и оцениваться различными 

показателями. 

Так, эффект может выражаться в виде:  

1) увеличения выпуска продукции вследствие роста производительности труда, 

повышения ее качества, сортности (количественная составляющая эффекта); 

2) удовлетворенности трудом, особенно если работа с кадрами строилась на 

учете социальных моментов в трудовых отношениях (здесь эффект также может 

проявиться в повышении производительности труда, уменьшении ущерба от 

текучести кадров в связи со стабилизацией коллектива); 

3) относительной экономии средств при сокращении сроков обучения благодаря 

подбору профессионально ориентированных работников (эффект выражается 

экономией средств, необходимых для достижения определенного состояния 

трудового потенциала). 

Экономическая эффективность предприятия как показатель характеризуется 

соотношением результата и затрат. Для ее количественной оценки применяются 

частные и обобщающие показатели. 

 Частные показатели свидетельствуют об эффективности использования 

отдельного ресурса и результативности каждого конкретного продукта, а 

обобщающие дают представление об эффективности всех ресурсов или продуктов, а 

также о результативности предприятия как единого целого. Ранжирование частных и 

обобщающих показателей дает возможность выделить наиболее важные и менее 

значимые.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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Из числа основных обобщающих показателей выбирается один, который 

является критерием (т.е. мерой экономической эффективности) и характеризует ее 

уровень.  

Все показатели экономической эффективности предприятия рассчитываются по 

следующей модели:  

Экономическая эффективность = Результат/Затраты или Экономическая 

эффективность = Затраты/Результат 

Критерием экономической эффективности деятельности предприятия за год 

является рентабельность собственного капитала, рассчитываемая по формуле: 

Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль/Собственный капитал  

Критерием экономической эффективности деятельности предприятия за все 

годы существования является рост его стоимости, который определяется следующим 

образом:  

Стоимость капитала = Рыночная стоимость акции/Номинальная 

стоимость акции  

Целью определения уровня и динамики экономической эффективности 

предприятия является обоснование рекомендаций по ее повышению.  

Есть два подхода к исследованию экономической эффективности: от частных 

показателей – к обобщающим и критерию или от критерия и обобщающих 

показателей – к частным. 

Требования к выбору системы показателей экономической эффективности: 

- количество параметров зависит от конкретной цели анализа или планирования; 

- экономический смысл каждого показателя должен быть понятным для 

восприятия и однозначным для толкования; 

- по каждому показателю должна быть представлена объективная 

количественная информация на основании данных бухгалтерского или 

статистического учета; 

- каждый показатель должен иметь цифровой диапазон колебания (от 

минимального к максимальному значению); 

- для расчета частных показателей могут применяться натуральные, трудовые, 

стоимостные измерители и их относительные выражения (коэффициенты, проценты, 

индексы);  

- для расчета обобщающих показателей экономической эффективности 

применяются только стоимостные измерения затрат и результатов и их 

относительные выражения.  

Исходя из проведенного анализа, проблема эффективности решается на всех 

уровнях экономики, от общества в целом до его отдельных предприятий (фирм) и их 

хозяйственных подразделений. На всех уровнях категория эффективности отражает 

связь между ресурсами и целями производства. Поскольку потребности общества 

безграничны, а ресурсы ограничены, то возникает задача максимального 

удовлетворения потребностей путем лучшего, наиболее полного использования 

ресурсов. 

Любое коммерческое предприятие предполагает в качестве основной цели 

извлечение прибыли. Необходимый уровень прибыли позволяет решать целый 

комплекс задач, которые обусловливают как стабильность и эффективность данного 

бизнеса, так и создание материальной основы для реализации экономических 

функций государства (путем отчисления налогов). Соотнося прибыль и затраченные 

на ее получение ресурсы, можно судить об эффективности деятельности фирмы в 

http://center-yf.ru/data/ip/Rentabelnost.php
http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Chistaya-pribyl.php
http://center-yf.ru/data/economy/Sobstvennyi-kapital.php
http://center-yf.ru/data/economy/nominalnaya-stoimost.php
http://center-yf.ru/data/economy/nominalnaya-stoimost.php
http://center-yf.ru/data/economy/nominalnaya-stoimost.php
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целом. Недостаточный уровень прибыли приводит к динамичному 

перераспределению ресурсов в экономике. В отличие от экономического эффекта, 

экономическая эффективность не абсолютная, а относительная величина; наиболее 

распространенный способ ее установления заключается в делении величины эффекта 

на размер затрат. Следовательно, чем больше экономический эффект и меньше 

произведенные для этого затраты ресурсов, тем выше эффективность. 

Таким образом, можно сказать, что эффективность отражает степень реализации 

целей организации при минимальных, но необходимых затратах. Это отношение 

результата деятельности к затратам на его достижение, т. е. результат сравнивается с 

затратами. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА 

 
Комплексная геохимическая оценка экологического состояния города или его 

отдельно взятого района состоит из нескольких взаимосвязанных блоков, каждый из 
которых имеет определенные методические принципы и технологические подходы. 
Такими блоками являются: оценка природного геохимического фона, выявление 
источников техногенных потоков, анализ состояния транзитных и депонирующих 
сред. 

Оценка природного геохимического фона окружающей территориинеобходимы 
для расчета контрастности техногенных геохимических аномалий в городской среде. 
Особенно они важны для тех сред и химических  элементов, для которых еще не 
разработаны санитарно-гигиенические нормы. Оценка геохимического фона 
заключается в получении детальной информации о региональной литогеохимической 
и биогеохимической специализации эталонных фоновых участков. 

Экологические блоки любого промышленного города между которыми 
формируются потоки загрязняющих веществ условно делятся на три группы: 

- источники выбросов; 
- транзитные среды;  
- депонирующие среды.  
Геохимическое состояние городской среды определяется количеством 

техногенных источников, их расположением, мощностью и качественным составом 
загрязняющих веществ. Наиболее опасная ситуация складывается при наложении 
воздействия различных видов производств [1]. 

http://www.progressive-management.com.ua/statyi-avtora/ef-management
http://uchebnikionline.com/menedgment/upravlinnya_personalom_-_balabanova_l_v/efektivnist_upravlinnya_personalom_pidpriyemstva.htm
http://uchebnikionline.com/menedgment/upravlinnya_personalom_-_balabanova_l_v/efektivnist_upravlinnya_personalom_pidpriyemstva.htm
http://menedzhmenti.ru/page60/index.html
http://bizbook.online/ekonomika_teoriya/ekonomicheskaya-effektivnost-deyatelnosti.html
http://bizbook.online/ekonomika_teoriya/ekonomicheskaya-effektivnost-deyatelnosti.html
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Главными источниками загрязнения являются: неутилизированные 
промышленные и коммунально-бытовые отходы, содержащие токсичные вещества. 
Они подразделяются на жидкие и твѐрдые (преднамеренно собираемые и 
депонируемые), стоки (поступающие в окружающую среду в виде жидких потоков), 
выбросы ( рассеянные в атмосфере загрязняющие вещества в твердой, жидкой и 
газообразной фазах). Они могут быть организованные (трубы, факелы, очистные 
сооружения, отвалы) и неогранизованные - утечки в системах трубопроводов, при 
авариях, перевозках. 

Инвентаризация техногенных источников является  одной из важнейших и 
первоочередных задач геохимической оценке городов.  

Выбросы промышленных предприятий и транспорта попадают прежде всего в 
атмосферу, которую можно рассматривать как основную транзитную среду для 
техногенных потоков. Объем и характер выбросов определяются видом и мощностью 
промышленных предприятий, а также насыщенностью транспортных потоков 
(интенсивностью движения, видом транспорта, состоянием транспортных 
магистралей). 

Глобальный характер распространения многих поллютантов приводит к тому, 
что очень сложно определить региональный фон атмосферных выпадений и 
соответственно оценить техногенные атмосферные аномалии в городах. Основным 
природным источником поступления тяжелых металлов в атмосферу является почва. 
Но пыль выпадений по сравнению с почвами обогащена в 5-20 раз ртутью, цинком, 
оловом, кадмием, медью. Считается, что для этих металлов, а также для мышьяка и 
сурьмы антропогенный вклад составляет уже более 50%. Поэтому понятие "фон" для 
атмосферных выпадений относительное. 

Наибольшие выбросы в атмосферу имеют города с черной и цветной 
металлургией. В крупных административных центрах основная доля поступлений в 
атмосферу связана с транспортом.  

Основная масса поступающих в атмосферу элементов в входит в состав 
аэрозолей. При этом элементы с относительно высокими кларками - железо, 
марганец, цинк, хром, медь - связаны с мелко и крупнодисперсным аэрозолем ( 0,05-2 
мкм и более), а наиболее токсичные элементы с низкими кларками - кадмий, свинец, 
сурьма, мышьяк, ртуть - находятся преимущественно в субмикронной фракции (менее 
О,О5 мкм ) или парогазовой фазе аэрозоля. При этом преобладают водно-
растворимые формы металлов. 

Среди специфичных поллютантов приоритет у полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ), формальдегидов, и тяжелых металлов. Особенно контрастны 
техногенные аномалии одного из ПАУ-3,4 бензпирена, обладающего канцерогенными 
свойствами и образующегося при сжигании ископаемого топлива.  

О характере и пространственном распределении атмосферного загрязнения 
можно судить по загрязнению снежного покрова. Снег обладает высокой сорбционной 
способностью и осаждает из атмосферы значительную часть продуктов техногенеза. 
Изучение химического состава снежного покрова позволяет выявить 
пространственные ареалы загрязнения и количественно рассчитать реальную 
поставку загрязняющих веществ в ландшафты в течение периода с постоянным 
снежным покровом [2]. 

Техногенные ареалы пыли в снежном покрове в 2-3 раза превышают площадь 
городской застройки. Опробование снега проводится перед началом таяния на всю его 
мощность специальными полихлорвиниловыми пробоотборниками. Проводят 
массовое площадное опробование территории города по регулярной, полурегулярной 
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сети или векторным методом. Достоверные пространственные структуры загрязнения 
получают при взятии пробы на 1 км 2 на открытых площадках, удаленных на 150-200 
м от воздействия транспорта или других локальных источников. 

Пробы снега растапливают при комнатной температуре и воду фильтруют под 
давлением при пропускании через газ. Исследуют две фазы - растворенную, 
прошедшую через ядерные фильтры диаметром не менее 0,45 мкм, и минеральную 
(пыль), оставшуюся на фильтрах. 

Такой фазовый анализ позволяет получить информацию о пространственном 
распределении наиболее подвижных водо-растворимых форм химических элементов 
и форм, (сорбированных, карбонатных, гидроксидных), связанных с минеральными и 
органоминеральными носителями. Наибольшее индикационное значение имеют 
количество и химический состав пыли, на долю которой приходится 70-80% от 
общего баланса элементов в пробах снега. 

Далее рассчитывается коэффициент техногенной концентрации или 
аномальности химических элементов или соединений Кс по сравнению с фоном 
(соотношение концентрации химических элементов в снежной пыли в городе, к 
фоновому показателю для этих же элементов). 

Суммарные значения коэффициентов техногенной  концентрации (для всех  
элементов) характеризуют степень загрязнения ассоциацией элементов. Значения 
этого показателя больше 100-120 фиксируют высокий и опасный уровень загрязнения.  

Основной депонирующей средой в городских ландшафтах является почвенный 
покров и растительность. 

Существенное значение для формирования геохимического "фона" городских 
почв имеют длительность и характер промышленного воздействия. Исследования 
культурных слоев древних городов  показали, что антропогенное воздействие в 
доиндустриальный период уже привело к заметному загрязнению городских почв. 
Поэтому даже при сравнительно ограниченной промышленной нагрузке почвы могут 
быть загрязнены. Но, как правило, техногенные ареалы в почвах фиксируют 
интенсивные загрязнения в течение последних 20-50 лет. Минимальное время 
формирования достаточно контрастных педохимических аномалий составляет 5-10 
лет, хотя для отдельных элементов (мышьяк, цинк) это может быть 1-2 года.  

По эффекту воздействия на городские почвы техногенные вещества могут быть 
объединены в две группы: педохимически активные вещества и биогеохимически 
активные вещества. Педохимически активные вещества  изменяют окислительно-
восстановительные и кислотно-щелочные условия. Это в основном нетоксичные или 
слаботоксичные элементы с высокими кларками (железо, кальций, магний, щелочи, 
минеральные кислоты). При достижении определенных значений (предела) 
подкисления или подщелачивания, их влияние начинает сказываться на флоре и 
фауне. Биогеохимически активные вещества действуют на живые организмы. Это 
типоморфные для каждого производства высокотоксичные поллютаны с низкими 
кларками (ртуть, кадмий, свинец, сурьма, селен). 

Почвенно-геохимический анализ состояния городской среды начинается со 
сплошного сетевого геохимического опробования поверхностных горизонтов (0-5 см) 
с учетом ландшафтной ситуации и функциональных зон. Густота опробования 
зависит от масштаба исследований и колеблется от 1 до 10 точек на 1 км 2. Реальная 
картина загрязнения почв промышленного города получается при опробовании по 
сетке 500х500 м, т.е. 9 проб на 1 км 2. Далее проводят оценку аномальных полей и 
идентификацию источников загрязнения. Исследуют механизмы миграции и 
концентрации поллютантов. Завершаются исследования почвенно-геохимическим 
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зонированием с построением почвенно-геохимических карт.  
Растительный покров городов находится под мощным техногенным прессом 

поллютантов, поступающих в растения из воздуха и загрязненных почв. Они 
являются очень чутким индикатором состояния городской среды. Растения 
испытывают негативное воздействие значительного числа поллютантов: оксидов - 
серы, азота, углерода, тяжелых металлов, соединений фтора, фотохимического 
загрязнения. Наибольшую опасность представляют выбросы диоксида серы, 
содержащиеся в продуктах сгорания угля, нефти, мазута, а также фтористого водорода 
(производство алюминия и фосфатов). Высокие концентрации этих элементов 
приводят к некрозам и хлорозам листьев, сбрасыванию игл и листьев, замедлению 
роста и снижению продуктивности. 

Растительность является первым экраном на пути осаждения атмосферных 
выпадений. Металлосодержащие аэрозоли абсорбируются поверхностью листьев 
(свинец), проникают в устьица (цинк, кадмий), часть поступает из почв. Кислые 
осадки способствуют подкислению коры деревьев (до значений рН 2,5-3), 
растворению аэрозолей и более активному поглощению катионов металлов (свинца, 
цинка, кадмия). Подщелачивание осадков в зонах действия ТЭЦ и цементных заводов 
способствует повышению рН коры деревьев и листьев. При рН больше 8 имеет место 
токсичный эффект, что приводит к растворению содержащихся в аэрозолях 
анионогенных элементов (молибдена, хрома и ванадия). 

Биогеохимический анализ городской растительности  дает информацию о 
состоянии городской среды в теплое время года. На региональном фоне растительный 
покров города выглядит как средне - слабоконтрастная аномалия. На фоне этой 
относительно малоконтрастной аномалии вокруг промышленных предприятий, 
отвалов, свалок и других мест открытого складирования отходов, образуются 
контрастные аномалии не фиксируемые по снежному покрову и почвам. 

Одним из наиболее эффективных показателей является кора деревьев, особенно 
сосны, не имеющая пределов поглощения для загрязняющих веществ и способная к 
аккумуляции поллютантов [3]. 
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ХИМИЯДА АЙМАҚТЫҚ КОМПОНЕНТТІ ҚОЛДАНЫП ЖҤРГІЗІЛЕТІН 

САБАҚТАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Еліміз егемендік алып, ҽрқилы ілгерілеу жҧмыстарының жҥргізілу кезеңінде, 

заман талабына сай ҿз ісінің майталманы, ҧшқыр ойлы, жан-жақты білімді де, білікті 

мамандар кадрын дайындау – бҥгінгі таңдағы ҿзекті мҽселелердің бірі. 
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Қ.Р Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаевтың 2012 жылғы «Қазақстанның ҽлеуметтік 

жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты 

тҧжырымдамалық бағдарламасында: орта, техникалық жҽне кҽсіптік, жоғары оқу 

орындарында «Қазақстан қҧқығы», «Ҿлкетану» сияқты міндетті оқу курстарын енгізу 

жайлы ҧсыныс болған. Қазіргі таңда тҧжырымдамада ҧсынылған ҿлкетану пҽні 

мектеп курсында 7 сыныптан бастап оқытылады. Бҧл пҽнді оқу арқылы оқушылардың 

ҿз аймағы жайлы ой – ҿрісі кеңейіп, аймақтың экологиялық, экономикалық, саяси, 

тарихи, ҽлеуметтік мҽдени салалары бойынша тҥсінік қалыптасады. Пҽнді мектеп 

курсында оқытудың басты мақсаты - оқушылардың ҿз аймағына деген патриоттық 

сезімін арттыру, болашақта туған жерінің кҿркейуіне ҥлес қосатын тҧлға ретінде 

қалыптастыру. 

Ҿлкетанудың адам ҿміріндегі маңызы туралы мҽселелер ежелден-ақ Шығыс, 

Орта Азия ғҧламалары мен қазақ ағартушыларының (Ҽбу Насыр Ҽл-Фараби,Жҥсіп 

Баласағҧн, Абай, Ыбырай жҽне т.б.) сонымен қатар халық ойшылдар 

(Ж.Аймауытҧлы, А.Байтҧрсынов, М.Жҧмабаев, М.Дулатовжҽне т.б.) назар 

аудартқан.Ҿлкетануды басқа пҽндермен байланыстыра оқыту мҽселесі бҥгінгі таңда 

еліміздің кҿптеген аймақтарында жҥзеге асырылып жатыр [4]. 

Кез- келген пҽннің ҿзіне тҽн ерекшеліктері болатыны бҽрімізге аян. Мысалы, 

химия – жаратылыстану ғылымдарының ішіндегі қызығы мен қиындығы қатар 

жҥретін пҽндердің бірі. Мектептерде химия пҽнін оқыту мҽселесінде оқушылардың 

ғылыми қағидалар мен ҧғымдарын саналы игеруіне ғана емес, пҽнге деген тҧрақты 

ынтасының пайда болуына да назар аудару керек.Бҧған оның практикалық мҽнін 

кҿрсету, химия жҿніндегі білімді кҥнделікті ҿмірде, ҿнеркҽсіпте, ауыл 

шаруашылығында, денсаулық сақтау саласында қолдану елеулі тҥрде ықпал 

етеді.Осы ретте біз республиканың химия ҿнеркҽсібі мен оны дамытудың негізгі 

бағыттарын жҽне аймаққа сҽйкес келетін материалдарды қолдана аламыз. Химияны 

оқыту ҥрдісінде аймақтық материалды пайдаланып , мамандыққа бағдарлау арқылы 

оқушылардың білімін тереңдету қазіргі таңда ҽлі де шешімін толығымен тапқан 

жоқ.Сол себебті де химияны оқытуда металлургиялық ҿндірістің аймақтық 

ерекшеліктерін  пайдалану арқылы мамандыққа бағдарлау жҽне оқушылардың білімін 

тереңдетудің тиімді жолдарын іздестіру зерттеу жҧмысымыздың ҿзекті мҽселесіне 

айналды. 

Ҿндірістік мекемелердің аймақтық ерекшеліктерін химиялық білім беруге 

ендіругекелесі ғалымдар К.А.Сарманова, К.О.Шайхеслямова, А.Г.Сармурзина, 

С.К.Идрисова, Н.П.Чуйкова, Е.А.Мамбетказиев, Ю.К.Увалиев, Л.Х.Жакеева 

айтарлықтай ат салысқан. 

Еліміз бойынша ҿндірістік мекемелердің аймақтық ерекшеліктерін химиялық 

білім беруге енгізуге ҥлесін қосқан Л.Х.Жакеева ҿзінің диссертациялық зерттеу 

жҧмысында жергілікті ҿнеркҽсіп орындарының материалдарын мектептегі химия 

сабақтарында оқушылардың білімін тереңдету жҽне кҽсіби бағдарлау жҧмысын 

жҥргізу ҥшін қолданған. Сонымен қатар ол оқушылардың химия пҽніне деген 

қызығушылығын қалыптастыруда ҿнеркҽсіп орындарының аймақтық ерекшеліктерін 

қолданудың тиімділігін кҿрсетті [1]. 

Аймақтық ерекшеліктер мектеп оқушыларында химия пҽні арқылы экологиялық 

білім негіздерін қалыптастыру ҥшін кеңінен пайдаланылады.Оны баспасҿз бетінде 

жарық кҿрген жҧмыстар дҽлелдейді.Республиканың кҿптеген аймақтарында 

аймақтық ерекшеліктерді білім беру жҥйесіне жаратылыстану цикл пҽндері арқылы 

ендіру бойынша комитеттер қҧрылған [2-3]. 
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Аймақтық компонентті енгізу арқылы химия сабақтарын жҥргізу барысында 

Ю.К.Увалиевтің «Қазақстан Республикасының химиялық ҿндіріс ҿнімдерін ҿндіру 

технологиясы мен химиясы» атты оқулығы баға жетпес кҿмекші қҧрал болып 

есептеледі.Себебі оқу қҧралында кейбір ҿндіріс салаларының қалыптасу тарихы, 

химиялық ҿндірістің қалыптасуы мен дамуы Қ.Р табиғи байлықтары, сонымен қатар 

жеке химиялық ҿнімдердің: кҥкірт қышқылы,аммиак,азотты жҽне фосфор 

қышқылы,тыңайтқыштар, каустикалық жҽне кальцинирленген сода, 

электролитикалық хлор,хлорлы ҿнімдер жҽне силикаттар ҿндірісі туралы 

материалдар келтірілген [1]. 

Шығыс Қазақстан облысы - еліміздегі тҥсті металлургияның отаны болып 

есептеледі, сонымен қатар облысымыз пайдалы қазбалар мен табиғи байлықтардан да 

қҧр алақан емес. Облымызда металлургиялық жҽне ҿндірістік бағытта тҥрлі ҿнеркҽсіп 

орындары қызмет етеді. Осы жоғарыда айтылған аймақтық ерекшеліктерді мектептегі 

химия курсында қолдана отыра: оқушылардың пҽнге деген ынта – ықыласы мен 

қызығушылығын жоғарлатуға, ҿлкедегі пайдалы қазба байлықтардың орны мен 

оларды алудың  технологиясы, аймақтағы негізгі шикізат кҿздері жайлы ой – 

ҿрістерін кеңейтуге, олардыңқоршаған ортаға жҽне туған ҿлке табиғатына деген 

сҥйіспеншіліктерін арттыруға болады. Химия пҽні жайлы тҥсінік оқушыларда ең 

алғаш рет 8-сыныпта қалыптасады. Мектеп бағдарламасының 8-сыныбында 

«Алғашқы химиялық тҥсініктер» тақырыбын ҿткенде табиғатқа, қоршаған ортаға 

зиянды ҽсер ететін заттар жайлы сҿз болады. Сол кезде мысалы, облысымызда 

қоршаған ортаға зиянды ҽсер ететін заттар ретінде: кҥкірт диоксидін, 

автомобильдердің қозғалтқыштарынан бҿлінетін шығарынды газдарды,тҥрлі 

органикалық қосылыстарды жҽне Кҿкпекті ауданындағы Қойтас ауылында ҿндіріліп 

жатқан радиоактивті элементтердің зиянды ҽсерін  атап ҿтуге болады. Ал, «Су, 

ерітінділер» тақырыбын жҥргізген кезде ШҚО аумағындағы ірі су сақтау 

қоймаларын, Ертіс ҿзенін, Зайсан кҿлін мысал ретінде айта аламыз. Бейорганикалық 

класстың негізгі ҿкілдерінің бірі «Қышқылдар» тақырыбын ҿткен кезде – бҥкіл 

Қазақстан бойынша ең ірі кҥкірт қышқылын ҿндіретін «Ҿскемен қорғасын-

мырышкомбинатын», жекеленген тҥсті металдар тақырыбынмеңгерубарысында 

«Ҥлбі Металлургия Заводы» мен «ВНИЦВЕТМЕТ» тҥсті металдарды зерттеу 

институтын сабақ жоспарына аймақтық компонент ретінде енгізуге болады. 

Мектептегі химия курсында кездесетін басқа да тақырыптарға аймақтық 

компоненттің тақырыптарға сҽйкес енгізілу мысалдары тҿмендегі 1-кестеде кҿрініс 

тапқан 

 

1- кесте – 8 сыныптың химия сабағына аймақтық компоненттің енгізілуі  

Тақырып Тақырыпқа сҽйкес аймақтық компонент мазмҧны 

Химияға кіріспе ШҚО химия ҿнеркҽсібінің жай кҥйі. Облыс аумағындағы 

пайдалы қазба байлықтар,Зайсан ауданы Қарабҧлақ ауылында 

ҿндірілетін мҧнай, Кҿкпекті жеріндегі алтын, уран, 

Майкҥбен,Қаражыра аумағындағы кҿмір  кендері.Қазақстандағы 

химия ҿнеркҽсібінің дамуына ҥлес қосқан беделді ғалымдар. 

Алғашқы тҥсінік. 

Заттар.Таза зат жҽне 

қоспа. Жай зат.  

Химиялық  реакция 

типтері. 

Жай зат ретінде аймақтағы метал кендері орналасуы. Ҿнеркҽсіп 

орындарында химиялық процестер нҽтижесінде жҥзеге асатын 

химиялық  реакция типтері. 
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Оттегі.Оксидтер.Жану

. Атмосфералы 

ауаның ластануы 

Облыстағы ауаны ластайтын негізгі ҿнеркҽсіп орындары жҽне 

олардан бҿлінетін зиянды заттар. Қҧм (кремний оксиді) - 

қҧрылыс орындарының басты шикізат кҿзі. СО2 жҽне SO2  облыс 

аймағын ластайтын, басты ластаушы кҿздер. 

Cу. Қышқылар. 

Тҧздар. 

Тҧздардың жҽне қышқылдардыңҿнеркҽсіп орындарында 

қолданылуы. Облыс аймағында тҧзды кендердің орналасуы. 

Қорғасын – мырыш комбинаты – ірі кҥкірт қышқылын ҿндіретін 

ҿнеркҽсіп орны. 

Д.И.Менделеевтің 

периодтық 

жҥйесі,периодтық 

заңы. Атом 

қҧрылысы. Атом 

ядросы. 

Семей аумағындағы ядролық жарылыстар, оның қоршаған 

ортаға жҽне адамдарға тигізген зардабы.Кенді Алтайдағы 

Д.И.Менделеевтің периодттық жҥйесінде  кездесетін элементтер.  

 

Аймақтық компонентті мектептегі химия курсына енгізу арқылы, ҿз аймағының 

табиғи қазба байлықтары мен шикізат кҿздерін ысырап етпей пайдалануға 

дағдыланған, аймақтың химия ҿнеркҽсібінің жетекші салаларын жетік меңгерген, 

табиғатқа жҽне қоршаған ортаға сҥйіспеншілікпен қамқорлық жасай білетін, 

болашақта еліміздің химия ҿнеркҽсібінің дамуына ҥлкен ҥлес қосатын,жан-жақты 

дамыған, талантты да, дарынды ҧрпақты білім нҽрімен сусындаптып, тҽрбиелеуге 

болады. 
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«LESSON STUDY» САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ ҼДІСІН БИОЛОГИЯ  

ПҼНІНДЕ ҚОЛДАНУ 

 
Мектептегі білім сапасын арттыру жҽне ҧстаздардың білім беру шеберліктерін 

арттыру мақсатында кҿптеген педагогикалық ҽдіс-тҽсілдер пайда болуда. Олар 

мҧғалімдерге ҿз іс-тҽжірибелерін арттыруға жҽне оқушылардың білім сапасын 

жоғарылатуға мҥмкіндік береді. Осындай педагогоикалық ҽдістерге «Lesson Study» 

сабақты зерттеу ҽдісін жатқызуға болады. 

Lesson Study – мҧғалім тҽжірибесі саласындағы білімді жетілдіруге бағытталған, 

сабақтағы іс-ҽрекеттегі зерттеудің ерекше ҥлгісі болып табылатын педагогикалық 

тҽсіл. Ол ХІХ ғасырдың 70-жылдарында Жапонияда бастау алып, осылайша Батыста 

қолданылатын «Іс-ҽрекеттегі зерттеу» тҽсілінен 70 жыл бҧрын қолданылабастаған. 
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Lesson Study-гешараны бірлесе жоспарлап, ҿткізетін, қадағалайтын, оқыту мен 

оқуды талдай отырып, ҿз қорытындыларын қағаз бетіне тҥсіретін мҧғалімдер тобы 

қатысады. Lesson Study циклін ҿткізу кезінде мҧғалімдер оқыту тҽжірибесіне жаңа 

ҽдістер енгізеді немесе оны жетілдіреді, кейін ашық Lesson Study ҿткізу немесе 

жҧмыс сипатталған қҧжатты жариялау арқылы ҽріптестеріне таратады.  

 

 
1-сурет – Lesson Study циклдері 

 

Батыста Lesson Study америкалық зерттеушілер жапон мҧғалімдерінің жалпы 

педагогика саласында да, сондай-ақ АҚШ-тың оқушыларымен салыстырғанда жапон 

оқушыларының білім деңгейлері анағҧрлым жоғары болуын қамтамасыз ететін 

белгілі бір пҽнді оқыту саласында да білімдері жоғары екендігін дҽлелдегеннен кейін 

осы ғасырда ғана танымал бола бастады. 

Қазір уақытта Шығыс Азияда Lesson Study Жапониямен қоса, Сингапурде, 

Гонконг пен Қытайда қолданылады. Бҧл тҽсіл сонымен қатар батыс елдерде де, соның 

ішінде АҚШ-та, Ҧлыбританияда, Швецияда жҽне Канадада қолданылуда [1]. 

Lesson Study бастауыш жҽне орта мектептерде негізгі пҽндер бойынша 

оқушылардың білім деңгейін кҿтеру жҽне оқыту ҽдістемесін жетілдіру мақсатында, 

сонымен қатар оқыту ҥшін бағалау сияқты тҽжірибелік ҽдістерді ҽзірлеу мақсатында 

табысты қолданылады.  

LessonStudy ҿткізу барысында топта (немесе жҧппен) жҧмыс істейтін 

мҧғалімдер: 
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• Ҿздері кҥнделікті жинаған материалдары мен жҥйелі бағалау деректерін 

оқушылардың оқу мен даму басымдықтарын белгілеу ҥшін қолданады. 

• Алдағы уақытта ҽзірленетін немесе жетілдірілетін, белгіленген міндеттерге 

жауап беретін оқыту ҽдістемесін бірлесіп анықтайды. Lesson Study-дің циклдері 1-

суретте кҿрсетілген. 

• Ҥш «бақылаудағы оқушыны» анықтайды, олар ҽрқайсысы сыныптағы белгілі 

бір топтың ҿкілі болуы қажет, мысалы, оқу ҥлгерімінің деңгейі жоғары, орта, тҿмен 

оқушылардан. 

• Lesson Study-ді бірлесіп жоспарлап, сабақты ҿткізу барысында зерттелетін ҥш 

оқушыны ҥнемі назарға ала отырып, оқыту ҽдістемесін пайдаланады жҽне оның 

нҽтижелерін мҧқият зерттейді. 

• Бақылаудағы оқушылардың дамуы мен оқуына басты назар аудара отырып,  

LessonStudyҿткізеді жҽне оны қадағалайды. Аталған ҥдерістер бірнеше сабақ бойы 

қайталанып, жетілдірілуі мҥмкін. Бақылауды барлық Lesson Studyкезінде жҥргізу 

міндетті емес. 

• Бақылаудағы оқушылардың Lesson Studyтуралы ойларын білу ҥшін олармен 

сҧхбаттасады. 

• Lesson Study-діталқылайды. 

• Қолданылатын ҽдіске бақылаудағы оқушылардың қалай қарайтынын, олардың 

жеткен жетістіктерін, оқуда кҿрсететін нҽтижелері мен кездесетін қиындықтарын 

білу, сонымен қатар алынған тҽжірибені келешекте оқыту мен оқу ҽдістемесін ҽзірлеу 

ҥшін пайдалану мақсатында Lesson Study-геталдау жҥргізеді. 

• Мектеп мҧғалімдеріне таныстырылым жасау немесе коучинг ҿткізу арқылы 

LessonStudyтҽсілін қолдану нҽтижелерін кҿпшілік қауымға ҧсынады[2]. 

Lesson Study-ді қандай мақсатпен жҥргізу қажет?  Lesson Study тҽсілі тиімді, 

себебі ол мҧғалімдерге:  

• ҽдеттегіге қарағанда балалардың білім алғандығының анағҧрлым анық, ҽртҥрлі 

қырларынан жҽне егжей-тегжейлі дҽлелін кҿруге;  

• мҧғалімнің пікірі бойынша балаларды оқыту барысында не болуға тиіс, ал 

шындығында жағдай қандай екендігі арасындағы айырмашылықты кҿруге;  

• оқытуды нҽтижесінде оқушылардың қажеттіліктерін барынша 

қанағаттандыратындай етіп қалай жоспарлау керектігін тҥсінуге;  

• Lesson Study-ді басты мақсаты оқушыларға білім алуға кҿмектесу жҽне топ 

мҥшелерінің кҽсіби дамуына ықпал ету болып табылатын мҧғалімдердің желілік 

қоғамдастығы аясында іске асыруға  

• Lesson Study мҥмкіндіктерін ҿзінің педагогикалық тҽжірибесінде қолдануға 

кҿмектеседі [3]. 

Lesson Study-ге арналған уақытты жоспарлау жҽне оны мектеп бағдарламасына 

енгізу. Егер Сіз зерттеумен айналысатын мҧғалімдер мен мектептегі басқа 

ҽріптестеріңізге бҧл ҽдістің нҽтижелерін тҽжірибеге енгізуге мҥмкіндік жасасаңыз, 

Lesson study баға мен сапа тең дҽрежеде ескерілген ҧтымды тҽсіл болмақ. 

Кейбір мектеп директорлары кҽсіби білім алуға арнайы уақыт бҿлген, ол уақытта 

Lesson Study топтары ҿз сабақтарын жоспарлап, талдайтын болған. Мамандарды 

оқытуда уақытты, кезең кестелерін, ҥзілістерді жҽне басқа да тҽсілдерді орынды 

қолдана білсе, сабақ қорытындыларын талқылауды жоспарлауға жҽне оны ҿткізуге 

материалдық қаражатты талап ете бермейтін уақыт табуға болады.  

Оқу бҿлімінің меңгерушілері Lesson Study-ді қызметкерлеріне кҽсіби білім беру 

тҽсілі ретінде ҿз мектептерінің оқыту мен оқу жҥйесіне енгізе алады. Бҧл мҧғалімдер 
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мен басқа мамандарға кҽсіби білім алу қҧқығын беріп, қазіргі кезде кең таралған жҽне 

оқу тҽжірибесіне айтарлықтай ықпал ететін модельдерді кҿздейтіндіктен, ҥздіксіз 

кҽсіби дамуларына мҥмкіндік туғызады.  

Мысалдардың бірі - Lesson Study мен оның тиімділігін басқару арасында ҿнімді 

байланыс орнату, соның арқасында Lesson Study-ге қатысу мен оның нҽтижелерін 

ҽріптестеріне таныстыру тиімділікті басқару қҧралдарының бірі ретінде 

қарастырылатын болған. Зерттеуге тартылған қызметкерлердің айтуынша, Lesson 

Study-ге қатысу оқыту тҧрғысынан алғанда оншалықты тиімді емес салада тҽуекелсіз 

жҧмыс істеуге қарағанда, олардың ҿздерін сенімсіз сезінетін мҽселелерді шешудегі 

дағдыларының анағҧрлым жетілуіне кҿбірек ықпал ететінін сезінген. Lesson Study 

тиімділік мониторингінен бҿлек жҥзеге асырылуы керек.  

Кейбір Lesson Study топтары ҿздері дайындап жатқан ҽдістерін басқа 

мҧғалімдерге ашық Lesson Study-де кҿрсетеді. Мҧндай жағдайда оқушылар сабақтан 

соң қалып, жақын маңдағы университеттерден шақырылған адамдар ҥшін сабақ 

кҿрсетіліп, кейіннен барлығы ол сабақты қызу талқылайды. Мҧндай ҥлгі Жапонияда 

кең тараған [4]. 

Сынып дегеніміз – кҽсіпқойларға қызмет етуге тура келетін барынша кҥрделі 

жҧмыс жағдайлары: шамамен бір сағатқа жуық уақыт ішінде сабақта жҧмыс істеп 

отырған 30 жҽне одан да кҿп оқушы ҥлкен кҿлемді ақпарат ҿндіреді. Бҧл ақпараттың 

мҧғалімге жетуінің жылдамдығы да ҥлкен, соның салдарынан сабақ, жапондықтар 

айтқандай, ағыны қатты ҿзен сияқты болып шығады.  

Зерттеушілер мҧғалімдердің ақпараттың осы ағынын жҽне оның жылдамдығын 

қалай игеретінін бақылаған. Рэгг жҽне басқалар (1996) анықтағандай, мҧғалімдер 

бірінші ҥш жылда барлық қиындықтан ҿтіп, жақсы педагог болып қалыптасады, 

себебі ҿздері ҥшін проблема болып табылатын оқу жағдайын басқарудың жаңа тҽсілін 

тапқанда олар бҧл тҽсілді осыған ҧқсас жағдайларда ҥнемі қолдануға болатын белгілі 

бір оңтайлы нысанға айналдырып алады да, реті келген кезде қолданып отырады. 

Осындай жағдайларда тҽжірибелік білім мҧғалімнің саналы тҥрде істеп тҧрғанын 

растай алмайды, бҧл болжамды (немесе жасырын) білім болып табылады. 

Мҧғалімнің тҽжірибелік білімі ҿзінде қалады, себебі ол тҽжірибе кезінде 

қалыптасады, оның ҥстіне иесі ҽдетте оның бар екенін біле де бермейді. Мҧғалімдер 

ҿз сыныбында автономды тҥрде «жеке маман» ретінде жҧмыс істейтіндіктен, басқа 

мҧғалімдерде ҽріптесінің «болжамды» білімін тҽжірибеде кҿруге мҥмкіндік бола 

бермейді. Ал мҧғалімнің жҧмысын басқа маман бақылаған кезде оның жҧмысының 

нҽтижелілігі бағаланатын болғандықтан, ол сол баға мен пікірдің ҥдесінен шығуға 

тырысып, ҿзінің «жасырын» білімдерін кҿрсетуге ҧмтылмайды, яғни тҽуекелге 

бармауды жҿн кҿріп, «қауіпсіз» оқытуды кҿрсетеді[5].  

Lesson Study тҽжірибелі мҧғалімдермен қатар, еңбек жолын жаңа бастаған 

мамандарға  да кҽсіби жетілуге кҿмектеседі. Себебі бірлесіп жоспарлау, бірлесіп 

қадағалау, бірлесіп талдау  арқылы біз оқыту туралы бірлескен пікір 

қалыптастырамыз. Бҧл жағдайда біз оқыту  аспектілерін ҿзіміздің ҧстанымымыз 

тҧрғысынан ғана емес, Lesson Study дайындаған ҽріптестеріміздің кҿзімен де 

қарастырамыз, соның нҽтижесінде біз Lesson Study барысында бақылаған нақты 

сабақты ҿзіміздің жоспарлаған сабағымызбен салыстырамыз. Бҧл біздерге ҿзіміз 

ҽдетте мҽн бермейтін, елемейтін, ҽдетте «шеттетіп тастайтын» немесе болжамды 

білім ретінде сақталып қалатын нҽрселерді аңғаруымызға тҥрткі болады. 

Lesson Study тҽсілін пайдаланатын кҿптеген адамдардың айтуынша, зерттелетін 

жекелеген оқушылардың оқудағы қажеттіліктері мен мінез-қҧлықтарына назар 
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аударып, соларқылы олар туралы кҿбірек біле отырып, біз ҿз оқушыларымыздың 

ҽрбіреуін анағҧрлым жақсы тани бастаймыз. Демек, мықты жҽне нашар оқушылардың 

аралығындағы «орташа»сыныпты оқытуға қарағанда, Lesson Study мҧғалімге ҿз 

жҧмысын болмашы ақпарат пен шамадан тыс жҥктемей, барлығынан хабардар болып, 

ҿмір бойғы тҽжірибесінде ҽрбір оқушының қажеттілігін ескеріп отыруға мҥмкіндік 

беретіні жайлы айтылады. Ҿз зерттеулерімізді осы тҽсілді пайдаланып, оны 

қолданудың тиімділігін анықтауға негіздеп отырмыз. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНОЙ 

СРЕДЕ РЕК ИРТЫШ – УЛЬБА 

 

Вода – одно из самых удивительных веществ на нашей планете. Мы можем 

видеть еѐ в твѐрдом (снег, лѐд), жидком (реки, моря) и газообразном (пары воды в 

атмосфере) состояниях. Вся живая природа не может обойтись без воды, которая 

присутствует во всех процессах обмена веществ. 

Вода является основной составляющей жизни на нашей планете. Вода и жизнь – 

понятия не разделимые. 

Гидросфера играет огромную роль в формировании природной среды нашей 

планеты, также она активно влияет и на атмосферные процессы (нагревание и 

охлаждение воздушных масс, насыщение их влагой и т.д.). 

По отношению к объему земного шара общий объем гидросферы не превышает 

0,13 процентов. Основная часть гидросферы (96,53 процента) составляет Мировой 

океан. На долю подземных вод приходится 23,4 млн. км
3
, или 1,69 процентов от 

общего объема гидросферы, остальное – воды рек, озер и ледников. 

Вода является составной частью тела человека и животного. Объем 

потребляемой воды зависят от регионов и уровня жизни, и составляет от 3 до 700 

литров в сутки на одного человека. Растения на 90, а животные на 75 процентов 

состоят из воды. Можно несколько недель прожить без еды, но без употребления 

воды человек умирает через несколько дней. 

В современном мире вода – одиг из важнейших факторов, определяющих 

размещение производственных сил, а очень часто и средство производства. 
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Потребеление воды промышленностью зависит от экономического развития 

даноого района. Наиболее водоемкие отрасли промышленности – цветная 

металлургия, химическая, целлюлозно-бумажная, пищевая и коммунально-бытовое 

хозяйство. На них уходит почти 70 процентов всей воды, затрачиваемой в 

промышленности. В среднем в мире на промышленность уходит примерно 20 

процентов всей потребляемой воды. Главный жн потребитель пресной воды – 

сельское хозяйство: на его нужды уходит 70-80 процентов всей пресной воды. 

В современной экономической жизни вода имеет важное значение для сельского 

хозяйства, промышленности, производства электроэнергии, транспорта. Поэтому 

рациональное использование водных ресурсов нашей планеты, защита их о 

истощения и загрязнения являются одной из главнейших задач во всех технически 

развитых странах мира. 

На современном этапе развития промышленного производства, для 

предотвращения загрязнение водных ресурсов внедряется очистка сточных вод перед 

их сбросом в водные объекты. Разработаны и используются в промышленности 

различные методы механической, физико-химической и биологической очистки 

сточных вод, позволяющие утидизировать ценные примеси и эфеективно 

обезвреживать сточные воды от вредных примесей. 

Наша область обладает богатыми водными ресурсами, здесь сосредаточена 

почти одна треть поверхностных вод республики. 

Главной водной артерией ВКО является реки Иртыш с многоводными 

притоками (длина 4248 км, в пределах области – 1311 км) – горными реками Ульба, 

Уба, Бухтарма и другие. Ульба – является правым притоком Иртыша, около 100 км, 

площадь бассейна 5091 кв. км.  

Бассейн рек Иртыш – Ульба наиболее загрязнены водами, которые сбрасывают 

предприятия цветной металлургии, коммунально- бытового хозяйства.  

Вода своебразный минерал, обуславливающий существование живых 

организмов на Земле и развития процессов их жизнедеятельности.  

Большая часть воды после ее использования возвращается в реки в виде сточных 

вод. Состав сточных вод зависит от вида производства. Сточные воды 

металлургических предприятий загрязнены ионами тяжелых металлов, 

минеральными веществами, солями тяжелых металлов, мышьяком, хлоридами и т.д. 

Они являются токсичными для водных организмов, а при высоких концентрациях и 

для человека. Дефицит пресной воды уже сейчас становится мировой проблемой. Все 

более возрастающие потребности промышленности и сельского хозяйства в воде 

заставляют все страны, ученых мира искать разнообразные средства для решения 

этой проблемы. 

В последние годы отмечается загрязнение воды синтетическими поверхностно- 

активными веществами (СПАВ), которые содержатся в сточных водах некоторых 

производств. Влияние, синтетических поверхностно – активных веществ проявляется 

в увеличении в воде привкусов и запахов, образовании стойких скоплений пены и 

ухудшении биохимической способности воды. Уже при небольших концентрациях 

СПАВ в воде, прекращается рост водорослей и другой растительности.   

Производство и широкое применение синтетических поверхностно- активных 

веществ (СПАВ), особенно в составе моющих средств, обусловило поступление их со 

сточными водами во многие водоемы, в том числе источники хозяйственно- 

питьевого водоснабжения. В настоящее время эти вещества являются одним из самых 
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распространенных  химических загрязнений вдоѐмов. Неэффективноть очистки воды 

от ПАВ на современных водопроводных очистных сооружениях является причиной 

проявления их в питьевой воде водопроводов. В то же время поверхностно- активные 

вещества могут оказывать отрицательное влияние на качество воды, 

самоочищающуюся способность водоѐмов, организм человека, а также усиливать 

неблагоприятное действие других веществ на эти показатели, что требует 

ограничения их содержания в воде.  

Целью данной работы является изучение, анализ и оценка загрязнения вод рек 

Иртыш – Ульба поверхностно – активными веществами. 

Объектом исследования работы являются поверхностные воды рек Иртыш – 

Ульба, а предметом – влияние хозяйственной деятельности человека на качество 

воды. 

Для достижения поставленной цели нами был проведен эксперимент по 

выявлению и определению содержания поверхностно-активных веществ в водной 

среде рек Иртыш – Ульба в лабораторных условиях на базе УНИЦ «Экология» 

корпуса №8. 

При выборе места отбора учитывались все обстоятельства, которые могут 

оказать влияние на состав взятой пробы. 

Методика исследования: 

Отбор проб воды проводился на территории Усть-Каменогорск. В устье реки 

Иртыш: на левом берегу ниже 0,35 км понтонного моста (точка 401), в устье реки 

Ульбы: на левом берегу выше на 1,45 км устья реки (точка 409). 

Водя для анализа отбиралась в чистую посуду, предварительно 3 раза 

сполоснутая исследуемой водой. Пробы отбирались с открытых водоемов в фарватере 

рек с глубины 50 сантиметров. 

Метод определения ПАВ в поверхностных водах рек Иртыш – Ульба основан на 

образовании растворимого в хлороформе окрашенного соединения при 

взаимодействии анионоактивных веществ с метиленовым синим. Это соединение 

экстрагируют в щелочной среде, промывают кислым раствором метиленового синего, 

чем устраняется мешающее влияние хлоридов, нитратов, роданидов и белков. 

Чувствительность экспресс-метода 0,1 мг/л. 

Предельно допустимая концентрация большинства анионоактивных веществ в 

воде водоемов 0,5 мг/л. 

В пробирку объѐмом 20 мл. вносят  10 мл. исследуемой воды и последовательно 

прибавляют 1 мл. 3%-ного пероксида водорода, 1 мл. фосфатно буферного раствора, 

1 мл. метиленового синего. После добавления каждого реактива раствор 

перемешивают. Затем добавляют 3 мл. хлороформа, осторожно перемешивают в 

течение 1 мин., приливают 1 мл. 0,3%-ного раствора H2SO4 и снова перемешивают 1 

мин. После разделения слоев колориметрируют, сравнивая окраску нижнего 

хлороформного слоя с окраской соответсвующего стандартного раствора на белом 

фоне. 

В ходе проведения анализа нами была установлена концентрация ПАВ в воде 

реки Иртыш составила 1 мг/л и реки Ульба 0,8 мг/л, что превышает ПДК (0,5 мг/л) в 

1,5-2 раза. 

Результаты исследования показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Концентрация поверхностно-активных веществ в образцах 
 
Выводы: 
1) Реки Иртыш – Ульба являются основными  водными артериями города Усть – 

Каменогорск 
2) Основными источниками загрязнения водных ресурсов являются 

предприятия: УК МК ТОО «Казцинк» (объѐм загрязнения составляет- 68,30%), АО 
«УМЗ» (1,01%), АО УК «ТМК» (0,19%), ОАО «АЕSУсть-Каменогорская ТЭЦ» 
(19,10%), АО «УК Тепловые сети» (4%).  

3) Выявлено загрязнение водной среды рек Иртыш – Ульба поверхностно- 
активными веществами: концентрация ПАВ в воде рекиИртыш составило1 мг/л и 
0,8 мг/л – на реке Ульба, что превышает ПДК (0,5мгл) в 1,5-2 раза. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗРОСТАНИЯ ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Природа Казахстана многолика и неповторима. Любой ее уголок по-своему 

красив. На обширной территории республики встречается немало очень ценных для 

науки и практики лесных массивов – своеобразных «кладовых живой природы». 

Каждый из них индивидуален и выделяется особым, лишь ему присущим качеством. 
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По своему породному составу, происхождению, рельефу, эксплуатационным, 

рекреационным и другим параметрам уникален.  В некоторых из них до наших дней 

сохранились представители реликтовых растений и животных. Среди природных 

«жемчужин» республики особое место занимают Наурзум, Аман-Карагай, Боровое, 

Каркаралы, Баянаул, Маркаколь, Чарынская ясеневая дача, Алма-Атинский лесной 

массив, Джабаглы и другие не менее прекрасные природные уголки края. 

Растительность имеет зональное распространение. Северные районы относятся к 

зоне лесостепи, южнее степь, еще южнее полупустыни и пустыни. Пестрота 

напочвенного покрова и разнообразие рельефа приводят к тому, что кроме 

характерной для каждой зоны растительности встречаются интразональные (тугайные 

леса, саксаульники в пустыне и др.) и азональные (луга и болота). В настоящее время 

в флоре Казахстана насчитывается 68 видов деревьев,  266 видов кустарников, 433 

вида полукустарников, кустарничков и полутрав (с одревесневшими корнями, но 

травянистыми стеблями), 2598 видов трав. Основной ландшафтный  облик 

республики создают степи, полупустыни и пустыни.  

Леса, в т. ч. и саксаульники, занимают площадь 21,8 млн  га. покрытых же лесом 

площадей всего 9,1 млн га. Основные породы: хвойные – сосна, ель, пихта, 

лиственница, кедр, арча; мягколиственные — береза   осина, тополь,  ива 

древовидная; кустарники — арча ползучая, шиповник, таволга, акация желтая и в 

пустынях — гребенщик (тамариск), джузгун, акация песчаная, саксаул.  

Почти все кустарники имеют почвозащитное, пищевое, техническое и лекарственное 

значение. В процентном соотношении от общей лесопокрытой площади сосна 

занимает — 7,9, пихта —5,7, лиственница — 2,3, ель — 1,8, саксаул — 52,2, береза — 

8,7, осина — 3,4, тополь всех видов — 1,3, кустарники — 12,2, тальники — 2,3,   на  

незначительных площадях — кедр,  арча,  вяз,  ильм,  яблоня, абрикос, миндаль, 

фисташка и др. Таким образом, более двух третей всей лесопокрытой площади занято 

саксаулом и кустарником. А вот запас  древесины  сосредоточен в основном в 

хвойных насаждениях — около  70%. 

На территории республики встречаются 115 видов эндемических деревьев и 

кустарников, т. е. произрастающих только на территории Казахстана и нигде более в 

других местах на земном шаре не встречающихся, таких, как джузгун (28 видов), 

астрагал (35 видов), береза киргизская, яблоня Линчевского, боярышники 

закаспийский, джунгарский, ложносибирский, то¬поль, крупноплодный, груша 

Вавилова, розы Шренка и туркестанская, ива белоснежная и др. 

К реликтовым видам, т.е. входящим в состав растительного покрова республики как 

представители флоры минувших эпох, относятся: ель тянь-шаньская, ясень 

влаголюбивый (согдианский), курчавкакаратауская, груша Регеля, бояркаКоролькова, 

фисташка, клен Семенова и некоторые другие. Из хвойных пород преобладают сосна 

и пихта, из мягколиственных — береза и осина; из твердолиственных — саксаул, 

занимающий более половины покрытой лесом площади. 

Запасы древесины в лесах, находящихся в ведении лесного хозяйства, 

составляют 292,42 млн м3, из них спелой и перестойной — 141,94 млн м3, или 48,5% . 

Лесистость республики с учетом саксаульников и кустарников 3,35%, а без них 1,2% . 

Леса  Казахстана подразделяют на березовые и осиновые колки северных 

областей; островные боры северо-запада; сосновые  леса Казахстанского 

мелкосопочника; ленточные боры правобережья Иртыша; леса Алтая и Саура, 

Джунгарского Алатау и Тянь-Шаня; леса саксауловые,  тугайные; пойменные 

интразональные.  
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Основные запасы  леса сосредоточены на северо-востоке и юго-востоке республики,  

в  горах Алтая и Тянь-Шаня. Отдельно хочется сказать о флоре Восточного 

Казахстана.  

Флора Восточного Казахстана богата и разнообразна. На растительность здесь 

оказывали влияние и геологическая история развития территории, и климат, 

и своеобразный рельеф. В Казахстане встречаются практически все типы 

растительности северной и центральной Азии, Восточного Казахстана, европейской 

части России. 

Леса покрывают большую часть Восточного Казахстана.Здесь растут 

единственные на всей территории Казахстана ленточные сосновые боры — 

уникальное природообразование, подобного которому нет нигде на нашей планете. 

Происхождение ленточных сосновых боров имеет интересную историю, которая 

связана с периодом, когда на юге Западно-Сибирской низменности находилось 

большое море, сток воды из него проходил по глубоким ложбинам в сторону 

Аральского бассейна. Перетекающая вода несла песок и, когда климат потеплел, 

а Обь снова потекла в моря Северного Ледовитого океана, на заполненных песком 

ложбинах древнего стока стали расти сосны. 

Так образовались пять лент сосновых боров, которые тянутся параллельно друг 

другу от Оби у Барнаула в юго-западном направлении в сторону Иртыша 

и Кулундинской низменности. 

Ленточный бор. Древесный растительный мир горной части ВКО богаче, чем 

на равнине. Здесь растут кедрово-пихтовые леса с примесями березы и в большом 

количестве — сосны. Это так называемая черневая тайга, которая не встречается 

в других лесных районах страны. В черневой тайге растет множество кустарников — 

малины, рябины, калины, смородины, черемухи. 

Очень распространенное на Алтае дерево — лиственница. Древесина ее твердая 

и прочная, прекрасно сохраняющая свои качества и в земле, и в воде. Лиственница 

является ценнейшим строительным материалом: из нее возводят дома, которые могут 

простоять столетия, делают плотины, сооружают мосты, причалы, используют для 

изготовления железнодорожных шпал и телеграфных столбов. 

Лиственница. Леса из лиственницы — светлые и чистые и напоминают 

естественные парки, в которых каждое дерево растет обособленно. Кустарниковый 

подлесок в лиственных лесах отличается густотой, а поверхность земли в таком лесу 

покрыта сплошным травяным ковром. 

Сибирская кедровая сосна, кедр — знаменитая древесная порода алтайских 

лесов. Это могучее дерево с темно-зеленой кроной, с колючей длинной хвоей. 

Образует частые, сплошные кедрачи по склонам гор или встречается как примесь 

в лиственных и пихтовых лесах. 

Ветка кедра. Древесина кедра высоко ценится — легкая, прочная и красивая, она 

широко используется в народных промыслах для изготовления различных изделий. 

Из кедровой доски делают мебель, тару для пищевых продуктов, изготавливают 

карандашную дощечку. Огромной популярностью пользуются кедровые орехи, 

из которых производят ценное масло, находящее применение в медицине и при 

изготовлении высокоточных оптических приборов. Кедровая живица является сырьем 

для бальзама. 

Сибирский кедр. В лесах Восточного Казахстана из лиственных пород наиболее 

часто встречаются береза, осина и тополь. В равнинной части ВКО повсеместно 
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встречаются как березовые, так и смешанные колки — небольшие рощи из деревьев 

этих пород с обильным кустарником. 

Береза повислая. Кустарников в крае произрастает несколько десятков видов, 

многие из которых дают съедобную ягоду — малина, ежевика, смородина, 

жимолость, голубика, брусника. Красивы ранней весной склоны гор, покрытые 

цветущим ярким малиново-фиолетовым цветом вечнозеленым маральником 

(багульник сибирский, рододендрон даурский).  

Маральник (багульник сибирский, рододендрон даурский). Часто встречаются 

заросли можжевельника, лапчатки, таволги. Славен край обильными зарослями 

полезного кустарника — облепихи, дающего ягоды, из которых изготавливается 

ценное лекарственное средство — облепиховое масло. 

Можжевельник. На таежных лугах с горным разнотравьем пчелы собирают 

исключительно ароматный мед, слава о котором известна далеко за пределами нашей 

страны. 

Весной и в начале лета равнины и склоны алтайских гор представляют собой 

красивейший ковер разноцветных цветов: яркие оранжевые огоньки, темно-синие 

и розовые тюльпаны, голубые колокольчики, гвоздики, ромашки, белые и желтые 

лютики. 

Из лекарственных растений на территории Алтайского края наиболее известны 

маралий и золотой корень (родиола розовая), бадан и валериана, одуванчик и марьин 

корень, адонис весенний, солодка и др. Свыше десяти видов реликтовых растений 

растет в ВКО. Среди них — копытень европейский, брунера, ясменник 

душистый,цирцея и другие виды растений. 
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БІР ПАРАМЕТРЛІ ЕСЕПТЕРГЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ  

ҼДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ 

 

Параметрлі есептерді шешу ҥшін параметрдің шексіз кҿп мҽндеріне байланысты 

шексіз жиындар жҥйесін бір уақытта шешу туралы айту керек, ҽдетте осындай 

жаттығуларды стандартты емес есептер қатарына жатқызады.  

Арнаулы энциклопедияларда параметр деп  (грекше perametron- ҿлшейтін) 

формулалар мен ҿрнектерге енетін кҿмекші айнымалы немесе тҧрақты шаманы 

айтады. Жалпы параметрдің сан мҽні болып бҧрыш , қисықтың ҧзындығы , нақты 

сандар жҽне басқа да  скаляр шамалар табылуы мҥмкін. 

Параметрлерден тҽуелді есептердің шешімін табу мектеп математикасындағы ең 

кҥрделі салалардың бірі деуге болады. Оның себебі, мектепте кҿбінесе стандартты, 

трафаретті есептердің жиынтығынан тҧратын мысалдарды шығаруға баулиды. Ал 
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параметрлі есептер мҥлде басқа типке жатады. Оларды шешу ҥшін арнаулы 

логикалық топшылауды қажет ететін амалдарды іздеп табу керек, сонымен бірге 

қандай да бір қосымша шарттарды қанағаттандыру тиіс, мысалы ҥшін, жалғыз 

шешмін анықтау, белгісіздердің барлық мҥмкін мҽндері жиынындағы шешімі, бір 

жҥйенің барлық шешімдері екіншінің де шешімдері болатын, тағы – тағылар, 

мақалада келтірілген мысалдардан да анық байқауға болады. 

Параметрлі, ҽсіресе дҽстҥрлі теңдеулер мен теңсіздіктерге енгізу процесі ҿмірге 

жаңа бағыттағы есептердің келуіне орасан зор ықпал етті деуге болады. Сол себепті 

осындай тҥрдегі есептерді шешу – шығармашылық қызмет тҥрі, ал шешімдерді 

кҿрсету -тапқырлықтың нҽтижесі. Оны іздеу кезінде танымдық, қызығушылық 

қалыптасады, шығармашылық мҽдениеті дамиды, зерттеушілік қасиет пайда болады. 

Оқушылардың ой-қабілетінің дҧрыс ҿсіп жетілуіне, математика пҽніне деген 

сҥйіспеншілігін артыруына тигізетін кҿмегі ҧшан-теңіз екеніне ешбір кҥмҽн жоқ. 

Ҽдетте ҽртҥрлі (кҿп жағдайда кҥрделі)  мысалдарды шығару  барысында 

олардың қҧрамына енетін элементарлық функциялардың қасиеттерін кеңінен 

пайдалануға тура келеді. Ондай сҽтте аталған қаситтерін анықтау ҥшін элементарлық 

математиканың ҽдіс-тҽсілдерімен зерттеу ҿте ауқымды, терең пайымдауларды қажет 

етеді.  

Сол себепті мектеп математикасындағы арнаулы есептерді шығаруда  

туындының алатын орны ерекше. Жоғарыда келтірілген қасиеттерімен бірге 

алгебралық ҿрнектерді тҥрлендіруде, кҿпмҥшеліктерді, кҿбейткіштерге жіктеуде, 

теңсіздіктер мен тепе-теңдіктерді дҽлелдеуде, қосындыларды анықтауда , теңдеу мен 

теңсіздіктердің жҥйелерін шешуде бір немесе бірнеше параметрден тҽуелді есептерді 

шығаруда, т.с.с. туындыны қолданып, кҿздеген мақсатқа ҽлдеқайда жылдам жетуге 

болады.  

Біз мақалада математикалық талдау пҽнінің аппараты мен элементтерін 

пайдаланып, тек қана бір параметрден, тҽуелді есептердің шығару жолдарын 

қарастырамыз. 

1-мысал.  Параметр -ның қандай мҽндерінде   теңсіздігінің ең 

болмағанда бір шешімі болатынын анықтайық. 

Шешуі:  деп белгілейік. Егер  ҥзіліссіз функциясы 

ҿзінің анықталу облысында мҽнін қабылдаса , онда 

кейбір нҥктелерде де теріс мҽндерін қабылдайды (яғни   теңсіздігінің шешімі 

бар). 

болатынын ескереміз)- 

жалғыз кризистік нҥкте. Егер , ал       

  -ҥзіліссіз  функциясының жалғыз минимум нҥктесі

, осы мҽнін табайық  теңсіздігін шешсек 

жеткілікті.  

Жауабы:  

2-мысал. функциясының графигінде абциссасы теріс 

тҥзуіне // жалғыз нҥкте арқылы жҥргізілген жанама бар болатын параметр -

ның барлық мҽндерін анықтайық. 
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Шешуі: Жанаманың бҧрыштық коэффициенті , яғни  

 Осы теңдеудің жалғыз теріс шешімі бар болатын тҥбірін 

табуға келдік . 

Егер  теңдеуіміз  тҥріне айналады да , жалғыз шешімі 

болып   табылатынын кҿреміз. Ал егер   теңдеуді  

 формасында жазып алған қолайлы. Дискриминанты  

егер , онда жалғыз екі еселі нақты тҥбірі болып   

табылады да ,  мҽндерінде теріс сан болатыны анық. Ал Виет теоремасынан бір 

тҥбірі теріс болуы ҥшін  шартының орындалуы жеткілікті, яғни , онда 

дискртиминанты да оң мҽндерді қабылдайды. 

Сонымен ,  параметр мҽндері есептің шартын 

қанағаттандыратынын кҿреміз. 

Жауабы:  

3-мысал. интервалында теңдеуінің ең болмағанда бір 

шешімі болатынын параметр -ның ең кіші мҽнін табайық. 

Шешуі:  интервалында   функциясы  

интервалындағы барлық мҽндерді қабылдайды, сол себепті есепті шешу ҥшін 

      (1) 

теңдеуінің  интервалында ең болмағанда бір шешімі бар болатын ең кіші 

мҽнін табуға эквивалентті есепке келеміз.   функциясының  

интервалында ең кіші мҽнін анықтайық.                      

 , . Сонымен , егер теңдеудің 

 жалғыз ғана тҥбірі бар, ал егер теңдеудің  тҥбірі болмайды. 

Ең соңында, берілген теңдеу  интервалында ең кіші мҽнінде ең болмағанда 

бір шешімге ие болатынын кҿреміз. 

Жауабы:  

4-мысал. Параметр  –ның  ( қандай   мҽндерінде

 теңдеуінің тҥбірлері бар болатынына кҿз жеткізейік. 

Шешуі:   деп белгілейік.   , егер 

ал 

функциясының графигі болып тарихи аты «Аньези ҧршығы» 

деп аталатын қисық (2-сурет). 
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Енді  деп 

ҧйғарсақ,  -жҧп функция,  

анықталған.  

1)  болсын 

егер , ал 

 егер 

 функциясы  нҥктесінде 

минимумға ие онда 

, яғни  пен  

функцияларының графиктері 

қиылыспайды.  

2)  онда графиктері 

симметриялы 2 нҥктеде қиылысады. 

 
 1-сурет 

 

Олай болса теңдеудің екі жағының графиктерінің  болғанда 

қиылысатын нҥктелерінің болатынын кҿреміз. 

Жауабы:  

5-мысал.   сан тізбегінің ең ҥлкен мҥшесін табайық. 

Шешуі:  кҿмекші функциясын енгізіп,  аралығында 

оның ең ҥлкен (е.ҥ.) мҽнін анықтайық. 

Бҧдан 

 егер  ал , кҿреміз. функциясы бҥкіл  

облысында дифференциалданатын, яғни ҥзіліссіз болғандықтан жалғыз кризистік  

нҥктесіндегі максимум мҽні облыстағы е.ҥ. мҽні, яғни (Бҧл 

қасиет математикалық талдау курсындағы белгілі тҧжырым). Енді  

екенін ескеріп, -тің монотондығын бағалап,  тізбектің е.ҥ. мҽнін анықтау 

ҥшін оның   пен  мҥшелерін салыстырсақ жеткілікті,себебі 

олай болса санымен -ті.

Сонымен, есептің шартындағы іздеп отырған мҥшеміз .  

Жауабы:  

6-мысал.  Нҥктесінен  параболасына жҥргізілген жанамалар 

параметр  -ның қандай мҽнінде бір-біріне  

Шешуі:  нҥктелерінен  параболасында 

жҥргізілген  жанамалар нҥктесінде қиылыссын дейік. Жанаманың бҧрыштық 

коэффициенті  нҥктесінен ҿткен жанаманың теңдеуі 

мҧндағы Бҧл тҥзу нҥктесінен ҿтеді, сол себепті



179 
 

 Дҽл осылайша  нҥктесіндегі

 жанамадан аламыз. Олай болса  

     (2) 

жҥйесіне келеміз. Бірінші теңдеуден екіншісін алсақ Осы -ді (2) 

жҥйенің  теңдеуіне қойсақ  болатынын кҿреміз. Ал нҥктелеріндегі 

жанамалар бір-біріне , олардың бҧрыштық коэффициенттері ҥшін

. 

Сонымен, параболасына жҥргізілген жанамалар бір-біріне , олардың 

қиылысу нҥктесі  тҥзуінің бойында жататынын кҿреміз, ал берілуі бойынша 

қиылысу нҥктесі  , яғни , ең соңында   Есептің 

шығарылу жолынан  тҥзуінің нҥктесінен  парабола бҧрышпен 

«кҿрінеді» екен. 

Жауабы:  

7-мысал.  

жҥйесінің шешімдерін табайық. 

Шешуі: Жҥйенің тек қана параметрдің жағдайында шешімдері болуы 

мҥмкін. 

Егер екені тҥсінікті. Сол себепті   мҽндеріндегі  

шешімдерін іздейміз. Бірінші   теңдеуден  аламыз. 

егер болса сол жағы нҿлге тең, ал оң жағы 

, егер 

функциясы ҥзіліссіз. Егер

. Егер ал

Олай болса не , не  Екінші 

теңдеуден бола алмайды (себебі ) ал ҥшінші теңдеуден  , яғни 

жҥйені тек  мҽндері қанағаттандырады. екінші 

теңдеудің  , бҧл шешім бірінші теңдеуге қарама-қайшы, себебі  , 

егер  тексерейік. Бірінші теңдеуден , ал екіншісінен  аламыз. 

Сонымен  болса берілген жҥйенің  екі шешімі бар 

болатынын кҿреміз. 

Жауабы:  

8-мысал. Параметр  -ның қандай мҽндерінде  теңдеуінің 

жалғыз шешімі болатынын табайық. 

Шешуі: Берілген теңдеудің барлық  шешімдері  шарттарын 

қанағаттандырады.  қос сандары параметр -ның мҽндерінде теңдеудің 
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шешімі болатыны анық. Олай болса  теңсіздігі орын алған жағдайда 

параметр -ның  қандай мҽндерінде берілген теңдеудің шешімі болмайтынын тапсақ 

жеткілікті. Екі жағында  бҿліп,  деп белгілесек, 

      (3) 

теңдігін аламыз. Сонымен,  –ның  қандай мҽндерінде (3) шешімі болмайтынын 

анықтайық. Ол ҥшін функциясының ҿзгеру облысының 

толықтауышын тапсақ болғаны. Анықталу облысы 

 ҿзгеру облысы  сегменті болады 

екен. Осы кесіндіден тысқары жатқан  ҥшін (3) теңдеудің шешімі жоқ, сол себепті 

есептің жауабы екі интервалдан тҧрады:  

Жауабы: .  
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ШЕКСІЗ КҾБЕЙТІНДІЛЕР 

 

Математикалық анализ пҽнінде қатар ҧғымы шексіз кҿп қосылғыштарды 

қолдану арқылы анықталған болса, кҿбейту таңбасын шексіз кҿп кҿбейткіштерге 

пайдаланып шексіз кҿбейтінділер ҧғымына келеміз. Дҽлірек айтқанда,  

сан тізбегі берілсін. Формальді тҥрде анықталған  ҿрнегін 

шексіз кҿбейтінді деп айтады. Алғашқы  мҥшелерінің кҿбейтіндісін  

дербес кҿбейтінді деп атайды да , нҿль емес тиянақты шегі бар 

болса, онда  шексіз кҿбейтіндісін жинақты деп, ал шектің мҽнін шексіз 

кҿбейтіндіге тең деп ҧйғарады  болғанда шексіз кҿбейтіндіні жинақсыз деп 

айтуға келісілген, сол себепті аз бірде-бір кҿбейткіші нҿль болмайтын шексіз 

кҿбейтінділерді қарастырамыз. Ҽрбір шексіз кҿбейтіндіге оның дербес 
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кҿбейтіндісінен жасалған тізбек сҽйкес келетіндіктен, біздің зерттеп отырған тақырып 

тізбек теориясын мҥлде жаңа тҧрғыдан қарастыру болып табылады екен.  

Енді шексіз кҿбейтіндінің жинақтылығы қатардың жинақтылығымен ҿте тығыз 

байланысты теоремаларды келтірейік.  

тізбегі берілсін. 

Т-1. шексіз кҿбейтіндісі  санына жинақты болуы ҥшін 

қатарының  санына жинақталуы қажетті жҽне жеткілікті. (Бҧл жағдайда 

шексіз кҿбейтінді  тең.) 

Кҿп жағдайларда  кҿбейткіштің  тҥрінде берілгенде зерттеуге ҿте 

қолайлы болып келеді. 

Т-2. шексіз кҿбейтінді жинақты болуы ҥшін  қатарының 

жинақты болуы қажетті жҽне жеткілікті. 

Тарихи, шексіз кҿбейтінді  санын есептеу кезінде ҿмірге келген. Мысалы, 

француз математигі Ф. Виет (XVIғ.)  формуласын, ал ағылшын 

математигі Дж. Валлис (XVIIғ.)   формуласын тапқан. Ҽрине 

шексіз кҿбейтінділер Эйлердің еңбектерінен кейін ҿте кең шарықтап, дамыды. Оның 

мысалы болып синустың жіктелуі табылады: , басқада 

тригонометриялық, гиперболалық  функциялардың жіктелулері ғылымға енгізілді. 

Гиперболалық функциялардың жіктелуінде кҿбейткіштердің барлығында қатарлар 

теориясындағы сияқты, айырмашылығы тек таңбасында ғана. 

Сонымен, шексіз кҿбейтіндінің жинақтылығы қатардың жинақтылығына 

эквивалентті болатынын кҿреміз. 

Енді ҽртҥрлі шексіз кҿбейтінділердің жай  абсолютті жинақты болуымен қатар, 

мҥмкін болған жағдайларда шектік санын  функцияны, табуға байланысты 

мысаларды қарастырайық. 

1. , себебі 

; 

2. Монотонды тізбектің шегі туралы теореманы қолданып 

 тізбектің жинақты екеніне кҿз жеткізейік. 

Расында да .  жоғарыдан 

шектелгендігі тҿмендегі теңсіздіктерден шығады 

.) 

3. 

. 

Дҽл жоғарыдағыдай  қатынасын пайдаланып, 

, ал  болатыны шығады. 
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4. 

 

5. Егер ескеріп 

. 

Кҿбейткіштер функциялар болсада жинақталатынын дҽлелдейік.  

6. 

, 

себебі I тамаша шек бойынша . 

7. Гармониялық  қатардың жинақсыз екенін жҽне 2-теореманы 

қолданып , ал , яғни екеуінде жинақталмайтын, 

ал – шексіз кҿбейтінділерінің жинақты 

болатыны шығады. 

8. 

          тамаша  шектің  салдарынан    ln1+ 2∼ 2,  →∞                    
== lim →∞ ( +1) 2= 1/2= . 

. 

2-теореманы қолданып дҽл 8-мысалдағыдай 

16 2 кҿру қиын емес.  

9.  II шексіз кҿбейтіндісі жалпыланған  

гармониялық қатарының жинақтылығынан функциялық 

қатарлар теориясында  функциясына жинақталатыны дҽлелденеді, яғни 

. Ал  қатынасынан  

жіктелуін шығады да, ,  абсолютті жинақты шексіз 

кҿбейтінді екенін кҿреміз. Егер -тің жіктелуінде  десек 

 теңдігінен қарапайым тҥрлендіруден кейін белгілі 

 Валлис формуласына келеміз. 

Натурал n санының факториалы -нің ҿсуінен ҿте жылдам ҥлкен мҽндерді 

қабылдайтыны анық. 

,  Валлис формуласынан  болады да, 
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 ,  атақты Cтирлинг (шотланд математигі) формуласы 

шығады. Ол математиканың ҽртҥрлі салаларын біріктіріп тҧрғанын кҿреміз: -сандар 

теориясынан,  саны – анализден, ал  саны – геометриядан. Шексіз кҿбейтінді 

ҧғымын сан тізбегімен бірге кҿбейткіштер функциялар болып келседе қарастыра 

беруге болады. Атақты  Эйлер формуласы комплекс 

жағдайда тригонометриялық пен кҿрсеткіштік функциялардың арасындағы тығыз 

байланысы шексіз кҿбейтінді арқылы толық шешімге ие болатынын атап кетуге 

болады. Жалпы теорияға тоқталмай, тек бірер мысалды қарастырайық. 

 кҿбейтінділерін жинақтылыққа зерттейік. 

2- теорема бойынша тҿмендегі 

қатарлардың қасиеттерімен толық сипатталатындықтан, ал 

 асимптоталарын ескеріп бірінші шексіз кҿбейтіндінің жинақсыз, ал 

екіншісінің жинақты болатынын кҿреміз.  

Жалпы шексіз мҽнді комплекс айнымалы функцияның бас тармағы ғана 

қарастырылып отыр. 
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САЛЫСТЫРУЛАР ТЕОРИЯСЫН ЭЛЕМЕНТАРЛЫ МАТЕМАТИКА 

ЕСЕПТЕРІН ШЕШУДЕ ҚОЛДАНУ 

 

Қазіргі кезең сандар теориясын  элементарлы сандар теориясы, алгебралық 

сандар териясы, диофанттық жуықтаулар, аналитикалық сандар теориясы деп негізгі 

тҿрт бҿлікке бҿлуге болады [1]. Элементарлы сандар теориясынан маңызды орын 

алатын мҽселелердің бірі - салыстырулар теориясы. Салыстырулар теориясын неміс 
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математигі К.Ф. Гаусс 1801 жылы жарық кҿрген «Арифметикалық зерттеулер» атты 

еңбегінде қарастырған [1]. Гаусстан кейінгі салыстырулар теориясына еңбегін 

сіңірген математик П.Л. Чебышев болды. Оның бҧл саладан 1849 жылы 

«Салыстырулар теориясы» атты еңбегі жарияланды. Содан бері салыстырулар 

теориясы ҿзінің практикалық маңыздылығын жойған емес. Оның ҽртҥрлі сҧрақтарын 

зерттеумен кҿптеген шетелдік жҽне отандық математиктер айналысуда [2]. 

Салыстырулар теориясының кҿмегімен элементарлы математиканың, яғни 

мектеп математикасының кҿптеген қызықты, математикалық олимпиадаларда жиі 

кездесетін, қиындығы жоғары есептерін шешуге болады. Мысалы [3], 1) 243
402

 

санының соңғы екі цифрін табу керек; 2) 73
12

 - 1 санының 105-ке бҿлінетіндігін 

дҽлелдеу керек; 3) 11
1201

 санын 1000 бҿлгендегі қалдықты табу керек; 4) Егерa мен  b -

ны m-ға бҿлгендегі қалдықтар тең болса, онда кез келген натурал n ҥшін  мен -ін 

m-ға бҿлгендегі қалдықтары тең екендігін дҽлелде; 5) Егер бҥтін a жҽне b сандарын c 

натурал санына бҿлгендегі қалдықтары тең болса, онда олардың бірдей натурал 

дҽрежелерін c-ға бҿлгендегі қалдықтары да тең екендігін дҽлелде деген сияқты 

есептерді шешу барысында салыстырулар теориясын қолдана аламыз. 

Мектеп курсы математикасында жай сандар, бҥтін сандар, бҿлінгіштік жҽне 

оның қасиеттері, қалдықпен бҿлу сияқты тақырыптардан соң, математикалық 

олимпиадаларға даярлық ретінде, математикалық білімді тереңдету мақсатында, 

математикалық сыныптарда қосымша салыстырулар теориясынан элементарлы 

білімдер жҥйесін беруге болады.  

Бҧл мақалада салыстырулар теориясын элементарлы математика есептерін 

шешуде қолдану ҥшін қажетті білім-біліктер қысқаша жҥйелендіріліп, берілген  [4]. 

Алдымен, салыстырымды дегеніміз не, анықтамасын берейік, егер a мен b бҥтін 

сандарының айырмасы алдын ала берілген оң к бҥтін санына бҿлінсе, онда a мен 

bсандары к модулі бойынша ҿзара салыстырымды. 

a мен b сандар салыстырымды дегеніміз былайша жазылады: 

.     (1) 

Бҧл белгілеуді алғаш Гаусс қолданған, ал  мен b сандарысалыстырудың 

мҥшелері болады. Олар ҥшін мынадай негізгі теорема орынды: 

Теорема. a мен b сандарын к ( ) санына бҿлгенде қалдықтары тең болғанда 

ғана к модулі бойынша салыстырылады. 

Дҽлелдеу. a жҽне b сандарын к-ға бҿлгенде қалдықтар сҽйкес r жҽне r1, ал 

бҿлінді q жҽне q  болсын, яғни  

 

, 

r > r дейік. Бірінші теңдіктен екінші теңдікті мҥшелеп алу арқылы  

 

, яғни  (1) теңдігін аламыз.  

 

Егер болса, онда салыстырудың анықтамасы бойынша k/a-b, 

ендеше r-r =0 немесе r=r . Егер r=r  болса, онда (1)-ден k/a-b немесе 

шығады.  
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Элементарлы математиканың есептерін шешуде қолданылатын 

салыстырулардың негізгі қасиеттері [4]: 

1-қасиеті kaa mod - рефлексивтік қасиеті, яғни кез келген  санының ҿзінен-

ҿзінің айырмасы, яғни 0=aa кез келген к санына бҿлінгендіктен, kaa mod  

болады.  

2-қасиеті kba mod болса, онда kab mod  - симметриялық қасиеті, яғни 

егер  мен b бҥтін сандарының айырмасы оң бҥтін к санына бҿлінсе, онда b мен  

сандарының айырмасы да к-ға бҿлінеді. 

3-қасиеті  жҽне болса, онда - 

транзитивтік қасиеті, яғни егер  мен b жҽне b мен с бҥтін сандарының айырмалары 

оң бҥтін к санына бҿлінсе, онда  мен с сандарының айырмасы да к-ға бҿлінеді. 

Жоғарыдағы ҥш қасиет салыстырудың эквивалентті қатынасы. Ендеше Z бҥтін 

сандар жиыны к модулі бойынша қалындылар класы деп аталатын эквивалентті 

кластарға бҿлінеді.  

4-қасиеті. к модулі бойынша қалындылар класы не беттеседі, не қиылыспайды, 

ал барлық кластардың бірігуі Z бҥтін сандар жиынын анықтайды. 

5-қасиеті. к модулі бойынша А мен В қалындылар класы жҽне А, b В болса, 

онда  болғанда, тек сонда ғана А мен В кластары беттеседі. 

6-қасиеті. к модулі бойынша А қалындылар класы жҽне  сол кластың кез 

келген элементі болса, онда А +кZ яғни А={ +кm / m Z}. 

7-қасиеті. Салыстырудың кез келген мҥшесін бір жағынан екінші жағына кері 

таңбамен кҿшіруге болады. 

7-қасиетті дҽлелдейік:  болсын, онда айырмасы к-ға бҿлінеді, 

олай болса айырмасы к модулі бойынша 0 санымен салыстырылады, яғни 

. Дҽл осылай  немесе kab mod . 

8-қасиеті. Модульдері бірдей екі немесе бірнеше салыстыруларды мҥшелеп 

қосуға немесе азайтуға болады. 

Дҽлелдеуі. , , ...  берілсін. Онда k/

1-b1, k/ 2-b2, … , k/ n-bn, сондықтан 

 немесе , 

яғни
kbbbaaa nn mod2121 . Егер  жҽне 

 болса, онда соңғы салыстырудың қосу жағдайынан 

 салыстыруы шығады, kab mod . 

Салдар. Салыстырудың екі жағын да кез келген бҥтін санға кҿбейтуге болады 

. 

9-қасиеті. Модульдері бірдей екі немесе бірнеше салыстыруларды мҥшелеп 

кҿбейтуге болады,яғни , , ... , болса, онда 

. Егер  жҽне  

болса, онда . 

a

a a

)(modkba )(modkcb )(modkca

a
a
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a
a a
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kbnan mod

kbnan mod
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kbbbaaa nn mod...... 2121 aaaa n...21 bbbb n...21
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Салдар. Салыстырудың екі жақ бҿлігін де бірдей дҽрежеге шығаруға болады 

. 

10-қасиеті. Салыстырудың екі жағын да модулімен ҿзара жай болатын ортақ 

бҿлгішке қысқартуға болады. 

Дҽлелдеуі.  жҽне (с,k)=1 болсын, онда ,/ back ал k саны с-ға 

бҿлінбейтіндіктен, ,/ bak  яғни kba mod . 

11-қасиеті. Салыстырудың екі жақ бҿлігін де жҽне модульді олардың ортақ 

бҿлгішіне қысқартуға болады. 

Дҽлелдеуi.  салыстыруы берілсін, онда btatkt /  немесе 

,/ bak яғни, kba mod . 

Мысалы. 90 18 (mod21) 30 6 (mod 7). 

12-қасиеті. Егер k1/ k жҽне  kba mod , онда . 

Дҽлелдеуі. kba mod  болса, онда ,/ bak , ал k1/ k болғандықтан ,/1 bak яғни 

. 

13-қасиеті. Бірнеше модульдер бойынша салыстырылатын  жҽне b сандары осы 

модульдердің ең кіші ортақ еселігіне тең модулі бойынша да салыстырылады.  

Дҽлелдеуі. , ,…, болсын, онда ,/1 bak

,/2 bak …
,/ bakm  ендеше -b саны сандарының ең кіші ортақ 

еселігіне де бҿлінеді, яғни k=[ k , k , ... , k ] болса, онда kba mod . 

14-қасиеті. Егер  бҥтін  коэффициентті 

кҿпмҥшелік болса жҽне де егер бҥтін r мен s ҥшін  болса, онда 

ksfrf mod  болады. 

Тҿменде осы келтірілген қасиеттердің кҿмегімен элементар математиканың 

есептерін шығаруды қарастырайық[3,5,6].  

Мысал 1.  мен 16313 2 nnb  сандары кез келген натурал 

сан ҥшін 11модулі бойынша ҿзара салыстырымды екенін кҿрсетіңіз. 

Шешуі: салыстырудың анықтамасы бойынша , онда 11modbа , бізде 

1122111212222 22 nnnnbа , яғни 11 бҿлінетіндігі ақиқат, ендеше 

 ҥшін 11mod163131371935 22 nnnn . 

Мысал 2. =(5622+179-346) 923 санын 23-ке бҿлгендегі ең кіші қалдықты табу 

керек. 

Шешуі: 5622+179-346=5455 жҽне 923 сандарын 23-ке бҿлгендегі қалдықтарын 

табайық. Бҿлгенде қалдықтар 4 жҽне 3 екенін кҿреміз, онда салыстырудың 

қасиетіненіздеп отырған қалдық 12-ге тең екені шығады. 

Mысал 3.  санын 83 санына бҿлгендеқалдық  1-ге теңболатынын кҿрсету 

керек. 

Шешуі:  

kba nn mod

kbcac mod

kbtat mod

1mod kba

1mod kba

a

1mod kba 2mod kba mkba mod

a mkkk ,...,, 21

1 2 m

n

nn axaxaxf ...)( 1

10 naaa ,...,, 10

)(modksr

1371935 2 nnа

11)( ba
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Мысал 4. ҿрнегінің 7-ге бҿлінетінін кҿрсетіңіз. 

Шешуі: 

 

Бҧдан . 

Салыстырулар теориясының кҿмегімен бҿлінгіштіктің белгілерін алуға болады. 

2,3,4 сандарына бҿлінгіштіктің белгілерін қарастырайық. Кез келген  бҥтін саны 

ондық санау жҥйесінде  тҥрінде жазылады, 

мҧндағы жиынының элементтері. 

2-ге бҿлінгіштік белгісі. 5210 , онда , , 

, ...сондықтан  саны 2-ге бҿлінуі 

ҥшін, 2/ , яғни, . Соңғы салыстыру орындалу ҥшін, санының 2-ге 

бҿлінуі, яғни 2/ орындалуы қажетті жҽне жеткілікті. Бҧдан саны 2-ге бҿлінуі 

ҥшін, оның соңғы цифры -дің 2-ге бҿлінуі қажетті жҽне жеткілікті деген ереже 

шығады. 

3-ке бҿлінгіштік белгісі. , ,... болғандықтан жҽне 

салыстырудың қасиеттеріне сҥйеніп, мына салыстыруды жазамыз: 

 

Бҧдан . Сонымен саны 3-ке бҿлінуі ҥшін оның 

цифрларының қосындысы 3-ке бҿлінуі қажетті жҽне жеткілікті деген ережеге келеміз. 

 болғандықтан,  санының 9-ға бҿлінгіштік белгісі де 3-ке бҿлінгіштік 

белгісіне ҧқсас. 

4-ке бҿлінгіштік белгісі. , болатынын ескеріп,  

4mod010...101010 2

32

2

10

n

naaaaaa
 салыстыруы 

орындалуы ҥшін  салыстыруы орындалуы қажетті жҽне 

жеткілікті екенін кҿреміз. Соңғы салыстырудан санның 4-ке бҿлінгіштік белгісі 

қорытылады: санының ең соңғы екі цифрын ҿрнектейтін сан 4-ке бҿлінсе, онда ол 

санның ҿзі де 4-ке бҿлінеді.  
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ҼОЖ 512.643.1 

ЖАНАХМЕТОВА М.М., ЖҤНІСХАНОВА А.Қ., ИЛЬЯСОВ Ш.И. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

МАТРИЦА ЖҼНЕ ОҒАН ҚОЛДАНЫЛАТЫН АМАЛДАР 

 

Егер матрицаның бірдей сандағы жолдарының жҽне бірдей сандағы 

бағаналарының сҽйкес элементтері тең болса, онда мҧндай матрицалар тең 

матрицалар деп аталады. Егер  жҽне  болса, онда 

, , , . 

Матрицаларды қосу. Егер екі квадраттық матирицалардың екі реттісі берілсе, 

 жҽне  онда олардың қосындысы 

 матрицасы болып табылады. Бірдей сандары болатын 

жолдар мен бағаналардан тҧратын екі тҿртбҧрышты матрицалардың қосындысы 

осылай анықталады. 

 

1-мысал.  

 

2-мысал  

 

Матрицаларды қосу орын ауыстыру жҽне 

 теру заңына бағынады. 

Матрицаның барлық элементтері нҿлге тең болса, онда оны нҿл матрицасы деп 

атайды да  немесе  деп белгілейді.  

 

Санды матрицаға кҿбейту.  матрицасының  саныны кҿбейтіндісі 

деп, матрицасын айтады. Квадраттық ҥшінші ретті 

матрицаны жҽне тҿртбҧрышты матрицаны санға кҿбейту дҽл осы сиякты есептеледі. 

Матрицаны нҿлге кҿбейткенде  нҿл матрицасы шығады. 

Матрицаларды кҿбейту. Екінші жҽне ҥшінші ретті матрицаларды кҿбейтуді 

карастырайық.  жҽне  матрицаларының кҿбейтіндісі деп, 

 

матрицасын айтады. Осыған ҧқсас 
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1-мысал. 

 

2-мысал.  

3-мысал. 

 

4-мысал. 

 

Бҧл мысалдардан матрицаларды кҿбейту  орын ауыстыру заңына 

бағынбайтынын кҿреміз. 

 матрицасы бірлік матрица деп аталады. . Ҥшінші 

ретті бірлік матрица . 

Егер  жҽне  матрицалар бір реттіде болса, онда  матрицасының 

анықтауышы осы матрица анықтауыштарының кҿбейтіндісі болады . 

5-мысал. , , 3-мысалдан . Бҧл 

матрицалардың анықтауыштары , ал

. Шынымен де . 

Екі нҿлге тең емес сандардың кҿбейтіндісі нҿлге тең емес сан, ал екі нҿлге тең 

емес матрицаның кҿбейтіндісі нҿл матрица болуы мҥмкін. Мысалы, , 

,  

Кері матрица.Егер  квадраттық матрица болса, онда оның керісі  келесі 

шартты қанағаттандырады: . 

Теорема: Квадраттық матрицаның керісі болу ҥшін матрица  анықтауышы 

нҿлге тең болмауы  қажетті жҽне жеткілікті керек. 

Дҽлелдейік. Кері жориық , онда , ал бҧл дҧрыс емес 

себебі . Бҧны енді ҥшінші ретті матрица ҥшін дҽлелдейік. 

 



190 
 

 

 

Онда оның кері матрицасы болатынын кҿрсетеміз.   матрицасынан  кері 

матирицасы келесі тҥрде табылады: 

1)  матрицасының  ҽрбір элементін оның алгебралық толықтауышын 

анықтауышына бҿліндісімен ҿзгертіп, матрицасын қҧрамыз. 

 

2) матрицасының жолдарын бағаналарымен ауыстырып  матрицасын 

қҧрамыз. 

 

 

 

Формуланың оң жағындағысы бірлік матрица,  

бҧдан  

 

Сондықтан кері матрица болады. Екі ретті матрица қҧрамыз. 
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 мҧнда -  

 

 жҽне  

Мысалы берілген матрицаға кері матрица табайық.  

 шешімі матрицаның анықтауышы 

 болғандықтан, матрицаның керісі болады. Алгебралық толықтауыштарын 

есептейік 

 

 

, 

 

атрица қҧрамыз  

Жолдарды бағанамен ауыстырып, матрицаның табамыз 

 

 

Тексеру  керек  

. Шынында  

 

осыдан . 
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УДК 51 

ЖАНБУРБАЕВА А.М., АМЕНОВА Ф.С. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НА  

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Проблема дифференцированного контроля знаний и обучения – одна из 

наиболее сложных, на мой взгляд, и связана, прежде всего с объективной оценкой 

знаний учащихся. 

Если ученик овладел минимально допустимым уровнем знаний, то какой 

отметки он заслуживает? Учителя обычно за этот уровень усвоения ставят 3, за 

средний – 4, за повышенный – 5. Но если ученик овладел материалом на уровне 

государственного стандарта, почему ему ставится тройка? 

Важно, чтобы оценка знаний учащихся с одной стороны строго соответствовала 

уровню знаний, а с другой стороны отражала реальный прогресс каждого ребенка в 

развитии и уровне знаний, умений и навыков. И очень важно, чтобы оценка была 

―справедливой‖ в глазах ребенка. 

И это только одна проблема. Следующая проблема, которая связана с 

дифференциацией обучения и в том числе с дифференциацией при опросе – это 

проблема реального знаний учителя о каждом своем ученике, о возможностях 

ребенка, индивидуальных и возрастных его особенностях развития. Реальные условия 

нашей жизни, к сожалению таковы, что многие из учителей среднего и старшего 

звена в среднем обучают 150 учащихся и может ли учитель знать и учитывать 

особенности каждого своего ученика. 

Кроме того, в новом государственном Стандарте значительно увеличено 

содержание учебного материала. В связи с этим возникла еще одна проблема 

дифференцированного опроса.  

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. 

В настоящее время наибольшее распространение получили два вида 

дифференциации по индивидуально-психологическим особенностям детей: по 

уровню умственного развития и по области интересов (профилю). Они организуются 

на различных возрастных ступенях: при поступлении в школу, при переходе из 

начальной ступени в среднюю и из средней — в старшую. 

Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности — 

раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, проявиться, обрести 

избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. Дифференцированное 

обучение сводится к выявлению и к максимальному развитию задатков и 

способностей каждого учащегося. Существенно важно, что при этом, общий уровень 

образования в средней школе должен быть одинаков для всех. 

Применение дифференцированного подхода к учащимся связано с учетом их 

индивидуальных особенностей, поэтому в начале каждого учебного года возможно 

разделение детей на четыре группы:  
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Таблица 1 – Группы учащихся при дифференцированном подходе 

I группа II группа III группа IV группа 

Ученики с очень 

низким уровнем 

усвоения знаний, 

умений: 
§  неправильно 
выполняют выбор 
действия в 
задачах; 
§  низкий уровень 
сформированности 
вычислительных 
навыков; 

§  не выделяют 
взаимосвязи 
между 
изученными 
вопросами; 
§  низкий уровень 
выполнения 
мыслительных 
операций; 
§  дети 
отличаются 
низким 
показателем 
памяти и 
отрицательным 
отношением к 
предмету; 
§  математические 
рассуждения 
выстраивать не 
могут; 
§  математическая 
речь не развита. 

Ученики с низким 

уровнем     усвоения 
знаний, умений: 
затрудняются в 
правильном выборе 
действия при решении 
задач; 
§  средний уровень 
сформированности 
вычислительных 
навыков; 
§  затрудняются в 

выделении взаимосвязи 
между изученными 
вопросами; 
§  низкий уровень 
выполнения 
мыслительных 
операций; 
§  математические 
рассуждения 
выстраивают лишь при 
постановке вопросов; 
§  математическая речь 
достаточно не развита. 

Ученики со средним 

уровнем усвоения 
знаний, умений: 
§  правильно выполняют 
выбор действий при 
решении задач в 
привычной форме, но 
затрудняются в 
творческих видах 
работы над задачей; 
§  вычислительные 
навыки сформированы 

хорошо; 
§  средний уровень 
мыслительных 
операций; 
§  имеют хороший 
показатель памяти; 
§  развита тонкость 
наблюдений; 
§  математическая речь 
развита; 
§  выполнение 
обобщений только 
элементарных понятий. 

Ученики с высоким 

уровнем усвоения 
знаний, умений: 
§  правильно 
выполняют выбор 
действий при 
решении задач, 
успешно выполняют 
виды творческой 
работы над задачей; 
§  высокий уровень 
сформированности 

вычислительных 
навыков; 
§  высокий уровень 
выполнения 
мыслительных 
операций; 
§  высокий 
показатель памяти; 
§  высокий уровень 
развития 
математической речи. 

Типы заданий 

Опосредующие учебную информацию Направляющие работу 

ученика с учебным 

материалом 

Требующие от 

учеников 

творческой 

деятельности 

1. Задания на 
узнавание 
математических 
объектов 

1. Задания на описание 
математических 
объектов по плану 

1. Задания на сравнения 
математических 
объектов 

1. Задания на 
установление связей 
между объектами, 
признаками 

2. Задания, 
требующие 
анализа признаков 
понятий 

2. Задания на 
дополнение 
незаконченных 
предложений с 

2. Задания на 
составление подобных 
математических 
объектов 

2. Задания на 
самостоятельный 
подбор примеров 
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использованием слов 
для справок 

3. Задания на 
классификацию 
объектов 

  3. Задания, включающие 
вопросы готовый ответ в 
учебнике отсутствует, 
требуют 
самостоятельных 
мыслительных операций 

3. Задания 
творческого 
характера 

Самостоятельная работа 

Воспроизведение 
по образцу 

Реконструктивно-
вариативная 

Частично-поисковая Частично-поисковая, 
творческая 

 

Такое деление на группы имеет свои плюсы и минусы. 

Положительные аспекты данного разделения: 

1) исключение неоправданных и нецелесообразных для общества "уравниловки" 

и "усреднения" детей; 

2) появление у учителя возможности помогать слабому, уделять внимание 

сильному; 

3) отсутствие у классе отстающих снимает необходимость снижения общего 

уровня преподавания; 

4) повышение уровня Я-концепции: сильные утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, избавиться 

от комплекса неполноценности; 

5) повышение уровня мотивации учения в сильных группах; 

6) в группах, где собраны одинаковые дети, ребенку легче учиться; 

7) выступает как средство развития самостоятельности учащихся. 

Отрицательные аспекты данного разделения: 

1) деление детей по уровню развития не гуманно; 

2) высвечивание социально-экономического неравенства; 

3) лишение слабых возможности тянуться за более сильными, получать от них 

помощь, соревноваться с ними; 

4) перевод в "слабые" группы воспринимается детьми как снижение их 

достоинства; 

5) несовершенство диагностики приводит порой к тому, что в разряд слабых 

переводятся "неординарные дети". 

Распределение по группам провожу по результатам обучения предыдущего года, 

также учитываю результаты входящего тестирования учащихся. Деление на группы 

очень условно, так как группы подвижны, поэтому каждый ученик может в процессе 

своей учебной деятельности продвинуться на более высокую ступень или наоборот 

перейти на ступеньку ниже. 

Чтобы разработать пути и способы дифференцированного обучения с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся преподавателю необходимо знать 

уровень обучаемости – особенности его мышления, памяти, внимания. 

С целью выявления уровня подготовленности обучающихся по математике на 

первых уроках я провожу  тестирование, при этом ученик показывает свои знания как 

в теории, отвечая на поставленные вопросы теста, так и умение решать определенные 

задачи. 
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По итогам тестирования выделяются обучающиеся, способные обучаться 

индивидуально с углубленным уровнем усвоения материала. Им дается возможность 

сдать зачет по первой теме, если они справляются с ним, то сдают зачет по теме №2 и 

т.д. На уроках такие учащиеся привлекаются в качестве консультантов, либо лидеров 

групп при работе в группах. При изучении сложных тем они изучают тему вместе со 

всеми. 

Разделение на дифференцированные группы также осуществляется на основе 

наблюдений, т.к. при тестировании на учащихся могут воздействовать какие-то 

личные причины, либо психологический настрой и т.п. 

Дифференцированный подход к учащимся осуществляю на этапах закрепления и 

повторения. 

1. Опрос: 

При письменном опросе используются карточки различной степени сложности, 

тесты трех уровней (использую готовые или разрабатываю сама). Часто используются 

для опроса нетрадиционные формы: кроссворды, ребусы, чайнворды различной 

степени сложности. Если при письменном опросе предлагаю всем задание 

одинаковой трудности, то для каждой группы дифференцирую количество 

информации, указывающей, как его выполнять: для 3,4 группы – только цель, для 2 

группы – некоторые пункты на которые следует обратить внимание, для 1 группы – 

подробная инструкция выполнения задания. 

В конце изучения раздела проводятся контрольные работы с 

дифференцированными заданиями, а в конце года итоговое контрольное 

тестирование по трем уровням. 

2. Закрепление нового материала: 

При закреплении нового материала дифференцируются вопросы на закрепление. 

Для детей 3,4 группы сразу же предлагается выполнить практическое задание. Для 

детей групп 2 предлагается работа с технологической картой или учебником. Со 

слабыми детьми повторяются основные моменты, останавливаясь подробно на 

каждом. Часто при закреплении нового материала проводятся самостоятельные 

работы. Количество заданий, а также время для их выполнения для разных групп 

дается различное. Сильным детям сообщаются цель задания, а средним и слабым – 

задания описываются более подробно. Со временем задания во всех группах 

усложняются, что способствует развитию мыслительной деятельности. 

Если материал сложный, то формируются пары, куда входит один из учеников 

групп  2,3,4, и проводится работа в парах сменного состава. Вначале материал 

проговаривает сильный ученик своему партнеру, второй слушает его и поправляет, 

затем материал проговаривает слабый учащийся, сильный его контролирует и 

поправляет. 

При закреплении материала, с целью выработки навыков решения практических 

задач для учащихся, подбираются задания с постепенно увеличивающейся степенью 

трудности. 

Осуществляется дифференциация и при проведении практических работ. 

Используются взаимопомощь, когда дети сильные помогают справиться с 

практическим заданием слабым. Практикуются коллективные проекты с различным 

комплектованием групп. 

4. Домашнее задание: 

Детей 4 группы необходимо научить работать с дополнительной литературой, 

выполнять дополнительные задания творческого характера, а также провести 
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небольшие исследования, наблюдения, составить кроссворд, ребус и т.д. Эти дети 

часто выступают с дополнительными сообщениями, докладами. Учащимся других 

групп тоже предлагается выступить, но для подготовки дается литература или 

указывается источник. Объем материала для изложения регламентирую. Для 

преодоления пробелов в знаниях детям 2,3 групп даются небольшие дополнительные. 
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ҼОЖ 510.47 

ЖҤНІСХАНОВА А.Қ., АЙДАРБЕКҚЫЗЫ А., АПЫШЕВ О.Д. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ТЕҢСІЗДІКТЕР, ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 

 

Мектепте арнайы тригонометрия курсы болмағанымен,қазіргі оқулықтардың 

біршама бҿлігі тригонометриялық функциялар мен олардың қасиеттерін, 

теңдеулерімен теңсіздіктерін тҥсіндіруге, оқытуға арналған. Біздің пайымдауымызша 

ең кҥрделісі кҿп топшылауды талап ететін тақырыптардың бірі – тригонометриялық 

теңсіздіктер мен олардың жҥйелерін шешу болып табылады. 

Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу жолдары сандық теңсіздіктер мен бір 

белгісі бар теңсіздіктер жҥйесін шешу сияқты маңызды тақырыптармен қатар тҧрады. 

Теңсіздікті шешу дегеніміз – олардың барлық тҥбірлерінің жиынын табу немесе 

шешімдерінің дҧрыс екенін дҽлелдеу. 

Тригонометриялық теңсіздіктер тепе-тең (шартсыз) жҽне шартты болуы мҥмкін. 

Тепе-тең теңсіздіктер дҽлелденеді, ал шартты теңсіздіктердің шешімін табамыз. 

Негізінен біз шешімді бірлік шеңбердің кҿмегімен табу ойымызша ең кҿрнекі 

ҽдістердің бірі деп санаймыз. 

Ҽртҥрлі тригонометриялық теңсіздіктердің барлығына арналған ортақ, 

дағдыланған жол жоқ, ҽрқайсысының ҿзіндік шығаратын ҽдіс-тҽсілі бар. Сҿзіміздің 

дҽлелді болу ҥшін сол ҧшан-теңіз есептерден бірнеше мысалдарды келтіреміз.  

1 мысал.  

Шешуі: ,  бҧрыннан белгілі формулалардан  

десек, берілген теңсіздік  бҿлшек – рационал теңсіздікке айналып 
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кетеді. Оны кҽдімгі интервал ҽдісімен шешетін болсақ, онда 

 сонымен ,  жҽне  қарапайым тригонометриялық 

теңсіздіктерді шешу формуларынан  , бірінші теңсіздіктің шешімі 

, ал екіншісі орындалатынын кҿреміз. 

Жауабы:  

2 мысал.  

Шешуі: негізгі тригонометриялық тепе-теңдікті қолданып берілген теңсіздікті 

эквивалентті  тҥрге келтіреміз. Біртектес 

тригонометриялық теңдеудегі сияқты -ке қарағанда квадраттық теңсіздікке 

айналады. Ол ҥшін екі тҥрлі жағдайды қарастырамыз: жҽне  

1) болсын , онда  болады да, соңғы 

теңсіздігіміз ақиқат теңсіздікке айналып кетеді, олай болса е септің 

шешімін береді.  

2) . соңғы теңсіздіктің екі жағын  бҿліп 

аламыз, бҧдан  немесе  қарапайым теңсіздіктерге келеміз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сурет 

 

3 мысал.  

Шешуі: Периодтық қасиетін ескеріп , есепті ҧзындығы -ге тең  

кесіндісінде шешсек жеткілікті. Егер берілген теңсіздіктің 

сол жағы оң мҽндерді, ал оң бҿлігі теріс мҽндерді қабылдайды. Сол себепті  

теңсіздіктің шешімі болатыны анық. 

Енді жағдайын қарастырсақ, онда алғашқы теңсіздік

 ,  . Ал болғандықтан   

 жҽне  . Сонымен,  сегметінде берілген теңсіздіктердің 

шешімдері болып  аралығы табылатынын кҿреміз. 

1 

1 

-1 

-1 

0 

 

 

 

x 

y 

A(1;1) 

B(1;а) 

-arctg2 

1-суретте жҽне

теңсіздіктерінің шешімін беретін 

доғалар қою тҥспен боялған. Тангестің 

периодынескеріп 

шешімді аламыз. Ең соңында 

екі жағдайды біріктіріп есептің жауабын 

аламыз.  

Жауабы: 
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Жауабы:  

4 мысал.  

Шешуі: пен –периодты функциялар болғандықтан, теңсіздіктің 

шешімін  аралығында іздейміз. Олай болса сол бҿлігінің мағынасы ⇔ , 

егер  жҽне , яғни . Сол себепті берілген теңсіздік 

 теңсіздігіне эквивалентті. 

 десек, онда  болады да, 

иррационал (алгебралық) теңсіздікке келеміз. Жоғарыдағы шектеулерді ескеріп, 

мҥмкін мҽндер жиыны  қатынастарынан  тҧратынын кҿреміз. 

Сондықтан 

. Олай болса  

Қос теңсіздіктерден тҧратын жҥйені шешіп,шешімдері болып  

жҽне  

жартылай интервал табылады. Ең соңында кесіндідегі берілген теңсіздіктің 

шешімдерінің жиыны   

екі аралықтың бірігуінен тҧратынын кҿреміз. Енді синус пен косинустың 

периодтылығын ескерсек жеткілікті. 

Жауабы:  

 

5 мысал.  

Шешуі: .   

Кҿмекші 

    

Теңсіздікті қарастырайық. ⇒  немесе 

. Бҧлай болуы мҥмкін емес, онда  орындалмайды, яғни  ҥшін 

қатынасты ескеріп деп жазуымызға болады. Олай болса берілген 

теңсіздіктің шешімі болмайтыны анық.  

Жауабы:  

6 мысал.  

Шешуі: Берілген кҥрделі теңсіздікке мажорант ҽдісін қолданамыз (кейбір 

ҽдебиеттерде ҽдісі деп те аталып жҥр).  теңсіздіктен 

 

аламыз. Ал , екінші жағынан 

. Осы теңсіздіктен қатынасынан 
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. Олай болса  теңсіздік тек теңдікке айналса 

ғана, яғни бір уақытта  жҽне  

орындалғанда жҥзеге асады. Бҧлардан  теңсіздігінің жалғыз  деген шешімі 

шығады. 

Жауабы:  

7 мысал.  

Шешуі: берілген теңсіздіктің шешімі болып табылады. Сол себепті 

 деп ҧйғарып,  ҽмбебап ауыстырманы қолданамыз. Онда 

теңсіздігіне интервалдар 

ҽдісін қолданамыз.  

 

 

 

 

Олай болса  интервалдары шешімі болып табылады. t=tgx 

болғандықтан tgx , жҽне tgx . Бірлік шеңбердің доғаларынан 

 облыстарын алып жҽне 

 шешімін ескеріп, ең соңында 

 есептің шешіміне келеміз. 

Жауабы:  

8-мысал.  

Шешуі: теңсіздік ең қолайлы ҽдістердің бірі-векторлар ҽдісі арқылы ҿте тамаша 

шешілетінін креміз, ол ҥшін вкторларын енгізейік. 

Онда модульдері,  ал  

болғандықтан  мҽндерді қабылдайды. Векторлар 

ҥшін ҽрқашанда ҥшбҧрыш теңсіздігі орын алады, яғни

. Берілген теңсіздікті ескеріп  

теңдігін аламыз, олай болса  векторлары коллинеарлы. Сондықтан 

  теңдіктері орын алады, тҥбірлері  

Жауабы:  

9-мысал.  

Шешуі: мҥмкін болатын  жҽне  екі жағдайды жеке-жеке 

қарастырайық:  

1) Белгісіз –тің осы мҽндерінде 

берілген теңсіздік  тҥріне енеді, яғни  есептің шешімі болып 

табылады.  

2) , онда негіз бірден кіші болғандықтан 

 жҥйесіне келеміз. Онда 

 жҽне  деген 

0  

 

-1 
 

 

1 t 

+ + + - - - 
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нҥктелер есептің шешіміне енбейтінін ескеріп, тҿмендегі аралықтардың бірігуін 

бірлік шеңберден аламыз 

. 

Екі жағдайда алынған шешімдерді біріктіріп, теңсіздіктің жауабын аламыз.  

Жауабы: 

. 

10-мысал.  

Шешуі: кҿрсеткіштік жҽне тригонометриялық функциялардың бірігуінен 

жасалған қатынас болғандықтан есепке мажорант ҽдісін қолданып кҿрейік. Ол ҥшін 

сол жағын жоғарыдан, оң жағын тҿменнен бағалап, мажорант саны 1-ге тең екенін 

анықтайық.  

Сол жағында  ҿрнегін жоғарыдан бағаласақ сол 

бҿлігі кіші немесе тең 1-ге болады.  

Оң жағы ҥшін  деп жазсақ, осы бҿлігі , яғни расында да 

мажорант саны болып, берілген теңсіздік тҿмендегі жҥйеге эквивалентті болатыны 

шығады: 

 

 

Бірінші теңдеудің шешімі қарапайым формуламен беріледі, оны екіншісіне 

апарып қойсақ, толығымен қанағаттандыратынын кҿреміз. 

Жауабы:  

Сонымен, біз бірнеше есептердің шығару жолдарын келтірдік. Ҽрине 

тригонометриялықфункциялар арқылы жасалған ҽртҥрлі типті есептер жиынын қамту 

ешқашан да мҥмкін емес. Айтайық дегеніміз, тек қана кҥрделілігі жоғары, стандарт 

емес есептерді шығару кезінде оқушылардың зерттеушілік қасиеті дамып, ҽр 

деңгейдегі математика пҽні бойынша олимпиадаға қатысуға қызығушылығын 

тудыраатыны сҿзсіз.Параметрден тҽуелді немесе жҥйелерден тҧратын жаттығулар 

мҥлде қарастырылған жоқ. Олар келешектің еншісінде. Тригонометриялық 

теңсіздіктер мен теңдеулерге арналған оқу қҧралдарының кейбіреулері ҽдебиеттер 

тізімінде келтірілді. 
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ЖҤРЕКБАЕВА  А.С., БИАХМЕТОВ А.Б., БАКИН С.А. 

С. Аманжолов  атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

ГЛУБОКОЕ АУДАНЫНЫҢ ТОПЫРАҚ ЖАМЫЛҒЫСЫНЫҢ  

ФИЗИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

 

Глубокий ауданы облыс территориясының солтҥстiк бҿлiгiналыпжатыр. 

Ҽкiмшiлiк орталығы – Глубокое кенті, облыстықорталық Ҿскемен қаласынан 19 

шақырым жерде орналасқан.  

Облыс орталығымен жҽне елдi мекендермен аудан орталығын кҿлiктiк 

байланыстыру автомобильдiк жолдармен жҥзеге асырылады. Жолдардың жағдайлары 

қанағаттанарлық. 

Ҿскемен қаласы ҿнiмдер мен материалдық жабдықтау пунктi болып келедi. 

Ауданның алаңы ҽкiмшiлiк шекарада 586 мың гектарға тең, ол облыс ауданының 

2,1% қҧрайды.  

Аудан территориясының ең ҥлкен ҥлесiнiң 53,0% орман қорларының жерлерi, 

34,6%  ауыл шаруашылыққа арналған жерлер алып жатыр. 

Ҿскемен қаласына жақын жатқандықтан Глубокий ауданының топырақтары 

ауыр металдармен неғҧрлым ластанған. 

Климаттық ерекшелiктерiне қарай аудан территориясында 4 зона белгiленген: 

шалғынды биiктаулы жҽне таулы-орманды зоналары, орманды-далалы таулы зона, 

таулы-далалы зона. 

Орманды-далалы таулы зона. Зонаның климаты аса ылғалды, бiрқалыпты суық. 

Орташа жылдық жауын-шашын мҿлшерi 720 мм. Максималды жауын-шашынды 

шiлде айларында байқауға болады. Ауадағы кҿктемгi қатқақтар мамыр айының 

аяғында - маусым айының басында тоқтайды. Кҥзгi қатқақтар қыркҥйек айының 

басындабасталады. Аязсыз мезгiлдiң ҧзақтығы ауада 82-102 кҥн, топырақта 74-90 кҥн. 

Қар жамылғысы қазан айының аяғында – қараша айының басында орнығады, 

кҿктемде сҽуiр айының екiншi жартысында еридi. Табанды қар жамылғысы орташа 

160-170 кҥн жатады. Қыстың аяғында қардың биiктiгi 50-100 см дейiн жетедi. Ауаның 

орташа жылдық қатысты ылғалдылығы 66%, мамыр айында 58% тҥседi. Желдiң 

жылдық орташа жылдамдығы 2,6 м/сек. Желдiң ең ҥлкен жылдамдығы қазан айында 

3,5 м/сек. Қатты жел (> 15 м/сек) кҥндерiнiң орташа саны вегетация кезеңiнде 12,3 

кҥн, жылына 33 кҥн. Жыл бойы солтҥстiк-шығыс жҽне оңтҥстiк-батыс желдерi басым, 

желсiз айлар желтоқсан мен ақпан, желдi айлар қыркҥйек пен қазан.  

Глубокий ауданыныңтаулы-ормандызонасындаекiзонашық бар. 

Шалғынды-далалытаулызонашық. Зонашық климаты ылғалды, бiр қалыпты 

жылы. Орташа жылдық жауын-шашын мҿлшерi 744 мм. Максималды жауын-

шашынды шiлде жҽне қазанайларында байқауға болады. Ауадағы кҿктемгi қатқақтар 

мамыр айының аяғында  - маусым айының басында тоқтайды. Кҥзгi қатқақтар тамыз 

айының аяғында қыркҥйек айының басында басталады. Аязсыз мезгiлдiң ҧзақтығыа 

уада 90-113 кҥн, топырақта 80-98 кҥн. Қаржамылғысы қараша айының бiрiншi 

жартысында орнығады, кҿктемде сҽуiр айының екiншi жартысында еридi. Қыстың 

аяғында қардың биiктiгi 90 см дейiн жетедi. Желдiң жылдық орташа жылдамдығы 2,5 

м/сек. Желдiңең ҥлкен жылдамдығы қазан айынан желтоқсан айына дейiн байқалады. 

Жыл бойы оңтҥстiк желдер басым, желсiз айлар қараша мен желтоқсан. Бҧл 
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зонашықегiн шаруашылығына икемдi. Температуралық жағдайлары бойынша мҧнда 

орташа ерте дақылдарды ҿңдеуге болады. 

Глубокий ауданының территориясы геоморфологиялық Қазақстандық Алтай 

облысына жҽне Солтҥстiк-Батыс Алтай аймағына жатады. Жоталардың биiктiгi 2000 

– 3000 м аспайды, таулардың биiктiгi теңiз деңгейiнен 1000 - 2000 м.  

Ауданның жер бедерi тҥрi жҽне пiшiнi бойынша биiктаулы, орта таулы, аласа 

таулы, тау алдындағы жазық жҽне ҿзен аңғарлары. 

Биiктаулы жер бедерi 1600-1700 м асатын абсолюттi биiктiкте дамыған. Ол 

негiзiнен тегiстелген, ылдилы, кей кездерде жайпақ беткейлердiң ҥстемдiк етуiмен, 

тегiстелген ҥстiрт кескiндi суайырғыштардың немесе терраса тҥрлi беттердiң кең 

таралуымен, сондай-ақ байтақ қолат тҽрiздi биiктаулы аңғарламен сипатталады. 

Аңғарлардың ҿзендiк арналары кҿбiнесе ҽлсiз дамыған жҽне тар алқапта ирелеңдейдi.  

Ортатаулыжербедерi 1000-1600 м шегiнде абсолюттi биiктiкте дамыған. Ол 

тымжiк телуi мен жҽне қҧлама беткейлер жҽне жiктелудiң эрозиялық формасының 

(таулы аңғарлар, сайлар, қолаттар) мҽнiнiң басымдылығы мен сипатталады. 

Салыстырмалы биiктiгi 500-1000 м тҥзусыз ықты немеседҿң ескескiндi беткейлер. 

Аңғарлар – у-тҽрiздi жiктелген беткейлер, сайлар жҽне қолаттар.  

Iрi жеке учаскелерiнiң жҽне ҧсақ ҿзендердiң аңғарларының кҿбiнiң арналары бос 

жҽне тар алқапты болып келедi. Аңғарлардың беткейлерi аз қалыңдықты элювиальдi-

делювиальдi ҧсақтасты-қҧмбалшықты шҿгiндiлермен жабылғантығыз жыныстармен, 

кейбiр жерлерде жартастардың жалаңаш тануымен қабаттастырылған. 

Орта таулы жербедерiн жиектейтiн аласатаулы жербедерi салыстырмалы 

ҥлкенемес абсолюттi (1000-1200 м дейiн) жҽне қатысты (200-500 м) биiктiктермен 

сипатталады. 

Ҿзiнiң генетикалық ерекшелiктерi бойынша бҧл негiзiнен эрозиялық, қҧлама 

беткейлi жҽне таулы аңғарлы жербедерi болып келедi. Қҧлама беткейлi жербедерi 

Кiшi Ҥбi, Ҥбi, Ертiсҿ зендерiнiң аңғарларына iргелесетiн таудыңшеткi бҿлiктерiн 

детаралған. Ол қҧлама жҽне ҿтетiк беткейлердiң, аңғарлар мен қолаттардың у-тҽрiздiк 

ескiннiң, тар ал қапты аңғарлы арнаның ҿңделгендiлiгiнiң басымдылығы мен 

сипатталады. Палеозойлық жыныстарментығыз қабаттастырылған беткейлерде аз 

қалыңдықты элювиальдi-делювиальдi ҧсақтасты-қҧмбалшықты шҿгiндiлер, тҥбiрлi 

жыны стардыңшығулары жҽне жартастардың жалаңаш тануы болады. Таулы- 

аңғарлы жербедерi аласатаулы ҥстiрттердiң жҽне тауаралық аңғарлардың дамуы мен 

сипатталады. Аласатауларды жиектейтiн жҽне Ҥбi, Ертiс жҽнеҤлбi аңғарларына 

жатық тҥсетiн, тауалды тҿбелi-жонды-бҧйратты жазығы кейбiр жерлерде жербетiн 

ешығатын, салыстырмалы аз тереңде палеозойлық жыныстарда шҿгетiн қоп 

сығаншҿгiндiлер ден қҧралған. Тауалды жазығыныңенi ертiс маңында 25-35 км, ал 

Ҥбi жҽне Ҥлбi маңында едҽуiр кiшi. Бҧл жазықтың айтарлықтай биiк жерлерiнде 

жербедерi жонды - бҧйратты, еңiсi 5-10
0
, кей жерлердетегiс беткейлi. Жонның бҥйiр 

жағытегiс немесе iрi бҧйратты. 400-500 м тҿмен жербедерi жонды-бҧйратты тегiс 

беткейлi, еңiсi 3
0
. Жонның бҥйiр беткейi мезо- жҽне микрожербедерлi - бҧйратты. 

Биiк таулы тегiстелген жербедерi аймағындағы ҿзен аңғарлары тҿменiрек терең 

астау тектес аңғарларға ауысатын, эрозия ҽсерiнен ҽлсiз ҿзгерген, қолаттек теспiшiндi 

бередi. 

Орта таулы жер бедерiнiң шегiнде V-тҽрiздi эрозиялық аңғарлар басым. Оларда 

биiктеррасалар болмайды, ал жайылмалы – енсiз, аңғарлардың тектоникалық 

кеңеюiнде ғана едҽуiр кеңейедi. Аласатаулықҧлама беткейлi жер бедерi арасында 

ҿзендi каңғарлар осындай кескiнге ие болады. Аласатаулы – аңғарлы жербедерi 
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аймағында ҿзендi каңғарлар кейбiр жерлерде кеңжайылмалы жҽне жайылмадан 

жоғары террасалар қҧрайтын, едҽуiрҿл шемдергедейiн кеңейедi. Тҿбелi-жонды-

бҧйратты жазықтаршегiнде ҿзендiк аңғарлар ҽлi де ҥстi-ҥстiне кеңейедi. Мҧнда 

жайылмалы жҽне жайылмадан жоғары террасалар жақсы дамыған. Жайылмалы 

террасаларар на тек тесойпауыттар, жазық беттер жҽне ҿзенмен қалтырылған арналар 

тҥрiнде аллювиальдi мезо- жҽне микрожербедерiнеие болады.   

Ауданның шегiнде Ертiс аңғарыкең (3-5 км) жайылмалы жҽне жайылмадан 

жоғары террасалармен кҿрсетiлген. Аңғардаҿзендер мен ескiарналары бар, биiктiгi 2-

3 м болатыналаса жайылма жҽне биiктiгi 5-10 м болатын бiрiншi жайылмадан жоғары 

терраса ағатын, биiктiгi 3-5 м болатын биiк жайылма ерекшеленедi. Ертiс ҿзенi 

салаларының аңғарлары бас жақтарындаенсiз, террасасыз, сайтҽрiздес болып келедi. 

Ҥлбi ҿзенiнiң аңғарлары ҥшiн кенеттарылтылған жҽне ҧлғайтылған учаскелердiң 

алмасуытҽн. Аңғардың сол жақ ернеуiнiң бойындатауалды сҥйреткiлерi дамыған. 

Кiшi Ҥлбi ҿзенiнiң сағасынан тҿменi рекбиiк террасалардың кешенi байқалады. 

Ауданның топырақ жамылғысы ҽжептҽуiр алуан-тҥрлi. Топырақтың тереңде 

жатуы тiк зоналылық заңына бағынышты. Биiктаулы шалғынды зонада таулы-

шалғынды альпiлiк топырақтар, таулы-орманды жҽне шалғынды-орманды зонада 

таулы-орманды қышқыл кҥлгiнсiзденген  жҽне таулы-орманды ашық-сҧр 

кҥлгiнденген топырақтар, ал ормансыз оңтҥстiк жҽне батыс беткейлерде таулы 

шымды топырақтар дамиды. 

Таулы жҽне тауалды орманды-шалғынды-далалы зонада таулы-орманды ашық-

сҧр жҽне таулы-орманды қою-сҧр кҥлгiнденген жҽне қайта қалыптасқан, таулы-

орманды қара топырақ тҽрiздi, таулы шалғынды-далалы, таулы-далалы ксероморфтi, 

кҥлгiнденген қара топырақтар, сiлтiсiзденген, типтiк топырақтар қалыптасады. 

Таулы жҽне тауалды далалы зонада таулы-далалы ксероморфтi, кҽдiмгi қара 

топырақтар жҽне оңтҥстiк қара топырақтар дамиды. Жартылай гидроморфтi жҽне 

гидроморфтi топырақтар барлық аталған зоналарда қалыптасады. 

Топырақ қҧраушы немесе аналық жыныстар топырақ пайда болатын жҽне 

дамитын материал болып табылады. Аудан территориясында топыраққҧраушы 

жыныстардың келесi генетикалық топтары таралған.  

Элювиальдi жыныстар (элювий) жер бетiнiң биiк жерлерiнде (дҿңес 

суайырғыштарда, шоқы шыңдарында жҽне тауларда) дамиды. Элювиальдi жыныстар 

топыраққҧралуға қолайлы емес. Оларда аз қалыңдықты таулы немесе аз дамыған 

қатты тасталған топырақтар дамиды.  

Делювиальдi жыныстар (делювий) жер бедерiнiң терiс элементтерiнде (беткей 

баурайында, аздаған қҧрғақ аңғарлар қолатының сағасында) пайда болады. 

Химиялылығы бойынша жоғары жатқан беткейлердiң топырақтарына (егер грунт 

суларымен ылғалданбаса) қарағанда, олар карбонаттардан неғҧрлым сiлтiсiзденген 

немесе жеңiл еритiн тҧздардан неғҧрлым шайылған. Делювидiң қалыңдығы едҽуiр 

болуы мҥмкiн. 

Делювиальдi жыныстар қосымша ылғалданатындықтан жҽне ҿсiмдiктерге 

қоректiк элементтер алатындықтан, топыраққҧралуға қолайлы. Кей кездерде 

гидроморфтiлiк белгiлерi бар, iргелес беткейлердiң топырақтарына қарағанда, оларда 

қалыңдығы жоғарылаған, неғҧрлым сiлтiсiзденген жҽне шайылған топырақтар 

қалыптасады. 

Элювиальдi-делювиальдi жыныстар тығыз жыныстармен бiрiктiрiлген 

беткейлерде, элювиальдi жҽне делювиальдi процестердiң жиынтығының ҽсер етуiнен 
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пайда болады. Элювиальдi-делювиальдi шҿгiндiлер аздаған қалындыққа (30 - 50 ден 

100 - 150 см дейiн), салыстырмалы жеңiл жҽне ҽртектi гранулометриялық қҧрамға, 

тастылыққа, тығыз жыныстармен  жақын тҿселуiне ие болады. Элювиальдi-

делювиальдi шҿгiндiлер кең таралған. Олар желдету ҽсерiнен қатты қабықтың ҽртҥрлi 

пiшiнiнен дамиды жҽне биiктаулы, ортатаулы жҽне аласатаулы жер бедерiнiң 

шектерiнде  кҿптеген тау топырақтары ҥшiн топыраққҧраушы жыныстар болып 

қызмет етедi.  

Лесс тҽрiздi жыныстар тау алдындағы тҿбелi-жонды-бҧйратты жазықта жҽне 

таулы-аңғарлы жер бедерiнiң шегiнде кең таралған. Генезис бойынша лесс тҽрiздi 

жыныстар делювиальдi, элювиальдi, элювиальдi-делювиальдi жҽне басқа да 

араласқан тектi болып бҿлiнедi. Лесс тҽрiздi жыныстар кҿптеген жазықтық жҽне 

кейбiр таулық топырақтарға топыраққҧраушы жыныс болып қызмет атқарады. 

Олардың эрозияға кҿнгiштiгi ҥлкен кемшiлiк болып табылады.  

Аллювиальдi жыныстар қазiргi кездегi ҿзен арнасы жҽне жайылма ҿзен 

террасаларының шегiнде барлық жерлерде таралған. Олар гранулометриялық қҧрамы 

бойынша азды-кҿптi кҿрсетiлген қабаттылыққа ие.  

Аллювиальдi шҿгiндiлер топыраққҧралуға қолайлы. Бiрақта  жер бетiнiң беткi 

қабаттарының жиi жаңалануы салдарынан, мҧнда жақсы дамыған топырақтар сирек 

кездеседi. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ СТАБИЛЬНЫХ ЯДЕР И НУКЛОНОВ И ИХ СВЯЗЬ  

 

Ядро представляет собой систему из А элементарных частиц нуклонов, 

удерживаемых вместе силами притяжения движущихся внутри ядра с 

нерелятивистскими скоростями [1,2]. Очевидно, что характеристиками состояний 

изолированной системы могут служить физические величины, не меняющиеся и. 

мало изменяющиеся во времени [3]. 

Связи этих характеристик приведены ниже в таблице 1. 
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Стабильные ядра Нуклоны 

Заряд Z  

 

qe=-е, где е=1,6∙10
-13

 Кл 

 

Масса M 

∆m=(z∙mp + (A-Z) mn mA) 

 

В единицах массы электрона: mp=1836,1 mе, 

тп=1838,6 те 

В атомных единицах массы: тp= 1,00759 МЕ, 

тп= 1,00898 МЕ 

В энергетических единицах масса: тр=938,3 

МэВ, mn=939,6 МэВ. 

Энергия связи ΔE 

∆E=∆m∙c
2
=(z∙mp +(A-Z)mn mA)∙c

2 

 
 

Радиус R 

R=r0A
1/3

; r
0
=1,23∙10

-15 
rπ=rp =5.36 10

-13 

Спин J 

= 1+ 1 + 2+ 2+…+ A+ A 

Спины протона и нейтрона равны 1/2 . 

Магнитный момент ядерный магнетон 

μяд 

μяд=  

Гсэрг
M

cm

e B

p

/.10*05,5
18362

21

0



 

Квадрупольный электрический 

моментQ 

Q= Ze(b
2
-a

2
) 

Q
2
= 4 'sin

2
1/2. 

Четность ядра P 

=  

P=(-1)
l 

 

Характеристики и свойства, которые были выявлены в ходе исследования могут 

быть использованы для решения экспериментально-практических задач [4,5]: 

Например 1 Найти энергии отделения нейтрона и протона от ядра 
12

С. 

Энергия отделения нейтрона Bn= M(A-1,Z)+mn-M(A,Z)= (A-1,Z)+ n- (A,Z). 

Bn(
12

C)=10,650+8,071=18,72 МэВ. 

Энергия отделения протона  

Bp=M(A-1,Z-1)+M(
1
H)-M(A,Z)= (A-1,Z-1)+ (

1
H)- (A,Z). 

Bp(
12

C)=8,668+7,289=15,96МэВ. 

Пример 2 Определить возможные значения спина ядра, состоящего из двух 

протонов и двух нейтронов в состояниях с орбитальными моментами, равными нулю. 

Считать все нуклоны находящимися в одном (низшем из возможных) энергетическом 

состоянии. 

Поскольку полные моменты всех нуклонов в данном случае равны по 1/2, 

возможные значения суммы четырех векторов . Однако в физике 

реализуется только первое из этих значений, т.е. равна 0. Здесь проявляется действие 

принципа Паули. Согласно принципу Паули, фермионы любой системы должны 

находиться в разных квантовых состояниях. Иными словами, фермионы не могут 

иметь совпадающие наборы квантовых чисел. В данном случае два нейтрона с 

одинаковой энергией и одинаковыми (нулевыми) значениями орбитального момента 

должны иметь разные значения проекции спина на выделенную ось, т.е. +1/2 и –1/2. 
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Сумма спинов нейтронов в этом случае равна 0. Эта же ситуация реализуется для 

двух протонов. Поэтому суммарный момент такой четверки нуклонов т.е. ядра 
4
Не 

равен 0. 

Пример 3 Определить изоспин основного состояния и проекцию изоспина для 

ядра
48

Ca. 

Ядро 
48

Ca имеет 20 протонов и 28 нейтронов. Следовательно, проекция изоспина 

этого ядра равна Iz=(20-28)/2=-4. Изоспин основного состояния I=|Iz|=4. Частицы или 

системы частиц, имеющие одинаковый изоспин и разные проекции изоспина, 

составляют изоспиновые мультиплеты (дублеты, триплеты, и т.д.). Особенностью 

членов такого мультиплета является то, что они одинаковым образом участвуют в 

сильном взаимодействии. Простейший пример дублета нейтрон и протон. Состояния 

зеркальных ядер 
13

C и 
13

N являются другим примером. 

Из ходя из этого можно сделать такой вывод свойств характеристик стабильных 

ядер и нуклонов зависит от их состояния. 
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ЗАЙСАН КҾЛІНДЕ КЕЗДЕСЕТІН ТАБАН  БАЛЫҒЫНЫҢ (ABRAMIS  

BRAMA L.) БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖҼНЕ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Зайсан кҿлі Қазақстан Республикасының ең ҥлкен жҽне балық 

шаруашылығының ірі объектілерінің бірі. 

Зерттелу аймағының табиғи қоршаған орта жағдайлары, физикалық 

географиялық жҽне морфологиялық ерекшелігі бойынша Зайсан кҿлі кең жазықты 

Зайсан шҧңқырында, мҧхит деңгейінен 390 м биіктікте орналасқан. Қазақстан 

Республикасының ең ірі кҿлдерінің бірі.  

Зайсан кҿлі — Қазақстанның кҿлдерінің Оңтҥстік Алтай жҽне Сауыр, 

Тарбағатай жоталары арасындағы тектоникалық ойыста жатқан тҧщы кҿл. Кҿл теңіз 

деңгейінен 395 м биіктікте. Жағалауы жайпақ. Тектоникалық бҿген кҿлдер типіне 

жатады. 

Суының минералдануы 100 мг/л-ден артпайды, тҥсі кҿкшіл, мҿлдірлігі 1,3 м. 

Химиялық қҧрамы жағынан хлоролы-натрийлі. Жоғарғы деңгейі мамыр айының мен 

маусым айының бас кезінде, тҿменгісі қыста байқалады. Қараша - сҽуір айларында 

мҧз қҧрсанып жатады. 

Зайсан кҿлінің ихтиофаунасының қҧрамында 18 балық тҥрі кездеседі. Бҧл 

балықтардың 13 тҥрі абориген балықтар, ал жерсіңдірілген 3 тҥр жҽне Қытай 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D1%89%D1%8B_%D0%BA%D3%A9%D0%BB
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территориясынан ҿткен интродуцияланған 2 тҥр. Кҽсіптік маңызды  балықтарға 11 

тҥрі, 7 тҥрі кҽсіптік емес балықтар қатарына жатады [1]. 

Табан балық (Abramis brama L.) Зайсан кҿлінде балық аулау саны бойынша 

бірінші орында. Бҧл балық тҥріне деген нарықта сҧраныс жоғары, сондықтан табан  

балығын  шамадан кҿп аулайды.  

Осы ҥздіксіз ауланудың ҽсерінен табан балығы тҥрінің болашақта жойылып 

кетуін болдырмас ҥшін кҿңіл бҿлу қажет, сондықтан табан балығының қазіргі 

биологиялық, морфологиялық кҿрсеткіштерін зерттеу ҿзекті мҽселе болып табылады.  

Табан балығы (Abramis brama) Зайсан кҿлімен Бҧқтырма су қоймасына 

жерсіңдірілген балық. Бҧл балық тҥрін 1961 жылы ең алғаш рет Арал теңізінен 

ҽкелген. Табан балығы бҧл су қоймада қоршаған ортаға бейімделіп саны жылдан 

жылға арта бастады. 

Бҧл балық тҥрін аулағанда моножіп аулары, тор кҿзінің диаметірі 10-80 мм жҽне 

сҥзекі ау ҧзындығы – 55 м, торының кҿзі – 32 мм қолданылды. Ал балық шабағын 

аулауына  ҧзындығы – 7 м, тор кҿзінің диаметірі – 3 мм кішігірім сҥзекі арқылы 

ҧстадық. Зайсан кҿлінің Тҧғыл ауылының жағалауында жҽне ортасында зерттеу 

жҧмыстары жҥргізілді. 

Ихтиологиалық материалдар (кҽсіптік балықтардың биологиасы, ҧзындығы жҽне 

салмақтық сипаттамасы) Г.В. Никольский ҽдістемелерімен жиналды. Балықтың 

жасын анықтау ҥшін кҿпшілік қабылдаған Чугунова Н.И. жҽне Правдин Н.Ф. 

ҽдістемелерімен, табан балығының жасын қабыршағыарқылы анықтадық.Балық 

жасын анықтау барысында МБС – 10 жҽне электронды Microzoom бинокулярлары 

қолданылады. Бҧл ҽдістемелермен экспедицияларда балықтың биологиясын 

зерттеуге, ҧзындығымен салмағын ҿлшену сипаттамасының нҧсқаулары жазылады.  

Экспедициялық кезеңде ауа райының ҿзгеруі, сумен ауа температурасы 

бақыланады. Бҧдан басқа балықтың толық биологиясы қаралады. Балықтардың 

ҧрықшылдығын анықтауға 4% формалинмен ҿңделіп, зертханада дҽріханалық 

таразымен уылдырық ҿлшеніп, саналады.  

Балық шабақтарының ҧзындығын ҿлшеу ҥшін сызғышпен, ал салмағын ҿлшеу 

ҥшін таразы қолданылады. Балық шабағының ҿнімділігін анықтауға Коблицкая А.Ф. 

ҽдістемесімен анықталады. 

Морфологиялық ҿлшемдерді алу ҥшін электроды штангенциркуль ҿлшеу қҧралы 

пайдаланылды жҽне бҧл морфологиялық  ҿлшемдерді Правдин Н.Ф. ҽдістемесімен 

ҿзгергіштігін анықтайды.  

Табан балығының дене тҥсі кҥмістенген немесе биотопқа байланысты сарғыш, 

қара дақтары бар болып ҿзгеріп тҧрады. Дене тҧрқы биік, екі жақ бҥйірінен қатты 

қысыңқы, қабыршақтары ҧсақ, аналь жҥзбеқанаты24-тен 30-ға дейін тармақталған 

сҽулелері бар, ҿте ҧзын. Қҧйрық жҥзбеқанатының астынғы бҿлігі ҥстінгі бҿлігіне 

қарағанда ҧзын. Бҧл балық тҥрінің басы мпен кҿзі ҥлкен емес аузы жылжымалы. 

Табан балық судың тҥбінде тершілік етеді. Қорегі судағы ҽртҥрлі дернҽсілдер, ҧсақ 

шаянтҽрізділер негізінен ҧзын сирақты масалардың дернҽсілдері, сонымен қатар 

балдырлардың жас ҿркендерінен де бас тартпайды[2]. 

2016 жылғы зерттеулердің кҿрсеткіштері бойынша 13 жастағы балықтар 

ауланады. Бҧл балықтың дене ҧзындығы 39,5 см жҽне салмағы 1268 г. 

Балықтың жалпы орташа кҿрсеткіштері ҧзындығы бойынша – 21,9 см, ал 

салмағы бойынша – 237 г.  
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1 - кесте – Шығыс табан балығының биологиялық кҿрсеткіштері 

 
Жастық 

қатар 

Ҧзындығы 

см 

Орташа 

ҧзындығы см 
Салмағы, г 

Орташа 

салмағы, г 

Саны, 

дана 
% 

1 9-12 10 14-36 21 4 1,65 

2 10,5-12,5 11,3 26-36 29 6 2,48 

3 14,5-16,5 15,4 56-98 73 11 4,55 

4 14-22 17,5 52-218 109 73 30,17 

5 18-26,5 21,4 96-474 184 58 23,97 

6 21,5-29 24,2 200-536 281 29 11,98 

7 25,5-30,5 27,7 232-560 414 30 12,4 

8 27-33 29,7 260-684 415 19 7,85 

9 30-35 32,1 316-842 635 7 2,89 

11 35-36,5 35,5 794-1044 898 4 1,65 

13 39,5 39,5 1268 1268 1 0,41 

Барлығы  21,9  237 242 100 

 

Жастық қатардың динамикасы 2012-2016 жылдар аралығын салыстырғанда 

тҧрақты деңгейде жҽне аз мҿлшерде ҿзгерістер байқалады. Бҧл динамика бойынша 

орта жастағы немесе 4-7 жасарлығындағыдарақтарыбасымболыпкеледі. 

 

2 – кесте – Табанбалығының жастық қатарының динамикасы, % 

 

 

Шығыстабанбалық дарақтары тҿмендегі кестеде кҿрсетілгендей 4-5 

жасаралықтарында жыныстық жетілуі байкалады. 

 

Жастық 

қатар 

Жылдар 

2012 2013 2014 2015 2016 

0+ - - 0,32 0,79 - 

1 4,79 4,93 0,96 3,69 1,65 

2 3,77 6,38 7,64 7,39 2,48 

3 7,53 7,83 6,39 10,55 4,55 

4 5,48 11,01 7,67 16,09 30,17 

5 20,21 17,68 19,17 16,62 23,97 

6 21,92 12,17 17,57 16,62 11,98 

7 12,33 8,7 14,06 11,61 12,4 

8 12,67 13,91 8,31 6,60 7,85 

9 4,79 7,54 5,11 2,37 2,89 

10 2,05 4,06 5,43 2,9 - 

11 1,71 2,61 3,51 3,17 1,65 

12 1,71 1,74 3,19 1,06 - 

13 0,34 0,87 0,64 0,53 0,41 

14 0,68 0,55 - - - 
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3-кесте – Шығыс табан балығының жыныстық жетілуідің жас аралық 

салыстырмасы, % 

 
Кҿрсеткіштер Жастық қатары 

3 4 5 6 

Жыныстық 

жетілмеген 
100 10,9 9,1 - 

Жыныстық 

жетілген 
- 89,1 90,9 100 

Саны, дана 10 18 25 23 

 

Аналық жҽне аталақ дарақтарды уылдырық шашу кезеңінде айыруға болады. 

Бҧл кезде аналық дарақтың қҧрсақ аймағы ҥлкен болып келеді, жҽне жыныстық 

қуысы тҿмен тҥсіңкі, ал аталық дарақтың уылдырық шашарда тҥрі ҿзгереді, оның 

ҥстін ҧсақ бҥртік жабады. 

Шығыс табан балығының уылдырық шашу кезеңі мамыр айының басында ҿтеді. 

Бҧл кезде судың температурасы 14,5-17
0
С табан балықтың уылдырық шашуына 

қолайлы. Табан балықтың ҿсімталдығы 21,5-179,6 мың уылдырық аралығында 

болады.Табан балық тез ҿседі.  
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ЫҚТИМАЛ ТЕОРИЯСЫ ЖҼНЕ КОМБИНАТОРИКА 

 

Анықтама: Біртектес топтасқан оқиғалардың ықтималдық заңдылығын 

зерттейтін ғылымды ықтимал пҽнінің теориясы дейді. 

Сыналу жҽне оқиға 

Шарды жҽшіктен алу сыналу, ал бір тҥсті шардың пайда болуы оқиға. Тҽжірбие 

сыналу.Ал оның орындалуы оқиға. Элементарлық нҽтижеде қызықты оқиғаның пайда 

болуы қолайлы жағдай туғызушы деп атайды. Оқиға 3 тҥрге бҿлінеді: 

1. Ең анық – ақиқат. Ω=A+Ā 

2. Мҥмкін емес оқиға. ø 

3. Кездейсоқ оқиға. А,В,С,.... 
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 А- кездейсоқ оқиға. 

  Ā- қарама-қарсы. 

  

 

 

 

 

a. Сыналу орындалғанда оқиғалардың міндетті тҥрде орындалуын ең анық- 

ақиқат оқиға дейді. 

b. Сыналу орындалғанда оқиға орындалмаса оны мҥмкін емес оқиға дейді. 

c. Сыналу орындалғанда оқиғаның орындалуы да, орындалмауы да мҥмкін 

болса, оны кездейсоқ оқиға дейді. 

Мысалы: Ыдыстағы су қалыпты атмосфералық қысымдағы, 20
0
С температурада 

су сҧйық кҥйде сақталады. Бҧл ең анық оқиға. 

20
0
С қалыпты атмосфералық қысымда су қатты тҥрде сақталмайды.Бҧл мҥмкін 

емес оқиға. 

Кҥміс тиынды лақтырсақ бір жағында жазба беті не, елтаңба тҥсуі мҥмкін. Бҧл 

кездейсоқ оқиға. 

Кездейсоқ оқиғаны латынның бас ҽрпімен белгілейді А,В,С..... Ең анық -Ω. 

Мҥмкін емес- ø. 

Кездейсоқ оқиғалардың тҥрлері: 

1. Ҥйлесімді. 

2. Ҥйлесімсіз. 

3. Тең мҥмкіндікті. 

4. Жалғыз мҥмкіндікті. 

Анықтама:қосарлас екі заттың біреуінің пайда болуы екіншісіне кедергі жасаса, 

онда оны ҥйлесімсіз оқиға дейді. ø=AĀ 

Керісінше ҥйлесімді,  мҥмкіндіктері бірдей оқиғаны тең мҥмкіндікті оқиға дейді. 

Ең анық оқиға- жалғыз мҥмкіндікті оқиға. 

Анықтама:Бірнеше оқиғалар сынаққа тҥскенде кем дегенде біреуі пайда болса, 

онда мҧндай оқиғаны толық топ қҧра алады дейді. 

Ықтималдың классикалық анықтамасы: 

А оқиғасына қолайлы жағдай туғызатын m санының, олардың тең мҥмкіндікті, 

ҥйлесімсіз элементарлық оқиғалары ҿзара толық топ жасайтын барлық нҽтиже n 

санына қатысатын А оқиғасының ықтималдығы деп атайды. 

P(A)=    (1) 

Мысалы :жҽшікте 6 шар бар. Оның екеуі қызыл, ҥшеуі кҿк, біреуі ақ. Белгілі 

шартпен кҿк жҽне қызыл шарды тҥсті шарлар дейміз. Сҧрақ: тҥсті шарлардың пайда 

болу ықтималдығын тап. 

m=5        

n=6           P(A)= = ; 

P(A)=? 

Анықтама :салыстырмалы жиілік деп- W(A)=   (2)  жасалған тҽжірбиеде А 

оқиғасының пайда болатын mсанының, жҥргізілген тҽжірбиенің nбарлық санына 

қатынасын айтады. 

Ā 
А 
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Мысалы :100 рет оқ атқанда 11 рет тию байқалды. Нысанға оқтың тию 

салыстырмалы жиілігін тап. 

W(A)=  

Комбинаторика 

Математика тарауының бірі. Мҧнда жиын элементтердің ҽртҥрлі комбинациялар 

қарастырылып, сандар есептелінеді. Комбинаториканың негізгі бҿлімі қосылыстар. 

Қосылыстарды қҧрайтын нҽрселер элементтер деп аталады. Элементтер: a,b,c… 

Анықтама: Бірнеше элементтерден қҧралған топтардың бір-бірінен 

айырмашылығы не элементтердің алыну ретінде, не элементтердің алыну ретінде, не 

элементтердің ҿзіндегі топтарды қосылыстар деп атайды. Қосылыстар 3 тҥрге 

бҿлінеді:орналастыру, алмастыру, теру. Бҧларға реттік жиынды білгеннен кейін 

тҿмендегідей анықтама беріледі. Х жиынын реттелгенмен қоса (х,≤) реттелген жиын 

деп атайды. n элементі жиынын реттелген  m бҿлігін орналастыру дейді. 

Белгілеуі:  

1-мысал: 10 адамнан неше тҽсілмен секретарды, есепшіні, бастықты сайлайды. 

=720 

Анықтама : n элементі жиынның реттелген n бҿлігін алмастыру дейді. 

 

0!=1, 1!=1, 2!=1 , 3!= 1  

2-мысал: жиналыс президумын сайлау ҥшін 5 адамнан 5 қызметті неше тҽсілмен 

ҥйлестіруге болады. 

 

Анықтама: n элементі жиынның реттелген m элементі орналастырудан таңдалған 

кем дегенде бір элементтігісін теру дейді. 

 

Есеп: 7 қабат ҥйдің бір қабаттағы лифтке 3 адам кірді.олардың ҽрқайсысы тең 

ықтималдықпен 2 қабаттан бастап шыға алады. Тҿмендегі ықтималдықтарды 

табыңдар. 

a) Барлық адамдар ҽр тҥрлі 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 

ҧзындықты кортежді айтады. 

 
Анықтама: n элементінең m элемент бойынша қайталанбалы алмастыру деп, n 

элементтен тҧратын комбинацияларды айтады. Мҧнда 2 жағдай болуы мҥмкін. 

1) k=n барлық элементтен ҽртҥрлі болса, онда мына формуламен жазылады. 
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2) k<n, ,  

nэлемент бойынша қайталанбалы теру деп бір-бірінен қҧрамы бойынша 

ажыратылған комбинацияларды айтады. 

 
Ньютон биномы: 

 

Мҧнда :  

 

 

 

 

 

 

Егер m>n, онда , мҧнда Ньютон биномының симметриялық 

коэффициенттері ҿзара тең болады. 

 

 

;т.б 

1)  

2) = , бҧл формула Ньютон биномының формуласына x=y=1 мҽнін 

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 ҥшін 0 1+1 ; 

n=6 ҥшін 0  

5)  

Теңдік мынандай пікірден шығады: n элементші жиынның x элементті жиынның 

соңғы жиын бҿлігінің бҽрі қиылыспайтын класстарға бҿлінеді. X элементін ҧстайтын 

не ҧстамайтын екі бҿліктерге бҿледі. 

Олар x –ті (n-1) элементтердің қалғандарынан (m-1) элементтерді ҧстайды. 

Екінші класста  

теруі болады. 

6) Коши тепе-теңдігі. 

=  
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= =7

 

 

= =0; 

m=4; n=3; 4>3 т.б 

5) теңдіктен Паскаль нобайы шығады. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Одним из решающих факторов в развитии производства выступает труд людей. 

Труд, как всеобщее условие обмена веществ между человеком и природой, 

представляет собой вечное и естественное условие человеческой жизни. 

Обязательным условием процесса труда является соединение работника, 

обладающего совокупностью физических и духовных способностей к труду рабочей 

силой, со средствами производства. Главной производительной силой общества на 

сегодняшний день являются трудовые ресурсы. 

Основным фактором формирования государственной экономики являются 

трудовые ресурсы, анализ которых показывает реальную картину рынка труда в 

стране, позволяет на основе статистических данных прогнозировать его изменение в 

будущем, что определяет актуальность данного исследования. 

Трудовые ресурсы также как природные, финансовые и капитальные являются 

главными экономическими факторами. По определению, трудовые ресурсы -  это 

трудоспособная часть населения, которая, обладая физическими и 

интеллектуальными возможностями, способна производить материальные блага или 

оказывать услуги. Иными словами, трудовые ресурсы включают в себя людей, 

занятых экономической деятельностью в различных отраслях, и не занятых в 

экономике, но способных к труду[1]. 

К трудовым ресурсам Республики Казахстан относят население в 

трудоспособном возрасте, за исключением неработающих инвалидов труда и войны I 

и II групп и неработающих лиц трудоспособного возраста, получающих пенсии по 

старости на льготных условиях; население моложе и старше трудоспособного 

возраста, занятое в народном хозяйстве. 
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По уровню состояния трудовых ресурсов Казахстан занимает достаточно 

высокое место, что, на наш взгляд, обусловлено освоением наукоемких технологий и 

диверсификацией производства. 

Анализ трудовых ресурсов включает в себя рассмотрение таких показателей, как 

численность трудовых ресурсов, соотношение их по полу и по возрасту, по сферам 

занятости.  

За последние 20 лет численность трудовых ресурсов в основном увеличилась в 5 

областях - Атырауской, Кызылординской, Мангистауской, Южно-Казахстанской и 

Жамбылской областях. Эти области имеют самые высокие показатели рождаемости, 

так как в них проживает в основном казахское население. 

 В то же время они притягательны и для мигрантов: Атырауская область - по 

причине наличия нефтяных месторождений и возможности высоких заработков; 

Южно-Казахстанская область - приграничный регион с хорошими природно-

климатическими условиями, которые также дают возможность иметь 

дополнительный источник средств существования. 

Увеличивается и за счет естественного воспроизводства, и за счет 

миграционного прироста численность населения двух столиц Казахстана - городов 

Астана и Алматы. Все остальные 10 областей Казахстана переживают постепенное 

уменьшение численности населения и соответственно сокращение количества 

трудовых ресурсов.  

В некоторых областях естественная убыль населения отмечается уже в течение 

нескольких лет: в Восточно-Казахстанской - с 1996 года, в Северо-Казахстанской - с 

1997, в Костанайской - с 1999, в Карагандинской - с 2000 года. 

 

Таблица 1 – Численность трудовых ресурсов по областям Республики Казахстан 

за 1995-2015 года, тысяч чел 
Область 1995 год  2015 год Динамика  

Акмолинская 488,8 447,1 -41,7 

Актюбинская 325,4 446,6  +121,2 

Алматинская 651,4 1082,4 +431 

Атырауская 191,1 304,0 +112,9 

ЗападноКазахстанская 296,3 347,2 +50,9 

Жамбылская 420,2 621,3 +201,1 

Карагандинская 808,4 754,1 -54,3 

Костанайская 580,7 560,0 -20,7 

Кызылординская 234,2 356,0 +121,8 

Мангистаусская 150,9 286,7 +135,8 

Южно-Казахстанская 780,0 1336,0 +556 

Павлодарская 462,3 453,1 -9,2 

Северо-Казахстанская 383,8 348,5 -35,3 

Восточно-Казахстанская 770,3 758,4 -11,9 

г. Алматы 655,8 805,7 +149,9 

г. Астана 160,2 466,0 +305,8 

Составлено авторами по статистическим данным[3] 

 

На сегодняшний день в распределении трудовых ресурсов на территории 

Республики Казахстан можно отметить, чтобольше всего трудовых ресурсов 

находится в Южно-Казахстанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. 



215 
 

Наименьшая часть трудовых ресурсов находится в Мангистауской, Атырауской и 

Западно–Казахстанской областях. 

Сравнительный анализ возрастной структуры трудовых ресурсов Казахстана 

вмежпереписной период показал, что процесс старения населения идет как "сверху" 

(увеличение доли старших возрастных групп в возрастной пирамиде), так и "снизу" 

(уменьшение доли детских возрастов). 

 Количество детей (0-14 лет) за эти годы сократилось на 17,4%, а число пожилых 

(60 лет и старше) увеличилось на 8,2%. Изменилась и доля этих групп в составе 

населения. Если в 1989 году возрастная группа 0-14 лет составляла 31,9% населения, 

то в 1999 году - 28,5%, а доля группы 60 лет и старше увеличилась за те же годы с 

9,2% до 10,8%. Несколько вырос за этот период и удельный вес населения в 

трудоспособном возрасте (15-59 лет) - с 58,9% до 60,7%[3]. 

С 1999 года по 2009 год количество детей снизилось с 28,7% до 24,1%,  то есть 

на 4,6%, а число пожилых людей (60 лет и старше) увеличилось с 6,7%(1999 год) до 

7,1%(2009 год) на 0,4%. Количество людей в трудоспособном возрасте увеличилось 

за этот период на 4,2%[3]. 

В данное время в нашей стране возрастная структура выглядит следующим 

образом: из общего числа граждан нашей страны 26% составляют дети до 15 лет, 67,3 

% находятся в трудоспособном возрасте от 15 до 64 лет. Люди старше 65 лет 

составляют 6,7%.  

Таким образом, население страны является довольно молодым, что в будущем 

положительноотразится на количестве трудовых ресурсов, так как молодое население 

является основным источником пополнения трудовых ресурсов. 

Половая структура трудовых ресурсов нашей страны имеет свои особенности. 

Так же, как и во всем мире сохраняется тенденция преобладания количества женщин 

к количеству мужчин. 

Переписи, проводимые в нашей стране,довольно отчетливо выявили возрастно-

половую диспропорцию в населении Казахстана.  

Таким образом, преобладание мужчин в возрасте до 25 лет сменяется в средних 

трудоспособных возрастах заметным доминированием женщин, которое в старших 

возрастных группах достигает 1,6 раза. Так, в возрасте 0-24 года доля мужчин 

составляет 55,0%, женщин - 45,0%, в возрасте 25-60 лет доля мужчин 47,9%, женщин 

- 52,1%, в возрасте 60 лет и более доля мужчин - 38,0%, женщин - 62,0%.  

При этом в возрастной группе 70-летних и старше удельный вес мужчин 

составляет всего 30,5%. Это не удивительно, если учесть, что средняя 

продолжительность жизни казахстанских мужчин - 57-58 лет, женщин -70-71 лет. 

Занятость представляет собой важный сектор развития общества, как в 

экономическом, так и в социальном его понимании, так как она отражает все 

состояние экономики в целом. Все звенья структуры занятости являются 

взаимозависимыми и взаимодополняющими. Степень занятости населения и 

эффективность применения его труда в общественном производстве наиболее полно 

характеризуют преимущества той или иной социально-экономической системы. 

В период с 1995 года по 2015 год общее количество людей, занятых в экономике 

увеличилось на 2821,5 тысяч человек. Рост числа работающих людей наблюдается в 

таких видах экономической деятельности как сельское, рыбное и лесное хозяйство, 

торговля и сфера услуг, государственное управление, образование.Сократилось 

количество рабочих в здравоохранении,  социальных услугах, транспорте и связи и 

обрабатывающей промышленности. 
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Таблица  2 – Занятость по видам экономической деятельности за период 1995-

2015 годов, тысяч человек 
Отрасль экономики 1995 2015 Динамика 

Занято в экономике, всего 6551,5 9373 +2821,5 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 1437,9 2147,1 +709,2 

Промышленность 1088,1 1008,6 -79,5 

Горнодобывающая промышленность 174,1 225,5 +51,4 

Обрабатывающая промышленность 729,0 543,9 -185,1 

Строительство 364,1 653,8 289,7 

Торговля, сфера услуг ремонта 985,0 1205,8 +220,8 

Транспорт и связь 607,6 575,4 -32,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 256,8 107,6 -149,2 

Государственное управление 301,3 383,5 +82,2 

Образование 743,8 870,8 +127 

Здравоохранение и социальные услуги 417,4 405,6 -11,8 

Предоставление прочих видов услуг 338,2 230,2 -108 

Составлено авторами  по статистическим данным [3] 

 

Для развития экономики нашей страны необходимо задействовать основную 

рабочую силу в таких отраслях экономики как обрабатывающая промышленность, 

транспорт и связь, туризм, машиностроение. Необходимо развивать отрасли 

хозяйства, которые полностью смогут обеспечивать население страны товарами 

собственного производства. 

 

Таблица 3 – Уровень безработицы по областям Республики Казахстан в период с 

1995 года по 2015 года, тысяч человек 
Область 1995 2015 Динамика 

Акмолинская 37,7 23,5 -14,2 

Актюбинская 34,9 21,3 -13,6 

Алматинская 60,3 50,9 -9,4 

Атырауская 21,4 14,7 -6,7 

Восточно- Казахстанская 57,3 37,8 -19,5 

Жамбылская 48,9 29,7 -19,2 

Западно- Казахстанская 29,6 16,5 -13,1 

Карагандинская 52,0 36,7 -15,3 

Костанайская 48,2 27,6 -20,6 

Кызылординская 30,1 18,3 -11,8 

Мангистауская 18,5 15,1 -3,4 

Павлодарская 32,1 21,4 -10,7 

Северо- Казахстанская 33,1 17,5 -15,6 

Южно- Казахстанская 78,9 69,7 -9,2 

г.Астана 25,1 23,7 -1,4 

г.Алматы 52,9 43,9 -9 

Весь Казахстан  11,0 5,0 -6 

Составлено авторами по статистическим источникам [3] 

 

Противоположным занятости явлением выступает безработица, которая, как и 

снижение трудовой творческой активности, является фактором, углубляющим 
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социальную напряженность в обществе, что, в свою очередь, ослабляет 

экономическую безопасность страны. 

Уровень безработицы с 1995 года по 2015 года снизился на 6 тысяч человек в 

целом по всей стране. Сокращение  безработицы наблюдается в Восточно-

Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской иАкмолинской 

областях. Это связано  с изменением численности населения в этих областях за счет 

миграций в другие области и страны СНГ, с развитием экономики, подъемом 

производства,начиная с 1990-х годов, и, соответственно, увеличением количества 

рабочих мест.  

Перспективное изменение рынка труда в стране будет определяться 

преодолением неэффективных форм занятости населения, повышением продуктивной 

занятости и мобильности рабочей силы. Рациональное управление миграционными 

процессами, содействие в трудоустройстве безработного и самозанятого населения 

будет способствовать снижению бедности и повышению доходов населения. 

Таким образом, достижение оптимально высокой, структурно рациональной, 

экономически эффективной и социально обоснованной занятости - неотъемлемая и, в 

конечном счете, важнейшая составная часть процесса восстановления и дальнейшего 

подъема казахстанской экономики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА В СТАЛИ 20ГЛ ПО 

ВЕЛИЧИНЕ ЗЕРНА 

 

Скорость распространения продольных lc
 и поперечных tc

 ультразвуковых волн 

в изотропном материале определяются в соответствие с общеизвестными 

уравнениями [3] 
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где  - коэффициент Пуассона, 
E  - модуль упругости материала, 
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 - плотность материала. 

Измерения скорости распространения поперечных и продольных волн с высокой 

точностью позволяют вычислить модуль упругости, модуль сдвига, коэффициент 

Пуассона и модуль всестороннего сжатия. 

В сталях различия в обеих скоростях звука составляют менее 5%. Как правило, 

обе скорости звука под влиянием легирующих примесей уменьшаются, обычно это 

относится и к затуханию звука. Отклонениями от величины 
скмcl /93,5

для многих 

практических целей можно пренебречь, но в случае точного измерения толщины 

стенки это недопустимо. Между тем отклонение поперечной скорости звука на 1 % 

уже приводит к изменению угла преломления на 1,5° при его исходном значении 70°. 

Следовательно, в критических случаях, например при предельном угле для 

поверхностных или головных волн, это отклонение нужно учитывать. В таком случае 

определенную роль играет и уменьшение скорости звука с температурой и 

свойствами данного метала. 

При контроле тонких листов сказывается и влияние текстуры: у зигзагообразных 

поперечных волн получаются различные скорости звука и затухания в направлениях 

поперек и вдоль прокатки. У волн в пластинах влияние текстуры проявляется в том, 

что угол возбуждения, найденный для одного направления, для другого направления 

уже не является оптимальным. 

В кованом и катаном состоянии все стали хорошо проводят звук. Однако 

некоторые высоколегированные стали склонны к формированию крупного зерна, и 

поэтому в них могут наблюдаться большие различия в скорости звука от одного 

участка к другому. Это легко объясняется увеличением рассеяния пропорционально 

третьей степени размера зерна. Некоторые легированные стали имеют необычно 

низкое затухание, что для целей контроля может оказаться и невыгодным, потому что 

очень поздние многократные эхо-импульсы приводят к появлению ложных эхо-

импульсов. Для подавления этого эффекта нужно снижать частоту следования эхо-

импульсов. Представляется еще неясным, обусловливается ли этот эффект, 

наблюдаемый преимущественно в коррозионностойких никелевых сталях, влиянием 

легирования или мелкозернистости или же просто тем, что эти стали вследствие 

более «чистой» выплавки в электропечи содержат меньше загрязнений. 

По влиянию составляющих элементов никакой систематики не усматривается, 

однако состояние обработки (отжиг, закалка, термическое улучшение, холодная 

деформация) сказываются на скорости звука горазда сильнее, чем толщина зерен. 

Ранее рассматривались идеальные вещества, в которых звуковое давление 

ослаблялось только в результате распространения волны. В таком случае в плоской 

волне звуковое давление вообще не должно было бы снижаться на ее пути, а в 

сферической волне, как и в звуковом луче от искателя в дальнем поле, оно 

уменьшалось бы только обратно пропорционально расстоянию от источника. Однако 

все естественные материалы оказывают более или менее сильное влияние, 

дополнительно ослабляющее звук. Это вызвано двумя причинами – рассеянием и 

(истинным) поглощением; оба эти явления обозначают общим термином 

«ослабление» (иногда применяют выражение «затухание»). 

Рассеяние обусловливается тем, что материал не является строго однородным. В 

нем имеются граничные поверхности, на которых звуковое сопротивление внезапно 

изменяется, поскольку там соприкасаются по сути два вещества с различной плот-

ностью или скоростью звука. Такими неоднородностями могут быть, во-первых, 
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просто посторонние включения, например неметаллические включения в поковках 

или поры. Во-вторых, ими могут быть собственно дефекты материала — 

естественные или намеренно полученные, как пористость в материалах, изго-

товленных методами порошковой металлургии. Однако возможны и материалы, 

неоднородные по самой своей природе, например литейный чугун, который 

представляет собой конгломерат зерен феррита и графита, совершенно различных по 

своим упругим свойствам. В других случаях кристаллиты различной структуры и 

разного химического состава как бы пронизывают друг друга, как в латуни и сталях. 

Но даже если материал состоит только из кристаллов одного вида, он может быть 

неоднородным для ультразвуковых волн, если зерна расположены беспорядочно, 

поскольку отдельные кристаллы всегда имеют различные упругие свойства в 

различных направлениях, а следовательно, и разные скорости звука. Такие материалы 

называют анизотропными. Упругая анизотропия является обязательным свойством 

металлов, только у разных металлов она проявляется более или менее резко [2,4]. 

В веществах с очень большими размерами зерен по сравнению с длиной волны 

процесс рассеяния можно представить геометрически: на наклонной границе раздела 

волна разделяется на различные отраженные и прошедшие виды волн. Для каждой из 

этих волн такой же процесс повторяется и на следующей границе зерна. Таким 

образом, от первоначального звукового пучка все время отделяются составляющие 

волны, которые на своем длинном и сложном пути все в большей степени 

превращаются в тепло вследствие имеющегося также и истинного поглощения. 

В диапазоне частот, применяемых при ультразвуковом контроле, размеры зерен, 

как правило, бывают меньше длины ноли. В таком случае вместо геометрического 

расщепления происходит рассеяние, аналогичное рассеянию света прожектора на 

мелких капельках воды в тумане. При размерах зерна от 10001 до 1001  длины волны 

рассеяние практически еще не играет роли. Однако оно очень быстро усиливается, 

примерно пропорционально кубу размера зерна, и при 101 длиныволны до одной 

длины волны достигает такого влияния, при котором;; контроль уже невозможен, 

поскольку материал анизотропен. 

В сталях обычно не наблюдается простой структуры с одним приблизительно 

одинаковымразмером зерен и кристаллами одного типа[1]. Поэтому не, удивительно, 

что результаты здесь еще не поддаются четкому обозрению. Вместо размера зерна 

вначале приходится подставлять размер наибольшего встречающегося элемента 

структуры. 

 

Таблица 1 - Химический состав стали 20 ГЛ 

№ 

плав-

ки 

Массовая доля химических элементов 

С Si Mn 
S P Cr Ni Cu 

Ti Al 
Не более 

334 0,15 0,44 1,17 0,021 0,017 0,09 0,08 0,09 0,001 0,030 

 

По полученным фотографиям устанавливали количество, размеры, 

распределение структурных составляющих. Для определения объемной доли 

структурных элементов использовали линейный анализ. На рисунке 1 представлены 

фотографии исследуемых образцов при различных режимах термообработки, а на 

рисунке 2 приведен график, который показывает тенденцию укрупнение среднего 

размера зерна.  
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Рисунок 1 – Микроструктура стали 20ГЛ с различным временем выдержки печи 

при температуре 900C 

 

Особенно заметное уменьшение ослабления звука в большинстве металлов 

наблюдается при разрушении литой структуры в процессе обработки давлением, 

независимо от того будет ли она горячей или холодной, например при ковке, про-

катке, прессовании профилей и т. д. В некоторой небольшой части этот эффект может 

быть объяснен действительным уплотнением структуры вследствие уменьшения 

объема пор. Однако главным фактором оказывается процесс измельчения крупных 

зерен литого состояния при обработке давлением, вследствие чего уменьшается 

рассеяние. 

 

 
 

Рисунок 1 – Микроструктура стали 20ГЛ с различным временем выдержки печи 

при температуре 900C 
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Таким образом, ультразвуковые параметры в материале с разной 

термообработкой и размерами зерна изменяются, что свидетельствует о 

необходимости вносить соответсвующие поправки для получения достоверной 

информации. Это особенно важно при техническом диагностировании сварных швов 

сосудов и аппаратов, работающих под давлением, испытывающих знакопеременные 

нагрузки и воздействие повышенных температур.  
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БИОИНДИКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА ПО СОСТОЯНИЮ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

 

Город Усть-Каменогорск является областным центром Восточно-Казахстанской 

области и одним из самых крупных индустриальных центров Республики Казахстан. 

Обширная промышленная инфраструктура Усть-Каменогорска приводит к 

загрязнению окружающей среды опасными компонентами, в том числе включая 

тяжелые металлы.  

Тяжелые металлы могут поступать через корневую систему или 

непосредственно из атмосферного воздуха, причем, при различных условиях это 

соотношение различно. К особо опасным для деревьев в случае их накопления 

относят свинец, цинк, медь, кадмий, ртуть. 

Оценка качества среды становится принципиально важной задачей, как при 

планировании, так и при осуществлении любых мероприятий по 

природопользованию и обеспечению экологической безопасности. Одним из 

перспективных подходов является биоиндикация природной среды. Особое место 

среди биоиндикаторов занимают хвойные, которые отличаются повышенной 

чувствительностью к уровню загрязнения окружающей среды. 

Преимуществом методов биоиндикации и биотестирования перед физико-

химическими методами является интегральный характер ответных реакций 

организмов, которые[1]: 

- суммируют все без исключения биологически важные данные об окружающей 

среде и отражают ее состояние в целом; 

- выявляют наличие в окружающей природной среде комплекса загрязнителей; 
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-  в условиях хронической антропогенной нагрузки биоиндикаторы могут 

реагировать на очень слабые воздействия в силу аккумуляции дозы; 

-    фиксируют скорость происходящих в окружающей среде изменений; 

-  указывают пути и места скоплений различного рода загрязнений в 

экологических системах и возможные пути попадания этих веществ в организм 

человека. 

Выделяют два типа биоиндикаторов: чувствительный и аккумулятивный. 

Чувствительный - быстро реагирует значительным отклонением показателей от 

нормы. Например, отклонения в поведении животных, в физиологических реакциях 

клеток могут быть обнаружены практически сразу после начала действия 

нарушающего фактора. 

Аккумулятивный - накапливает воздействия без проявляющихся нарушений. 

Например, лес на начальных этапах его загрязнения будет прежним по своим 

основным характеристикам (видовому составу, разнообразию, обилию и пр.). Лишь 

по прошествии какого-то времени начнут исчезать редкие виды, произойдет смена 

преобладающих форм, изменится общая численность организмов и т.д. Таким 

образом, лесное сообщество как биоиндикатор не сразу обнаружит нарушение среды. 

Биоиндикаторы принято описывать с помощью двух характеристик: 

специфичность и чувствительность. 

Специфические биоиндикаторы на определенный тип воздействия реагируют 

определенным типом реакции. Биоиндикаторы, способные одинаково реагировать на 

изменение различных факторов среды относят к неспецифическим.  

При низкой чувствительности биоиндикатор отвечает только на сильные 

отклонения фактора от нормы, при высокой – на незначительные. 

Особое место среди биоиндикаторов занимают хвойные[2], которые отличаются 

повышенной чувствительностью к уровню загрязнения окружающей среды. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1 – Схема оценки окружающей среды по аккумулирующей способности 

хвойных деревьев 

 

В качестве образцов отобрана хвоя ели различных районов г. Усть-Каменогорска 

в апреле 2016 года. Данные параметров занесены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 –  Характеристика исследуемой хвои 
Параметры Район 30-й Гвардейской 

дивизии 

КШТ пос. Согра Защита 

Цвет Зеленый Зеленый Зеленый Зеленый 

Средняя толщина 1.0 мм 1.1 мм 1.0мм 0.9мм 

Средняя длина 19мм 20мм 19мм 18мм 

Хвойные деревья 
(аккумулирующая способность)

Оценка уровня 
загрязнения почв

Оценка уровня загрязнения 
атмосферного воздуха
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Степень повреждения хвои определяли по наличию пятен, некротических точек, 

некрозов.Классы повреждения хвои: 1 – хвоя без пятен; 2 – небольшое число мелких 

пятен; 3 – большое число желтых и черных пятен [3]. 

Данные по степени повреждения хвои занесены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Определение степени повреждения хвои 

Класс повреждения 

хвои 

Район 30-й Гвардейской 

дивизии 

КШТ пос. Согра Защита 

1 28% 28% 27% 19% 

2 50% 52% 49% 46% 

3 22% 20% 24% 35% 

 

По состоянию хвои наиболее загрязненным районом является Защита. 

Для определения содержания свинца в хвое, хвою высушивали, измельчали и 

озоляли в муфельной печи в течение трех часов при температуре 550
о
С. Затем 

полученную золу растворяли в 1н растворе азотной кислоты. Свинец определяли 

атомно-абсорбционном методом с помощью спектрометра МГА 915. 

Результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Содержание свинца, мг/кг в образцах хвои ели  

Название района Содержание свинца, мг/кг 

Район 30-й Гвардейской дивизии 1,34±0,17 

КШТ 1,32±0,21 

пос. Согра 1,46±0,14 

Защита 2,28±0,19 

 

В ходе исследования проведена биоиндикационная оценка хвои ели различных 

районов города Усть-Каменогорска. 

 По состоянию хвои образцов из различных районов г. Усть-Каменогорска 

установлено, что наиболее загрязнѐнным районом является Защита. Содержание 

свинца в хвое ели района Защиты имеет наибольшее значение, по сравнению с 

другими районами и составляет 2,28мг/кг. 
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ҼОЖ 004.09 

ҚАЛЫМ Н. 

А. Байтҧрсынов атындағы №20 орта мектептің «Математика» пҽні мҧғалімі, 

Ҿскемен қ. 

 

ҚАЗАҚТЫҢ БАЙЫРҒЫ ҚАРА ЕСЕПТЕРІ 

 

Замана талқысынан ҿтіп, ҿңі ҿзгерген де сҿлі қалған, кҿк шыбықтай майысқақ, 

атадан балаға мҧраға қалған, жҥрек қылының пернесі - ауызекі тараған 

математикалық есептерді жинап, ҧсынып отырмыз. Оның ҿз қыры мен сыры бар. Ҽр 

ғасырда ҿмірге келіп, қазақ ауылының тыныс-тіршілігін, ҽл-ауқатын, ҿмірге 

араласуын, мақсатқа жету ізін, философиялық кҥрмеуін, қазақ халқының тҽлімінің 

сыр-сипатын бейнелейді. Осыдан да оның ҿз ҥні, ҿз лебі, ҿз кҿзжасы, ҿз лебі бар. 

Қалай болғанда да екшеліп, бізге жеткен. Бҥгінгі кҥннің ой-ҿрісін де кҿрсетіп, қысқа 

орам, иіріммен қайыратын қағидалар келешекте де кҽдеге жарайтын асыл тас. Керек 

тастың ауырлығы жоқ дейді халық. Тоғыз тарау иірімдерінің бҥге-шегесін меңгеріп, 

зерде тезіне салып, керегенің кҿгіндей атқаратын қызметін тҥсіну, кҿген тҥймесін 

табу-есепті шешудің алтын балдағы. Алтын балдақ-қарашық біреу емес. Ол кҿп. Із 

кессең табасың. Есеп осыдан да сан қилы жауап табады. Ол қазақ халқының ауызекі 

тараған есебінің кемшілігі емес - артықшылығы. Қазақ халқының математикалық 

білімінің қолданыс жағы басымдау. Ол осынысымен қҧнды. Осылай десек те 

қазақтың білімінің тамыры терең. Олар қазіргі тілмен алғанда санаудың ҽр тҥрлі 

жҥйесін, мҽселен ҥштік, ондық, тоғыздық пайдаланған. 

Тҽуелсіз, тҧғырлы мемлекет ҿз ҧлттық тҽрбиесін ҧрпағына еркін дарыта отырып, 

танытар болса, ол елдің болашағы жарқын болатынына кҥмҽн жоқ. Ендеше, бҥгінгі 

егемендігімізді алып отырған заманда ҿз ҧлттық тҽрбиемізді насихаттап, халыққа 

таныту жолында ҧстанып отырған бағытымыз дҧрыс деп ойлаймын. Ел келешегі жас 

ҧрпақ тҽрбиесіне тікелей байланысты. Ҿйткені, бҥгінгі кҥннің жастары ертеңгі 

халқына қызмет ететін азаматтар. Жас ҧрпақтың кҿкірегіне білім нҽрін себе отырып, 

елдігімізді қайта жаңғыртып, адамгершіліктің дҽнін ексек, ана тіл 

ін бойына дарытып, ҧлттық рухта тҽрбиелесек, нҧр ҥстіне нҧр болып, еліміз кҿркейіп 

дамиды. Сол себепті, білім алу қаншалықты маңызды болса, жақсы, ҿнегелі тҽлім-

тҽрбие алу да соншалықты маңызды. Қыран болып аспанға қалықтап шығуымыз ҥшін 

бізге екі қанат қажет, ол қанаттың біріншісі – ҧлттық тҽлім-тҽрбие, екіншісі – жақсы 

білім арқылы берілетін адами қҧнды қасиеттеріміз.Ҧлттық қҧндылықтарымызды 

ҽлемдік деңгейге шығаруға қабілетті тҧлға тҽрбиелеу ҥшін : 

-оқушылардың ҧлттық сана – сезімін қалыптастыру; 

-жас ҧрпақ санасына туған халқына деген қҧрмет, сҥйіспеншілік, мақтаныш 

сезімдерін ҧялату, ҧлттық рухын дамыту; 

-ана тілі мен дінін, оның тарихын, мҽдениетін, ҿнерін, салт-дҽстҥрін қастерлеу 

сияқты міндеттерін орындағанда ғана басты мақсатқа жетеміз. Сондықтан мектеп 

тҽрбиесі – болашақ адам тҧлғасын қалыптастыратын орта. Оның негізгі ҿзегі 

ҿнегелілік қасиет болуы – ҿмір талабы. Ҽрбір тҽрбиелеп отырған азаматтарымыздың 

ҧлттық санасын оятып, жоғары деңгейге жеткізсек, сонда ғана біз ҽрі алғыр, ҽрі 

батыл, ҽрі шапшаң, ҿз заманымыз ақыл-ойын толық меңгерген, тайсақтауды 

білмейтін нағыз текті ҧрпақ тҽрбиеледік деп мақтанышпен айта аламыз. Ендеше 

қойнауы кенге толы жеріміздің байлығын, ырыс-қҧтымызды, дҽулетімізді тҿгіп 

шашпай ҧстайтын, жҥректерінде тҥйсік-танымы бар, ата-бабамыздың 
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бай тҽрбиелілік қҧралдарымен тҽрбиеленген жігерлі жігіттер, ибалы қыздар бҥгінгі 

қоғамның басты сҧранысы болып отыр. Патриотизмнің биік ҥлгісін сҿзімен де, ісімен 

де кҿрсете білген халқымыздбың біртуар азаматтарының бірі М. Жҧмабаев «Ҽрбір 

ҧлттың баласы ҿз ҧлтының арасында, ҿз ҧлты ҥшін қызмет қылатын болғандықтан 

тҽрбиеші баланы сол ҧлт тҽрбиесімен тҽрбиелеуге міндетті» деген екен. 

Халқымыздың бай тҽжірибесіне сҥйене отырып, ҿскелең ҧрпақты руханилыққа, 

ҿнегелілікке, мҽдениеттілікке тҽрбиелеу — мемлекеттің, білім беру мекемелерінің, 

жанҧяның алдында тҧрған маңызды міндеттердің бірі. Ҧрпақ тҽрбиесі ертеңді 

кҥтпейді. 

Олай болса, ҧлттық қҧндылықты жастайынан бала бойына сіңіре білсек еліміздің 

ертеңі ашық, келешегі жарқын да нҧрлы болмақ, несімен ерекшеленбек дегенде 

ҧлттық қҧндылығымен жҽне білімді ҧрпағымен дегеніміз жҿн болар. Елбасымыздың 

сҿзімен айтқанда, «Қазақстан біреулердің қазақтарға тартуы емес, олардың тарихи 

Отаны». Адам бойына біткен алуан қасиет, дарын туған топырақтан дариды. Осы 

адами қасиеттерді сабақ ҥрдісінде, сыныптан тыс жҧмыстарда оқушылардың бойында 

қалыптастыру жолдарын қарастырайық.Мектеп оқулықтарының мазмҧны кҿбіне 

жергілікті жердің мҽдениетін, тҧрмыс-тҧрпатын, ҧлттық қабылдауларды ескермей, 

дерексіз сипатта болады. Математика пҽнін оқытуда қазақ халқының ҧрпақ 

тҽрбиелеудегі ҿмір тҽжірибесінен, салт-дҽстҥрінен, шаруашылық жҥргізу 

тҽсілдерінен кҿрініс бере отырып оқытқан тиімді [1.28]. 

Ҧлттық дҽстҥрлі мазмҧндағы есептер, қазақтың қара есептері,ҧмытыла бастаған 

ҧлттық дҽстҥрлеріміз, сондай-ақ ертегі есептер, ҧлттық ойындар ,мақал-мҽтелдер, 

қазақтың байырғы ҿлшем бірліктері,қазақша жыл есептеулер т.с.с. оқушылардың 

ҧлттық дҥние танымын кеңейтеді. Ҧрпақтан-ҧрпаққа беріліп келе жатқан қазақ 

халқының ауызша есептері ауыз ҽдебиетінің бір жанры болып табылады. Логикалық 

ой қорыту жолымен шығарылатын халықтың байырғы есептері арқылы халық 

мҧрасымен таныса отырып, ҽр тҥрлі тҽсілмен шешуге болады. Халық есептерінің тҥрі 

сан алуан. Есептерді шешкенде жҽне жауабын тапқанда берілген шарттармен қоса, 

қазақ халқының тҧрмыс тіршілігіне тҽн кейбір деректерді ескеру қажет. Мысалы, 

«Мал айырбастау» деген есепте ірі мал иесі қойлы шаруаға: «Інгенімнің ҽр жілігі екі 

қой, биемнің екі жілігі ҥш қой, сиырымның ҽр аяғы бір қой», — дейді [2.12]. Қойлы 

шаруа ірі мал иесінің айтқанына келісіп, оған қырық алты қой береді де, орнына алған 

биесін мініп, інгенін жетектеп, сиырын айдап ҥйіне қайтады. Байырғы қазақ ғҧрпы 

бойынша ірі мал кейде «он екі жілік» ет есебімен бағаланған. Есептің логикалық 

тҥйіні де осында. Тҧрмыстық салт-ғҧрыптан туып, ойнақы кҥлкі, жарасты ҽзілге 

қҧрылған ауызша есепті шешу кісінің дҥниетанымын байытуға, есепке деген 

қҧштарлығын арттыруға, сол арқылы ойын ҧшқырлауға септігін тигізеді.. Ендеше, 

ҧлтық мазмҧнды есептерді шығару – бҧл адамның ойлау қабілетін дамытып, 

логикасын жетілдіріп, тез ойлауға, алғырлыққа, тапқырлыққа тҽрбиелеп, халқының 

ҿткен ҿміріне кҿз жібертеді. Мысалы-1 «Алты қанат киіз ҥйге екі мысық келіп кірді 

де, бірінші керегенің тҥбіне екеуі балалап, ҽрқайсасы алтыдан балалады. Олардың 

бҽріде мысық болып ҿсті де, тағыда алты-алтыдан балалады, т.с.с. осылайша ҽр 

керегенің тҥбіне барып балалап шықты».Сонда киіз ҥйден неше мысық ҿсіп шығады? 

Мысалы-2 «Екі сегіз он алты, жҽне сегіз, жҽне алты жанап жҥрген бір алты, 

қосындысы неше алты?» Шешуі:2•8=16+8+6+6=36=6•6. Ҧлттық мазмҧнды есептер 

адамдарды аңғарымпаздыққа, алғырлыққа, ой ҧшқырлыққа тҽрбиелейді.Мысалы: 7- 

сыныптағы: Тендеулер жҥйесін қҧру тақырыбына: «Қаз бен тҥлкі» ертегісін оқи 

отырып, мына теңдеуді шешеміз: «Тҥлкісін аярлыққа бермейтін дес,Кҿрейін сенде 
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қанша ақыл мен ес. Балапан, кҿжек санын ҿзің тапшы. Аяқтарды 94, басы 35» Есептің 

мҽтінін тҥсіну.Тҥлкінің айлакерлігі, қаздың ақылдылығы, балапанда- 2 аяқ, кҿжекте -

4 аяқ.Теңдеу қҧру: Балапан саны – х. Кҿжек саны – у Балапанда 2 аяқ – 2х. Кҿжекте 4 

аяқ – 4х. Сонда Теңдеулер жҥйесі шығады.Теңдеулер жҥйесін шешу.Есептің жауабы: 

23 балапан, 12 кҿже[3.7].Адамзат қоғамының дамуының алғашқы кезеңдерінің ҿзінде-

ақ ҿмір сҥруге керекті білім пайда бола бастаған. Ҿздерінің пайдаланып жҥрген 

ыдыстарының кҿлемі, жҥріп ҿткен жерінің алыстығы, бағып жҥрген малының санын, 

ҿз жерінің ауданын білу ҥшін ондай шамаларды ҿздері ҿте жиі қолданатын сҽйкес 

шамалармен салыстыру пайда болған. Қазақтың байырғы ҿлшем бірліктерін 

ертеректе тҧрмыста қолданған. Мысалы: ҧзындықты адам ҿзінің қадамымен, 

қысқалау ҧзындықты саусақтарының ҽр тҥрлі ҿлшемімен салыстыратын болған. 

Қазақтарда ҽртҥрлі ҿлшемдер жиі кездеседі.Мысалы: 1. Қозы кҿш жер орта есеппен 

14,5 км. 2. Кҥзгі кҿш жер орта есеппен 25,5 км. 3. Орта кҿш жер орта есеппен 90 км. 

Адамның дене тҧрқына байланысты:-ҧзындық ҿлшемі: елі, сҥйем, тҧтам, 

білем,шынтақ, қолтық, сынық, қарыс, сҥйем,қҧлаш, табан, адым,аттам. Тереңдік 

ҿлшемдері:-тобыққа дейін, тізеге дейін, белуардан, кісі бойы. Адамдар ерте заманнан-

ақ ҿз ҿміріндегі кейбір қҧбылыстардың аспан денелерінің қозғалысымен, кҥн мен 

тҥннің,судың келуі мен қайтуының, кҥн қызуымен байланысты екенін байқаған. 

Кҿптеген қҧбылыстардың белгілі бір мерзімде қайталанып отыратынын анықтағаң. 

Ҿмір тҽжірибесінде осыны байқап, ҿздерінше қорытынды жасаған. Осының 

нҽтижесінде 12 жылға 12 хайуанның атын беріп, сол бойынша адамдардың қай жылы 

туылғанына қарап,адамдардың мінезінің жақсы жаман жақтарын білуге,болашағына 

болжам жасауға болады деп тҥйіндеген. Мысалы 1937 жылы туған адамның мҥшел 

жылы сиыр болады.Ол былай есептеледі: 1937+9=1946: 1946/12 162 тиеді де,2 қалдық 

қалады.демек ол адамның мҥшел жылы сиыр. Сондай-ақ жыл он екі ай аттарын 

саусақтың буындары арқылы белгілеп,жеті аптаны жҽне ҽр айдың соңғы кҥнін 

анықтаған. Қолдың алақан буындары 7 аптаны кҿрсетеді.Бҥгін, ертең, бҥрсҥгін, арғы 

кҥні, ауыр кҥн, соңғы кҥн, азына. Ал ҽр айдың соңғы кҥнін, яғни ай нешесінен 

аяқталатынын да тҿмендегідей анықтаған. Мысалы: 31 кҥннен аяқталатын айлар 

қаңтар, наурыз, мамыр, шілде, тамыз,қазан, желтоқсан. (29) 30 кҥннен аяқталатын 

айлар: ақпан, сҽуір, мамыр, маусым, қыркҥйек, қараша. Халқымыздың осы есептері 

бҥгінгі кҥнге дейін ҿз кҥшін жойған емес. Салт-сана, дҽстҥр сияқты ҽр халыққа ҿзіне 

тҽн ҧлттық ойыны болады. Есептердің біразы ертегі ретінде де кездеседі. Мақал-

мҽтелді де есеп мазмҧнына сҽйкес орынды қолдануға болады [4.10]. Халық 

есептерінің ойындарының қай-қайсысын алсақ та ойландыруға, ойлауға жетелейді, 

соны талап етеді. Сайын дала тҿсінде кҿшіп қонып жҥрген халқымыз баға жетпес 

осынау асыл қазынаны киелі дҥниесіндей қастерлеп ,ҧрпақ санасына 

сіңіріп,болашаққа мҧра етіп қалдырған. Мҧғалім ҽр сабақта жасҿспірімдерге білім 

беріп қана қоймайды, ҧлттыққҧндылықтармен ҧштастыра отырып, азаматтыққа, 

адамгершілікке тҽрбиелейді.  

Қазақ педагогикасының математикалық астарлары да тҥрліше. Олар  біресе 

жҧмбақ, біресе ҿлең, біресе қарасҿз, біресе ертек, біресе ілмек, біресе  тҧзақ, біресе 

сиқырлы ой айту тағы басқа тҥрде кездеседі. Халық есептерінің ҿзімен туыстас, 

жалғас, кҿршілес елдердің салт-санасымен астарласып, ҥндесіп, қабысып 

жататындығы бар [5.35]. Барған жерін Балқан тау, О да біздің кҿрген тау, - демекші, 

қытайдың буы, орыстың ну-фуы, қазақтың тҥуі тҥп тамырлас. Қазақтың байырғы 

математикасында пҽнаралық байланыс ҿте кең дамыған. Соның ішінде ҽдебиет 

пҽнімен байланысты байқауға болады. Қандай есепті алсақ та, мақал немесе нақыл 
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сҿзбен тҥйінделген. Бҧл тҥйіндеулерге зер салсақ, ҽрқайсысының тҽрбиелік мҽні зор. 

Тҽрбие - сан қырлы. Ата-тегінің табысын айту, халқыңның дҽстҥрін сақтау, оны ҿз 

заманыңның қағидаларымен шендестіру тҽрбиенің бір кҿзі. 
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СВАРКА УПРУГИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ 

АУСТЕНИТНОГО СПЛАВА 36НХТЮ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Х18Н10Т 

 

При изготовлении приборов теплотехнического контроля используются 

различные упругие чувствительные элементы (пружины, манометры, сильфоны, 

трубки Бурдона и др.). В большинстве случаев упругие чувствительные элементы 

(УЧЭ) для своей работы нуждаются в неподвижном присоединении к 

соответствующим частям прибора, т.е. заделке. Заделка может оказывать влияние на 

характеристику УЧЭ и точность работы прибора в целом. Требования, 

предъявляемые к заделке сильфонов, сводятся, в основном, к следующему: 

надежность крепления, отсутствие потерь на трение, герметичность и вакуумная 

плотность соединения, а также максимальная разгрузка места соединения от вредных 

напряжений. Выбор метода соединения сильфонов с арматурой определяется 

условиями работы сильфона в приборе, его материалом и конструкцией 

присоединяемых элементов [1]. 

Заделка сильфонов в арматуре производится, как правило, путем сварки, при 

этом часто используется соединение из разнородных материалов, например, 

сильфонов из сплава 36НХТЮ, а арматура из нержавеющей стали типа Х18H10T.  

В аустенитном дисперсионно-твердеющем сплаве 36НХТЮ после закалки от 

температур 950-1050°С и последующего старения при температуре 700°С в течение 4 

часов формируется структурная неоднородность, которая обусловлена 

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 
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частиц -фазы наибольшая, а тормозящее влияние непрерывного распада на 

мигрирующий фронт реакции минимально [2]. 

Ранее [3], также было установлено что в сплаве 36НХТЮ, закаленном от 

температуры 1050°С в течение 7 минут после дуговой сварки и последующего 

старения при 700°С в течение 4 часов также формируются макро – и микро 

структурная неоднородности в виде литой зоны, зоны термического влияния и 

основного металла.  

Соединение разнородных материалов и сплавов связано с определенными 

трудностями, которые возникают, в основном, вследствие различия 

кристаллохимических и физических свойств соединяемых материалов. К физическим 

свойствам, которые существенно влияют на процесс соединения, относятся: 

температура плавления, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения, 

удельного электро – сопротивления и др. Кристаллохимические свойства (тип 

кристаллической решетки, величина атомных радиусов и строение электронных 

оболочек) определяют характер взаимодействия металлов, а следовательно, и 

природу образующихся в зоне соединения фаз, существенно влияющих на прочность 

и работоспособность соединения в целом.  

Соединение разнородных по своим физико-механическим свойствам материалов 

можно обеспечить двумя принципиально различными способами – сваркой 

плавлением и формированием соединения в твердом состоянии. Два способа 

соединения отличаются друг от друга: 

1. Различным уровнем температуры нагрева – при сварке с расплавлением. 

Тсв= Тпл+200°С, а при сварке в твердом состоянии Тсв=0,9Т пл. 

2. Различной степенью деформации зерен материала в приконтактной области 

– при сварке в твердом состоянии она составляет около 30-40%, в то время как при 

сварке с расплавлением деформированные зерна расплавляются и их в зоне 

соединения практически нет.  

3. При сварке с расплавлением присутствует межфазная граница – жидкий 

металл – твердая нерасплавленная подложка. В соединении, выполненном в твердом 

состоянии, такой границы нет. 

В связи с тем, что узлы упругих чувствительных элементов, например, 

мембранных блоков, после сварки подвергаются старению, свойства сварных 

соединений УЧЭ будут во многом определяться видом соединения, который был 

получен при сварке. Поэтому целью настоящей работы было исследовать 

работоспособность узлов УЧЭ, а также структурные особенности соединения 

разнородных сплавов, полученные разными видами сварки, и сделать вывод о 

преимуществах и недостатках каждого из них. 

На рис.1а приведена микроструктура сварного соединения мембраны из сплава 

36НХТЮ с арматурой из нержавеющей стали, выполненной контактной сваркой с 

расплавлением. При таком виде сварки происходит выдавливание жидкого 

окисленного слоя из зоны контакта и дробление при пластической деформации 

участков крупного зерна, а в расплавленном литом ядре наблюдается интенсивное 

перемешивание материала. Кристаллизация начинается с наружных стенок и при 

этом дендритные кристаллы растут к центру ядра, где могут образоваться усадочные 

раковины. Характерная дендритная структура литого ядра показана на рис.1 б. 

При окончательной термической обработке мембранного блока формируется 

крайне неоднородная структура (рис.1 б). В мембране из сплава 36НХТЮ интенсивно 

протекает прерывистый распад с выделением  γ
'
-фазы. Объемная доля прерывистого 
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распада вблизи места соединения составляет 50-60% (рис.1 г). В арматуре из 

нержавеющей стали происходит выделение карбидных и нитридных фаз (Ti, C, TiN, 

Me23C6  и др.), а также η-фазы, приводящей к охрупчиванию зоны сварного 

соединения. 

Из-за различия химического состава свариваемых материалов кроме 

структурной неоднородности в сварном соединении возникает и химическая 

неоднородность, которая может существенно влиять на эксплуатационные свойства 

изделия. Для исследования химической неоднородности был использован локальный 

рентгеновский микроанализ на приборе «MS-46 Cameca».  

На основании изучения распределения легирующих компонентов в зоне 

сварного соединения после сварки с расплавлением и последующего дисперсионного 

твердения, а также электронно-микроскопических исследований  следует, что после 

сварки с расплавлением в литом ядре наблюдается дендритная и зональная ликвация 

и повышенное содержание карбидных и нитридных частиц. Вследствие 

существенного различия в химическом составе соединяемых изделий в литом ядре 

наблюдается переменная концентрация легирующих элементов.  

 

Таблица 1 – Химический состав основных компонентов сплава 36НХТЮ и 

нержавеющей стали Х18H10T 
Марка сплава Fe Ni Cr Ti Al Mn Si C 

Мембрана 

36НХТЮ 

осн. 36,0 12,8 3,1 1,02 1,0 0,5 0,03 

Штуцер  

Х18H10T. 

осн. 10,6 18,2 0,38 0,91 0,96 0,38 0,1 

 

 
 а                                                           в 

 
                      б                                                                        г 

Рисунок1 - Микроструктура зоны сварного соединения мембраны (вверху) из 

сплава 36НХТЮ с арматурой (внизу) из нержавеющей стали после сварки с 

расплавлением: 

а) общий вид после сварки, х170; 

б) дендритная структура литого ядра, х300; 

в) общий вид после сварки и старения при 700 С, 4 часа, х170; 

г) прерывистый распад в мембране, х450 
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На рисунке 2 представлена микроструктура зоны сварного соединения 

мембраны из аустенитного дисперсионно – твердеющего сплава 36НХТЮ с 

арматурой из нержавеющей стали Х18Н10Т после сварки в твердом состоянии.  

 

 
      а        б  

 

 
 в                                                        г 

Рисунок 2 - Микроструктура зоны сварного соединения мембраны из сплава 

36НХТЮ (верх)  с арматурой из нержавеющей стали (низ) после сварки в твердом 

состоянии: 

а) общий вид сварного соединения, х170; 

б) общий вид после сварки и старения, х170; 

в) деформированный рельеф в штуцере вблизи зоны сплавления, х 3800; 

г) микротрещины и локальное оплавление границ зерен вблизи линии 

сплавления, х 16000 

 

Для сплава 36НХТЮ установлены оптимальные температурно – скоростные 

условия проявления эффекта сверхпластичности. Оказывается, что в интервале 

температур 840 – 920°С наблюдается резкое увеличение пластичности до 730 % при 

скорости деформации 6,4 х 10 
-2

 с
-1 

[4]. При шовной (контактной) сварке в таком 

температурном интервале происходит размягчение материала и существенно падает 

напряжение на зажимах за счет уменьшения контактного сопротивления. Таким 

образом, отмеченный эффект в какой – то степени уже проявляется, даже при весьма 

высоких скоростях сварки. По – видимому, даже только уменьшая скорость сварки 

можно реализовать эффект сверхпластичности и получить качественное сварное 

соединение, при этом усилия на роликах будут снижены в десятки раз. Однако этот 

вопрос требует более основательного исследования и уточнения технологических 

режимов сварки.  

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1.  В сварных соединениях сплава 36НХТЮ и нержавеющей стали Х18Н10Т 

формируется структурно – химическая неоднородность.  

2. Возможна реализация  эффекта сверхпластичности при контактной сварке. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ГЕОСАЯСИ ЖАҒДАЙЫ 

 

Қазіргі саяси проблемаларды зерттеудің салыстырмалы тҥрдегі ҿз алдына жеке 

бағыттарының бірі – геосаясат. Геосаясатты талдаудың ҿзіндік ерекшелігі саясаттың 

кеңістік - географиялық факторларын қарастырумен, макросаяси ҥрдістерді 

зерттеумен, тҧрақты жҽне ҧзақ мерзімді сипаттағы қҧбылыстарды ашатын ҧғымдар 

мен категорияларды кеңінен қолданумен байланысты. Мҧндай ғылыми амал ҽсіресе 

геосаяси проблемаларын қарастыру кезінде аса маңызды. Соңғы уақыттары 

геосаясаттың, геосаяси білімнің маңыздылығы айтарлықтай артты. Қазіргі кезде 

Қазақстанның геосаясаты туралы, геосаяси факторлары, геосаяси жағдайы жҿнінде 

жҽне т.б. туралы жиі естіледі. Алайда, осы тақырыпта сҿйлейтін адамдардың бҽрі 

бірдей геосаясат дегеннің не екенін жҽне оның мҽнінің неде екенін, пҽніне не 

жататынын жете айыра алмайды. Соған қарамастан геосаясат дҥние жҥзі тарихын 

пайымдаудың ерекше амалы ретінде қазіргі Қазақстанның шынайы саясаты 

тҧрғысынан ҿте ҥлкен пайдасы бар. Геосаясат ХІХ-ХХ ғасырлар тоғысында дҥниеге 

келді. Оны негіздеушілердің қатарына Фридрих Ратцел, Рудольф Челлен жҽне 

Хэлфорд Джордж Маккиндер жатады. Ілім ретінде геосаясат біртҧтас кҥйдегі ҽлем 

қарама - қарсы тҧрған негізгі кҥштер орталықтары арасында талас алмаға айналған 

кезде келіп шықты. Бҧл ҽлемде дау – дамай деңгейінің артуына ҽкеп соқты. Ҿз 

кезегінде бҧл жағдай дҥниені бҿлу дҽуіріндегі халықаралық қатынастардың нақты 

тарихи типін тҥсіндіруді қалыптастырып, ғылыми ізденіске итермеледі. Содан бері 

жҥз жыл ҿтті. Алайда ғылымда геосаясаттың мҽнін, пҽнін анықтауда жеткілікті тҥрде 

анықтық бар деп айтуға болмайды. Геосаясат ҧғымы тарихи кҿп мағыналы болып 

қалыптасты, бҧл оның ҽртҥрлі мағынамен байланысты маңызының араласып кетуіне 

ҽкелді. ХХІ ғасырға аяқ басқаннан бастап, геосаясатты саяси ғылымдардың қҧрамдас 

бҿлімі ретінде одан да ҽрі ҿзекжарды болатынын сеніммен атап айтуға болады. Бҧған 

ҽлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың кҿптеген жаңа жағдайлары мен 

факторлары себепші болып отыр, солардың арасында геосаясат алдыңғы қатарда тҧр. 

Осымен байланысты геосаясаттың аса маңызды ғылыми пҽндердің бірі екенін атап 

кҿрсетуіміз қажет, ҿйткені онсыз қазіргі ҽлемнің шынайылығын толықтай жҽне 
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қайшылықсыз анық тҥсіну мҥмкін емес. Геосаясатты дҧрыс тҥсіну ҥшін, ең алдымен, 

оның пҽнін айқындап, анықтама беру қажет. 

Геосаясат – бҧл саяси ғылымдар теориясының іргелі ҧғымдарының бірі, ол 

мемлекеттердің немесе мемлекеттер блоктарының аумақтық – кеңістікте орналасу 

ерекшелікті жағдайының негізінде локальдық, аймақтық, қҧрылықтық жҽне 

жаһандық халықаралық ҥрдістерге нақты тарихи ықпал етудің формасы мен орнын 

сипаттайды. Геосаясаттың тарихи қалыптасуы оның пҽні мен анықтамасын 

зерттеулерге байланысты. Геосаясатқа арналған жарияланымдардың молдығына 

қарамастан, « геосаясат» ҧғымына берілген анық анықтама ар деп айта алмаймыз. 

1916 жылы Р. Челлен « Мемлекет ҿмір формабсы ретінде » атты еңбегінде ғылыми 

айналымға енгізген « геосаясат» терминінің этимологиясы туралы сҿз етейік. Термин 

екі сҿзден тҧрады. « Геосаясат» терминіндегі префикс гео- (гректің де - Жер сҿзінен 

шыққан) ең басты болып табылады, ол кеңістікте тҧрған жерін білдіреді. « Геосаясат» 

ҧғымының екінші бҿлігі – саясат сҿзі (гректің politiкe – мемлекетті басқару ҿнері 

мағынасын береді). Геосаясат мемлекеттің (мемлекет топтарының) саясатында сҿзсіз 

зерттеудің негізіне жататын географиялық, кеңістіктік – аумақтық аспектіні 

қарастырып қана қоймайды. Ол планетадағы ҿмірді (планетааралық жҽне аймақтық 

кҿлемде), даму ҥрдістерін зерттейді, ҿйткені оларға мемлекеттер, аймақтар жҽне 

жалпы бҥкіл ҽлем тартылған, олардың ҿмір сҥру механизмдері, жалпы ҽлем 

қауымдастығы эволюциясының жҽне ҽсіресе оның сегменттерінің (соның ішінде 

мемлекеттер) қозғаушы кҥштері, негізгі қҧрылымдары мен субьектілері, стратегиялық 

бағытта, заңдылықтары, қағидаттары, тенденциялары. 

Соңғы уақытта геосаясаттың, геосаяси білімнің, ҽлемнің геосаяси 

архитектурасының маңыздылығы айтарлықтай артты. Қазіргі кезде Қазақстанның 

геосаясаты, геосаяси факторлары, геосаяси жағдайы жҿнінде жиі айтылады. Алайда 

осы тақырыпта сҿйлейтін адамдардың бҽрі бірдей геосаясат дегеннің не екенін жҽне 

оның архитектурасына не жататынын жете біле бермейді. Соған қарамастан геосаясат 

дҥниежҥзі тарихын пайымдаудың ерекше амалы ретінде қазіргі Қазақстанның 

шынайы саясаты тҧрғысынан ҿте ҥлкен пайдасы бар. Осымен байланысты 

геосаясаттың жҽне қазіргі ҽлемнің геосаяси архитектурасының аса маңызды ҿзекті 

мҽселелердің бірі екенін атап кҿрсетуіміз қажет. Ҿйткені онсыз қазіргі ҽлемнің 

шынайылығын толықтай жҽне қайшылықсыз анық тҥсіну мҥмкін емес. Қазіргі 

геосаясатты дҧрыс тҥсіну ҥшін, ең алдымен, оның архитектурасын білу керек. 

Қазіргі саяси проблемаларды зерттеудің салыстырмалы тҥрдегі ҿз алдына жеке 

бағыттарының бірі – геосаясат. Геосаясатты талдаудың ҿзіндік ерекшелігі саясаттың 

кеңістік - географиялық факторларын қарастырумен, макросаяси ҥрдістерді 

зерттеумен, тҧрақты жҽне ҧзақ мерзімді сипаттағы қҧбылыстарды ашатын ҧғымдар 

мен категорияларды кеңінен қолданумен байланысты. Мҧндай ғылыми амал ҽсіресе 

геосаяси проблемаларын қарастыру кезінде аса маңызды. Соңғы уақыттары 

геосаясаттың, геосаяси білімнің маңыздылығы айтарлықтай артты. Қазіргі кезде 

Қазақстанның геосаясаты туралы, геосаяси факторлары, геосаяси жағдайы жҿнінде 

жҽне т.б. туралы жиі естіледі. Алайда, осы тақырыпта сҿйлейтін адамдардың бҽрі 

бірдей геосаясат дегеннің не екенін жҽне оның мҽнінің неде екенін, пҽніне не 

жататынын жете айыра алмайды. Соған қарамастан геосаясат дҥние жҥзі тарихын 

пайымдаудың ерекше амалы ретінде қазіргі Қазақстанның шынайы саясаты 

тҧрғысынан ҿте ҥлкен пайдасы бар. Геосаясат ХІХ-ХХ ғасырлар тоғысында дҥниеге 

келді. Оны негіздеушілердің қатарына Фридрих Ратцел, Рудольф Челлен жҽне 

Хэлфорд Джордж Маккиндер жатады. Ілім ретінде геосаясат біртҧтас кҥйдегі ҽлем 
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қарама - қарсы тҧрған негізгі кҥштер орталықтары арасында талас алмаға айналған 

кезде келіп шықты. Бҧл ҽлемде дау – дамай деңгейінің артуына ҽкеп соқты. Ҿз 

кезегінде бҧл жағдай дҥниені бҿлу дҽуіріндегі халықаралық қатынастардың нақты 

тарихи типін тҥсіндіруді қалыптастырып, ғылыми ізденіске итермеледі. Содан бері 

жҥз жыл ҿтті. Алайда ғылымда геосаясаттың мҽнін, пҽнін анықтауда жеткілікті тҥрде 

анықтық бар деп айтуға болмайды. Геосаясат ҧғымы тарихи кҿп мағыналы болып 

қалыптасты, бҧл оның ҽртҥрлі мағынамен байланысты маңызының араласып кетуіне 

ҽкелді. ХХІ ғасырға аяқ басқаннан бастап, геосаясатты саяси ғылымдардың қҧрамдас 

бҿлімі ретінде одан да ҽрі ҿзекжарды болатынын сеніммен атап айтуға болады. Бҧған 

ҽлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың кҿптеген жаңа жағдайлары мен 

факторлары себепші болып отыр, солардың арасында геосаясат алдыңғы қатарда тҧр. 

Осымен байланысты геосаясаттың аса маңызды ғылыми пҽндердің бірі екенін атап 

кҿрсетуіміз қажет, ҿйткені онсыз қазіргі ҽлемнің шынайылығын толықтай жҽне 

қайшылықсыз анық тҥсіну мҥмкін емес. Геосаясатты дҧрыс тҥсіну ҥшін, ең алдымен, 

оның пҽнін айқындап, анықтама беру қажет. 
Тҽуелсіз Қазақстан Республикасын ҿзіндік сыртқы саясаты ҧстанымын 

қалыптастыру қажет болды. Сыртқы саясаттағы негізгі мақсат — елдің кауіпсіздігін 
сақтау, саяси жҽне экономикалық қарым-катынастарда аймақтық, субрегионалдық 
қҧрылымдарға ену, тҽуелсіз мемлекет есебінде елдің дамуы ҥшін сыртқы қолайлы 
жағдайларды қарастыру жҽне оны тиянақтау. 

«Азия мен Еуропаның түйіскен жерінде орналасқан геосаяси жағдайы, 
экономикалық және әскери-саяси мүдделері, сондай-ақ қол жеткен қуаты 
Қазақстанды қазіргі халықаралық қатынастарда ӛзінің айналасындағы 
елдермен қауіпсіздігін, егемендігін, аумақтық тұтастығын құрметтеу 
қағидаларына негізделген тату кӛршілік аймағын құруға мүдделі ірі аймақтык 
мемлекет ретінде танытты». 

Бҥгінгі ҽлем кҥрделі де жан-жақты. Бҧрынғы кездегі идеологиялық қарама-
қайшылық (социалистік жҥйе — капиталистік жҥйе) енді жекелей мемлекеттердің 
экономикалық жҽне саяси беделіне ауысты. 

1993 жылдың 13 желтоқсанында Ҥкімет қаулысына Сҽйкес, ядросыз 
мемлекеттер қатарында Қазақстан «Ядролық қаруды таратпау жӛніндегі Келісімге» 
қосылды. Республика аумағында бірнеше жылдар бойы ядролық қару болып келді. 
Бірақ оны Қазақстан ҿз бақылауында ҧстай алған жоқ. Ендігі бірден-бір шешім — 
ядролық қарудан бас тарту еді. 1994 жылы ҥш мемлекеттің Еуропадағы 
қауіпсіздік пен ҿзара достық қарым-қатынастар жҿніндегі Будапештте ҿткен 
Кеңесінде Қазақстанның қауіпсіздігін сақтауға Ҧлыбритания, АҚШ жҽне Ресей 
мемлекеттері ҿз кепілдіктерін берді. 1995 жылы оларға Қытай мен Франция қосылды. 
Сҿйтіп, Қазақстанның тҿуелсіздігі, дербестігі, шекара біртҧтастығы мен қауіпсіздігі 
басты-басты ядролық державалар тарапынан кепілдікке алынды. 

Ядролық қаруды ҿз жерінен кҿшіру ҥшін республика 84 млм доллар алды. 1995 
жылдың 26 мамырында ядролық қарудың соңғы бҿлшектері республика аумағынан 
ҽкетілді. 1995 жылдың 30 мамырында Семей сынақ алаңында қалған ең 
сонғы ядролық заряд жойылды. 

90-жылдары ҽлемде бірқатар аса маңызды геосаяси жҽне экономикалық 
ҿзгерістер болды. КСРО-ның ыдырауы, бҧдан кейінгі Ресей жағдайын анықтау, 
бірігуге бет алған Еуропа мен реформадан кейінгі Қытайдың кҥшейе тҥсуі, 
бірқатар Азия аумағы мемлекеттерінің пайда болуы, жаңа халықаралық 
экономикалық жҥйенің қалыптасуы, т.б. Осы тҧрғыдан алғанда, Қазақстан ҿзінің 
сыртқы саясатында мына тҿмендегі аймақтық саяси одақтарға сҥйенеді: 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D1%83%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B4%D1%96%D2%A3_%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B4%D1%96%D2%A3_%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B4%D1%96%D2%A3_%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B8_%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D3%99%D1%83%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%96%D0%B7_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D0%B4%D0%B4%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D0%BD_%D3%99%D1%80%D1%96%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B6%D3%A9%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%96_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D0%BD_%D3%99%D1%80%D1%96%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B6%D3%A9%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%96_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC
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АҾСШК — Азиядағы ҿзара ықпалдастық жҽне сенім шаралары жҿніндегі кеңес 
— 1992 жылдың қазан айында болды. БҦҦ Бас Ассамблеясында Н.Назарбаев бҧл 
ҧйымды қолдап сҿз сҿйледі. 

Еуразиялық Одақ 1994 жылдың наурыз айындавы Мәскеуге сапары кезінде Н. 
Назарбаев бұл одақты құру жӛнінде мәселе кӛтерді. 

1992 жылдан бері Қазақстан Экономикалық ҿзара қарым-қатынас ҧйымына 
Иран, Пәкстан, Түркия, Әзірбайжан, Қазақстан, Ауганстан,  Қырғызстан, 
Тәжікстан, Турікменстан, Ӛзбекстан мҥше болды. 

Қазақстанның геостратегиялық басымдылығы ҥш бірдей ҽлеуметтік 
экономикалық жҽне ҽлемдік қатынастардың саяси орталығына негізделеді. Олар 
Солтҥстік Америка, бірігу бағытындағы Еуропа жҽне Тынық мҧхит аймағы. Орталық 
Азияда орын тепкен жас мемлекетке дҥниежҥзілік экономикалық кеңістікке шығу 
ҽлдеқайда тиімді. 

Қазақстанның геосаяси жағдайы, қазақстандық ҿнімдерді дҥниежҥзілік рынокқа 
шығару жолдарын іздестіру қажеттігі жан-жақты халықаралық байланыстар орнатуға 
қосымша негіз болды. 

Қорыта айтқанда, қазіргі геосаяси проблемалар ҽлемдік кеңістіктегі барлық 
мемлекеттер ҥшін аса маңызды болып саналады жҽне алға қарай табысты қозғалу 
ҥшін оларды дер кезінде шешу керек. Бҧл жерде ҽлемдік кеңестіктің кҿптеген 
елдерінің жҽне ҽлемнің ҿзекті мҽселелерін шешуде Қазақстанның геосаяси жағдайы 
аса маңызды. Соңғы кезде Қазақстанның ҿзінің бірегей геосаяси амалдары, 
тҧжырымдамалары пайда болды. Олар сыртқы жҽне ішкі геосаясатты жҥзеге асыруда 
айтарлықтай кҿмек кҿрсетіп отыр. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ 

 

Актуальные – значит очень важные для данного времени. Они должны быть 

сформулированы, опубликованы и должны обсуждаться научной общественностью. 

Вполне естественно, что сделать это – обязанность, прежде всего, академической 
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элиты. Однако, научная общественность всего мира не владеет такой информацией. 

Поэтому есть основания обозначить эти проблемы и опубликовать их. 

Наиболее обширная международная дискуссия ведѐтся сейчас по достоверности 

физических теорий ХХ века. И это естественно, так как теория - основной инструмент 

интерпретации экспериментов. Ошибочная теория приводит к ошибочной 

интерпретации экспериментов и формирует ошибочные представления о физических 

явлениях и процессах, управляющих формированием их результатов. 

Релятивистская ядерная физика как новое научное направление зародилась в 

Дубне (СССР) и Беркли (США) в 70-х годах. В Дубне на синхрофазотроне в 1970 г. 

были ускорены сначала дейтроны, а позднее и более тяжелые ядра, вплоть до серы с 

энергией 4,5 ГэВ на нуклон. В Беркли на ускорителе «Bevalak» были получены ядра с 

энергией до 2 ГэВ на нуклон. Идеяпервых экспериментов по наблюдению 

коллективных эффектов при взаимодействии релятивистских ядер была впервые 

высказана в работе [1;12]. Она состояла в том, что при взаимодействии 

релятивистских ядер возможно наблюдение вторичных частиц с энергией, 

превышающей энергию на нуклон в налетающем ядре, т.е. во взаимодействии может 

участвовать группа нуклонов. Экспериментально этот эффект был обнаружен в Дубне 

в 1973 г. группой профессора В.С.Ставинского и получил название ядерного 

кумулятивного эффекта. Впоследствии кумулятивный эффект был детально 

исследован как в ОИЯИ, так и в других научных центрах, в частности, в ИТЭФ 

(Москва) группой профессора Г.А.Лексина. 

Научная программа Лаборатории высоких энергий на собственной 

ускорительной базе в настоящее время концентрируется на исследованиях 

взаимодействий релятивистских ядер в энергетической области от нескольких сотен 

МэВ до нескольких ГэВ на нуклон с целью поиска проявлений кварк-глюонных 

степеней свободы в ядрах, асимптотических законов для ядерной материи при 

высокой энергии столкновений, а также на изучении спиновой структуры легчайших 

ядер [3]. Эксперименты в этом направлении проводятся с использованием 

ускорительного комплекса синхрофазотрон-нуклотрон. 

В последнее время программа исследований переходит в большей степени на 

нуклотрон, в то время как синхрофазотрон используется практически только для 

исследований споляризованным дейтронным пучком. В ближайшем будущем 

планируется получить поляризованный пучок на нуклотроне. Программа по 

релятивистской ядерной физике также нашла свое развитие в других научных 

центрах, таких как ЦЕРН (Швейцария), BNL* (США), GSI (Германия) и др., с 

которыми ОИЯИ тесно сотрудничает. 

Цель релятивистской ядерной физики - изучение свойств высоковозбужденных 

состояний материи на малых расстояниях, которое перешло в исследование 

релятивистских многочастичных систем. Становится ясно, что эксперименты в этой 

области имеют прямое отношение к главной проблеме физики сильных 

взаимодействий - квантовой хромодинамике больших расстояний (или малым 

относительным четырехмерным скоростям) и проблеме конфайнмента кварков. 

Труды международных семинаров «Релятивистская ядерная физика и квантовая 

хромодинамика», регулярно проводимых в Дубне, дают полное представление о 

развитии этой области в различных странахи исследовательскихцентрахна 

протяжениипоследних двадцати пяти лет [4]. Большое число проблем релятивистской 

ядерной физики концентрируетсяна одномнаучномнаправлении, а именно на поиске 

закономерностей в поведении релятивистских многочастичных систем. Изучение 
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этих закономерностей очень важно для астрофизики и космологии, для понимания 

явлений, происходящих в момент образования Вселенной в результате Большого 

взрыва. Знание этих закономерностей также необходимо для того, чтобы создать 

системы для электро- ядерных энергетических установок и решить проблемы 

уничтожения радиоактивных отходов от атомных электростанций. Для этой цели 

важно накопить и описать количественно экспериментальные данные по 

взаимодействиям релятивистских ионов с материей. Попытка найти 

фундаментальные законы природы, которые могут объяснить как можно больше 

явлений, играет весьма прогрессивную роль и является ведущим принципом 

фундаментальной науки. В результате успеха идеи калибровочной симметрии, 

определяющей лагранжиан взаимодействия, сложилось устойчивое представлениео 

том, что стандартная модель (СМ) может дать такие законы. В 1970-х годах стало 

ясно, что все основные понятия субатомной физики (кварки, глюоны, калибровочные 

поля и взаимодействия между ними) могут быть объяснены и все физические явления 

могут быть выведены путем простой дедукции, с использованием подходящего 

лагранжиана. Квантовая хромодинамика (КХД), основанная на принципах 

современной теории поля, входит в состав СМ и является фундаментальной теорией 

сильных взаимодействий [2;9]. 

КХД, которая трактует адроны как сложные объекты, состоящие из более 

фундаментальных конституентов- кварков и глюонов, должна, в принципе, описывать 

как асимптотические состояния, так и соответствующие фазовые переходы 

(например, переход от протоннейтронной к кварк-глюонной фазе ядра). С 

экспериментальной точки зрения одним из фундаментальных объектов, изучаемых в 

КХД, является кварк-глюонная структурная функция адронов и ядер. Однако 

применение КХД к ядро-ядерным столкновениям затруднено, в частности, в области, 

где как кварк-глюонные, так и нуклонные степени свободы важны и природа 

деконфайнмента и соответственно переход от обычной (нуклонной) ядерной материи 

к цветной кваркглюонной плазме не совсем ясны. Использование методов как 

статистической физики, так и квантовой теории поля не проясняет вопрос, 

применимо ли макроскопическое описание ядерной среды к релятивистским ядерным 

столкновениям. Эти вопросы имеют отношение к принципам, с помощью 

которыхсоздаютсяматематическиемодели,соответствующиефизическим процессам и 

состояниям. Мы думаем, что описание многочастичных состояний релятивистской 

ядерной физики в терминах макроскопических переменных (температура, давление, 

плотность, энтропия и так далее) хотя и привлекательно, но в целом затруднительно. 

В этой связи следует вспомнить принцип, подчеркнутый Гейзенбергом: физические 

законы и утверждения должны быть выражены только в терминах наблюдаемых 

величин. Настоящий обзор посвящен, в частности, обсуждению основных 

результатов направления, основанного на применении к релятивистской ядерной 

физике законов симметрии и подобия и других методов, включая некоторые методы 

статистическойфизики, которые не основываются на лангранжевском методе, но 

позволяют сконструировать модель, исходя из первых принципов [5]. Такой подход, в 

частности, позволяет следующее: 

1) Определить область ядерных столкновений, в которой нуклоны теряют свою 

идентичность и достигаются асимптотики по энергии; 

2) Предсказать существование кумулятивных процессов, демонстрирующих 

наблюдаемость многочастичных взаимодействий; 
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3) Дать унифицированное описание глубокоподпороговых, околопороговых и 

кумулятивных процессов; 

4) Дать количественное описание конечных состояний ядерных столкновений 

(множественные процессы) на основе концепции промежуточных асимптотик и 

принципа ослабления корреляций; 

5) Изучить адронные процессы с очень большой множественностью, описание 

которых не укладывается в рамки пертурбативной КХД. Они представляются 

принципиально важными как для понимания механизмов генерации вторичных 

частиц, так и для правильной оценки коллективных эффектов; 

6) Обнаружить локальное самоподобие конечных состояний ядерных 

столкновений; 

7) Дать количественное описание образования антиматерии в релятивистских 

ядерных столкновениях.  

Эти аспекты нашего подхода иллюстрируются большим числом 

экспериментальных данных, которые подтверждают справедливость сделанных 

утверждений. Однако следует отметить, что необходимы дальнейшие 

экспериментальные и теоретические исследования для установления связей между 

этими утверждениями и КХД. Крайне важнымпредставляетсяизучение струйна 

ядерных коллайдерах, что даст ответ на вопрос о связи между релятивистской 

ядерной физикой и КХД. Особый интерес представляет изучение кумулятивных 

струй.[3;16] 

Законы самоподобия и симметрии в релятивистской ядерной физике проблема 

описания ядерных процессов, как и всех других физических процессов, решается на 

основе введения пространства определяющих параметров, связывающих реальные 

физические объекты. Протон-нейтронная ядерная модель, описывающая структуру 

ядер и релятивистские ядерные процессы, лежит в основе обширной области 

современной физики. Она в существенной степени основана на законах симметрии и 

квантовой теории. Однако в релятивистской ядерной физике необходимо ввести 

концепцию ненуклонных степеней свободы, а также концепцию цветовых степеней 

свободы в ядрах. Идея о том, что материя состоитиз элементарных частиц, претерпела 

существенные изменения, но идея о том, что основной концепцией физики является 

концепция пространства, имеет фундаментальное значение. Сравнение пространства 

определяющих параметров с математическим пространством является существенным 

моментом в создании математических моделей. Сложность реальных физических 

ситуаций требует упрощенных описаний и определений области действительности 

(измеримости) введенных концепций. 

Столкновение релятивистских ядер приводит к рождению многих частиц и 

достаточно сложной картине взаимодействия. Как нуклонные, так и кварк-глюонные 

степени свободы проявляются в том же самом столкновении. Число параметров 

задачи является чрезвычайно большим, и очень важным становится отыскание 

инвариантов. Здесь весьма плодотворнымявляется применение идей, связанных с 

использованием законов симметрии, которые дают один из возможных подходов к 

решению задач релятивистской ядерной физики. Определим область применимости 

концепции «элементарная частица». По традиции под элементарными частицами 

понимают неразложимые структурные конституенты материи. Эта концепция 

сформировалась в близкой связи с идеей о дискретной структуре материи на 

микроскопическом уровне. При создании моделей элементарные частицы 

подразумеваются абсолютно идентичными и их ансамбли описываются квантовыми 
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полями, которые как раз являются основой математического пространства модели. 

Однако квантовая теория поля успешно применяется как к частицам, обладающим 

внутренней структурой, так и к составным объектам, например атомам гелия при 

низкой температуре. 

В Лаборатории высоких энергий Объединенного института ядерных 

исследований подготовлена и реализуется большая программа исследований с 

релятивистскими ядрами, поляризованными дейтронами и нейтронами, в которой 

активно участвуют физики из России и других стран-участниц объединенного 

института ядерных исследований, Дубна, а также из ряда других стран. В связи с 

получением выведенного пучка частиц и ионов из нуклотрона открываютсяновые 

перспективы исследованийв областирелятивистской ядерной физики и прикладной 

тематики. Создание нуклотрона делает Объединенный институт ядерных 

исследований, Дубна ведущим международным научным центром исследований по 

релятивистской ядерной физике и квантовой хромодинамике с использованием 

адронных систем. В мире нет других аналогичных действующих установок, 

играющих потенциально важную роль в этих исследованиях,особенно в переходной 

области от нуклонных степеней свободы в ядрах к кварк-глюонным степеням 

свободы. [11;15] 

В настоящее время наповестке дня стоит вопрос о совершенствовании 

нуклотрона и создании на его базе пользовательскогоцентра для исследованийпо 

релятивистскойядерной физике и решения прикладных задач с использованием 

релятивистских ионов в области энергий несколько ГэВ на нуклон. Для научной 

программы в этом направлении также важное значение имеют совместные 

исследования в других научных центрах, которые позволяют использовать 

накопленный опыт и осуществить проверку ряда сделанных предсказаний при более 

высоких энергиях. 
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ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

 

Экологическое образование – процесс обучения и просвещения личности, 

направленный на создание интегрированной системы экологических знаний и 

умений, поведения и деятельности. Целью экологического образования является 

форирование у личности мировозрения и мышления , ориентированного на 

организацию научно-обоснованной системы действий по гармонизации 

взаимоотношений общества с окружающей природной средой, обеспечивающей 

возможность долговременного экологического развития.  

Экологические знания – особый блок современного знания, который отражает 

системно-структурное взаимодействие в мире. Они опираются на знания  

естественных наук ( биология, география, химия, физика), а также социально –

гуманитарных  ( история, философия, социология, экономика).  

Начальным этапом приобретения экологических знаний является экологическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Экологичекое воспитание - систематическая 

педагогическая деятельность, направленная на развитие у учащихся экологической 

культуры. Оно  призвано заложить основы индивидуальной экологической культуры, 

дать экологические знания, воспитать любовь к природе. 

Для достижения этой цели нужно решить ряд взаимосвязанных задач в области 

обучения, воспитания и развития ребенка: 

1)формирование системы элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего как средства становления 

осознанно-правильного отношения к природе); 

2) развитие познавательного интереса к миру природы; 

3)формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

4)воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом;  

5)формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и 

явлениями; 

6)формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие 

себя как части природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и 

многообразие значений природы, ценность общения с природой); 
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7)освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, 

формирование навыков рационального природопользования в повседневной жизни; 

8)формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков элементарной 

природоохранной деятельности в ближайшем окружении; 

9)формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых 

своих действий по отношению к окружающей среде. 
К методам дошкольного экологического образования относят экологические 

занятия, наблюдения, игры Экологические занятия можно проводить с привлечением 
сказочных персонажей, но основываясь на научные данные (занятия  по теме 
«Озеро»  – водяной и Русалка).  

 Среди разнообразных методов экологического воспитания дошкольников 
важное место следует отнести наблюдению. Его сущность заключается в чувственном 
познании природных объектов, в познании их через различные формы восприятия – 
зрительное, слуховое, тактильное, обонятельное, и др. 

 Игра как метод экологического воспитания – это игра, специально 
организованная воспитателем и привнесѐнная в процесс познания природы и 
взаимодействия с ней. В игре ребѐнку предоставляется возможность решить 
множество проблем без утомления, перенапряжения, эмоциональных срывов. Для 
этого есть такие виды игр как «Как зовут тебя деревце»,  «Найди дерево по 
семечкам», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Что за птицы», «Отгадай, что за 
растение», «Четвѐртый лишний», «Волшебный экран», «Путешествие по глобусу», 
«Парочки» и другие. С удовольствием разучивают подвижные игры «Совушка – 
сова», «Перелѐт птиц», «Гуси – лебеди», «Море волнуется раз» и другие. 

В школьный период основными источниками информации в сфере 
экологического просвещения становятся научная и техническая информация как по 
общеобразовательным дисциплинам, так и гуманитарного характера (право, культура, 
этика, взгляды отдельных личностей). Ведущими видами деятельности у школьника 
становятся исследования, организационная и коммуникационная работа, творчество, 
труд, профессиональная ориентация. Экологическое воспитание в разном школьном 
возрасте имеет свою специфику, и развивать его необходимо, опираясь на возрастные 
психологические особенности и на изменение основных видов деятельности: 
поддерживаем уют в доме, вместе с детьми сажаем цветы и  деревья и ухаживаем за 
ними, гуляем всей семьей в лесу,читаем книги и журналы о природе, «общаемся» с 
животными. 

После школы ученики поступают в вузы и в процессе вузовской подготовки 
студенты должны осознать, что человечество стоит перед выбором: сохранение 
существующего взаимоотношения человека и природы или радикальное его 
изменение. Осознание бесперспективности второго пути развития должно 
стимулировать воспитание у студентов ответственности за качество своей 
профессиональной подготовки и гражданской зрелости. Все это предполагает 
масштабную переориентацию мировоззрения специалистов с высшим образованием. 
Сейчас от студентов требуется понимать, что такое экология и зачем ее нужно знать, 
и уметь применять экологические знания в производственной деятельности. Но 
главная цель – понимание происходящих процессов, понимание ответственности 
каждого человека за результаты своей деятельности 

В системе экологического образования особое положение занимает и 
преподаватель. Главная функция, определяющая роль учителя, – фасилитация (от 
англ. facilitation – создание благоприятных условий) – новый тип лидерства, 
основанный на совместной деятельности учеников и учителя, направленной на 
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достижение общей образовательной цели. При этом учитель не довлеет над классом 
как непререкаемый авторитет (это черта традиционной модели образования) и не 
находится в стороне от него (что в известной степени характерно для метода 
проектов). 

В структуру квалификационной характеристики педагога-эколога входят такие 
показатели, как готовность: 

-решать разные профессиональные задачи в условиях реальной практики;  
-конструировать содержание обучения экологии в рамках учебного плана 

учреждений; 
-обучать и воспитывать учащихся с учетом специфики экологического знания и 

видов экологической деятельности; 
-содействовать формированию у учащихся общей и экологической культуры, их 

подготовке к осознанному выбору профиля и последующему обучению в профильной 
школе; 

-использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения экологии; 
-обеспечивать уровень подготовки, соответствующий требованиям 

государственного образовательного стандарта; 
-использовать современные технологии сбора и обработки экспериментальных 

данных в соответствии с проблемой исследования в области экологического 
образования. 

Для эффективности экологического образования необходима разработка новых 
концепций и новых методов образования, способных изменить сложившийся 
пагубный тип экологического мышления и сформировать экологически культурную 
личность. 

Только экологическое образование, опираясь на культуру, формирует основу 
духовности и нравственности человека, позволяющие воспитывать новое поколение с 
правильными экологическими ориентирами и новой этикой. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

За последние годы в мире значительно ухудшилась экологическая ситуация.Рост 

потребления благ человеком привел к существенному увеличению объемов 

образования различных отходов. 

По данным МОСиВР РК в стране накоплено более 32 млрд тонн отходов, из них 

более 16 млрд тонн техногенных минеральных образований и около 6 млрд тонн 
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опасных отходов. Ежегодно образуется порядка 700 млн тонн промышленных 

отходов, из них токсичных - около 250 млн тонн[1]. 

Несмотря на то, что создание и регулирование системы управления отходами 

потребует больших временных и денежных затрат, разработка законодательной базы 

остро необходима, так как данные затраты будут в разы меньше тех, что, возможно, 

повлекут за собой последствия неконтролируемого выброса отходов. Кроме того, 

переработанные отходы могут быть вторично использованы в производстве, что 

позволит сэкономить средства на материалах и, возможно, улучшить качество 

продукции. 

Все отходы по происхождению делятся на: 

- отходы производства (промышленные); 

- строительные отходы; 

- отходы потребления (коммунально-бытовые). 

Промышленные отходы – это твердые отходы, полученные в результате 

жизнедеятельности производства, неиспользуемые остатки сырья, возникающие в ходе 

технологических процессов. Отходы, неиспользуемые в рамках данного производства, 

но применяемых в других производствах, являются вторичным сырьем [2]. 

При выработке основных направлений использования и переработки 

техногенных отходов следует объединить отдельные группы отходов на основе 

общности химического состава, свойств, технологий их получения и переработки. 

Это позволит разработать более универсальные технологии переработки и получать 

отходы с заданным комплексом свойств, а в дальнейшем и прогнозировать свойства 

композиционных материалов на их основе. 

Органические отходы (высокомолекулярные соединения и пластмассы, 

резинотехнические, древесные, бумажные и целлюлозно-тканевые отходы) могут 

быть, как правило, полностью утилизированы в тех отраслях, где были произведены. 

Кроме того, они могут быть использованы, например, как наполнители для 

производства облегченных строительных материалов (арболита, гипсоволокнистых 

изделий, полимербетонов и т.д.). Объемы образования этих отходов часто невелики и 

при нормальной организации процесса утилизации могут оказаться даже в дефиците. 

Органические отходы сельскохозяйственного производства и пищевой 

промышленности могут и должны перерабатываться с использованием уже 

существующих экологически чистых, безотходных биотехнологий. На рисунке 1 

показано распределение техногенных отходов. 

 
Рисунок 1 – Классификация твердофазных техногенных отходов по 

химическому составу 
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Лом черных металлов Лом цветных металлов 

Неметаллические 

отходы  

Металлические отходы 
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Из неорганических отходов в отдельную группу следует выделить весьма 

ценные металлосодержащие отходы. В основном, это лом цветных и черных 

металлов, который может быть переработан лишь в регионах, обладающих 

достаточно мощными металлургическими и машиностроительными 

производственными комплексами. Однако вопросы транспортировки к месту 

утилизации в настоящее время легко решаются из-за относительно высокой 

стоимости вторичного лома металлов. При этом существенные проблемы могут 

возникнуть только при переработке малогабаритного, многокомпонентного лома. В 

этом случае требуется разработка систем разделения, концентрирования отдельных 

металлов на основе пиро-, гидро- и электрометаллургических методов. 

Основную часть отходов как по тоннажу (иногда десятки миллионов тонн в год), 

так и по ассортименту занимают неорганические неметаллические отходы. 

Классификация этих материалов, определение направлений наиболее эффективных 

технологий переработки и использования возможно только при учете особенностей 

происхождения, техногенеза и т.д. Одним из эффективных направлений 

использования подобного сырья является промышленность строительных 

материалов. Однако на пути широкого и повсеместного использования техногенных 

отходов в промышленном производстве имеется ряд трудностей, преодоление 

которых возможно только при решении основного вопроса материаловедения – 

направленного формирования свойств техногенного сырья и готовой продукции на их 

основе [3]. 

Изучение возможности применения техногенных отходов, разработка научно-

обоснованной ресурсосберегающей технологии переработки отходов и получение на 

их основе конкурентоспособной строительной продукцииявляется актуальным и 

перспективным. 

Задача комплексного использования сырья– рациональная полнота извлечения 

основных и сопутствующих элементов, утилизация отходовдобычи, обогащения руд 

без нанесения урона окружающей среде. 

Утилизация образующихся отходов - приоритетная задача Актюбинского завода 

ферросплавов. Основная часть отходов металлургических производств на заводе 

представлена шлаками с остаточными концентрациями феррохрома.Вовлечение 

отходов во вторичное производство стало одной из основных  задач.В 2011 году на 

АЗФ внедрено мероприятие «Утилизация пыли путем производства огнеупорных 

кирпичей в вакуумно-термическом отделении». 

Текущие шлаки высокоуглеродистого феррохрома перерабатываются на 

участках цеха по переработке шлаков в готовый продукт – щебень. 

Основной потребитель шлаков — цементная промышленность, использующая 

до 75% их объема для производства гидравлических добавок производства 

портландцементов, шлакопортландцементов, шлакощелочныхцементов высоких 

классов. 

Из шлака товарного силикомарганца можно получить облицовочные плиты и 

блоки для берегоукрепительных сооружений, а также облицовочные плитки и 

изоляторы. Отвальный шлак может быть использован в качестве удобрения[4]. 

При исследовании физико-химических свойств техногенных отходов 

Актюбинского завода ферросплавов было установлено, что в образующихся 

продуктах остается значительное количество ценных компонентов, таких как 

соединения хрома, железа, кремния и других, поэтому вовлечение их в работу 
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действующего предприятия Казхром либо в другие отрасли народного хозяйства 

остается актуальной задачей. 

С помощью рентгенофазового анализа был установлен химический состав 

доменного шлака Актюбинского ферросплавного завода, спектр представлен на 

рисунке 2. 

а 

 

б

 
в

 

г

 
Рис. 2. РФА спектры техногенных отходов Актюбинского ферросплавного 

завода: 

а – РФА спектры доменного шлака, б – Диаграмма процентного содержания 

примесей в доменном шлаке, в – РФА спектры пыли с электрофильтров, г – 

Процентное содержание пыли с электрофильтров. 

 

Результаты рентгенофазового анализа показывают, что в отходах Актюбинского 

ферросплавного завода содержаться большое количество ценных компонентов.  

Поэтому есть возможность использования этого шлака в других отраслях, например, 

в производстве керамики, в качестве добавочного компонента. 

Техногенные отходы также широко применяются в строительной индустрии, на 

Ульбинском металлургическом заводе, в городе Усть-Каменогорск, где 

непосредственно выходящий из печи отход плавикового производства предприятия - 

техногенный ангидрит содержит примеси кислот, вследствие чего, его еще называют 

кислым.  

Промышленная переработка отходов должна производиться с предварительным 

обезвреживанием, утилизацией и ликвидацией неиспользованного остатка. 

В задачу направления входит:  

1) усовершенствование технологии производства фтороводорода и 

фторангидрита за счет создания узла «сухой» нейтрализации и отгрузки 

фторангидрита, а также модернизацию перемешивающего устройства в печи, что 

позволит реализовывать обезвреженный фторангидрит строительным фирмам, тем 
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самым снизит затраты на нейтрализатор и устранит экологические штрафы и 

прокурорские претензии по предотвращению загрязнения окружающей среды;  

2) создание и внедрение в промышленную эксплуатацию таких 

ресурсосберегающих технологий производства ангидритовых строительных 

материалов и изделий, как а) унификация техногенного ангидрита, получение 

ангидритового вяжущего и пластификатора цементных растворов и бетонов; б) 

получение листов сухой штукатурки, аналогов листам ГКЛ и ГВЛ. 

Для того, чтобы осуществить поставленные задачи в первую очередь 

необходимо создать технологически и экологически безопасный способ отгрузки и 

поставок фторангидрита потребителям.С целью дальнейшего использования 

техногенного ангидрита АО «УМЗ» необходимо нейтрализовать избыточное 

количество кислот. Специалистами федерального государственного учреждения 

«Центр Госсанэпиднадзора в Томской области» в июне 2004 года были проведены 

радиологические исследования техногенного ангидрита Сибирского химического 

комбината, результаты которого представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Результаты радиологического исследования техногенного ангидрита. 
№ 

п/п 

Наименование 

строительного 

материала 

Удельная активность радионуклидов, Бк/кг Аэфф., 

Бк/кг Cs-137 Ra-226 Th-232 K-40 

1 Техногенный 

ангидрит 
0,1712  

2,269 

8,503  

8,318 

3,12  

4,60 

0,0  

35,24 

12,59  

2,52 

Норма по НД: 

- СП 2.6.1.758-99 

НРБ-99 

- ГОСТ 30108-94 

     

370 

 

370 

 

По содержанию природных радионуклидов относится к 1 классу строительных 

материалов (Аэфф 370 Бк/кг) и может использоваться во всех видах строительства.  

Присутствие солей одновалентных металлов, например, поваренной соли - 

хлорида натрия, в определенных количествах в составе техногенного ангидрита 

вызывает повышение прочности ангидритовых строительных изделий. Наличие 

серной кислоты во фторангидрите препятствует образованию кристаллогидрата – 

двуводного гипса, таким образом, замедляет процесс схватывания в последствии 

получаемой строительной продукции. 

В связи с тем, что значительная часть строительной продукции не требует 

высоких прочностных характеристик (малоэтажное строительство, стяжки, 

самонесущие перегородки, а также отделочные материалы), то техногенный ангидрит 

представляет интерес для строительной промышленности, так как обладает 

вяжущими, пластифицирующими свойствами, может использоваться в качестве 

пигмента в строительных смесях и в качестве регулятора сроков схватывания 

(ингибитора) цемента. 

Фторангидрит обладает способностью образовывать гипсовый камень, что 

позволяет использовать его в качестве целевого продукта при производстве 

строительных материалов в основу которых входит гипс[5].Техногенный ангидрит 

является строительным материалом, занимающим 2-е место (после древесины) по 

своей экологической чистоте. 
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Важнейшее значение для рационального ресурсопользования имеет утилизация 

отходов, образующихся в сфере производства и потребления и являющихся во многих 

случаях ценным сырьем для изготовления товарной продукции. Переработка отходов 

производства и комплексное использование природного сырья наиболее полно могут 

быть реализованы в рамках территориально-промышленных комплексов.  

Таким образом, использование техногенных отходов различных промышленных 

производств в народном хозяйстве поможет решить проблемы по утилизации 

отходов, а также улучшить состояние окружающей среды. 
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ИРРАЦИОНАЛ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУДІҢ АЛГОРИТМДІК НҦСҚАУЛАРЫ 

 

Алгоритмдік бейімділік пен машық деп біз оқушылардың, студенттердің 

алгоритмді қҧрастыруға, орындауға жҽне қолдануға қажет негізгі іс-ҽрекетінің 

қалыптасқан жҥйесін айтамыз. Сондықтан, алгоритмді «алға қойылған мақсатқа жету 

жолында немесе берілген есепті шешу бағытында біртіндеп, қандай ҽрекеттер жасау 

керектігін орындаушыға тҥсінікті тҥрде ҽрі дҽл кҿрсететін нҧсқау» деп тҥсінеміз. 

Оқушыларды есептердің шешімін іздестіру ҥшін алгоритмдік ҧйғарымдарды 

ҽзірлеу мен оларды пайдалануға ҥйрету барысында ҿз теориялық білімін тереңдетіп 

қана қоймай, олардың біліктерін кҿтереді. 

Математикалық ҧғымдар мен ережелер енгізу, оларды практикалық есептер 

шығару ҥшін пайдалану алгоритмді жҽне дискретті, нақты, тҥсінікті, нҽтижелі болу 

сияқты қасиеттерін оқушылардың саналы тҥсінуіне жҽрдемдеседі.  

Мысалы, иррационал теңдеулерді шешімін іздестірудің кейбір ҽдістерін 

келтірейік. Мҧғалім оқушылармен бірлесе отырып, алдымен жалпы кезкелген 

теңдеуді шешу жҿніндегі мағлҧматтарын анықтап, жҥйелейді, сонан соң олар игеруі 

тиіс алгоритмдік ҧйғарымдарды қҧрастырады: 

1) берілген теңдеу қандай сандар жиынында қарастырылатынын 

2) анықтау;  

3) теңдеудің анықталу облысын табу;  

4) теңдеудің ақиқаттық жиынын қандай тепе-тең жҽне функционалдық 

тҥрлендірулер кеңітетінін айқындау; 

5) теңдеудің ақиқаттық жиынын қандай тепе-тең жҽне функционалдық 

тҥрлендірулер тарылтатынын айқындау; 

http://www.zakon.kz/
http://www.mining.kz/
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6) берілген теңдеудің  ақиқаттық жиынын табу.  

Теңдеудің екі жағын сҽйкес дҽрежеге біртіндеп шығару арқылы радикалдан 

қҧтылу иррационал теңдеулерді шешудің кең таралған тҽсілі.  

. Берілген теңдеу қандай сандар жиынында қарастырылатынын анықтау 

кезеңіне тоқталайық.  

1. .1x  

2. .05)2( 2xx  

Бҧл жерде екі жағдай байқалады. Бірінші теңдеу ҥшін аталған талап қажет емес 

болса, екіншісі ҥшін маңызды болып табылады. Нақты сандар жиынында жалғыз 

тҥбірі бар болса, басқа бір сандар жиынында ҥш тҥбір алуға болады. Есептің 

шартында бҧл талап алдын-ала беріледі.  

. Теңдеудің анықталу облысын ескере отырып, есептің шешімін іздестіру 

кезеңінде оның екі жағын квадрат дҽрежеге шығару тҽсілін қарастырайық. Мҧнда 

келесі тҥйінді есептер топтамасы алынады. 

 

1. .31x  

2. .2 xx  

3. .2 xx  

4. .1112 xx  

Енді осы алынған теңдеулер топтамасының ҽрбір теңдеуінің шешімдерін 

табайық. 

1. 
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,01
31

2
2

x

x

x

x

x

x
x

        Жауабы: .10  

2. 
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2
2

x

x

x

xx

x
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 Жауабы: .2  

3. 

.
.4

,1

,2

045

,2

)2(

,0

,2

22
2

2
2

x

x

x

xx

x

xx

x

x

xxxx

Жауабы: .4  

4. 
.11

,1

,
12

11

1112

,0

,
12

11

1112
2

x

x

x

xx

x

x

xx

                         Жауабы: {1; 11} 

Тексеру барысында бірінші жҽне тҿртінші теңдеулерді шешу кезінде бҿгде тҥбір 

кездеспейтінін байқаймыз, ал екінші жҽне ҥшінші теңдеулерді шешуде бҿгде тҥбір 

пайда болғанын кҿреміз, яғни теңдеудің ақиқаттық жиыны кеңейді. Есептерді 

шығарып болғаннан кейін студенттермен (оқушылармен) бірлесе отырып, қорытынды 

жасалады: мҧндай теңдеулерді шешу ҥшін олардың анықталу облысын табу жҽне 

оның ҿзгерісін есепті шешу ҥдерісінде қадағалап отырған жҿн. Бҿгде тҥбірлер бҧл 

жағдайларда теңдеуді шешу ҥдерісінде алынып қалады, сондықтан тексерудің қажеті 

шамалы.  
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. Қандай дҽрежеге шығарғанда теңдеудің ақиқаттық жиыны қалай кеңейетінін 

анықтау ҥшін келесі тҥйінді есептер топтамасы ҧсыныладыжҽне ол параллель 

салыстыру арқылы жҥзеге асырылады.  

1. .71 xx   2. 
.2524

2

1 3 3 xxx
 

3. 
.1486416

2

1 4 34 xxx
 4. 

.725
2

1 5 3 xxx
 

Кесте 1 – Шешімдер кестесі 
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05015

,71
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2
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x

x

xx

x

xxx

x

x
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Жауабы: {5}.  
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Жауабы: 25,1;0;25,1 . 
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Жауабы: {1}. 
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Жауабы: {-1; 0; 1}. 

 

Бҧдан басқа қандай жағдайларда теңдеудің ақиқаттық жиынында кеңею орын 

алатынын қарастырамыз. 

5. .1112 33 хx  

Тексеру барысында бҿгде тҥбір теңдеудегі алмастыру салдарынан пайда болды. 

Бҧл жерде бҿгде тҥбірдің пайда болуы теңдеуді шешуде пайдаланылатын 

тҥрлендіруге байланысты екеніне кҿз жеткізу маңызды. Осы мақсатта берілген 

теңдеуді шешудің екінші жолын келтіре кеткен орынды деп есептейміз.  

 

111333)1(31311121112 333 2333 xxxxxxxxx
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011)1(
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Жауабы: {1}. 

Басқа да теңдеулерді қарастыра отырып, қорытынды жасаймыз: бҿгде тҥбірлерді 

болдырмау ҥшін тҥрлендірулер барысында олар қалай пайда болатынын жҽне 

теңдеудің анықталу облысына тиістілігін бақылап отыру қажет. Сондай-ақ, олардың 

пайда болуы таңдап алынған тҥрлендіруге де байланысты екенін ескерген оңды. 
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IV. Теңдеудің ақиқаттық жиынын қандай функционалдық жҽне тепе-тең 

тҥрлендірулер тарылтатынын айқындау ҥшін мына есептер топтамасы алынды.   

 

1. .133)1( 23 3 xxxx  2. .5,1)5,1(62 xxx  

Теңдеуді шешу барысында жіберідген қателерді табыңыз жҽне оның дҧрыс 

шешімін келтіріңіз.  

 

1. 133)1( 23 2 xxxx )1)(1(33)1(
3 2 xxxxx 133

3 2 xxx  

.01

,1
0)1)(1(0113333

2

23232

xx

x
xxxxxxxxx

 
Жауабы: {-1} 

2. 5,1)5,1(62 xxx 5,1962 xxx 5,1)3( 2 xx  
5,13 xx .5,13  

Жауабы: Ø. 

133)1( 23 3 xxxx  теңдеуін шешкенде ақиқаттық облысының тарылуы 

болды, 1 тҥбірі жоғалды. Ол теңдеудің екі жағын да ( 1x ) ҿрнегіне бҿлу кезінде 

орын алды. Екінші жағдайда квадрат тҥбірдің анықтамасын дҧрыс 

пайдаланбағандықтан 2,25 тҥбірі тҥсіп қалды.  

Егер функцияның қайтымдылығы шарты тҧжырымдалса, онда тҥбірдің жоғалуы 

орын алмайды. Егер функция теңдеудің анықталу облысында қайтымды (қайтымсыз) 

болса, онда тҥбір жоғалмайды (жоғалады). 

Теңдеудің анықталу облысының ҿзгерісін мҧқият қадағаласақ, тҥбірдің 

жоғалуын байқаймыз.  

Соңынан иррационал теңдеулерді шешудің алгоритмдік нҧсқаулары 

тҧжырымдалады. Иррационал теңдеулерді шешу ҥшін қажет: 

1) берілген теңдеу қандай сандар жиынында шешілетінін анықтау;  

2) теңдеудің анықталу облысын табу;  

3) егер мҥмкін болса, радикалды оқшаулау жҽне теңдеудің анықталу облысын 

алдын-ала айқындау; 

4) теңдеудің екі жағын да бірдей дҽрежеге шығару жҽне теңдеудің ақиқаттық 

жиынының кеңеюуін қадағалап отыру; 

5) басқа да тҥрлендірулер орындау барысында (теңдеудің екі жағын да бірдей 

ҿрнекке бҿлу, айнымалы енгізу) теңдеудің ақиқаттық жиынының кеңеюуін немесе 

тарылуын ҽрқашан мҧқият қадағалап отыру; 

6) берілген теңдеудің  ақиқаттық жиынын табу жҽне жауабын жазу. 
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ҼОЖ 539.214 

ҚҦМАРБЕКОВА Ш.Ш., ЕРБОЛАТҦЛЫ Д. 

Дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы облыстық мамандандырылған 

мектеп-гимназия-интернаты, Ҿскемен қ. 

 

Fe-Ni-Cr НЕГІЗІНДЕГІ 36HXTЮ ҚОРЫТПАСЫНЫҢ  

АСҚЫНПЛАСТИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ  

 

Зерттеу материалы ретінде дисперсиялық-қатайғыш коррозияға тҧрақты, 

асқынпластикалық (АП) қасиетке ие,Fe-Ni-Cr негізіндегі 36НХТЮ қорытпасы 

алынды. Бҧл қорытпа серпімді сезгіш қҧрал элементтерін (серіппелерді, 

мембраналарды, сильфондарды жҽне т.б.)дайындауда, кҥшті агрессивтік ортада 

жҧмыс істеу ҥшін жҽнеберік материал ретінде ҿнеркҽсіпте кеңінен қолданылады. 

Осыдан бҧрын [1] жҧмысында 36НХТЮ қорытпасының АП қасиеті 50%-ға 

илектелгеннен кейін зерттелді. Ал осы жҧмыста 36НХТЮ қорытпасының 

асқынпластикалық деформациялануы (АПД) 80%-ға илектелгеннен кейін зерттелді. 

[1] жҧмысында (АПД) 50%-ға илектелген  36НХТЮ қорытпасының ҥйлесімді 

режімін анықтау ҥшін 800°С, 900°С жҽне 920°С – та, ε=1*10
-2

 мм/с жылдамдығымен 

жоғары температураларда ҥлгілер бірості созылды. Нҽтижелер бойынша 900°С–та ен 

максимал салыстырмалы ҧзаруы δ=390%-ды, ал салыстырмалы сығылу ψ=89%-ды 

қҧрады (1 кесте) [1]. Демек асқын пластикалық кҥйдің оңтайлы қасиеті 900ºС 

температурасында байқалынды.  

 

1-кесте – 50%-ға илектелген 36НХТЮ қорытпасының асқын пластикалық 

деформациялану кезінде анықталған сипаттамалар [1] 
№ Т, °С (ҧстағыш жылдамдығы, 1∙10

-2
 м/сек) ζв, МПа ψ, % δ, % 

1 880 (1*10
-2

) 64 94 269 

2 900 (1*10
-2

) 54 89 390 

3 920 (1*10
-2

) 55 84 118 

 

Осыдан бҧрын [2] 36НХТЮ қорытпасында -фазы пластиналарымен кесілген -

тҥйіршіктен тҧратын, «микродуплекс» қҧрылымына АП сипаттамалары бойынша дес 

бермейтін, ультра ҧсақ тҥйіршікті микроқҧрылымды алу тҽсілі патенттелген, 

қорытпаның АП оптималды режімі жҽне АПД–дан кейінгі беріктілік қасиеттерді 

қалпына келтіру ҿңдеудің режімдері анықталған [2].  

Бірақ тҽжірибеде илектеу арқылы =99% деформация дҽрежесін алу қиынға 

тҥсті. Сонымен бірге, 80%–ға илектелген 36НХТЮ қорытпасының АПД мҥмкіндігі 

ҽлі кҥнге дейін толық зерттелмеген. Осыған орай, осы жҧмыста 36НХТЮ 

қорытпасының АПД 80%–ға илектеуден кейін жҥргізіліп, зерттелді. 

36НХТЮ қорытпасынан кесілініп алынған ҥлгілер бойлық илектеу 

қҧрылғысында, бҿлме температурасында, 80% дҽрежеге суық деформацияланды. 

Илектеуден кейін алынған дайындамалардан жоғарғы температурадағы 

механикалық сынақтар ҥшін 1497-84 МЕМСТ бойынша стандартты жалпақ ҥлгілер 

жасалынды. 

Жоғары температурада бір осьті созу арқылы АП жағдайдағы ҥлгілер 1246Р-

2/2300-I қондырғысында ҽр температурада сынақтан ҿткізілді. 
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Осы жҧмыстың нҽтижелері бойынша, 2 кестеден кҿріп отырғанымыздай, ҥлгінің 

ең жоғарғы деформацияланғаны ол 900
о
С температура мен 1*10

-2
 

мм/секжылдамдықта. Яғни, салыстырмалы ҧзаруы 730%. 

Бҧл нҽтиже алдында [1] жҧмысында алынған нҽтижелерінен ҽлде қайда жоғары. 

Сҿйтіп қорытпаның алдын ала илектеу дҽрежесін 50%-дан 80%-ға кҿтеріп, ҥлгілердің 

салыстырмалы ҧзаруын 390%-дан 730%-ға арттырдық, сонымен бірге 

деформациялаушы кернеулерін азайтуға мҥмкіндік алдық, ал ол бҧйымдарды 

пішіндеу ҥрдісінде маңызды.  

 

2-кесте - 80%-ға илектелген 36НХТЮ қорытпасының асқынпластикалық 

деформациялану кезінде анықталған сипаттамалар 

 

ПМТ-3 қҧрылғысында ҥлгінің 3 жағдайдағы микроқаттылығы тҥсірілді яғни 

илектелмеген, 80%-ға илектегеннен кейін жҽне 1246Р қҧрылғысында созылғаннаннан 

кейін. Ҥш тҥрлі жағдайда да ҥлгінің микроқаттылығы ҽр тҥрлі мҽн кҿрсетті. Оның 

салыстырмалы гистограммасы тҿменде берілген (сурет 1).   

 

 
1-Илектелмеген 2-80% илектелген 3-840

о
С созылған 4-860

о
С созылған 5-880

о
С 

созылған  6-900
о
С созылған 7-920

о
С созылған 

1-сурет – Қорытпаның микроқаттылығы 
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H, МПа

№ 

Т, 
 º
С 

(созғыштың 

жылдамдығы, мм/сек) 

ζВ, 

МПа 

Sэксп., МПа 

(1-і мах) 

Sэксп., 

МПа 

(2-і мах) 

Ψ,% δ,% 

1   840 (1*10
-2

)  80,9  101,1  160,8  92  262  

2     860 (2,5*10
-2

)  89,2  91,2  80,19  94  192  

3  880 (1*10
-2

)  73,0  74,0  154,8  97  308  

4  900  (1*10
-2

)  43,1  48,12  386,6  96  730  

5  920 (1*10
-2

)  57,8  64,6  128,8  90  177  
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Гистограмма бойынша илектенген қорытпаның микроқаттылығы ең жоғарғы 

мҽнге ие екенін кҿреміз (сурет 1). Ал микроқаттылығы ең тҿменгісі 900
о
С  созылған 

ҥлгіге сҽйкес келеді. Илектеу ҥрдісі қорытпа қҧрылымына кҿптеген ақаулар енгізеді, 

сондықтан микроқаттылығы артады. 

2 суретте кҿрсетілгендей АПД кейін 36НХТЮ қорытпасының қҧрылымы екі 

фазадан тҧрады, яғни γ – матрица тҥйіршігі жҽне Ni3Ti екінші фаза пластиналары. 

900°С температурасында орташа тҥйіршік ҿлшемі <d>=2 мкм, пластиналардың 

орташа қалыңдығы 400-500 нм, кҿлемдік ҥлесі 30%-ға тең болатынҧсақтҥйіршікті 

қҧрылым алынды (2-сурет). Екінші фазаның пластина тҽрізді бҿлшектері созу 

бағытын бойлай бағдарланып, бҧрылады. Созу барысында ҥлгіге тҥскен кҥш моменті 

- ішінде пластиналар орналасқан тҥйіршіктерді бір бағытқа бағдарлай отырып, 

олардың бҧрылысына ҽкеледі.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                       б) 

2-сурет – 36НХТЮ қорытпасының асқын пластикалық деформацияланған 

бҿлігінің микроқҧрылымдары 

 

ҚОРЫТЫНДЫЛАР 

1. 80% илектенген 36НХТЮ қорытпаның АПД-ның оптималь900
о
С 

температурасы табылды. 80% илектенген ҥлгілердің басқа ғалымдар жҧмыстарында 

анықталған (δ=390%) асқынпластикалылық шамасы =730% дейін арттырылды. 

2. Қорытпаның бастапқы кҥйімен АПД кейінгі микроқаттылығының         

ҿзгерісі зерттелді. 

3. АПД кейін 36НХТЮ қорытпасының қҧрылымы екі фазалы: γ–матрица  жҽне 

Ni3Ti екінші фаза пластиналары. 
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ҼОЖ 51(035.5) 

МАДЕНҚЫЗЫ Л., ҼБДІҒАПАРОВА Ш., АПЫШЕВ О.Д. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

БІР ПАРАМЕТРЛІ МОДУЛЬДЕРІ БАР ЕСЕПТЕР. ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 

 

Параметрлі есептерді шешу ҥшін параметрдің шексіз кҿп мҽндеріне байланысты 

шексіз жиындар жҥйесін бір уақытта шешу туралы айту керек,сол себепті осындай 

жаттығуларды стандартты емес ҽдіспен шешілетін есептер қатарына жатқызу заңды 

қҧбылыс. 

Арнаулы энциклопедияларда параметр деп (грекше perametron-ҿлшейтін) 

формулалар мен ҿрнектерге енетін кҿмекші айнымалы немесе тҧрақты шаманы 

айтады. Жалпы параметрдің сан мҽні болып бҧрыш, қисықтың ҧзындығы, нақты 

сандар жҽне басқа да скаляр шамалар табылуы мҥмкін. 

Параметрден тҽуелді есептердің шешімін табу мектеп математикасындағы ең 

кҥрделі салалардың бірі деуге болады. 

Параметрді,ҽсіресе дҽстҥрлі теңдеулер мен теңсіздіктерге енгізу процесі ҿмірге 

жаңа бағыттағы есептердің келуіне орасан зор ықпал етті деуге болады. Сол себепті 

осындай тҥрдегі есептерді шешу – шығармашылық қызмет тҥрі,ал шешімдерін табу – 

тапқырлықтың нҽтижесі. Оны іздеу кезінде танымдық,қызығушылық қалыптасады, 

шығармашылық мҽдениеті дамиды,зерттеушілік қасиет пайда болады. Оқушылардың 

ой-қабілетінің дҧрыс ҿсіп-жетілуіне, математика пҽніне деген сҥйіспеншілігін 

арттыруына тигізетін кҿмегі ҧшан-теңіз екеніне ешбір кҥмҽніміз жоқ. 

Мақаладағы қарастырылған есептер модуль таңбасы арқылы жасалған. Оларды 

графиктік,аналитикалық немесе графо-аналитикалық ҽдістермен де шешуге болады. 

Параметрлі есептерге арналған бірнеше оқу қҧралдары қолданыста жҥр, 

олардың кейбіреуі ҽдебиеттер тізімінде келтірілген. Жалпы есептердің басқа да 

шығару жолдары бар болуы мҥмкін, аты айтып тҧрғандай, кез келген стандартты емес 

есепке арналған дағдыланған сара жол жоқ,кҿбінесе ҽрқайсысының ҿзіндік 

шығаратын жеке ҽдіс-тҽсілдері бар болады. 

Біз мақалада тек бір параметрден тҽуелді бірнеше есептердің шығару жолдарын 

қарастырамыз. 

1-мысал. . теңдеуді шешейік. 

Шешуі: ,онда

, сондықтан бастапқы теңдеу 

теңдеуіне балама екенін байқаймыз. Теңдеуді шеше отырып,  

қатынасына келеміз, онда . Екінші алынған -ның мҽні теңдеуді 

қанағаттандырмайды, онда . 

Жауабы: . 

2-мысал.  теңдеуін шешеміз. 

Шешуі: Берілген теңдеуді  

тҥрінде жазсақ,  функциясын   кесіндісінде зерттеуге 

келеміз. Бҧл аралықта функция ҿспелі, сол себепті ҽрбір мҽнін бір-ақ рет қабылдайды. 
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Яғни  монотондық қасиетінен  теңдеуі шығады,

0.5. 

Жауабы: . 

3-мысал. теңсіздікті шешейік. 

Шешуі: Егер , берілген теңсіздік ҽрқашанда орындалады, яғни  

. Ал егер   болса, онда 

, ,  , бҧдан  

,  , (осы аралыққа  

теңсіздігінің шешімі де кіреді). 

Жауабы:  , . 

4-мысал.  -ның қандай мҽніңде  теңдеуінің екі тҥбірі болады. 

Шешуі: Есептің шарты бойынша  болған жағдайда ғана теңдеудің шешімі 

бар болады.  функциясының графигін тҧрғызамыз. ;

. Кризистік нҥктелері .  болғанда  функциясы  

жҽне  аралықтарында ҿседі де,  аралығында кемиді. Олай болса 

–максимум нҥктесі ,ал – минимум нҥктесі

. 

Тҿменде   функциясының графигі кҿрсетілген.  

 

Суреттен  болғанда теңдеудің 2 тҥбірі бар болатынын кҿреміз, ал  

,  . 

 

 

 

 

 

 

Жауабы: . 

 

5-мысал.

 теңдеуін шешейік. 

Шешуі:  болса , ал  болса  

 болғандықтан,есептіекі жҥйе қҧрып шешеміз. 

 

1)  

Тҥбірлердің бірінші жолындағы  

теңсіздікті қанағаттандыратын, ал екіншісінен x ,  

аламыз да, барлығын біріктіргенде  шешіміне келеміз. 

0,5а y=0.5a 
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2)  

;   

Жауабы: ;  

Ескерту: ; ; ; . 

 Мысал 6.  теңдеуін шешейік. 

 Шешуі:  болатыны анық, олай болса  

аралығында  белгілеу енгізіп,  функциясын аламыз. 

Егер , ; ал  аралығында .  

  жҽне ; , , 

.  облысында  – теңдеуінің 2 тҥбірі бар,

жҽне  олар ; , олай болса  

; ;  

 жҽне ; ;

Сонымен, болғанда ғана теңдеудің 

2 тҥбірі бар болады: . 

 Мысал 7. -ның қандай мҽніндерінде   жҥйесінің тек бір 

ғана шешімі болатынын анықтайық. 

 Шешуі:  жҧбы жҥйенің шешімі болса, онда  жҧбы да осы 

жҥйенің шешімі болатыны ҿзінен-ҿзі тҥсінікті. Жҥйенің бір ғана шешімін іздеп 

отырғандықтан міндетті тҥрде , яғни . Онда екінші жҥйеден 

шығады. бірінші теңдеуге қойсақ, ,  аламыз. Енді  

жҽне  тағы да бірінші теңдеуге қойсақ,  . Шыққан нҽтиже 

-ның табылған мҽндерінде жҥйе тағы да басқа шешімдерге ие екенін дҽлелдеуге 

мҥмкіндік бермейді.Егер  болса,онда 

 жҥйесіне келеміз.Ал екінші теңдеуден ; , 

бірақ онда бірінші теңдеуден , . Демек, 

, олай болса - жҥйенің жалғыз шешімі. 

 Енді параметр -ның  жағдайына тоқталайық: ; 

жҥйесін аламыз, бірден бірнеше шешімі бар екені кҿрініп тҧр, 

мысалы,  жҽне . 

Жауабы: 0 

 Мысал 8. теңдеулер жҥйесін 

шешейік. 

Шешуі: Есептің шартынан , бірақ онда 

+log2 − =log2 + +log2 − =log2 2−− 2. 
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Демек,  немесе . 

1)  ;  

 ; 

;  

2) ;  

Ары қарай  деп ала отырып  теңдігіне келеміз, 

одан  жҽне .    

a)  , одан  жҽне .  

b) , одан  жҽне  

Барлық табылған шешімдер  шартын қанағаттандыратынын кҿреміз 

жҽне жҥйенін шешімдері болатындығына кҿз жеткізуге болады. 

Жауабы:  

Мысал9. теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Берілген теңдеуіміз  

теңдеуіне эквивалентті, онда біз  тҥріндегі қатынасқа келеміз, ол 

тек  жағдайында ғана орын алатыны белгілі. Сол себепті 

. Сонымен, егер  теңдік  орынды, егер 

 ал егер .  

Жауабы:  

. 

Мысал10.  теңдеуін шешейік. 

Шешуі:  болатынын ескеріп, 

 деп жазсақ, берілген теңдеу 

 тҥріне келеді де,оны шешу ҥшін  теңсіздігінің барлық 

шешімдерін тапсақ жеткілікті. 

 Ол ҥшін кең таралған интервалдар ҽдісін қолданамыз. Кҿмекші 

 функциясын зерттейік, . Нҿлдері болып  

жҽне  табылады. . Расында да, , себебі 

. Онда  

. Сондықтан  

Жауабы: . 
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ҼОЖ 502/504(574) 

МАКАРИМОВА А.М., БАКИН С.А.  

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

БЕРИЛЛИЙ ОКСИДІНЕН АЛЫНҒАН ҾНІМДЕРДІ (БҦЙЫМДАРДЫ)  

ҾНДІРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Ҿткен ғасырдың басында Менделеев периодтық жҥйесіндегі  сирек кездесетін 

элементтердің бірі: бериллий жҽне оның қосылыстары, ҽлемдік  ғалымдардың  басты 

назарын аударды. Радиациялық тҧрақтылығы,диэлектірлік ҿткізгіштігі жҽне аз 

шамалы тангенсі, хмимялық тҧрақтылығымен, жақсы механикалық  беріктілігімен, 

жоғарғы электр кедергісі бар, химиялық  жҽне  электрофизикалық сипаттамалары  

жоғары жылу  ҿткізгіштігімен, қҧрамының  бірегейлігімен  механикалық  

қҧрылымына жатқызамыз. «Альтрейд» кҽсіпорыны  Ҥлбі металлургия зауытына 

кҿмекші ҿндіріс орыны ретінде 1978 жылы қҧрылды, 1984 жылы 28 желтоқсанда 

«Керамика»  зауыты  қолданысқа берілді. 

Қаптаулардың барлық белгілі ҽдістері зауытта игерілген: 

-Трафареттік қолтаңба  ҽдісімен жабынды қалыңдығы 20мкм ден 40мкм; 

-Қиын балқитын металдардың конденсациясының вакумдағы тҽсілі; 

-Пленкалы металдандыру ҽдісі қызу негізін тасымалдаушы арқылы 

полиморфтық пленкалы металдандыру. 

Жалпы ҿндірістік метал жабын учаскесінің қуаты жылына 5 т бҧйымдардан  

немесе 15-20 млн дана тҥрлі  0,1гр 0,2гр  салмақты номиналдардан  қҧралған. 

Электронды вакуумдық қҧралдарда қолданылатын кҥйіктасқа байланысты жаңа 

талаптардың жиынтығы мыналарға ҽкеп соғады:   

а) Сынап бағанасы қысымының 10
-9

-10
-
¹º мм жҽне  160ºС тҿменгі деңгейде 

газдың бҿлініп шығуы мен будың тҿменгі серпімділігі.  

Элетроҿткізгіш қабат тҥзейтін немесе катодқа уландырғыш ҽсері бар кҥйіктастан 

бҿлініп шығатын заттардың аз мҿлшерін де немесе булануды да  болдырмауды ескеру 

керек.  

б) Ауаға,гелийге, сутекке, аргонға(тҥссіз,иіссіз газға), оттекке жҽне тағы 

басқаларына 800ºС -1000ºС температурада газҿткізу ауқымының  тҿмен мҿлшері.  Бҧл 

орайда заттар арқылы газдардың   диффузиясы     жылдамдығының тҿмендігі ғана 

маңызды емес, сонымен қатар ортааралық шекара мен қҧрылым кемістігінен газдың 

ҿтпеуі де маңызды.  
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в) 500-700ºС температураға дейін (10
9
 - 10¹¹ Гц) аса жоғары жиілікті ауқымда 

диэлектрлік жоғалудың аз мҿлшері.   

г)  Импульс ҧзақтығының ҥлкендігімен  ауыспалы кҥш салу жҽне жоғарғы 

тҧрақтылық сияқты тҥрлі ортадағы жоғарғы электрлік беріктік (вакуум, ауа, сҧйық 

диэлектрлік орта) 

д) Жоғары жҽне бҿлме температурасындағы жоғарғы механикалық беріктік.  

е) Жоғары жылу ҿткізгіштік.  

ж) Қайталанатын термикалық соққыларды (температураның жылдам ҿзгеруі) 

жҽне температураның ҥлкен градиенттеріне (орындық қыздыру) тосқауыл беру 

қабілеті.  

з) Тҥрлі технологиялық ҽдістерді қолдана отырып, кҥйіктастың химиялық жҽне 

физикалық сипаты қорытпа жҽне  металмен  вакуумдік берік байланысын қамтамасыз 

ету керек.  

и) Газ тҽрізді агенттерге тҥрлі қарым-қатынастағы бейқамдық – газ тҽрізді 

қҧралдарда қолданылатын, жҧмыс барысындағы қҧрылғылардың ауқымындағы 

қышқылдық жҽне қалыпқа келтірілген плазманың ҽсеріне беріктігі.  

к) Ылғалдың, аяздың, тҧманның, грибоктік кҿгерудің тағы басқаның - тҥрлі 

факторлардың жоғары химиялық жҽне радиациялық берктігі мен тҧрақтылығы 

Электрондық, вакуумдық қҧрылғылармен жҧмыс жасауда қҧрылғылардың 

конструктивті ерекшелігін, вакуумдық берік кҥйіктастың бҿлшектеріне арнайы 

талаптарды анықтайды.  

Соның ішінде оларға тҽн – ҿлшемдерінің дҽлдігінің жоғары деңгейде болуы, 

600-1000ºС температурада фотоберіктік, ал кейде  1500-1700ºС  температурада 

жоғарғы механикалық соққыларға жҽне вибрациялық жҥктемеге  тҿзімділігі, аз 

мҿлшердегі  ішкі жасырын кемістіктер -  мен қҧрылымының бірқалыптылығы.  

Конфигурация кҥрделілігі жҽне габариттік ҿлшемдерінің миллиметр бҿлігінен 

бірнеше жҥз миллиметрге дейінгі ҿлшемдерінің тҥрлілігі кҥйіктастың вакуумдық 

мықты бҿлшектеріне тҽн ерекшелік болып табылады.  

Қарастырылған талаптар меншікті емес екеніне назар аудару керек. Барлық 

қарастырылған талаптар қажетті материалдың немесе істелетін заттың қажетін 

қанағаттандыратындай болуын талап етеді.  

Оксидті – берилді кҥйіктас бҧл отқа мықты зат ретінде 40 жылдары қолданыла 

бастады. Бҧл, негізінен, арнайы балқытуға арналған қҧймалар, U, Be, Pt, An сияқты 

металдарды радиобелсенді сҽулелерге жҽне жоғары температурада жҧмыс жасайтын 

арнайы қаптар, сауыттар қҧюға арналған.  60 жылдары электонщиктер оксидті – 

берилді кҥйіктастың басқа заттармен ерекше ҥйлесетініне назар аударған. 

Жылуҿткізгіш оксидті – берилді кҥйіктас ҥш металл – кҥміс, мыс, алтынға жол берді, 

дегенмен ол керемет оқшаулағыш қасиетке ие.  Барлық кҥйіктасты материалдарға 

қарағанда бҧл кҥйіктастың диэлектрлігін жоғалтуы ҿте тҿмен.  

Оксидті бериллия кҥйіктасының механикалық қасиеті жақсы: беріктік, қаттылық 

тек ғана  алмазға  жол береді.  

Кҥйіктастың маңызды сапасы- салыстырмалы тҥрде шағын ҥлес салмағы, ғарыш 

технмкасы жҥктің граммын ҧтып алу ҥшін миллиграмды  есепте жҧмыс атқарады. 

Берилий оксидін  алу ҥшін негізінен, берилий бойынша кҥрделі технологиялық  

схеманы қамтитын концентраттардың  сілтілермен қоспа болуы, сілтілеу, қоспаларды 

қайта- қайта тазалау жҽне ҽртҥрлі тҽсілдермен жҽне тазарту схемасына байланысты- 

гидрототық, ацетат, немеме берилий сульфатын алу. 
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900-1000С қыздыру кезінен кейін – берилий тотығының ҿте жҧқа ҧнтағы пайда 

болады– «пушонка» - ҿте тҿмен салмақты, шамамен 0,015г/см
3
 жҽне ҿте жоғары 

дисперсті болады. Мҧндай берилий тотығымен жҧмыс істеу мҥмкін емес, қосымша 

ҿңдеуді  қажет етеді. Ҽдетте, оны ылғалдандырып, даярлайды жҽне даярлау алдында 

1200С қойып кҥйдірілген «аз кҥйдірілген» ҧнтақ немесе 1900-1950С-та  кҥйдірілген 

«кҿп мҿлшерде кҥйдірілген»  ҧнтақ болып саналады. Брикеттерді ҧсақтағыш апаратта 

ҥгітеді, термелі диірменде болат шарларымен, содан кейін тҧз қышқылымен 

химиялық тазарту арқылы  темірді тартады. Содан кейін, суспензия сҥзуге жҽне 400-

500С пештерде кептіріледі, бериллий тотығынан алынған шелпек термелі 

диірмендерде тартылады. Каучугпен резеңкемен немесе темір тотығын қайта 

болдырмау ҥшін термелі диірмендер жҧмыс жасайды. Осының салдарынан «аз 

кҥйдірілген» ҧнтақта белсенді заттардың  ҿлшемі 1-5мкм  ірі бҿлшектерге жабысу 

процесі жҥреді. Ҽрине, бҧл процесс «кҿп мҿлшерде кҥйдірілген» ҧнтақтада іске 

асады, бірақ бҧнда ҧсақ бҿлшектерге жабысады. Берилий оксиді керамикасымен 

алюмини оксиді керамикасын салыстырғандағы қасиеттері 1-кестеде кҿрсетілген. 

 

1-кесте – Берилий оксиді керамикасымен  алюмини оксиді  керамикасын  

салыстырғандағы  қасиеттері. 

Қасиеті ВеО Al2O3 

1.Меншікті салмағы, г/см³ 3,02 3,99 

2.Тығыздығы, г/см³ 2,87-2,92 3,65-3,99 

3.Кеуектілігі, % 0,0 0,0 

4. Қаттылығы 9 9 

5.20- 1000ºС, 2∙10 1/ºС бойынша КТР 8-11,6 7-8 

6. Жылуҿткізгіштігі , λ кал/см∙сек∙ºС 0,61 0,075 

7. Сығуға беріктілігі кгс/см² 19000-24000 40000-45500 

8. Бҥктеудегі статистикалық беріктілігікгс/см² 1800-2600 2800-4000 

9.Серпімділік қасиеті, кгс/см²∙10 3,13-3,50 3-3,6 

10.Электірлік кедергі, ом∙см >10
15 

> 10
15 

11. Диэлектірлік ҿткізгіштігі ƒ10
6
жиілікте  6,8 9 

12. Диэлектірлік ҿткізгіштігі ƒ10¹º жиілікте  6,2 9,5 

13. Диэлектірлік шығындар бҧрышының тангенсі tg 

δ∙10
-4 

Осы ретте  ƒ -10
6 

Осы ретте  ƒ -10¹º 

 

1 

1 

60 

 

6 

14.Қызмет температурасы, ºС 1800-1850 1600 

 

Керамикалық дайындамаларды механикалық ӛңдеу.Осыған байланысты, 

керамикалық дайындамаларды жағу процесінде , термиялық отыру шегі 1%-2% 

ауытқиды, геометриялық бҿлшектердің  ҿлщеміне қойылатын талаптар ҿте қатаң, 

ҽсіресе ҿзекті  жҽне металдандырылған бҿлшектерге.Механикалық ҿңдеуді қажет 

етеді. 

Ерекшеліктері бериллий оксиді керамикасын механикалық ҿңдеу , қаттылығы, 

ол жол беріп отырған алмаз қаттылығы болып табылады, алмазды ҿңдеу, атап 

айтқанда, алмаз топтарын тегістеу. 

Бҧл ретте тегістеудің барлық тҥрлері қолданылады, метал ҿңдеу жҽне метал 

ҿңдеу станоктарында – бҧл: 

-пластиналардың  жҧқа тегістеуінің  барлық тҥрлері, дискілердің  жҧқалығы 

бойынша жҧмыс атқарылады; 
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- дҿңгелек тегістеуге арналған дҿңгелек тегістеу станоктарында  немесе арнайы  

бейімделген токарлық  станоктарда, кескіштерді ҧсақтауға арналған кескіштер  

нығайтылуда  тегістеу қолданылады; 

-ішкі тегістеу станоктарына арналған ішкі тегістеулер; 

- центрсіз ажарлау; 

- станоктарда алмазды топтары ішкі кескіш жиегі немесе станоктарда қҧлайтын 

пила ҥлгіде кесу; 

- арнайы станоктарда дҽл ҿлшемді  кесу; 

Екінші ерекшелігі механикалық ҿңдеуде керамикалық бҿлшектердің металдан 

басты айырмашылығы керамика магнитсіз, жазық  тегістеу ҥшін  магниттік 

плиталарды бекіту бҿлшектердің ерекшелігі болып табылады. 

Үшінші ерекшелігі керамиканың тегістелуінің соңғы сынғыштығымен 

байланысты.Сондықтан, бҧйымдар соққыдан қорғамайды, сондай-ақ жоғары 

қысымды тегістеу шеңберінен де, ҽсіресе  бірінші тарап тегістеу кезінде , екінші тарап 

жағынан  желім орналасқан  қатты беті желімнен қҧрылады.Содан, бірінші ҿту 

кезінде ең аз кесу 0,05мм жҥргізіледі. 

Осылайша, берилий оксидінен бҧйымдар ҿндіру кҥрделі жҽне уақытты талап 

ететін процесс болып табылады. 
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НИШ химико-биологического направления, г. Усть-Каменогорск 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СОРБЦИИ СВИНЦА СОРБЕНТАМИ НА ОСНОВЕ 

ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ ТОПОЛЫ 

 

Неблагополучная экологическая обстановка, загрязнение огромных территорий 

ионами тяжелых металлов ставит задачу получения из доступного сырья дешевых и 

экологически безвредных сорбентов для их концентрирования и утилизации. Одними 

из перспективных в экономическом плане можно считать способы получения 

целлюлозно-неорганических сорбентов на основе древесной целлюлозы и 

гидроксидных, сульфидных и ферроцианидсодержащих материалов [1]. 

Для получения сорбента используют отходы злаковых культур, например, 

отходы, образующиеся при очистке зерна риса, в виде рисовой шелухи или мучки или 

их смеси[2]. 

Существует способ получения сорбентов, включающий термообработку 

органического сырья. Термообработку осуществляют путем термоокисления 

полисахаридсодержащего сырья, измельченного до размера частиц не более 3 мм, при 

температуре 300-600
o
C до потери 70-75% массы сырья. Полученную массу 
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охлаждают для предотвращения золообразования, при необходимости сушат и 

измельчают [3]. 

Растительное сырье является традиционным при синтезе микропористых углей. 

Хорошо известные предшественники для приготовления сорбентов - скорлупа орехов 

и косточки плодов [4]. 

Казахстанскими учеными синтезированы высокопроницаемые ионообменные и 

комплексообразующие сорбенты на основе гидролизного лигнина хлопковой шелухи 

и опилок сосны. Определена взаимосвязь структуры и свойств сорбционно-активных 

материалов. Предложены методы синтеза полуфункциональных анионитов, 

катионитов, хелатообразующих сорбентов аминированием, фосфорилированием, 

карбоксиметилированием производных древесины и лигнина [5]. 

В качестве основы для получения сорбентов в данной работе использованы 

продукты переработки древесины тополя. 

Древесина – продукт биологического (растительного) происхождения, 

представляющий сложный комплекс, как в анатомическом, так и химическом 

отношении. Древесина примерно на 99% состоит из органических веществ. 

Органические вещества в основном представляют собой высокомолекулярные 

соединения (полимеры) и лишь сравнительно малую долю составляют 

низкомолекулярные соединения.  

Минеральные вещества составляют обычно очень небольшую часть - до 1%. 

Основное промышленное значение для механической и химической переработки 

имеет древесина ствола. Они образуют основную массу отходов при лесозаготовках.  

Сорбционная способность древесины складывается из сорбционных свойств ее 

высокомолекулярных компонентов — целлюлозы, гемицеллюлоз, лигнина. По 

сорбционной способности по отношению к парам воды при 25°С древесину (ее 

сорбционная способность условно принята за единицу) и входящие в ее состав 

компоненты можно расположить в следующий ряд[6]:  

 

древесина (1,0) >целлюлоза (0,94) > лигнин (0,6)  

 

На сорбцию влияют химический состав древесины, ее надмолекулярная 

структура, а также ультраструктура клеточных стенок и анатомическое строение 

древесины[6]. 

Перед началом исследования древесное сырье 

было подвергнуто механической обработке, методом 

распила на 5-7 частей. Затем проведено 

высверливание для получения опилок. 

Непосредственно перед получением сорбентов 

на основе переработки древесных опилок изучен 

компонентный состав древесины: определена 

влажность, содержание целлюлозы и лигнина. 

Влажность определялась в образце 

высушиванием навески древесины массой 1г в 

стеклянном бюксе до постоянной массы при 

температуре 100-105°С.  

Метод определения целлюлозы основан на 

выделении целлюлозы обработкой опилок азотно-

Рисунок 1 – Образцы тополя 

г. Усть-Каменогорска 

http://www.technologywood.ru/stroenie-i-sostav-drevesiny/ximicheskij-sostav-drevesiny.html
http://www.technologywood.ru/stroenie-i-sostav-drevesiny/anatomicheskoe-stroenie-drevesiny.html
http://www.technologywood.ru/stroenie-i-sostav-drevesiny/anatomicheskoe-stroenie-drevesiny.html
http://www.technologywood.ru/stroenie-i-sostav-drevesiny/anatomicheskoe-stroenie-drevesiny.html
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спиртовой смесью, с последующим кипячением, фильтрованием и высушиванием 

полученной целлюлозы на стеклянных фильтрах. 

Определение лигнина произведено с помощью 72%-ной серной кислоты, с 

последующим кипячением, фильтрованием и высушиванием полученного лигнина на 

фильтрах. Данные химического состава занесены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Состав образцов тополя и березы 

Образцы Влажность,% Целлюлоза, % Лигнин, % 

Тополь 7,12 47,33 23,86 

 

Термообработку измельченного сырья до 

размера частиц не более 3 мм осуществляли при 

температуре 250-550
o
C. 

Опыты проводили с использованием 

модельных растворов, при следующих исходных 

концентрациях свинца (г/л):  0,1-0,5 г/л.  

Концентрацию раствора свинца до и после 

сорбции осуществляли путем титрования с 

трилоном Б. 

В качестве параметра сорбции определена 

степень извлеченияα по формуле [7]: 

 

 

 

где C0 – начальная концентрация меди в растворе, г/л 

Сs – концентрация меди в растворе после взаимодействия с сорбентом, г/л 

 

 

Рис 6 – Зависимость степени извлечения от концентрации ионов свинца 

(продукты переработки тополя) 

 

Максимальная сорбционная способность проявляется при термическом 

активировании 550
0
С и концентрации свинца 0,4г/л. Минимальная – в случае 
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термически неактивированного продукта переработки при концентрации 0,5г/л.  С 

увеличением концентрации степень извлечения ионов свинца из модельных 

растворов для термически неактивированного образца и образца активированного при 

250
0
С уменьшается. При рассмотрении термически активированных образцов при 

температуре 350-550
0
С наблюдается другая закономерность – степень извлечения 

сначала увеличивается, а затем снижается. 

Ознакомившись с результатами многочисленных исследований, сделан вывод о 

том, что в настоящее время особый интерес представляет собой возможность 

использования материалов и продуктов, предназначенных для улучшения экологии 

окружающей среды и решения проблем, связанных с техногенным загрязнением 

водных сред ионами различных, в том числе радиоактивных металлов.  

В настоящей работе исследована возможность создания сорбционных 

материалов на основе продуктов переработки древесины лиственных пород для 

очистки вод от ионов свинца. 
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Необходимо отметить, что сегодня не существует единой научной базы 

выполнения мониторинговых работ и в различных регионах используются различные 

авторские методики. Наиболее распространенным подходом в применении 

методических составляющих мониторинга является созданная  в 

2002-2003 гг. методическая база ведения мониторинга  ООПТ регионального 

значения [1], где составлена программа ведения экологического мониторинга, 

определены методы ведения наблюдений и оценки состояния ООПТ. В 2003 г. начаты 

работы по ведению такого мониторинга на ООПТ Казахстана в рамках целевой 

комплексной программы «Охрана окружающей среды.В проведении этих работ 

принимают участие экологи, географы, геоботаники, зоологи. 

Обычно в условиях ООПТ мониторинг выполняется в соответствии с 

утвержденной программой и включает 3 этапа: подготовительный, полевой, 

камеральный.  

На подготовительном, камеральном этапах производится сбор исходных данных 

по землеустройству, лесоустройству, анализируются фондовые материалы 

управления по охране окружающей среды, ряда научно-исследовательских 

организаций, уточняются границы объекта, варианты оптимального подъезда к 

ООПТ, разрабатываетсяплан обследования.  

Второй (полевой) этап включает натурное обследование особо охраняемых 

природных территорий. Данный этап имеет сезонный характер и возможен лишь в 

вегетационный период растений. 

На третьем, заключительном, этапе обрабатываются полевые данные, дается 

экологическая оценка состояния ООПТ, разрабатываются природоохранные 

рекомендации, составляется прогноз состояния и развития ООПТ.  

Периодичность обследования зависит от принадлежности ООПТ к 

экологической группе. Критериями отнесения охраняемой территории к той или иной 

группе являются величина ООПТ и уровень антропогенной нагрузки на ее 

экосистемы. По величине ООПТ подразделяются на малые (до 100 га), средние (101 – 

500 га) и крупные (более 500 га). По уровню воздействия выделены ООПТ, 

расположенные в районах с высокой или с низкой антропогенной нагрузкой.[1] 

Неотъемлемой частью мониторинговых работ является экологическая оценка 

состояния ООПТ. Для ее проведения используется методика «Экологическая оценка 

состояния особо охраняемых природных территорий регионального значения».[1] 

Согласно этой методике, основным критерием экологической оценки ООПТ 

является степень деградации экосистемы (табл.1). Всего выделено 5 степеней 

деградации экосистем: не деградированные, очень слабо деградированные, слабо 

деградированные, средне деградированные, сильно деградированные, очень сильно 

деградированные. 

Степень деградации ООПТ высчитывается как сумма средневзвешенных 

экологических оценок состояния базовых экосистем.  

В качестве базовых экосистем для малых и средних ООПТ (памятников 

природы, историко-природных комплексов и т.п.) принимаются природные 

комплексы с однородными массивами растительности или лесные выделы; для 

крупных ландшафтных заказников – водосборные бассейны рек; для охраняемых 

территорий, на территории которых проявляется высотная поясность – высотные 

пояса. 

Степень деградации каждой базовой экосистемы высчитывается как частное 

суммы оценок состояния природных компонентов к числу оцениваемых компонентов. 



265 
 

Степень же деградации компонентов базовых экосистем рассчитывается как 

произведение степени деградации определяемого компонента и доли базовой 

экосистемы. Для определения степени деградации компонентов в пределах базовых 

экосистем закладываются площадки наблюдений, которые представляют собой 

квадраты размером 20 на 20 м. В зависимости от принадлежности ООПТ к той или 

иной экологической группе объем проводимых наблюдений должен быть различным 

(табл.2). 

 

Таблица 1. Степени деградации экосистем ООПТ 

Степень 

деградации 

экосистем 

Характеристика степени деградации экосистем 

0 - <1 Не деградированные. Фоновое, естественное состояние, воздействия 

отсутствуют 

1 - <2 Очень слабо деградированные. Изменения экосистем и воздействия 

незначительные 

2 - <3 Слабо деградированные. Экосистемы явно подвергались воздействиям 

и изменены 

3 - <4 Средне деградированные. Экосистемы явно подвергались 

существенным воздействиям и изменениям 

4 - <5 Сильно деградированные. Экосистемы радикально изменены 

5 Очень сильно деградированные. Экосистемы существенно нарушены.  

Естественное восстановление крайне затруднено 

 

Для точного позиционирования заложенных площадок наблюдений 

используется навигационный прибор GPS. Для точного выделения границ базовых 

экосистем используются не только материалы лесо и -землеустройства, но и данные 

искусственного спутника Земли Landsat.  

В большинстве случаев при проведении работ оценивается состояние 

почвенногопокрова, растительности и экосистемы в целом (определяется фаза 

трансформации экосистемы на основе сукцессионного ряда и зонального признака). 

 

Таблица 2. Рекомендуемые объемы наблюдений при проведении мониторинга 

ООПТ 

Экологические 

группы ООПТ 

Требование к маршрутам,  

кол-во маршр./га 

Пробные площадки,  

% 

I Определяется индивидуально в зависимости от 

источников и факторов антропогенного воздействия 

II 3/100 2 – 0,5 

III Не требуются Во всех контурах земле- и 

лесоустройства 

IV 2/100 0,1 – 0,5 

V 1/200 0,01 – 0,1 

VI 1/200 – 500 0,01 – 0,001 

 

Состояние животного мира не оценивается в связи с тем, что даже ежегодные 

наблюдения носят разовый, эпизодический характер, а для получения достоверных 

результатов необходимы длительные наблюдения. Поэтому такие исследования 

выполняются зоологами лишь на охраняемых территориях, которые созданы 
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специально для охраны представителей животного мира (например, 

орнитологические заказники).  

При полевом обследовании состояния почвенного покрова в качестве основных 

критериев оценки принимаются следующие:  

1) площадь обнаженного гумусового горизонта;  

2) мощность абиотического наноса;  

3) площадь обнаженной почвообразующей или подстилающей породы.  

При полевом обследовании состояния растительности в качестве основных 

критериев оценки следует принять:  

1) обилие и соотношение в сообществах аборигенных и синантропных видов, 

определяющих степень деградации сообществ;  

2) жизненное состояние (жизненность) видов в локальных популяциях;  

3) степень синантропизации фитоценозов; 

4) санитарное состояние древостоя.  

Дополнительными критериями служат:  

1) нарушенность растительного покрова;  

2) повреждения древостоя. 

Для определения степени синантропизации фитоценоза, выявления видов 

растений, занесенных в красные книги, делаются геоботанические описания на 

каждой из заложенных площадок наблюдений. При геоботаническом описании 

территории используется детально-маршрутный метод исследования растительности. 

Описание растительности проводится по общепринятым методикам. Для изучения 

популяций редких и исчезающих видов растений также используется общепринятые 

методические разработки.  

Состояние животного мира на зоологических ООПТследует оценивать по 

следующим критериям:  

1) наличие представителей животного мира, ради которых была организована 

ООПТ;  

2) наличие видов, занесенных в красные книги, соотношение видов разных 

категорий редкости;  

3) количественный показатель видов, занесенных в красные книги;  

4) успех размножения редких и исчезающих видов как показатель уровня 

загрязнения среды;  

5) видовое соотношение – соотношение экологически пластичных 

(тривиальных), синантропных видов и видов, характерных для конкретного биотопа;  

6) успех размножения всех обитателей исследованной территории как 

показатель уровня загрязнения среды.[2] 

На основе данных полевых исследований выполняется экологическая оценка 

состояния экосистем ООПТ. Показатель степени деградации характеризует состояние 

экосистем ООПТ.  

Результаты экологической оценки позволяют выработать природоохранные 

рекомендации, выполнение которых способствует снижению антропогенной нагрузки 

и восстановлению экосистем.  

Сопоставление данных о состоянии ООПТ в прошлом с показателями 

экологической оценки позволяет прогнозировать состояние ООПТ. Первоначально, 

при 1-3-й повторности наблюдений, прогнозы выполняются на основе экспертной 

оценки квалифицированных специалистов. В дальнейшем при составлении 
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экологического прогноза необходимо применять методы моделирования с 

адекватным отображением реальных экосистем ООПТ.[1] 

Нами, в период 2015-2016гг. были проанализированы материалы организации и 

проведения мониторинга за состоянием окружающей среды ЗАГПЗ, МГПЗ на 

предмет использования вышеизложенных методик мониторинговых исследований.  

Была установлена закономерность в применении отдельных методик, 

используемых в качественном и количественном состоянии объектов 

биоразнообразия ООПТ. 

Однако при организации и проведении комплексного мониторинга на ООПТ 

необходимо разработать единую методику проведения мониторинговых 

исследований, работающей в современных условиях и отражающей реальную 

картину состояниях и развития природных экосистем на ООПТ ВКО. 
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Қытай елдерінде кҿріне бастаған. Қазіргі уақытта Қазақстан территориясында 

олардың 270-тен астам тҥрлері мен тҥр тармақтары, олардың ішінде 10-12 тҥрлері 

егістіктер мен жайылымдықтар жҽне шабындықтарға қатер тҿндіріп отыр. Қазіргі 

уақыттың ҿзінде де, шегірткелердің зияны ҽлі де жоғарғы деңгейде болып отыр.  

Біздің зерттеу нысаны Глубокое ҿңірінде кездесетін аса қауіпті 

ауылшаруашылық зиянкестері. Оларға итальян кҿшпелі шегірткесі немесе прус 

(Calliptamus italicus L.) жҽне кҿшпелі немесе азия шегірткесі (Locusta migratoria L.) 

Итальян кҿшпелі шегірткесі немесе прус – Calliptamus italiсus (L) аумағында ҿте 

кең таралған. Итальян кҿшпелі шегірткесін кҿбінесе дала, орманды дала ҿңірлерінің 

жусан мен астық тҧқымдас ҿсімдіктер аралас ҿскен ҥлескілерде кездеседі. Бҧл 

шегірткенің алдыңғы кеуде сақинасының аяқтарының  аралығында конус пішінді 

қосалқы болады. Алдыңғы арқа сақинасының бҥйір қырлары тҥзу[1].  

Ҥстіңгі қанаттарында кҿптеген қара дақтары болады. Артқы қанаттарының 

негізгі бҿлігі жҽне артқы сандарының ішкі жағы қызғылт, артқы сирақтары шымқай 
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қызыл. Ересек (имаго) денесі орта кҿлемді, аталығының ҧзындығы 14,5-28,7 мм, 

аналығының ҧзындығы 21,9-41,6 мм. қанаттарының ҥсті жақсы жетілген, жҥйкеленуі 

сирек. Тҥсінің ҽр тҥрлі болып келуі олардың мекен ететін жерлеріне байланысты, 

сонымен қатар олардың тҥстері жыныстық жетілу кезінде ҿзгереді. Қоңыр - бурыл, 

сҧр - қоңыр кҿбінесе ашық тҥсті.  

Артқы қанаты ашық қызыл, санында қара дақтары болады. Аталығының орташа 

салмағы – 0,083 г, аналықтың салмағы – 0,27 г. Ҧрғашыларының ҧзындығы 24,5 – 40 

мм, аталықтары 14,5 - 24 мм болады. Артқы қанаты ҥстіңгі қанатынан қарағанда 

біршама қысқа, жіңішке.   

Итальян кҿшпелі шегірткесінің(Calliptamus italicus (L.)) дернҽсілдері маусым 

айының екінші жартысында шыға бастайды. Басқа аудандарда тіршілік ететін 

шегірткелермен салыстырғанда зерттеу аумағында тіршілік ететін итальян кҿшпелі 

шегірткесінің (Calliptamus italicus (L.)) дернҽсілдерінің кеш шығуына ауа райының 

салқын болуы ҽсер етеді.  Олардың дамуы 30-35 кҥнге созылады. Осы мерзім ішінде 

дернҽсілдер бес рет тҥлейді. Зерттеу кезінде дернҽсілдеріне бақылау жасалынды. 

Дернҽсілдерінің кейбір мҥшелерінің (кҿлемдері, қанаттары, жҥйкеленуінің байқалуы) 

жетілуінен олардың дернҽсілдік жасы анықталды.  

Ересек шегірткелер толық қанаттанғаннан кейін 10-15 кҥн ҿткен соң 

жҧмыртқалай бастайды. Олар кҥбіршелерін ҿсімдігі селдір, топырағы тығыз 

ҥлескілерге, тіпті сусыма топырақты жерлерге де сала береді. Кҥбіршелерінің пішіні 

аздап доғаша иілген цилиндр тҽрізді, ҧзындығы 41 мм жетеді. Ҽр кҥбіршеде тҿрт 

қатарға орналасқан  30-40 жҧмыртқа салады. 

Итальян шегірткесінің дернҽсілдерінің кейбір морфологиялық белгілерін 

анықталып, Мищенконың анықтама кітабындағы дернҽсілдердің морфологиялық 

белгілерін салыстырылды.  

 

1-кесте - Итальян кҿшпелі шегірткесі немесе прусының (Calliptamus italicus (L.)) 

дернҽсілдерінің біраз морфологиялық белгілері (Мищенко бойынша) 
Дернҽсілдер 

жасы 

Денесінің 

ҧзындығы 

Артқы сандарының 

ҧзындығы 

Мҧртшаларындағы 

бунақтар саны 

І 5,0-6,0 2,5-3,0 13 

ІІ 6,0-7,0 3,8-5,5 16-17 

ІІІ 11,0-16,0 5,0-8,0 18-22 

IV 10,0-22,0 7,0-12,0 21-23 

V 12,0-28,0 9,0-15,0 23-24 

 

Ересек дарақтары дернҽсілдермен салыстырғанда белсенді, олар тҥнгі уақытта  

да қоректенулерін жалғастыра береді. Бес жастық дернҽсілдік сатыдан ҿткеннен кейін 

ересек шегіртке атанады. Осымен тҥрдің дамуы аяқталды. Бірақ жыныс бездері толық 

жетілмегендіктен, олар ҽлі кҿбеюге дайын емес. Біраз уақыт ҿткеннен кейін ғана, 

жыныс бездері толығымен жетіліп, жҧмыртқа салуға дайын болады. Шырылдауға 

дейін қабілеттері кҿбеюден бҧрын қалыптасады. Бірақ, аталықтарының жыныстық 

жетілулерін олардың шырылдауынан байқауға болады. Біздің зерттеулеріміз 

бойынша, итальян прусы шырылдаудан 10 кҥннен кейін жҧмыртқа салуға кіріседі, 

яғни қанаттанғаннан кейін 20 - 25 кҥн. Жыныстық жетілу кезінде итальян кҿшпелі 

шегірткесінің (Calliptamus italicus (L.)) дене тҥсі ҿзгереді. Ересек ҿкілдері 

қанаттанғанға дейін қызғылт тҥсті болады. Кейінірек, біртіндеп қоңыр-сары 

аталықтар аналықтарға қарағанда кҥңгірттеу жҽне сҧр дақтар болады [2]. 
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Тҥрлердің жҧмыртқа салулары экологиялық жағдайларға байланысты кҥндіз, 
кешке жҽне тҥнде де болуы мҥмкін. Барлық шегірткелерге сперматозоид арқылы 
ҧрықтану тҽн. Ҧрықтанғаннан кейін ересек аналық жҧмыртқа салуға кіріседі. 
Calliptamus italicus (L.) 2 аналығы кейде ҧрықтанбай жҧмыртқа салуы мҥмкін, яғни 
партеногенез жолымен кҿбеюі мҥмкін.  

Кҿшпелі немесе азия шегірткесі (Locusta migratoria L.). Бҧл тҥрді кҿкқасқа 
шегіртке деп те атайды. Ҿте қауіпті зиянкес – ҥйірлі кҿшпелі шегірткелер. Кҿшпелі 
немесе азия шегірткесін (Locusta migratoria L.) біз зерттеу аумағында аумағындағы 
жазық далалардан, шалғынды жҽне шалғынды - бҧталы кеңістіктерден, батпақты 
қайыңдықтардан кездесті.  

Кҿшпелі немесе азия шегірткесі (Locusta migratoria L.) басқа шегіртке тҥрлеріне 
қарағанда ірі жҽндік: аталықтың денесінің ҧзындығы 35-50 мм, аналықтың ҧзындығы 
45-55 мм. Мандибуллалары кҿгілдір. Арқасының алдыңғы жағында Х тҽрізді суреті 
жоқ [3].  

Ҥстіңгі қанаты ҧзын, жылтыр, аталықтың алдыңғы қанатының ҧзындығы 43,5-
56,0, аналықтікі 49,0-61,1 мм. Қанаты тҥссіз, шҧбарланған. Артқы санының ішкі жағы 
қара-кҿк, ҧзындығы аталықтарында 22,0-26,1 мм, аналықтарында 20,0-32,0 мм. Артқы 
сирақтары сарғыш немесе қызыл. Кеудесінің астыңғы жағы аздап тҥктенген. Фазалық 
қажеттіліктерге байланысты тҥстері ҿзгеріп отырады, кҿбінесе жасыл, қошқыл, сары, 
кейде сарғыш немесе сҧр болуы мҥмкін  Алдыңғы арқа бҿлімі ҿткір қырлы болады. 
Орташа қҧрғақ салмағы аталықтарда 0,296 г, аналықтарда 0,877 г.  

Жҧмыртқасы қызғылт немесе сары, ҧзындығы 6,5-8,5 мм, пішіні цилиндр тҽрізді 
аздап иілген. Басқа шегірткелер сияқты бҧл тҥрдің де жҧмыртқалары кҥбірше ішінде 
топырақта қыстайды. Кҿктемде маусым айының бірінші онкҥндігінде қыстап шыққан 
жҧмыртқалардан қҧрт тҽрізді дернҽсілдер шығады. Жер бетіне шығысымен олар 
тҥлеп, барлық шегірткелерге тҽн І жастағы дернҽсілдерге айналады. Дернҽсілдердің 
бҧдан кейінгі дамуы 35-40 кҥнге созылады. Осы мерзім ішінде олар тҿрт рет тҥлеп, 
бес дернҽсілдік жастан ҿтеді де ересек дернҽсілге айналады [4]. 

І сатылы дернҽсілдер. Ҽр тҥрлі жастағы дернҽсілдердің мҿлшері 2 кестеде 
кҿрсетілген. Алдыңғы жҽне артқы қанаттары жоқ. Жыныстық белгілерін анықтау 
қиын. Стадиялық фазаның тҥсі қара-сҧр немесе қара, арқасында ашық жолағы бар. 

ІІ сатылы дернҽсілдер. Алдыңғы жҽне артқы қанаттарының жҥйкелену 
байқалады. Жыныстық белгілерін ажыратуға болады. Стадиялық фазаның тҥсі сҧр 
немесе қара, басы қоңыр, 2 қара дағы бар. Жалғыз фазаның тҥсі сҧр немесе сҧр-
жасыл. 

ІІІ сатылы дернҽсілдер. Денесінің екі жанынан алдыңғы жҽне артқы қанаттары 
анық кҿрінеді. Ҿте кҿп жҥйкеленген. Жыныстық белгілері байқалады. Стадиялық 
фазаның тҥсі сҧр-қоңыр, алдыңғы арқасының ортасы қара тҥсті. Жалғыз фазаның тҥсі 
2 сатылы дернҽсілдікіндей. 

ІV сатылы дернҽсілдер. Алдыңғы жҽне артқы қанаттарының негіздері ҥшбҧрыш 
тҽрізді болып арқаға бекінген. Жыныстық белгілері жақсы байқалады. Ашық тҥсті, 
қара дақтары анық кҿрінеді. Жалғыз фазаның тҥсі 3 сатылы дернҽсілдікіндей. 

V сатылы дернҽсілдер. Алдыңғы жҽне артқы қанаттарының орналасуы мен 
формасы 4 сатылы дернҽсілдікіндей. Жыныстық белгілері анық байқалады. 2 кестеде 
кҿрсетілген стадиялық фазаның тҥсі ашық қоңыр. Жалғыз фазаның тҥсі бҧрынғыдай 
бірқалыпты сҧр, қара немесе жасыл.  

Шегірткелер 30-40 кҥннен кейін, дернҽсілден ересек шегіртке сатысына ҿткен 
кҥннен бастап есептегенде жҧмыртқалауға кіріседі. Қамыс қопаларының сиректеу 
келген шеткі ҥлескілерінде ҽрбір ҧрғашы шегіртке 2-3 кҥбірше салады. Одан соң кҿп 
кешікпей-ақ жҧмыртқа жасушаларының қоры біткен соң шегірткелер ҿледі. 
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Кҥбіршенің ҧзындығы 58-75 мм, пішіні аздап доғаша иілген цилиндр тҽрізді. 
Кҥбіршенің тҿменгі бҿлімінде жҧмыртқалар жатады. Олар тҿрт - бес қатарға 
орналасқан, саны 55-115 дейін жетеді. Кҥбіршенің жоғарғы бҿлімі мҿлдір кҿбікті 
қоңыр немесе қызғылттау затпен толтырылған.  

 
Кесте 2 - Азия шегірткесінің кейбір морфологиялық белгілері мен салмағы  

(Цыпленков) 
Дернҽсіл-

дер 
жасы 

Дене ҧзындығы, 
мм 

Артқы санының 
ҧзындығы, мм 

Мҧртшалары
ның саны 

Кеуденің 
орташа 

кҿлемі, мм 

Орташа 
салмағы, г 

І 7,0-10,0 4 13-14 2,03 0,03 
ІІ 10,0-14,0 5,0-6,0 18 3,1 0,05 
ІІІ 16,0-21,0 8,0-9,0 20-21 5,05 0,02 
ІV 24,0-26,0 11,0-13,0 22-23 6,6 0,32 
V 25,0-40,0 15,0-18,0 24-25 9,1 1,35 

 
Ҥйірлі формасының дернҽсілдері жиналып тобымен немесе кулигасы едҽуір 

қашықтыққа, кейде 45-50 км дейін миграция жасайды. Ал ересек шегіткелердің ҥйірлі 
жҧмыртқалайтын негізгі мекендерінен 200-300 км қашықтыққа дейін ҧшып бара 
алады.Шегірткенің ҧялайтын жерлеріндегі негізгі қоректік ҿсімдіктері қамыс пен 
қҧрақ. Ал ҧшып барған жерлерінде олар ҽр тҥрлі ҿсімдіктермен қоректенеді, олардың 
ең ҧнататындары – астық тҧқымдас дҽнді дақылдар. Соның ішінде кҿбінесе шалғын 
қоңырбасы, қҧрғақ айрауық, қылтықсыз арпабас, жабайы арпа, кҽдімгі тарғақшҿпті 
қорек етеді. Шегірткенің ҿзі жҽне оның дернҽсілдері ҿсімдіктің жапырағы мен 
сабағын, кейде тіпті дҽнін де жартылай немесе тҥгелдей кеміріп жеп қояды. 
Сондықтан ҧшқыш шегіртке жаппай ҿсіп-ҿнген жылдары ауыл шаруашылығына 
орасан зор зиян келтіреді. 
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ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  

ІС-ҼРЕКЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

 

Білім туралы Заңға сҽйкес мҧғалім оқушыға мемлекеттік ҿлшем деңгейінен 

тҿмен тҥсірмей білім беру тиіс, бҧл ҥшін оқытудың белгілі технологиясын игеру 

қажет.  
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Педагогикалық технология – қазіргі талапқа сай анықталып, іріктеліп, реттелген 

оқытудың жаңа мазмҧны мен «ҽдіс-амалдардың, дидактикалық талаптардың 

психологиялық-педагогикалық жиынтығы. Соның ішінде Ж.Қараевтың «Деңгейлік 

саралау технологиясына» тоқталайық. Ғалымның педагогикалық технологиясы – 

оқытуды саралауға негізделген, оқу ҥрдісіндегі мҧғалім мен оқушының, оқу 

мақсатының ықпалдасу заңдылығының жҥйесі. Бҧл – технологияның ең басты 

ерекшелігі. Мҧнда оқушының да, мҧғалімнің де белсенді шығармашылық жҥйесі 

қалыптасады. Деңгейлік тапсырмалармен жҧмыс жасау арқылы оқушының ҿзіндік 

жеке жолы, даму ынтасы, ойлаулы, есте сақтауы, білім сапасы артып, ой-ҿрісі 

кеңейеді.  

Деңгейлік тапсырмалар арқылы мҧғалім оқушының нені меңгергенін, нені 

меңгермегенін біледі, соның нҽтижесінде оқушыларда намыс оты оянып, басқалардан 

қалып қалмауды ойлап, ҿз мҥмкіндігіне қарай дайындық жасайды ҽрі тырысады. 

Деңгейлік тапсырмалардың ауқымы кең. Олар – тілдік грамматикалық жҧмыстары, 

тесттік сҧрақтар, оқушылардың мҥмкіндігіне қарай саралап оқытуға, жас 

ерекшеліктері мен білім деңгейіне байланысты ыңғайлап, ықшамдауға да болады. 

Деңгейлік тапсырмалардың ауқымы кең. Олар – тілдік грамматикалық жҧмыстары, 

тесттік сҧрақтар, оқушылардың мҥмкіндігіне қарай саралап оқытуға, жас 

ерекшеліктері мен білім деңгейіне байланысты ыңғайлап, ықшамдауға да болады.  

Бірінші деңгей тапсырмалары – білімнің минималдық шегі, ол мемлекеттік 

стандарттық талапқа сай оқушының жас ерекшелігіне сҽйкес болады. Бҧны оқушылар 

орындауға міндетті.  

Екінші деңгей кезегіне кҿтерілгенде тапсырмалар кҥрделене тҥседі, оқушы ҿз 

бетімен жҧмыс жасауға кҿшеді.  

Ҥшінші деңгей кезеңінде оқушылардың шығармашылыққа деген мотивтері 

айқын кҿрінумен, логикалық ойлау дҽрежесі, ҿз басының жеке белсенділігі, ҿз ісіне 

талдау жасауымен кҿрінеді.  

Тҿртінші деңгей – қабілетті, дарынды, ізденімпаз, талантты оқушыларға 

арналған деңгей. Бҧл тҽсілдің ерекшелігі – оқушы ҿз бетінше ҽр алуан тапсырмаларды 

орындайды. Ҽрбір деңгейді мҧғалім тексергеннен кейін ғана оқушы келесі деңгейге 

кҿшіп отырады. Бҧл оқыту технологиясы оқушыда жаңаша ойлау, ҿзін-ҿзі басқару, 

ҿзін-ҿзі қадағалау қабілеттерінің қалыптасуына мҥмкіндік жасайды.  

Мҧғалім пҽнді оқытудың ҽдіс-тҽсілдерін орынды пайдаланғанда ғана оқытудың 

мақсатына қол жеткізе алады. Сондықтан да оқытудың оқушы тҧлғасын дамытуды 

қамтамасыз ететіндей неғҧрлым тиімді ҽдіс-тҽсілдерін таңдау мҽселесі мҧғалімнің 

алдында тҧрған ҥлкен міндет болып саналады.  

Физиканың «Тҧрақты электр тогы» тарауын оқыту барысында деңгейлеп оқыту 

ҽдісін қолдануға тоқталмақпын. Сабақта оқушылардың білімін тексеріп, «Тҧрақты 

электр тогы» тарауынан алған білімдерін одан ҽрі жетілдіру жҽне тереңдету, олардың 

ізденімпаздығын арттыру, шығармашылық іс-ҽрекеттерін дамыту, есеп шығаруда 

формулаларды пайдалана білу, эксперименттік тапсырмаларды орындау дағдыларын 

дамыту мақсатын кҿздейтін деңгейлік  тапсырмаларының ҥлгісін ҧсынамын. Ҽр 

оқушыға суреті бар карточкалар беріледі осы сурет кеқарай отырып келесі 

тапсырманың сҧрақтарына жауап береді. 

Тҧрақты ток – деңгейлік тапсырмаларға сҧрақтар. 

 

І деңгей. 

1. Амперметр шкаласының ҽр бҿлігінің қҧнын жҽне  оның қандай ток кҥшін 
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кҿрсетіп тҧрғанын анықтаңыздар. 

2. Вольтметр шкаласының ҽр бҿлігінің қҧнын анықтаңыздар. 

3. Батареяның полюстеріндегі кернеуі қандай? 

 

ІІ деңгей 

1. Кернеуді анықтаңыз:      А) шамдағы      В) реостаттағы  

2. Токтың тығыздығы қандай?  

А) диаметрі 0,8 мм реостат сымындағы; 

В) кҿлденең қимасының ауданы 0,08 мм
2
 болатын шамның қылындағы  

3. Токтың қуатын есептеңіз:  

А) шамдағы 

В) реостаттағы  

4. t минуттағы бҿлініп шығатын жылу мҿлшері қанша? 

А) шамдағы 

В) реостаттағы 

 

ІІІ деңгей 

1. Егер шамда реостатқа параллель жалғанса, онда кернеу, кедергі жҽне ток кҥші 

қандай болмақ? Бҧл кезде вольтметрдің кҿрсетуі 30% кемиді (неліктен?) 

 

ІV деңгей 

1. Шам мен реостатты параллель жҽне тізбектеп қосу кезіндегі ҿлшеуіш 

қҧралдардың кҿрсетулерін салыстыру негізінде батареяның Э.Қ.К. мен ішкі кедергісін 

есептеңіздер. 

2. Реостат пен амперметрдің арасына Э.Қ.К-і 1,2 в жҽне ішкі кедергісі 0,2 Ом, 

аккумуляторды: 

А) Э.Қ.К – тің бағытын негізгі ток кҿзінің Э.Қ.К-іне бағыттас етіп;  

В) Бағыттарын қарама – қарсы етіп қосса, амперметр нені кҿрсетеді?              

 
Токтың жылулық жҽне химиялық ҽсері – деңгейлік тапсырмаларына арналған 

сҧрақтар. 

 

І деңгей 

1. Амперметр шкаласының ҽр бҿлігінің қҧнын жҽне оның кҿрсетіп тҧрған ток 

кҥшін анықтаңыздар. 

2. Термометр шкаласының ҽр бҿлігінің қҧнын жҽне сҧйықтың бастапқы 

температурасын анықтаңыздар 

 

ІІ деңгей 

1. Қыздырғыштың эффективтілігін 40% деп алып, сҧйықты t уақыт ішінде 

қыздыруға кеткен жылу мҿлшерін есептеңіздер. Уақыт t карточкада кҿрсетілген. 

2. Қыздыру аяқталғанда термометр қандай температура кҿрсетеді? 

Карточкада берілген ыдыстың орнына, тізбекке тҧздың судағы ерітіндісі 

қҧйылған ыдыс (вольтметр) жалғанған. Тҧздың химиялық формуласы карточкадағы 

вольтметр  суретінде келтірілген. 

 

ІІІ деңгей 

1. Токтың шамасы карточкадағы амперметрдің кҿрсеткеніндей болса, t уақыт 
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ішінде катодта  қандай зат жҽне ол  қандай мҿлшерде бҿлініп шығады?  

2. Бҿлініп шыққан зат қабатының қалыңдығы қандай? Электрондық активті 

бҿлігінің Sауданы карточкада кҿрсетілген. 

 

ІV деңгей 

1. Поляризациялық Э.Қ.К. 1 В-ке жуық болғанда, вольтметр электродтарындағы 

кернеу қандай болады? 

 

1-ші деңгейдегі есепті шығарған соң оқушылар ҿздері қалаған деңгейлерді 

орындайды. Осы есептерді шығару арқылы оқушылардың тек алған білімдерін ғана 

емес, сонымен қатар барлық ҿткен тақырыптарды оқып ҥйренуде алған икемділіктері 

мен дағдылары тексеріліп, бағалау парағына тҥсіріледі.  

Сабақтың тиімділігін, оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру ҥшін 

тақырып материалдарын оқып – ҥйренуде, олардың ҽртҥрлі ізденушілік бағыттағы 

тапсырмаларды орындауының ҥлкен маңызы бар. Осыған орай мысал келтірейін: егер 

жҿндеуден кейін электроплитканың спиралі қысқарып қалған болса, онда одан 

бҿлінетін жылу мҿлшері қалай ҿзгереді? 

Оқушылардың осы есепті талқылауы тҿмендегідей.  

Мҧнда зерттелетін объект электроплитаның спиралінің ҧзындығына байланысты 

бҿлінетін жылу мҿлшерінің ҿзгерісі. 

Оқушылар кҿп жағдайда спиральдің ҧзындығы қысқарғанда, оның кедергісі 

азаяды деп пайымдайды. Сонда, «Неліктен Q=I
2
Rt формуласынан бҿлінетін жылу 

мҿлшерінің артатыны шығады?» деген заңды сҧрақ туады (қате!). Мҧнда осы сҧрақты 

талқылау нҽтижесінде спиральдің қысқаруы кезінде оның кедергісі кеміп, бірақ 

желідегі кернеу бҧрынғысынша қалатындығы туралы тҧжырым жасалады.  

Сондықтан, оқушылар Джоуль-Ленц заңының басқаша R

tU
Q

2

  формуласын 

пайдалану керектігін тағайындап, ал бҧл формуладан бҿлінетін жылу мҿлшерінің 

артатынына кҿз жеткізеді. 

Енді осы есепті одан ҽрі ҿрбітіп, оқушылар ҿздері есеп немесе эксперименттік 

тапсырмалар қҧрастыруларына болады. Оқушылардың осыған орай қҧрастырған есебі 

тҿменлегідей: 

1) Кҿлденең қималарының аудандары бірдей, ҧзындықтары 25 см жҽне 46 см екі 

мыс ҿткізгіш спиральдердің бірдей уақыт ішінде бҿліп шығаратын жылу мҿлшерлерін 

салыстырыңдар. Кернеу тҧрақты. 

Оқушылар есепті талқылап, шығарғаннан соң, бҧл есепті эксперименттік 

тҽсілмен орындап шығаруға болатындай етіп қҧрастырады. 

2) Ҿткізгіш спиральдердің аудандары ҽртҥрлі жағдайдағы жылу мҿлшерлерін 

салыстырыңдар. 

Бҧл ҥшін олар қажетті қҧрал-жабдықтарды таңдай отырып, эксперименттің 

орындалу жоспарын жасайды. Соңында нҽтижесін талдайды. Осы айтылғандарға 

орай бір эксперименттік тапсырманы қарастырайық.  

1 тапсырма. Кирхгоф ережесін пайдаланып берілген қҧрал-жабдықтардың 

кҿмегімен белгісіз Rx кедергіні анықтаңыз.  

Керекті жабдықтар: 4-4,5 В кернеу беретін ток кҿзі, кілт микроамперметр (ол жоқ 

болған жағдайда қарапайым 2,5-3,6 В кернеуге арналған қалта фонарының шамын 

алуға болады), нихромнан немесе никелинен жасалған спираль сым, кедергісі белгілі 
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резистор Rо, кедергісі белгісіз резистор Rx, миллимерлік сызғыш, жалғағыш сымдар. 

Бҧл тапсырманы орындау Кирхгофтың бірінші заңын пайдалануға арналған: 

түйінге келетін токтардың қосындысы одан шығатын токтардың қосындысына 
тең болады, яғни түйінде кездесетін токтардың алгебралық қосындысы нольге тең 
болады.  

Бҧл заңды білетін оқушы берілген қҧрал-жабдықтарға қарап, белгісіз кедергіні 

Уйстон кҿпірінің жҧмыс принципі арқылы табуға болатындығы біледі. Тек мектептің 

физика кабинеті ҥшін шығарылған ҽдеттегі реохордтың орнына меншікті кедергісі 

жоғары спираль сымды пайдалану қажет.  

Тапсырма 1 суретте кҿрсетілген схема бойынша тізбек қҧру арқылы орындалады. 

Реохорд бойынша схемадағы Aбҿлігі l1, ал DC бҿлігі l2 болар еді. Бҧл ҧзындықтарды 

табу ҥшін, алдымен спиральорамының диаметрін ҿлшеп екі бҿліктегі n1 мен n2 орам 

сандарын анықтайды. Сонда  l1=2 rn1 ;   l2=2 rn2 шығады. D нҥктесінің орналасу 

қалпы A –дің нольді кҿрсетуі (немесе шамның сҿнуі) кезінде анықталады, ҿйткені 

бҧл тізбек тҥйін ретінде саналады, ал тҥйінде ток шамасы нольге тең болуы керек.   
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Сонымен ҧзындығы 1 м 20 см болатын қолайсыз реохорд орнына сҽл созылған 

шағын спираль сым арқылы да белгісіз кедергіні табуға болатындығын кҿрдік. 

Спиральдық кедергі орнына кез келген шаруашылық дҥкеніне қыздырғыш 

приборларға арналған спираль сымды алып, жаратуға болады.  

Сҿз соңында айтарым дамыта жҽне деңгейлеп оқыту технологиясын қолдану 

мынандай нҽтижеге жеткізеді.  

- Оқытудың тиімділігі. 

- Сабақтың сапасы мен мазмҧны артады. 

- Оқушының ойлау қабілеті дамиды. 
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- Ҿз бетімен жҧмыс істеуге дағдыланады. 

- Жауапкершілік артады, шығармашылығы қалыптасады. 

- Оқушы ҿзін-ҿзі дамытады. Бағалауда білім деңгейі кҿтеріледі. 

- Оқушының жеке қабілеті айқындалады. 

- Ҽр бала ҿз деңгейіне, қабілетіне қарай бағаланады. 
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БИОЛОГИЯ ПҼНІН ОҚЫТУДА ДЕҢГЕЙЛІК  

ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Қазіргі кезде оқу ҥрдісінде кҿптеген ҿзгерістер мен жаңалықтар енгізіліп 

жатқаны мҽлім. Осы орайда білім беру саласында да, оның ішінде пҽн мҧғалімдеріне 

де қатаң талаптар қойылуда. Заман ағысына сҽйкес пҽн мҧғалімдері де сабақ жҥргізу 

барысында жаңа технологияларды жетік меңгеріп, тиімді қолдануға ҧмтылуда деп 

білеміз.  

Біздің зерттеу жҧмысымызда осы салаға аз да болса ҿз ҥлесімізді қосу 

мақсатында мектеп оқушыларына биология сабақтарында деңгейлеп-саралап оқыту 

технологиясын қолданудың жолдары мен оның тиімділігін анықтауға негізделеді. 

Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясының дидактикалық, педагогикалық, 

психологиялық негіздемесі С.Рубинштейн, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, 

Ю.К.Бабанский, Б.П.Беспалько, В.М.Монахов т.б. ғалымдардың ғылыми-теориялық 

идеяларына негізделіп жасалған[1]. 

Деңгейлеп саралап оқыту технологиясы 1998 оқу жылынан бастап мектептің 

барлық сатысына, барлық пҽндерге еніп, оқу ҥрдісін жандандыруға ҥлкен ҥлес қосып 

келеді. 

Профессор Ж.Қараевтың деңгейлеп- саралап оқыту технологиясы жаңаша 

ҿзгерген мақсатпен оқушылардың ҿздігінен танып, іздену іс-ҽрекеттерін меңгертуді 

талап етеді. Бҧл технологияда бірінші орында оқушы тҧрады жҽне ҿз бетімен білім 

алудағы белсенділігіне аса назар аударылады. Деңгейлеп-саралап оқыту 

технологиясында жҧмыс міндетті ҥш деңгейлік, қосымша шығармашылық деңгей 

талаптарынан тҧрады. Оның басты мақсаты – сынып оқушыларын «қабілетті», 

«қабілетсіз» деген жіктерге бҿлуді болдырмау. 

     Деңгейлеп оқыту технологиясы тиімді нҽтижелі болу ҥшін: 

1) жеке тҧлға ерекшеліктеріне; 

2) психологиялық даму ерекшеліктеріне; 

3) пҽн бойынша білімді игеру деңгейіне кҿңіл бҿліп отыру қажет. 

Сабақ ҿткізу формаларын жҽне тҥсіндіру ҽдістерінің жаңа тҽсілдерін кҥнделікті 

сабаққа қолдануға тырысу керек. Кҿбінесе мына жағдайларға кҿңіл бҿлсе: 
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1) сабақтың мазмҧнына; 

2) сабақты ҿткізудегі тҽсілдері мен ҽдістерін таңдауда; 

3) сабақтың нҽтижелігіне. 

Сабақта қандай оқушы болмасын, жақсы оқитынына қарамастан жҧмысты I 

деңгейден орындайды. І деңгей тапсырмаларын орындау мемлекеттік білім стандарты 

талаптарының орындалуына кепілдік береді. I деңгейді орындаған оқушы «3» деген 

бағамен бағаланады. Ҽрбір оқушы I деңгейді орындауға міндетті жҽне одан жоғарғы 

деңгейдегі тапсырмаларды орындауға кҧқылы. Осы тҧрғыдан алғанда «ҥлгерімі 

тҿмен, баяу» оқушы жақсы оқитын оқушыға ілесе алмай жатса не істеуге болады? - 

деген сҧрақ туады. I деңгейден аса алмай жатқан жағдайда қалған тапсырмаларды 

ҥйде орындауға беруге болады[2]. 

Деңгейлеп оқыту технологиясының ҿзіндік ықпалы зор. Оқушыларға ҿздік 

жҧмысын ҧйымдастырып ҿткізуге кҿмегін тигізеді. 

Оқушыларды олимпиадаға дайындауға деңгейлік тапсырмаларды беруге болады. 

Оқу ҽдісін қайталау, пысықтау сабақтарында сҿзжҧмбақты, ребустарды қҧрастыру, 

оларды шешу, қосымша ҽдебиеттерден тақырып бойынша мҽліметтер жинақтау ол 

оқушылардың білімін бағалау ҥшін пайдалады. Ҥлкен такырыптар мен тарауларды 

қайталағанда оқушыларға ҥйде осы тақырып пен тарау бойынша деңгейлік 

шығармашылық тапсырмалар орындап ҽкелуді тапсыру керек. Мҧндай тапсырманы 

оқушылар бар ынтасымен орындайды. Мҧндағы ең басты мақсат мыналар: 

1) оқушылар қосымша тапсырмаларды орындау да ҿз бетінше ізденеді. 

2) ҽр тҥрлі балаларға арналған журнал, газеттерді, басылым мен 

анықтамаларды қарайды, олармен ҿздігінен жҧмыс істеуді ҥйренеді. 

Деңгейлеп-саралап оқытудағы тиімді жақтары: 

1) сыныптағы барлық оқушы жҧмыспен қамтамасыз етіледі.  

2) оқушы белсенділігіноятады. 

3) оқушы ҿз білімінің деңгейіне жҧмыстанады. 

4) оқушының ҿз бетімен жҧмыс істеу тиянақтылыққа, ҧстамдылыққа тҽрбиелеп, 

жауапкершілігі артады. 

Деңгейлеп-саралапоқытутехнологиясы: 

- оқушыныңҿзқабілетіне, болашағынасенуіне; 

- оқушыныңынталандыруына; 

- оқушы мен оқытушының ынтымақтастық қарым-қатынас достығына; 

- оқушының, ҿзбілімінҿзібағалайбілуіне; 

- баға ҽділдігіне; 

- білім кҿрсетудің ҽділ сайысына мҥмкіндік береді. 

- деңгейлік тапсырмалар мен жҧмыс жасау оқушылардың іскерліктерін жҥзеге 

асырады. 

Осыған байланысты деңгейлік тапсырмалар беруде оқытушы еңалдымен 

тапсырмалардың мазмҧндық жҥйелігіне аса назараударуықажет деп білеміз. 

Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясын оқу-тҽрбие ҥрдісіне енгізіп жҽне 

ғылыми-ҽдістемелік қҧжаттар мен ҧсыныстармен қамтамасыз етсек, онда дҽстҥрлі 

оқытудың тҿмендегідей мҽселелерін шеше аламыз: 

- Оқушылардың 100 пайыздық ҥлгерімі қамтамасыз етіледі. 

- Оқушылардың жҥктемесін оңтайландыруға мҥмкіндік туады (ҥй тапсырмасы 

азаяды). 

- Оқушылардың оқу қызметтерінің нҽтижелері ҽділ бағаланады. 

- Оқушыларда сҽтсіздік, қорқыныш, мазасыздық сезімі жойылады. 
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- Дарынды оқушылар дер кезінде анықталып, оларды дамытуға жағдайлар 

жасалады. 

- Танымдық процестерді, оқушылардың таным қабілеттерін зерттеу ҽдістері 

жҥйеленеді. 

- Олимпиада, конференция жҥлдегерлері, шығармашылық жҧмыстардың 

жеңімпаздарының саны артады. 

Деңгейлеп оқытудың мақсаты: 

1) Оқушының жас ерекшеліктерін ескеру. 

2) Олардың қабілет деңгейін анықтай отырып, ҿз бетімен жҧмыс жасауғаҥйрету, 

ойлау қабілеттерін арттыра тҥсу, даму мониторингін қҧрып, оқушының дамуын 

қадағалай отырып, ата-анасымен байланысты нығайту арқылы ҽр оқушы стандарт 

кҿлемінде тиянақты білім алып шығуына кҿңіл бҿлу. Қабілетті оқушылардың даму 

деңгейін шығармашылыққа ҧштастыру[3]. 

Бҧл технологияның тағы бір ерекшелігі дарынды балалармен тҧрақты жҽне 

жҥйелі жҧмыс істеу мҥмкіндігі болып табылады. Саралап, деңгейлеп оқыту 

педагогикалық технологиясында алынған нҽтиже сҽйкесті меңгеру деңгейлері тҥрінде 

анықталады. Бҧл жағдайлар: 

а) оқушының оқу материалын жеңілден кҥрделіге қарай жҥйелі меңгеруі; 

ҽ) алынған нҽтижені ҿлшеуге болатындығы; 

б) оқу процесінің жарыс тҥрінде ҧйымдастырылуы; 

в) бағалаудың жетелеушілік қасиеті; 

г) дамыта оқытудың ҽдіс - тҽсілдерін қолдануға ыңғайлы жағдайлар жасалуы, 

т.б. себептерге байланысты оқушының оқу материалын қажетті минимум деңгейінде 

меңгеруіне жағдай жасайды. Меңгерудің ҽр кезекті деңгейіне ҿтіп отырған сайын 

ынта, мотив, белсенділік, білік пен дағды да ҿсіп отырады. Ендеше оқыту 

технологиясын оқу процесіне енгізу - білім сапасын қажетті деңгейде қамтамасыз 

етуге оны кҿтеруге, тіпті басқаруды қамтамасыз етеді. 

Деңгейлеп-саралау технологиясын қолданудың тиімді жақтары: 

1) Оқушы ҿз бетімен жҧмыс істеуге дағдыланады. 

2) Жеке дара қабілеттері айқындалады. 

3) Оқушы нақты ҿз деңгейінде бағаланады. 

4) Даму мониторингі айқын кҿрініп отырады. 

5) Сабаққа қызығушылығы оянады. 

6) Іштей бір-бірінен қалмауға тырысады. 

7) Тапсырманың кҥрделену деңгейіне сҽйкес оқушының ойлау қабілеті артады. 

8) Сынып оқушылары толық бағаланады. Ҽр оқушы алатын бағасын біліп 

отырады. (I деңгей - «3», II деңгей - «4», III деңгей - «5»). 

9) Бір сабақта бірнеше тапсырма орындайды. 

Аталмыш технологияны жҥзеге асыруда оқытушы мен биология пҽнінің 

мҧғалімінің  белсенділігі, шығармашылық ізденісі артып, ҿз мамандығына деген 

сҥйіспеншілігі, оқушыларын жеке тҧлға ретінде бағалауы ерекше орын алады. Адам 

бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың ҿшуіне жол бермеу, оның рухани кҥшін 

нығайтып, ҿмірден ҿз орнын табуға кҿмектеседі[4]. 

Ҽр жаңа ҧрпақ ҿзіне дейінгі ҧрпақтың қол жеткен жетістіктерін меңгеріп қана 

қоймай, ҿз іс-ҽрекетінде сол жетістіктерді жаңа жағдайға бейімдей, жетілдіре отырып, 

барлық салада таңғажайып табыстарға қол жеткізеді. Саралап оқыту оқу-тҽрбиелік 

ҥрдісінің мазмҧны мен ҧйымдастырылуы пҽндерді бағдарлы жҽне тереңдете оқып 

ҥйренудің айырмашылықтарын, оқушыларды іріктеп алу шарттарын, топтардың 
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толықтануын, оқыту мерзімін, т.б. анықтап береді. Саралап - деңгейлеп оқыту немесе 

оқытудың ҥш ҿлшемді жҥйесі арқылы тҿмендегідей білім нҽтижелеріне жете аламыз: 

білім сапасы, оқушының пҽнге деген қызығушылығы артады; «Жҧмыс дҽптеріндегі» 

тапсырмаларды орындау барысында ҿздігінен дамуына, ҿз бетімен білімін кҿтеруге 

мҥмкіндік ҽрі еркіндік алады; оқушы білімін бағалау ізгіленеді, ҽрі демократияланады 

яғни ашық, жариялы тҥрде ҽрі ҽділ бағаланады; оқушылардың шығармашылық 

қабілеттері ҧшталады, бейімділігіне қарай дамуына мҥмкіндік береді; оқушының ҿзін-

ҿзі тексеріп, тҥзетіп, басқаруына жағдай жасалады; оқушылардың жеке басының 

қабілеті мен мҥмкіндігіне байланысты тиісті білім деңгейіне жету; оқыту барысында 

компьютер қолдана отырып саралап оқыту принциптері жҥзеге асады; жеке тҧлғаның 

дамуын қадағалайтын оқыту мониторингін жасауға мҥмкіндік береді[5]. 

Аталған тақырыптағы зерттеулерімізді ҿндірістік-педагогикалық іс-тҽжірибе ҿту 

барысында Ҿскемен қаласындағы КММ «А.Байтҧрсынов» атындағы №20 орта 

мектебінде жҥргізудеміз. Алғашқы кҥндері оқушылармен танысу жҧмыстары 

жҥргізілді. №20  мектептің биология пҽнінің мҧғалімі Ж.К. Боранбаевамен бірлесіп 8 

сыныптармен жҧмыс жасауды жҿн кҿрдік.  

Оқушыларға жҥйке жҥйесі тарауын деңгейлік тапсырмалар арқылы меңгерту 

мақсатында сынып оқушыларын бес оқушыдан тҿрт топқа бҿлдік. Топ мҥшелері ҿз 

бетінше жҥйке жҥйесінің қҧрылысы бойынша деңгейлік тапсырмалар қҧрастырды. 

 

 
 1-сурет – Оқушылардың топпен деңгейлік тапсырмалар қҧрастыру барысында 

 

 

 

 
2-сурет – Оқушылардың деңгейлік тапсырмаларды орындау кезеңі 

 

Ҥлгерімі орташа оқушыларға А деңгейіндегі сҧрақтар берілді: Жҥйке жҥйесі 

қандай бҿлімдерге бҿлінеді? Жҧлын дененің қай жерінде орналасқан? Жҧлынның сҧр 

заты неден қҧралған? Жҧлынның ҿткізгіштік қызметі қандай? Ал, ҥлгерімі жақсы 

оқушыларға В деңгейіндегі сҧрақтар берілді: Жҧлын жҥйкесі аралас дегенді қалай 

тҥсінесіңдер? Жҧлынның ақ заты неден қҧралған? Ол жҧлынның қай жағына 

орналасқан? Жҧлынның рефлекстік қызметін сипаттаңдар. Дарынды жҽне талантты 

оқушыларға арналған С деңгейіндегі сҧрақтар қҧрастырылып, берілді: Жҧлынның сҧр 

затында неше тҥбірлер болады? Жҧлыннан неше жҧп жҥйкелер таралады? Жҧлынның 

жҥйке орталығы дегеніміз не? Жҧлын қанша тҥрлі қызмет атқарады, ҽрқайсысын 
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жеке-жеке сипаттаңдар деп тапсырмалар орындау берілді. Дарынды оқушыларға 

ғылыми ҽдебиеттерді, эндиклопедияларды пайдаланып қосымша мҽліметтер ҽкелу 

жҽне интернет кҿздерін пайдаланып презентациялар жасау тапсырылды.  

Тақырып бойынша жҧлынның қызметі 1-кестеде жҽне 2-кестеде вегетативті 

жҥйке жҥйесінің кейбір мҥшелерінің қызметіне ҽсері кҿрсетілген. 

 

1-кесте - Тақырып бойынша сызбанҧсқалар 

Жҧлынның қызметі 

Рефлекстік Ҿткізгіштік 

Жҧлынның ҽр жерінде жҥйке 

орталығы бар. Жҥйке орталығы деп жҧлынның 

тҥрлі бҿлімінде орналасқан қандай да болмасын 

мҥшенің жҧмысын реттейтін жҥйке 

жасушаларының жиынтығын айтады. Жҧлын жай 

рефлекстердің іс ҽрекетін қамтамасыз етеді. 

Жҥйке импульстері ішкі мҥшелер 

мен тері рецепторларынан 

жҧлынның ақ затымен миға, ал 

импульстер мидан жҧлынның 

қимыл-қозғалыс (атқарушы) 

нейрондарына бағытталады. 

 

Оқушылар  кестемен жҧмыс істеу барысында жҧлынныңқызметтерін талдады. 

Жҧлынның рефлекстік жҽне ҿткізгіштік қызметтеріне сипаттама берді. Вегетативті 

жҥйке жҥйесі бҿлімдерінің кейбір мҥшелердің қызметіне ҽсерімен танысты.  

 

2-кесте - Вегетативті жҥйке жҥйесінің кейбір мҥшелерінің қызметіне ҽсері 
Мҥшелер Симпатикалық жҥйкелер Парасимпатикалық 

жҥйкелер 

Жҥрек Соғуы жиілейді, жиырылуы 

кҥшейді 

Соғуы баяулайды, 

жиырылуы бҽсеідейді 

Қантамырлар Тарылады Кеңейеді 

Кҿздің қарашығы Ҥлкейеді Кішірейеді 

Сілекей бездері Сҿл аз бҿлінеді Сҿл кҿп бҿлінеді 

Асқазан мен ішектің 

бірыңғай салалы 

бҧлшықеттері 

Босаңсиды (жиырылуы тежеледі) Жиырылуы 

кҥшейеді(артады) 

Бауыр Ҿттің бҿлінуі азаяды Ҿттің бҿлінуі 

Тер бездері Тердің бҿлінуі кҥшейеді Ҽсер етпейді 

Қуық Жиырылады Босаңсиды 

 

Қорытындылай келе, деңгейлеп оқыту технологиясының ерекшелігі мен 

тиімділігіне кҿз жҥгіртсек, барлық оқушылар жҧмысын бір мезгілде бастап 

ҽрқайсысы білім игерудегі ҿз қабілетіне қарай ҿз биігіне жетеді. Ҽр оқушының ҽр 

пҽннен 100% ҥлгеріміне қол жеткізудің кепілі болады жҽне ҽр оқу пҽнінің барлық 

тақырыбы бойынша ең болмағанда міндетті 1-деңгейді игеруін толық жҥзеге 

асырады. Бҧл ҿз кезегінде, мемлекеттік стандарттың талаптарының орындалуына 

кепілдік беріп, Қазақстан Республикасының Білім туралы заңының талаптарына сай 

келеді жҽне дҽстҥрлі оқытудағы оқушылардың артық жҥктеме тарту проблемасын 

шешеді. Ҽр деңгейдің барлық тапсырмаларын дҧрыс орындағаны ҥшін оқушылар сол 

деңгейді игергеніне сҽйкес бағаланады. Бҧл жағдайда оқушы мҧғалімнің кҿмегінсіз ҿз 

бетімен білім алып, ҿзін-ҿзі басқару арқылы ҿз бетімен дами алатын тҧлғаға айнала 

бастайтын болады деп ойлаймыз.  
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УДК 669.162.214 

НУРУМКАНОВ Д.К., ШЕВЧУК Е.П. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

 

«Ученик, который учится без желания, - это птица без крыльев» 

Саади 

 

Целью данной статьи является ознакомлениеc принципами работы виртуальной 

лаборатории с использованием виртуальной реальности. О целесообразности их 

применения в обучении физике школьников средних и старших классов средней 

школы. В этой статье рассмотрены плюсы и минусы проведения виртуальных 

экспериментов, эффективность применения виртуальных лабораторных работв 

современной школе. 

Ключевыеслова: Виртуальная лаборатория, виртуальная реальность, 

инновационные технологии, виртуально-образовательная среда, моделирование 

объектов. 

В современном обществе использование информационных технологий 

становится необходимым практически в любой сфере деятельности человека. 

Овладение навыками этих технологий еще за школьной партой во многом определяет 

успешность будущей профессиональной подготовки нынешних учеников. Процесс 

овладения этими навыками протекает гораздо эффективней, если происходит не 

только на уроках информатики, а находит свое продолжение и развитие на уроках 

учителей-предметников. Этот подход выдвигает новые требования к подготовке 

учителя-предметника, ставит перед ним новые проблемы, заставляет осваивать новую 

технику и создавать новые методики преподавания, основанные на использовании 

современной информационной среды обучения. Возникает необходимость в новой 

модели обучения, построенной на основе современных информационных технологий, 

которые открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее 

индивидуализации и дифференциации. 

Физика является одной из первых наук, в которой эксперимент использовался 

для получения новых знаний и проверки научных теорий. Но после появления 

компьютеров и применения информационных технологий в образовании, грань 

между теоретической и экспериментальной физикой стала менее отчетливой, так как 

возник новый вид эксперимента – виртуальный физический эксперимент. 
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Использование компьютера в качестве эффективного средства обучения 

существенно расширяет возможности педагогических технологий: физические 

компьютерные энциклопедии, интерактивные курсы, всевозможные программы, 

виртуальные опыты и лабораторные работы позволяют повысить мотивацию 

учащихся к изучению физики. Преподавание физики, в силу особенностей самого 

предмета, представляет собой благоприятную почву для применения современных 

информационных технологий. Одним из основных направлений применения 

информационных технологий на уроках физики – выполнение компьютерного 

физического лабораторного эксперимента с использованием виртуальной реальности. 

Что такое виртуальная реальность? Это некий цифровой мир, которым мыможем 

окружить пользователя (ученика, школьника, студента), погрузить его туда благодаря 

специальным устройствам, таким как Очки виртуальной реальности, которые уже 

несколько лет находятся на рынке и пользуются большой популярностью и спросом. 

Спомощью этих устройств мыможем воздействовать наорганы чувств пользователя, 

тем самым усиливая эффект погружения в виртуальный эксперимент. Таким образом, 

пользователь чувствует, что находится между реальным миром ивиртуальным. 

 
Рисунок 1- демонстрационная картинка 

 

Виртуальная реальность - идеальная обучающая среда. Восприятие виртуальной 

модели с высокой степенью достоверности позволяет качественно и быстро обучать. 

Здесь следует уделять особое внимание качеству системы визуализации, т.к. картинка 

должна быть абсолютно достоверной. 

Виртуальная реальность в образовании открывает нам спектр безграничных 

возможностей. Например, мы можем: 

 Создавать и изменять физические явления; 

 Видеть редчайшие физические явления;  

 Проводить манипуляции с разнообразными объектами физического мира; 

 Участвовать в химическихи физических опытах; 

 Анализировать большие объемы данных… 

А так же, можно выделить несколько дидактических возможностей виртуальных 

технологий в образовании: 

 Возможность интенсификации учебного процесса;  

 Активизация познавательной деятельности учеников и студентов; 

 Значительное увеличение уровня самостоятельной деятельности; 
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 Развитие творческих способностей, логического мышления, памяти; 

 Реализация идей индивидуального и дифференциального подходов в процессе 

обучения; 

 Фундаментализации предметной подготовки, за счет формально-логического 

отражения причинно-следственных связей функционирования объектов в 

виртуальных моделях;  

 Развитие процедурных знаний, что подразумевает не только знание теории, но и 

использование еѐ на практике; 

 Эффективное средство для отработки умений и навыков в различных 

ситуациях, которые возможны в будущей профессиональной деятельности. 

Перечень оборудования виртуальной реальности : 

Проекционная система 3D визуализацииразличной конфигурации (от одного 

экрана до шести, либо сложных конфигураций). Как правило, для восприятия 3D 

информации требуются специальные очки, позволяющие пользователю воспринимать 

стереоскопический эффект;  

 Графический генератор. Представляет из себя мощную специализированную 

графическую станцию, или графический кластер позволяющий абсолютно синхронно 

обрабатывать и выдавать требуемый поток визуальной информации. Так же к 

графическому генератору относятся средства дистанционного контроля и управления 

всем программно-аппаратным комплексом виртуальной реальности; 

 Программный комплекс. (Virtools, 3DVIA StudioPro или другой 3D-движок) 

Представляет собой набор различных модулей: Инструментарий разработки, средства 

портирования 3D информации, модули визуализации, средства работы с периферией 

виртуальной реальности, библиотеки искусственного интеллекта, библиотеки 

физических законов. Во всем мире более 400 Вузов и научных центров используют 

данное ПО; 

 Периферия систем виртуальной реальности. Набор различных устройств, 

позволяющих ―усиливать‖ погружение в виртуальную реальность и степень 

интерактивности взаимодействия с исследуемым набором виртуальных моделей 

посредством имитации различных каналов восприятия информации (слух, обоняние, 

осязание, вкус). Это системы трекинга различных типов, 3D мыши и такие системы 

управления, как перчатки виртуальной реальности, устройства имитации тактильных 

ощущений– haptic, звуковая многоканальная система и т.д. 

Образование с использованием виртуальной реальности, позволяет наглядно 

проводить лабораторные работы, виртуальные лабораторные работы, показывать 

обучающимся все аспекты реального объекта или процесса, что в целом дает 

колоссальный эффект, улучшает качество и скорость образовательных процессов, и 

сокращает затраты времени на подготовку и установку приборов. А так же дает 

возможность демонстрировать лабораторные работы и эксперименты, наглядная 

демонстрация которых невозможна или является опасной для человека. Технологии 

виртуальной реальности позволяют в полной мере использовать то, что человек 

получает 80% информации из окружающего мира с помощью зрения, при этом люди 

запоминают 20 % того, что они видят, 40% того, что они видят и слышат, и 70 % того, 

что они видят, слышат и делают. 

В целом, возможности технологий виртуальной реальности для обучения и 

исследований имеют чрезвычайно высокий потенциал применения. 
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Текущий момент характеризуется катастрофическим ростом информации, 

которую необходимо обрабатывать для поддержания прогресса в развитии 

современной науки, в связи с этим разрабатывается много новых технологий, которые 

способствуют развитию не только ученика, но и самого преподавателя. 

Школа будущего – это школа «информационного века». Главным в ней 

становится освоение каждым учеником самостоятельного, собственного знания, 

овладение способностями творческого самовыражения. Методика обучения физике 

всегда была сложнее методик преподавания других предметов. Использование 

компьютеров в обучении физики, применение новых информационных технологий, 

мультимедийных продуктов деформирует методику ее преподавания как в сторону 

повышения эффективности обучения, так и в сторону облегчения работы учителя. 

Это будет еще одним шагом к повышению качества обучения школьников и в 

конечном итоге к воспитанию новой личности – ответственной, знающей, способной 

решать новые задачи, быстро осваивать и эффективно использовать необходимые для 

этого знания. 

Но следует помнить, физика – наука о природе, а не о виртуальной реальности. 

Физические модели – это всегда приближение к реальной действительности. Поэтому 

компьютерные эксперименты не могут быть заменой реальных, но могут дополнить 

их, помочь в их теоретическом осмыслении. Проводя такие эксперименты, стоит 

озадачить учащихся, обратив их внимание на то, что происходящие так реально в 

трехмерном пространстве движения и взаимодействия тел – всего лишь модель 

реальных физических процессов. Каждое положение тела в трехмерном пространстве 

рассчитывается компьютером по законам физики, открытыми людьми и изучаемыми 

в данный момент на уроке. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

7 КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

В современной школе особую актуальность приобретают разработка и 

внедрение современных образовательных технологий обучения, в том числе и 

физики. 

Целью настоящей работы является изучение ведущих идей педагогов, учителей-

новаторов при определении педагогических технологий обучения физики для 

учащихся 7 классов средней школы, усовершенствование учебного процесса 

современными моделями обучения для эффективного преподавания физики.   

Для реализации научного исследования были поставлены следующие задачи: 

1.Проанализировать какие современные модели обучения существуют. 
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2.Применить разные задания для эффективного преподаванияфизики в 7 классе 

средней школы, для проверки знаний учащихся 

Ключевые слова: Современные модели обучения, мышление, физика, 

эффективное преподавание, повышение качества обучения. 

Еще с древних времен сказал великий Цицерон: «Важно то, что знает и делает 

учитель, но еще важнее, что под его влиянием знают и делают ученики». 

Труд учителя - труд творческий. В зависимости от развития и подготовленности 

учеников, от их потребности в изучении физики и интереса к предмету учитель может 

в известных пределах варьировать уровень изложения и методику преподавания. В 

связи с этим в научной статье рассматриваются основные современные модели 

обучения, которые применяются на уроках физики. В частности особое внимание 

уделяется использованию компьютера в обучение, а также применение 

интеллектуально-игровых заданий на уроках физики.  

Для совершенствования учебного процесса в средней школе необходимо 

использование эффективных технологий обучения. Существует множество 

определений понятия «технология обучения», так как оно функционирует и может 

быть представлено научным, процессуально-методическим (описательным) и 

процессуально - действительным аспектами.  Технологии обучения подразделяются 

по многим признакам: научной концепции, основной цели, содержанию обучения, 

характеру взаимодействия учителя и учащихся, уровню и масштабу применения.  

Технологии обучения: 

1. Традиционные технологии предполагают сообщение учащимся готовой 

информацией и организацию их репродуктивной, исполнительской деятельности. 

2. Развивающие технологии, которые обеспечивают приобретение знаний 

учащимися на основе анализа проблемных ситуаций, решения проблемных задач и 

создают условия для их частично - поисковой деятельности.  

3. Личностно-ориентированное обучение осуществляется на основе 

индивидуальных особенностей учащихся, их личностного опта познания и 

предметной деятельности.  

Современные модели обучения на уроках физики. 

Технологизацияучебно-воспитательного процесса: Технологизация образования 

и учебно-воспитательного процесса, это объективная тенденция, которая все более 

активно проявляет себя в школьной практике. Ее объективность обусловлена 

множеством проблем, которые реально существуют и осознаются как учителями, так 

и учащимися и их родителями, управленцами и методистами. 

 Одной из острейших школьных проблем является: У школьников постоянно 

возникают закономерные вопросы: «Зачем мне это учить? Понадобится ли мне это в 

жизни? Почему так много задают учить? Почему так много домашнего задания?» 

Учащиеся часто не видят актуальности, важности для себя многих изучаемых 

дисциплин. Объем учебного материала превышает возможности восприятия 

большинства учащихся. Школьные занятия по отдельным предметам представляются 

для них фрагментарными и разорванными. Проявляет себя мотивационный кризис. 

Многие дети  не хотят учиться. Заставить их выполнять домашнее задание и быть 

активным на занятиях никак не удается. Остается надежда на внутреннюю 

мотивацию учащихся на познавательную деятельность. Именно внутренние мотивы 

являются устойчивыми и обеспечивают учебную активность школьников.  

Еще одна проблема: Это «недополучение» многими учениками и выпускниками 

школ тех знаний и умений, которые нормируются учебными программами и 
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требуется от абитуриентов вузов. Действительно, многие школьники учатся ниже 

уровня их возможностей. Как часто приходилось слышать родителям от учителей, что 

их ребенок может учиться на восьмерку или десятку, но в реальности учебные 

результаты часто не достигают родительских и учительских ожиданий. При этом и те, 

и другие делают немало для успеха ребенка: тратятся огромные усилия, нервы, время, 

а эффективность работы часто оставляет желать лучшего. Необходимо повышение 

результативности  учебно - воспитательного процесса за счет изменения подходов к 

его организации, введения инновационных образовательных технологий. 

Для педагога актуальна проблема: профессиональный дискомфорт. Она связана 

неудовлетворенностью как самим учебно-воспитательным процессом, который они 

организуют на уроках и его результатами. Учитель старается, прилагает большие 

усилия, тратит много личного времени, часто нервничает, а коэффициент полезного 

действия не высок. Учитель осознает необходимость учить как-то, по-иному, 

пытается применить те или иные приемы, а результат тот же. Педагогу, как и 

ученику, необходим успех в профессиональной деятельности, важно его личностное 

самоутверждение.  

Это только важные проблемы, их преодолению, как показывает инновационная 

практика, помогает умелое и ресурсообеспеченное применение в учебно-

воспитательном процессе современных школьных технологий.  

Современные технологииучебно - воспитательного процесса в обучения физике 

в средней: существует множество определений технологий обучения, критерии 

технологичности: 

1. Концептуальность - каждая из технологий основана на одной или нескольких 

теорий (философских, педагогических или психологических ) 

2. Системность - которая характеризуется логикой построения, взаимосвязью 

элементов, завершенностью и структурированностью материала и деятельности. 

3. Управляемость - возможность эффективного управления учебно-

познавательной деятельностью учащихся за счет диагностической постановки целей, 

проектирования процесса обучения.  

4. Эффективность - она предполагает достижение запланированного результата с 

оптимальными затратами средств и времени на обучение. 

5. Воспроизводимость - возможность тиражирования, передачи и заимствования 

технологии другими педагогами.   

Применение разных заданий для эффективности преподавания физики в 7 классе 

средней школы, для проверки знаний учащихся: 

При подготовке и планировании урока учитель осуществляет целый комплекс 

действий, решает психологические, дидактические, методические, организационные 

задачи. Учитель учитывает особенности класса: уровень успеваемости, отношение к 

предмету, темп работы, подготовленность учащихся, отношение к дисциплине, 

индивидуальные особенности. Учитывает свои особенности: настроение, тип нервной 

деятельности, коммуникативность, эмоциональность, уверенность в своих знаниях, 

профессиональная компетентность, умение импровизировать, умение 

организовывать, умение выбрать метод, форма обучения, подобрать средства. Разные 

задания для эффективности преподавания физики:  РомашкаБлума, Кластеры 

(гроздья),  дерево предсказаний, прием Фшибоун, оценочное окно, ПМИ (плюс - 

минус - интересно), Знаю - хочу знать - узнал, бортовой журнал, сюжетные 

таблицы,"6W",  методика 6 шляп, интерактивные задания, опорные конспекты, 

интерактивные карты: 
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Усвоение знаний, формирование умений и навыков, развитие способностей 

человека определяется процессом образования в его осознании различных 

ассоциаций. Приобретение знаний - это процесс, состоящий из последовательности 

этапов: 1)Восприятие учебного материала, 2)Осмысление, 3)Запоминание, 

4)Применение усвоенных знаний. Реальным воплощением данной концепции 

обучения является объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивное обучение, 

для которых характерно применение комбинированного урока. На уроке педагог 

стремится обеспечить восприятие учебного материала, его осмысление, запоминание 

и применение. При этом из за недостатка времени, часто учащимся предлагается 

применением знаний заниматься дома(самостоятельно). Проблема содержания курса 

естественных наук и, в частности физики, была актуальной всегда, а сегодня - 
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особенно. Физика – не только совокупность конкретных научных результатов, 

пришедших к изобилию наукоемкого продукта, но и развитие специфического 

взгляда на природу, мировоззрение, отношение к действительности, не имеющее 

аналогов в  других сферах интеллектуальной  
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АҚАБА СУЛАР ТҦНБАЛАРЫН КҼДЕГЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫНА  

ШОЛУ ЖАСАУ 

 

Адамның барлық ҿндірістік іс-ҽрекеті қоршаған ортаға ҽртҥрлі тҽсілдермен 

тҥсетін тҥрлі қалдықтардың болуымен байланысты. Ҿнеркҽсіптің дамуына, 

қалалардың ҧлғаюы мен олардың  деңгейінің ҿсуіне байланысты тоған сулардың 

кҿлемі де еселенеді. Тазартқыш қҧрылғылар аймағында, негізінде, органикалық 

минерал тектес заттардың кҿп қҧрамдас қосылысы - тоған сулар тҧнбасы (ТСТ)  

жиналады. Су қоймаларына, су шҿгінділерінің қалдықтарын алдын-ала тазалаусыз, 

ауру қоздырғыш микрофлорадан зарарсызданбаған, жҽне химиялық қоспалардың кҿп 

мҿлшері бар тҧрмыстық ақаба сулардың шҿгінділерін лақтыруға Қазақстанда  заң 

жҥзінде тыйым салынған. 

Тазартқыш қҧрылғылар тҧнбасын зарарсыздандыру мен қайта ҿңдеу – тек 

Қазақстанның ғана емес, бҥкіл ҽлемнің экологиялық мҽселесі, себебі, жылдар бойы 

қалалық тазартқыш қҧрылғылар жҧмысы нҽтижесінде ақаба сулардың шҿгінділер 

кҿлемі жыл сайын жылдам ҧлғайып жатыр.  

Тоғандардың тазалануының нҽтижесінде пайда болатын шҿгінділер тек арнайы 

сақтау полигондарына шығарылады.Осылайша, жыл сайын азот, фосфор, тҥрлі 

микробҿлшектері бар органикалық – минералды тҧнбалардың ондаған мың тоннасы 

жай ғана жерге кҿміліп, халық шаруашылығында қолданылмайды. 

Алайда, мҽселе тек «жаңа» қалдықтарда ғана емес, тоғандар бҧрын да жиі 

тазартылмаған, ал бҧл ҿз ретінде, қауіпті қалдықтар кҿлемінің айтарлықтай ҿсуіне 

ҽкеліп соқты. 

Қалдықтардың ашық ауада болуы қоршаған ортаға, адамның денсаулығына кері 

ҽсер етіп, эпидемиологиялық жағдайды қиындатады. 

Қазіргі таңда қалдықтарды тиімді пайдаланып, дҧрыс іске жарату арқылы оның 

кҿлемінің азаюына қол жеткізуге болады. Қайта ҿңделген тҧнбалардың қалдықтары 

бар қалалық ҥйінділер мне қоймаларды қҧнарландыру қажет. 

Бҧл ҽрекеттің нҽтижесінде тек табиғат қорғау іс-шаралары ҿткізіліп қана қоймай, 

сондай-ақ, қажетсіз, шашылған биомассадан пайда тҥсіруге болады. Бҧған қоса, 

қараусыз, бос жер учаскелері тазартылып, пайдалы мҥлікке айналады[1]. 

Ҿскемен қаласы Қазақстанның аса ірі ҿндірістік жҽне мҽдени орталықтарының 

бірі болып табылады. Шикізат ресурстарына (тҥсті жҽне сирек металдар, алтын, кҿмір 

тау қоймалары, қҧрылыс материалдары) жақындығы бар аймақтың қолайлы 

орналасуы, арзан су энергиясының болуы (Ҿскемен, Бҧқтырма СЭС – су электр 

станциялары) қаланың  аяқтан тҧруы мен қарқынды экономикалық  дамуына ықпал 

етті.Мҧнда тҥрлі-тҥсті металлургияның ірі кҽсіпорындары, атомды-ҿндірістік, алтын 

жҽне сирек металл кешендерінің, жылуэнергетика, машина жҽне қҧрал жасау, 
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қҧрылыс индустриясы, жеңіл жҽне тамақ ҿнеркҽсібі, орман ҿндірісі, коммуналдық 

жҽне ауыл-шаруашылық, тағы басқа ошақтары шоғырланған.  

Демек, қаланың ірі ҿндіріс нысандарына толы болуы, ҿндіріс орындары мен 

облыс орталығындағы тҧрғын ҥй қҧрылыстарының тығыз орналасуы, 

кҽсіпорындардың экологиялық тҧрғыдан, таза емес жарты ғасырлық іс-ҽрекеті зиянды 

заттармен ластануға ҽкеліп соқты, ең алдымен, қоршаған ортаның барлық 

компоненттерінің ауыр металдармен: атмосфералық ауаның, жер ҥсті, жер асты 

суларының, топырақтың ластануына ҽкелді.Алып қосатынымыз, қала аймағында 

ҿндіріс қалдықтары (ҾҚ) жҽне тҧтыну (ҚТҚ) қалдықтары кҿптеп орналасқан. Ал бҧл 

қоршаған ортаға кері ҽсерін тигізеді[2]. 

Қала тірлігіне ҽсер ететін басты нысандардың біріне Сол жағалау тазартқыш 

қҧрылғылары (СЖТҚ) жатады. Бҧл мекемені жетілдіруге бағытталған, шешімін 

таппай отырған мҽселелерге байланысты, станцияның кҥн санап ҧлғайып отырған 

ақаба сулардың шҿгінділерін кҽдеге жарату проблемалары туындап отыр.Бҧл мҽселе, 

2010 жылға қарай лай картасының кҿлемі соңғы шегіне жетуімен байланысты болып 

отыр.Аталған міндеттің шешілмеуі тҿменгі ағысында орналасқан Қазақстан 

Республикасының бірқатар қалаларын сумен қамтамасыз етіп отырған Ертіс ҿзеніне 

кҿптеген мҿлшердегі лай қалдықтарды лақтыруға байланысты экологиялық 

тығырыққа ҽкеледі. 

Ҿнертабыс коммуналдық тазартқыш қҧрылғыларда  пайда болатын тоған сулар 

тҧнбаларын қайта ҿңдеу аумағына қарайды жҽне қайта ҿңдеу  ҿнімдерін қалдықсыз 

кҽдеге жарату технологиясын қамтамасыз етуге арналған. Коммуналдық тазартқыш 

қҧрылғыларының (КТҚ) тоған сулары тҧнбалары қҧрамында мол суы бар кҥрделі 

қоспаны қҧрайды, онда қауіпсіз биологиялық заттар ластағыш, зиянды органикалық 

жҽне бейорганикалық текті заттармен тығыз байланысты.  

Коммуналдық тазартқыш қҧрылғыларының тҧнбаларын қайта ҿңдеудің бірнеше 

тҽсілдері бар, олар пайда болатын заттарды зарарсыздандыру жҽне ары қарай кҽдеге 

жарату мҽселелерін жартылай шешуге септігін тигізеді. 

Ҧсынылатын ҿнертабыс қайта ҿңдеу кҿлемін  азайту, топырақ массивін 

қалыптастыру мақсатында, тоған сулардағы лай тҧнбаларды қайта ҿңдеу мен кҽдеге 

жарату жҽне тазартқыш қҧрылғылар мен резервуарларда  жиналатын тоған сулардың 

лай тҧнбаларын жоюға арналған. 

Тоған сулардағы лай тҧнбалар қҧрамында экологиялық қауіпсіз заттар мен 

органикалық жҽне бейорганикалық тектес ластағыш бҿлшектер тығыз байланысқан 

қоспа іспеттес. 

Су тазарту барысында су мҿлшері аса кҿп лай тҧнбалардың айтарлықтай 

жиналуы болады, онда су байланысқан кҥйде.Тіпті, жылдам айналманы қолданған 

кҥннің ҿзінде, арнайы флокулянттарды енгізбей, лай тҧнбалардың коллоидты-

дисперсті қалпынансуды ажыратып алуға болмайды.Тіпті, аталған реагенттерді 

енгізуден кейін де, сҧйық қалыптың (тҧндырылған судың) ажырауы шамалы жҽне ол 

бастапқы салмақтың небҽрі 15-17%-ын қҧрайды.  Тазартқыш қҧрылғылардың 

тҧндырмалары мен резервуарларындағы тоған сулардың лай тҧнбаларын жою 

айтарлықтай мҽселе болып отыр[3]. 

Қорыта айтқанда, Қазақстан Республикасы мен басқа елдердегі тоған сулар 

тҧнбаларын пайдаға асыру жолдарына шолу жасау, келесі тҧжырымдарды жасауға 

мҥмкіндік береді: 

1) Дамыған капиталистік елдерде тоған сулар тҧнбаларын қалыптастыру жҥйесі 

кҽріс жҥйелеріне ҿндіріс мекемелерінен келетін ағындарды болдырмайды, ал бҧл 
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органикаларға бай лай қалдықтарын ауыл-шаруашылық ҿсімдік ҿндірісінде кеңінен 

қолдануға мҥмкіндік береді. 

2) Қазақстанның ірі қалаларында, соның ішінде, Ҿскемен қаласында, тоған сулар 

тҧнбалары (ТСТ) ҿндіріс-тҧрмыстық ағындары тҥрінде кҿрсетілген, бҧл олардың 

ауыр металдар жҽне басқа улы заттармен ластануына ҽкеліп соғады. 

3) Облыстың ғылыми мекемелері лай қалдықтарын кҽдеге жарату мҽселесіне 

айтарлықтай қызығушылық танытпай отыр.Соңғы жылдары болып ҿткен 

экологиялық форумдарда ҧсынылған баяндамалар тек жалпы шолу жасау сипатында, 

ал жасалынған ҧсыныстар ҿндірісшілердің селқос назарында. 
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МҼСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУДЕ  ТҦРМЫСТЫҚ ҚАЛДЫҚ 

СУЛАРДЫҢ ШҾГІНДІЛЕРІН КҼДЕГЕ ЖАРАТУ 

 

Коммуналдық ағынды суларды шҿгінділердің пайда болуынан тазартукҿптеген 

мемлекеттер ҥшін елеулі мҽселе болып табылады. Қала санының ҿсуі мен 

ҿнеркҽсіптің дамуы қалалық сарқынды сулардың кҿлемінің жҽне оларды тазалау 

барысында ҽртҥрлі улы компоненттермен, соның ішінде ауыр металдармен ластанған 

шҿгінділер кҿлемінің ҧлғаюына ҽкеледі. Қалалық сарқынды суларды тҧрмыстық жҽне 

ҿнеркҽсіптік қалдықтар қоспаларымен ластанған тҧнбалардың пайда болуынан 

тазарту шешуі қиын мҽселе болып табылады. Тазарту жҧмыстары алаңында шҿгінді 

тҧнбаларды ҿспелі кҿлемде жинақтау ауыр жҽне ол топырақтың ластануына, 

тҧнбаның қҧрамына енетін токсинді компоненттерден тҧратын жерасты жҽне жерҥсті 

суларының кҿбеюіне алып келеді.  

Мысалы, ресейдің ҥлкен қалаларының ағынды суларының тҧнбаларында 

кҿптеген тҥрлі токсиндік компоненттер табылып жатыр. Олардың ішінде қорғасын, 

мыс, никель, мырыш, хром, кадмий жҽне сынап бар. Осының барысында тҧнбадағы 

аталған заттардың жинағы 0,5мг/кг-нан 5000 мг/кг кҿлеміндегі қҧрғақ тҧнба 

салмағына дейін ауытқиды жҽне бірнеше жҥз мҽрте топырақтағы шекті рҧқсат етілген 

концентрацияның (ШРК) жоғарылауына ҽкеледі. Курьяновская аэрация станциясы 

шҿгіндісінде 15мг/кг кҿлеміндегі сынап бар, осы мезетте топырақтағы осы элементтің 

ШРК 2,1 мг/кг-ге тең болған, яғни ШРК-ның ҿсуі 7-есеге артқанын кҿрсетеді. Осы 

шҿгіндідегі мырыш 5000 мг/кг мҿлшерін қҧраса, сол уақытта топырақтағы осы 

металл ШРК-сы 23 мг/кг-ды қҧраған жҽне ол 200 мҽртеге ҿскен. Жҽне осы 
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шҿгіндідегі мыстың топырақтағы ШРК-сы да 500 мҽртеге ҿскен. Санкт-Петербург 

қаласындағы аэрация станцияларындағы шҿгінділердің ҽрбір элементінің ШРК-сы 

ҧлғаюы 130 мҽртені қҧрайды [1,C.33].  

Қалалық кҽріз жҥйесіне ҿздерінің шаруашылық-тҧрмыстық жҽне жер ҥсті 

ағынды суларын ағызатын кҿптеген металлургия ҿнер кҽсіп орындары орналасқан 

Ҿскемен қаласының коммуналдық ағынды сулары жҽне олардың тҧнба-шҿгінділері 

қала ҿнеркҽсібінің ерекшелігі болып табылатын 15-ке жуық ауыр металдармен 

ластанған.  

Ҿскемен қаласындағы шҿгінді-тҧнбаларды тазалау аумақтарында Шығыс 

ғылыми-зерттеу тау-кен-тҥсті металлургия институтының зерттеуі бойынша келесі 

токсиндік элементтер кездескен: мырыш, қорғасын, мыс, кадмий, никель, марганец, 

хром, мышьяк, селен, сҥрме, сынап [2,C.8]. Осы ретте топырақ ҥшін ШРК 

ҿсімімырыш  бойынша-135 есе, қорғасын бойынша – 20 есе, мыс бойынша – 160 рет, 

никель бойынша – 73 рет, хром бойынша – 180 рет, мышьяк бойынша – 55 рет, сынап 

бойынша – 3 ретке ҿскен.  

Қазіргі коммуналдық сулардың қалдықтарын ҿңдеу ҽдістері, негізінен, олардың 

кҿлемін азайтуға бағытталған. Алайда, мҧндай ҿңдеулер белгілі бір материалдық 

шығындарды қажет етеді, сондай-ақ коммуналдық мекемелердегі тҧрақты қаражат 

тапшылығы да бҧл мҽселелерді шешуге мҥмкіндік бермейді. Нҽтижесінде, тазарту 

алаңдарында  қҧрамында жоғары токсиндік компоненттер бар органикалық жҽне 

бейорганикалық заттардың кҿп мҿлшердегі кҥрделі қоспалары жиналады.  

Алайда, коммуналдық ағынды сулардың тҧнбасы ҥлкен кҿлемдегі органикалық 

қосылыстардың жиынтығы болып табылғандықтан, олардың қалдықтарын 

пайдаланудың негізгі бағыты - тыңайтқыш ретінде қолдану болып табылады.  

Ҿскемен қаласының тазарту алаңдарындаағын су шҿгінділеріҧзақ уақыт бойы 

ашық топырақта экологиялық талаптар сақталмай жинақталған болатын, нҽтижесінде 

ауыр металдар шҿгінділерінің шартты эмиссиясынан тҧратын ҥлкен геохимиялық 

аномалия пайда болған. Бҥгінгі таңда ашық топырақта шҿгінділерді жинақтауға 

тыйым салынады. 

Коммуналдық ағынды сулардың шҿгіді-тҧнбалары қҧрамындаеріген 

қалыптарында ауыр металдар бар органо-минералдық заттарды қамтиды. Ҿскемен 

қаласындағы тазарту алаңдарындағы тҧнба-шҿгінділерде ҿздерімен бірге органо-

минералдық заттарды кҿрсетеді, ондағы органикалық компоненттер мен 

неорганикалық минералдар қҧрамында белгілі бір мҿлшердегі ауыр металдар 

шоғырланған. 

Ҿскемен қаласындағы тазарту алаңдарындағы тҧнбалардың екі тҥрі бар: 

- дымқыл тҧнба, ағынды судың ерімеген органикалық қоспаларын бірінші 

тҧндырғыда тҧндыру барысында, сондай-ақ қҧмҧстағыш арқылы ҿткен ҧсақ 

минералды бҿлшектернҽтижесіндепайда болады; 

- артық белсенді лай,биологиялық тазарту ҥрдісінде ағынды сулардан алынған 

жартылай қышқылданып жҽне адсорбты ластанған коллоид типті микроорганизмдер 

жиынтықтарын екінші тҧндырғыдан желдетуден кейінгі тҧндырудан пайда болады. 

Бірінші жҽне екінші тҧндырғыштағы тҧнбалардың қасиеттері мен қҧрамы 

тазартылатын ағынды сулардың мҿлшері, тҥрі жҽне қҧрамына тҽуелді болады. 

Жоба бойынша Ҿскемен қаласының тазарту алаңдарының ҥшінші жағдайы, 2004 

жылғы соңғы тҥзету бойынша тҥзілген шҿгінді-тҧнбалардың 97% ылғалдылықтағы 

мҿлшерітҽулігіне 1600 м3 кҿлемді немесе қҧрғақ заттар мҿлшері бойынша 48 
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тоннаны қҧрайды. Соңғысы, олардың тҧнбаларданшайылуы қоршаған ортаның 

барлық компоненттеріне кері ҽсерін тигізеді. 

Қазіргі коммуналдық сулардың қалдықтарын ҿңдеу ҽдістері, негізінен, олардың 

кҿлемін азайтуға бағытталған. Алайда, мҧндай ҿңдеулер белгілі бір материалдық 

шығындарды қажет етеді, сондай-ақ коммуналдық мекемелердегі тҧрақты қаражат 

тапшылығы да бҧл мҽселелерді шешуге мҥмкіндік бермейді. 

Қолданылатын ҽдістердің ішінде ең кең тарағаны тҧнбадан бетонға арналған 

толтырма алу ҥшін сорғытылған тҧнба (70% ылғалды) ҿзінен 10-30% ҽкті бҿледі жҽне 

650-950'C температурада қоспаны термиялық ҿңдейді. Дайындалған ҿнімді бетон 

немесе цементке қосады. Сондай-ақ кҥйдірмеу ҽдісі де ҧсынылады, яғни ол бойынша 

ағынды суды сҽйкесінше 1-3% жҽне 2,5-8% (дымқыл жауын бойынша) мҿлшердегі 

ҽкпен жҽне темірдің (III) сульфаты мен хлориді арқылы бастапқы тҧндырғыда ҿңдеу. 

Нҽтижесінде осындай ҿңдеуден қҧрамында 10-25% оксидті металл, 20-30% ҽк, 60-

70% тҥрлі органикалық жҽне неорганикалық заттардан тҧратын тҧнба 

алынадыТҧнбаның 1-2% мҿлшерін бетонға қосқаннан кейін, дҽстҥрлі технологиямен 

ҿндірілетін бетонмен салыстарғандағы оның беріктендірілген тҥрінің пайда болуын 

кҿруге болады[1, C.32]. 

Керамикалық ыдыстарды, сондай-ақ жентекті жасауда пайдаланылатын тҧнбаны 

ҿндіру мақсатында ағынды судыкелесідей ҿңдеуге болады.Ол ҥшін ағынды суды 

жҧқа тегістелген сазбен араластырады. Қоспаны тҧндыруда флокулянтты қосады. 

Жоғары температурада олардың кҥйдіру процесінде керамикалық жентектерді 

ҿндіріп алуда шҿгінділердің органикалық заттары қышқылданады, ал ауыр металдар 

саздың бҿлшектерімен араласады. Алынған керамикалық жентектерді қҧрылыс 

ҿндірісінде қолдануға болады. Муниципальды шаралар ҥшін коммуналдық ағынды 

сулардың шҿгінділерін пайдаланудың ҧтымды ҽдісі ретінде олардың тыңайтқыш 

ретінде қолданылуы болып табылады.  

Тыңайтқыш ретінде коммуналдық ағынды сулардың шҿгінділерін пайдаланудың 

мақсатқа сҽйкестілігі олардағы биогенді элементтердің жиынтық қҧрамымен 

анықталады. Коммуналдық ағынды сулардың тҥрлі шҿгінділеріндегі азот, фосфор, 

калийдің жинақтары оның тыңайтқыш ретінде пайдалы қасиеттерін кҿрсететін қҧрғақ 

заттың 8% кҿлеміндегіҽрбір элементіне жете алады. Сонымен бірге, шҿгінділерді 

тыңайтқыш ретінде қолдану ағынды суларды ҿңдеуге қатысты кететін шығындардың 

50% -тік орнын толтыруға мҥмкіндік береді. 

Бҥгінгі таңда дҥние жҥзі бойынша қҧрамында токсиндік компоненттер бар 

шҿгінділерден коммуналдық ағынды суларды тазарту жҽне осы шҿгінділерді 

тазартуда пайдаланылатын ҿнімдер мҽселесі ҿзекті болып отыр. 
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ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ҚАРАПАЙЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ 

ТЕҢДЕУЛЕРДІҢ КҾМЕГІМЕН ШЕШУ 

 

Сырттай қарағанда қызықсыз теориялар мен есептеулерден тҧратын 

дифференциалдық теңдеулердің қолданбалы практикалық есептерді шығаруда 

пайдаланылатын мҥмкіндіктері оның маңыздылығын дҽлелдеп келеді.  

Дифференциалдық теңдеулер ғылымның физика, механика, химия, биология, 

астрономия сияқты ҽртҥрлі салаларында кеңінен қолданылады. Мысалы, теңіз 

деңгейінің биіктігіне байланысты атмосфералық қысымның ҿзгеруін, улы 

қалдықтардың ауа қабатында ыдырауын, тҧрғындар санының ҿзгеруін жҽне т.б. 

кҿптеген ҥрдістерді дифференциалдық теңдеулер арқылы моделдеп, зерттеуге 

болады. Басқаша айтқанда, дифференциалдық теңдеулерді оқып-ҥйрену - бізді 

қоршаған ҽлемді танудың, дҥниетанымдық кҿзқарасты қалыптастырудың 

математикалық қҧралы болып табылады. Дифференциалдық теңдеулердің осы қасиеті 

оған деген қызығушылықты арттыра тҥседі. Қазіргі кезеңдегі математикамен 

байланысты зерттеулердің екіден бірі дифференциалдық теңдеулермен байланысты 

десек, артық айтқандық болмас. Дифференциалдық теңдеулерді олардың 

қолданысынан бҿліп алып қарастыру мҥмкін емес, яғни дифференциалдық теңдеулер 

теориясы арқылы практикалық есептерді шешеміз жҽне де практикалық есептерді 

шешу ҥшін 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 жҽне т.б. еңбектерінде қаланды [1].19 ғасырда математикалық 

анализдің қолданылу ҿрісі едҽуір кеңейді. Механика мен физиканың жаңа  

салаларының (ҥздіксіз орта механикасы,баллистика, электродинамика, магнетизм 

теориясы, термодинамика) негізгі аппараты ретінде дифференциалдық теңдеулер 

теориясы жедел дамыды. 18 ғасырда мҧндай  тҥрдегі  кейбір  теңдеулер ғана 

шешілген болса, жалпы ҽдістер тек 19 ғасырдағанадамытылды, физика мен 

механиканың есептеріне байланысты қазір де дамытылуда. Аспан механикасының 

есептерінде дифференциалдық теңдеулердің сапалық теориясы қолданыс тапты 

(А. Пуанкаре, А.М. Ляпунов)[1]. Заманауи дифференциялдық теңдеулер теориясын 

жасауда елеулі ҥлес 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, жҽне т.б., Қазақстанда К.П. Персидский, О.А. Жаутыков, 

Е.И. Ким, Қ.А. Қасымов, Ж.С. Сҥлейменов т.б болды [2]. 

Геометриялық оптиканың, картографияның, геометрияның жҽне ғылымның 

басқа да салаларының есептерінде қисыққа жҥргізілген жанаманың қандай да бір 

қасиеттерін пайдаланып қисықтың теңдеуін табу керек болады. Қисыққа жҥргізілген 

жанаманың бҧрыштық коэффициенті туындының жанасу нҥктесіндегі мҽніне тең 

болғандықтан мҧндай есептер ҽдетте дифференциалдық теңдеулердің кҿмегімен 

шешіледі. Геометриялық есептерді шешу ҥшін алдымен есептің сызбасын салып алу 

керек, сосын ізделінді қисықты 
)(xyy

 деп белгілеп, есептің шартындағы берілген 
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барлық шамаларды 
yyx ,,

арқылы  ҿрнектей отырып дифференциалдық теңдеулер 

аламыз.  

Мысал 1Жанамамен, жанасу нҥктесінің ординатасымен жҽне абсцисса осімен 

шектелген ҥшбҧрыштың катеттерінің қосындысы тҧрақты b-ға тең болатындай 

қисықтарды табу керек.  

Шешуі: Есепті шешу ҥшін де алдымен есептің сызбасын сызып аламыз: 1-сурет.  

 
 

Сурет 1 – Мысал 1 сызбасы 

 

1-суреттегі М(х,у) ізделінді қисықтың кез келген нҥктесі болсын. АВМ 

ҥшбҧрышын қарастырайық. Есептің шарты бойынша  

bBMAB  жҽне 
yBM

 

екені белгілі.  

Енді АВ-ны
yyx ,,

 арқылы ҿрнектейік.  

Қисыққа жҥргізілген жанаманың бҧрыштық коэффициенті туындының жанасу 

нҥктесіндегі мҽніне тең, МАВ  болсын, яғни tgy . 

Ал АВM  ҥшбҧрышында 

AB

BM
tg

, 
yBM

 

екені белгілі, ендеше  

y

y
AB

. 

Онда ізделінді дифференциалдық теңдеу  

by
y

y

, 

айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеу болады, оныңшешімі 

byCxyyb 0,ln
 -  

ізделінді қисықтың теңдеуі. 

x 

M(x,y) 

O A B

O 

y 
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Мысал 2Жанамамен, жанасу нҥктесінің ординатасымен жҽне абсцисса осімен 

шектелген ҥшбҧрыштың ауданы тҧрақты 
2а  тең болатындай қисықтарды табу керек.  

Шешуі: Бҧл есептің сызбасы жоғарыда қарастырылған 1-мысалдың 

сызбасындай: 1-сурет.  

1-суреттегі М(х,у) ізделінді қисықтың кез келген нҥктесі болсын. АВМ 

ҥшбҧрышын қарастырайық. Есептің шарты бойынша  

2aS
ABM  жҽне 

yBM
 

екені белгілі, ал  
BMABS

ABM
2

1

,енді АВ-ны
yyx ,,

 арқылы ҿрнектейік: 

tgy , AB

BM
tg

, y

y
AB

. 

Ендеше ізделінді дифференциалдық теңдеу  

2

2

1
ay

y

y

- айнымалысы айырылатын дифференциалдық теңдеу, оны 

шеше отырып ізделінді қисықтың теңдеуін аламыз: 

22ayxC . 

Мысал 3 Кез келген нҥктесінен жҥргізілген жанаманың Оу осінен қиып тҥсетін 

кесіндісінің ҧзындығы жанасу нҥктесінің екі еселенген ординатасына тең болатындай 

қисықтың теңдеуін табу керек. 

Шешуі: Алдымен есептің сызбасын сызып аламыз: 2-сурет.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2- Мысал 3 сызбасы 

 

М(х,y) ізделінді қисықтың кез келген нҥктесі болсын. М(х,у) нҥктесінен қисыққа 

жанама жҥргізілген. Жанаманың теңдеуі )( xXyyY  тҥрінде анықталатыны 

белгілі. Мҧнда X,Y  жанаманың ағымдағы координаттары, y  - ізделінді функцияның 

берілген нҥктедегі туындысы. ОВ кесіндісінің шамасын табу ҥшін х=0 деп аламыз. 

Есептің шарты бойынша )( xXyyY . 

у 

О х 
А 

В 

М(х,у) 
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Екінші жағынан, есептің шарты бойынша ОВ=2у. Онда yyxy 2  немесе 

0yyx  теңдеуі іздеп отырған дифференциалдық теңдеуіміз болып табылады. Бҧл 

айнымалысы ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеу, оның шешімі 

у=Сх  берілген есептің шешімі. 

Жалпы, дифференциалдық теңдеулерді дербес туындылы жҽне қарапайым 

дифференциалдық теңдеулер деп екіге бҿлуге болады [3]. Қарапайым 

дифференциалдық теңдеулердің практикалық қолданысына арналған мақалалар, оқу 

қҧралдары, оқулықтар жеткілікті [4-7]. Дегенмен, бҧл тақырып ҿзінің ҿзектілігін 

жойған емес. Бҧл мақалада қарапайым дифференциалдық теңдеулердің геометриялық 

есептерді шешудегі қолданысы қарастырылады. Қазіргі кездегі мектеп 

бағдарламасында да дифференциалдық теңдеулер оқытылады. Дифференциалдық 

теңдеулердің қолданысы арқылы геометрияның, химияның, математиканың, 

физиканың, биологияның қызықты ҽртҥрлі есептерін шығаруға болады, сҿйтіп 

оқушылардың математикаға, ғылымға деген  қызығушылығын арттыруға болады.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОДНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ И 

ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЛОСКИМ СТАТИСТИЧЕСКИМ И  

СТАЦИОНАРНЫМ ПОЛЯМ 

 

Операции и действия, рассматриваемые в современной математике, обычно 

разделяются на прямые и обратные. Так, действию сложения соответствует обратное 
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действие – вычитание, действию умножения – обратное действие деление, действию 

возведения в степень – обратное действие извлечение из корня и т.д. 

Складывая два целых положительных числа, мы всегда получим снова так же 

целое положительное число. Обратное действие - вычитание становится выполнимым 

всегда только после присоединения к целым и положительным числам, нуля и целых 

отрицательных чисел. Обратное умножению действие – деление   требует для своей 

выполнимости дальнейшего обобщения понятия числа и введения рациональных 

чисел. Обратимся к возведению в степень. 

Действие извлечения корня приводит нас, с одной стороны, к появлению 

иррациональных  чисел, таких как , с другой стороны к появлению чисел вида 

,  которые называют чисто мнимым. А решение квадратных  уравнений , как 

известно из элементарной алгебры, приводит к рассмотрению комплексных чисел  в 

виде Х +у  , где х и у –вещественные числа. 

Так математика развивается по своим внутренним закономерностям. 

Совокупность комплексных чисел представляет собой множество, замкнутое по 

отношению ко всем элементарным алгебраическим действиям. И так, совершая 

действия над комплексными числами, мы снова получаем комплексное число. 

Причем следует подчеркнуть, что комплексные числа не только вызваны 

внутренними потребностями развития математики, но и имеет практически реальный 

смысл и обширные приложения. Еще более обширные приложения получили 

функции от комплексного аргумента. 

Плоскость комплексного переменного. Различные типы областей 

Каждому комплексному числу z=x+iyбудем сопоставлять точку 

арифметизированной плоскости с декартовыми координатами х, у и будем число  z 

отожествлять с этой  точкой. Тогда вся совокупность комплексных чисел 

расположится определенным образом на упомянутой плоскости, которую называют 

плоскостью комплексного переменного. 

Если z= x+iy подчинено неравенству , то это значит, что лежит внутри 

круга . Если переменная подчинена неравенству  

, то это значит что z  изменится внутри круга  радиуса Е  с центром в 

точке . Бесконечно удаленную точку на плоскости комплексного переменного 

принято считать единственной. Областью на плоскости комплексного переменного 

называют множество D точек обладающими следующими свойствами : 

1) Если точка  принадлежит к D, то и достаточно малый круг  

вместе с ней так же принадлежит к множеству D. 

2) Две любые точки  принадлежащие D, можно соединить ломаной 

состоящей  из точек D ( свойства связанности ). 

Граница области или ее контур состоит из точек, которые сами не принадлежат к 

области D, но в любой малой окрестности которых находятся точки области D. Мы 

будем рассматривать на плоскости переменного области, граница которых состоит из 

конечного числа кусочно- гладких кривых.  

Область, ограниченная одной непрерывной кусочно-гладкой  кривой, называется 

односвязной. Например, внутренность эллипса односвязная область. Внутренность 

квадрата есть односвязная область. 
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Если контур области состоит из n отдельных не имеющих общих точек кусочно-

гладких кривых, то область называется – связной. так кольцо 

, будет двусвязной областью. 

a 

 

 

 

 

 

 

 
 

Область с присоединенной к ней границей называют замкнутой областью. 

Комплексная функция от комплексного аргумента 

Если указан закон, по которому каждой точке z=x+iy  из области  D  ставится в 

соответствие  определенное комплексное число  , то говорят, что в области 

Dплоскости комплексного переменного z  задана однозначная комплексная функция 

   ( ) 

Область D называется областью задания функции. А множество D  всех 

значений , применяемых в области D   функцией ( ). 

Функция z=  ставшая в  соответствие каждому   из D  совокупность всех z, 

которые функции ( )  отображаются в точку , называется обратной к функции ( ). 

Если отображение D и   взаимно однозначно, то функция ( )  называется 

одноместной. Очевидно ,  

В приложениях функции ( ), истолковывается  как аппарат точечного  

преобразования области  D  в область . 

Если задан вектор , то тем самым  заданы его проекции  u=u(x,y) и v(x, 

y) и мы можем написать    (2) 

 И так, задание одной комплексной функции от комплексного аргумента ( ), 

равносильно заданию двух вещественных функций  двух независимых переменных. 

u= u (x,y) 

   v= v(x,y)                                       ( ) 

По определению, комплексная переменная z=x+iy   стремится к пределу 

 где х стремится к и у стремится к . 

Функция f(z) называется непрерывной в точке если при  

z=x+iy

 

Существование одного комплексного предела  равносильно  

существование двух вещественных пределов  

 ;  

Поэтому  непрерывность  сводится к непрерывности 

двух  вещественных функций u= u (x,y) и  v= v(x,y)         

Отсюда следует обычные теоремы, известные из математического анализа: 

сумма конечного числа  непрерывных  есть функция  есть непрерывная, произведение 

конечного числа непрерывных комплексных функций  от комплексного аргумента  

есть функция, частное двух непрерывных  будет тоже непрерывным  при условии, что 

знаменатель не обращается в ноль. 

D 
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Далее функция  f(z) непрерывна в замкнутой конечной области D, будет 

равномерно непрерывна в  D т.е  по каждому 

E  принадлежит D  и имеет место 

неравенство , так  

И f(z) ,будет ограниченной в D, т.е   найдется постоянное число M , столь 

большее что во всей области  будет справедливо  неравенство  

 
Таким образом, рассмотрение комплексной функции с общих позиций  

равносильно рассмотрению  пары вещественных функций (II) и если  мы удержим 

общую точку зрения, не подчинив функцию (I)  никаким дополнительным  

ограничениям, то, по сравнению с вещественными анализом, никакой новой по 

существу теории не получится. 
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ДОМАШНИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ 

 

―Великим ученым ребенок может и не быть, а вот самостоятельным человеком, 

способным анализировать свои поступки, поведение, самосовершенствоваться, 

реализовывать себя в окружающем мире ему научиться необходимо‖. 

Подходы к образовательным методикам могут быть самыми различными. 

Модели методов обучения в современной школе делятся на 2 типа – пассивную 

или эктрактивная и активная – интерактивная. Особенностями пассивной модели или 

экстрактивного режима является активность обучающей среды. Это значит, что 

ученики усваивают материал из слов учителя или из текста учебника, не общаются 

между собой и не выполняют никаких творческих заданий. Примерами такой модели 

могут быть традиционные формы уроков, например в виде лекции. Эта модель самая 

традиционная и довольно-таки часто используется, хотя современными требованиями 

к структуре урока является использование активных методов, вызывающих 

активность ребенка. 

Активные или интерактивные методы предполагают стимулирование 

познавательной деятельности и самостоятельности учеников. Эта модель 

предполагает наличие творческих (часто домашние) заданий и общение в системе 

ученик-учитель, как обязательных. Недостатком данной модели является то, что 

ученики выступают как субъекты учения для себя, учащие только себя, и совершенно 

не взаимодействующие с другими участниками процесса, кроме учителя. Итак, этот 

метод характерен своей односторонней направленностью, а именно для технологий 
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самостоятельной деятельности, самообучения, самовоспитания, саморазвития, и ни 

сколько не учит умению обмениваться опытом и взаимодействовать в группах.  

Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных условий 

обучения, при которых все ученики активно взаимодействуют между собой. Именно 

использование этой модели обучения учителем на своих уроках, говорит об его 

инновационной деятельности. Организация интерактивного обучения предполагает 

моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение 

вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации, проникновение 

информационных потоков в сознание, вызывающих его активную деятельность. 

Сущность и цель современного образования - развитие общих способностей 

личности и еѐ универсальных способов деятельности средствами учебных предметов. 

Всѐ большую значимость приобретает роль учителя как организатора деятельности 

учащихся в школе. В связи с этим особую актуальность приобретает самостоятельная 

работа учащихся, особенно связанная с экспериментальным методом познания. 

Действительно, роль физического эксперимента нельзя недооценивать, ведь 

посредством его у учащихся формируются экспериментальные умения: они учатся 

определять цели эксперимента, ставить перед собой задачи и достигать их решения, 

выдвигать гипотезы и доказывать их или же опровергать, также они учатся собирать 

установки, наблюдать и обосновывать с научной точки зрения происходящие 

явления, что может помочь учащимся в жизни объяснять происходящие вокруг них 

явления и процессы.  

Возможность применения домашних лабораторных работ в процессе обучения 

физике на первом этапе в средней школе оказывается весьма целесообразной. 

Особенно это актуально в ситуации сокращения часов в школьной программе на 

обучение физике, причѐм объѐм материала не уменьшается. Т.е. учителям 

необходимо за меньшее время дать то же количество знаний, что и раньше. К 

сожалению, чаще всего практикующие учителя сокращают именно 

экспериментальную часть. Физические эксперименты, существующие в современной 

в школе, делятся на демонстрационный эксперимент, фронтальные лабораторные 

работы и физический практикум.И лишь немногие учителя-методисты выделяют 

отдельной группой домашние экспериментальные (лабораторные) работы. Мы же 

считаем необходимым проводить домашние лабораторные работы на первых годах 

обучения физики, в частности ввести их в качестве домашних заданий на выходные 

дни в курсе физики средней школы с 7-го по 9-ый классы. Домашние 

экспериментальные работы - простейший самостоятельный эксперимент, который 

выполняется учащимися дома, вне школы, без непосредственного контроля со 

стороны учителя за ходом работы, но иногда совместно с родителями учащихся. 

Задачи работ данного вида - это формирование умения наблюдать физические 

явления в природе и в домашних условиях, выполнять измерения с помощью 

измерительных средств, используемых в быту, формирование интереса к 

эксперименту и изучению физики. Данный вид работ может быть выполнен 

учащимися с помощью приборов, которые они сделали самостоятельно, при помощи 

предметов домашнего обихода, или же с помощью приборов, которые выпускаются 

промышленностью. Домашний эксперимент полноправно входит в систему 

школьных экспериментов, при этом особая ценность данного вида работ заключается 

в том, что его можно отнести к системе самостоятельной работы, которая может 

усилить интерес к изучаемому предмету – физике, а также позволить увидеть связь 

физики с другими науками. 
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К самостоятельным работам необходимо приучать на начальных уровнях 

изучения предмета, когда ставятся простые легко решаемые задания, которые 

постепенно должны усложняться. Данный вид работ носит индивидуальный характер, 

даже в том случае, если одна лабораторная работа дана всему классу, ведь учащиеся 

эту работу должны проделать дома, где отсутствует и учитель и одноклассники. 

Отличительной чертой домашних лабораторных работ является то, что учитель при 

составлении заданий не должен учитывать то, что различные ученики выполняют 

задания с различной скоростью. Это позволяет дать всем ученикам одинаковые 

задания. Домашний эксперимент должен проводиться в соответствии с изучаемой на 

данный момент темой в виде домашнего задания или служить контролем после 

изучения определѐнной темы или раздела. Лабораторная домашняя работа может 

быть дана учителем: 1) в ходе изучения темы; 2) в конце изучения темы; 3) в качестве 

контрольной работы по темам, которые требуют проверки не умения решать задачи, а 

знания теории и умения применять еѐ на практике, при этом теоретическая часть 

должна быть исключена из описания работы; 4) фронтально, когда всему классу 

даѐтся один эксперимент; 5) вариативно, когда каждому учащемуся или группам 

учащихся дают различные опыты.  

При проведении работы учащиеся должны не только провести и описать 

эксперимент, но и сделать выводы, исходя из знаний, которые они имеют по данной 

теме. Если учащиеся правильно усвоили материал, то им не составит проблемы 

сделать вывод из наблюдаемого явления. Домашние лабораторные работы можно 

разделить на работы, в которых: 

– главным видом деятельности является наблюдение окружающих нас явлений;  

– необходимо провести измерения с помощью приборов, которые используются 

в повседневной жизни;  

– необходимо провести измерения с помощью приборов, которые учащиеся 

должны сделать своими руками.  

Домашний эксперимент может носить также исследовательский характер. В 

этом случае учащимся предлагается создать определѐнные условия, на протяжении 

какого-то промежутка времени наблюдать за происходящим и сделать выводы об 

увиденном по окончании этого времени. Роль самостоятельной работы при 

выполнении домашних лабораторных работ очень велика. Они способствуют 

появлению интереса учащихся к предмету, что, как уже говорилось, немаловажно. 

Поэтому учитель должен большое внимание уделить именно этому виду работ при 

составлении учебных планов, куда самостоятельные работы должны постоянно 

включаться. Самостоятельная работа сформирует у учащихся умение решать 

проблемы без чьей-либо помощи, что поможет им в дальнейшей жизни. Домашние 

лабораторные работы должны соответствовать особым требованиям. Все 

эксперименты, которые подбираются для проведения учащимися дома, не должны 

никаким образом нанести вред учащимся, следовательно, одним из главных 

требований является безопасность. В домашних лабораторных работах не должны 

использоваться источники повышенной опасности. В случае работы с нагретыми 

объектами в описании лабораторной работы необходимо указывать, что она должна 

проводиться только в присутствии родителей. Т.к. лабораторные работы проводятся 

дома, они должны выполняться не на каком-то сложном оборудовании, а с помощью 

предметов, которые имеются в каждом доме, т.е. ученик не должен нести каких-либо 

материальных затрат. Хотя домашняя лабораторная работа должна быть проста по 

выполнению, она несѐт в себе большую теоретическую нагрузку. Описание 
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лабораторной работы должно содержать не только пошаговое выполнение, но и 

теорию, которая поможет учащимся не только объяснить увиденное явление, но и 

будет способствовать повторению изученного материала. Отчѐты по выполнению 

работы должны быть письменно оформлены. О форме отчѐтов учитель должен 

заранее поговорить с учащимися, например, он может потребовать от учащихся 

такого оформления, которое они делают при выполнении фронтальных лабораторных 

работ. Такой вид отчѐтов поможет учителю оценить работу каждого ученика. 

Результаты работ должны быть обсуждены учителем с классом, это поможет 

учащимся разобраться в вопросах, которые им были непонятны при выполнении. 

Таким образом, эксперименты, которые учитель выбирает для домашних 

лабораторных работ, должны соответствовать следующим требованиям: 

1) Безопасность.  

2) Простота выполнения.  

3) Отсутствие материальных затрат.  

4) Отчѐты по работам.  

5) Обсуждение результатов.  

Проведение домашних лабораторных работ обусловлено также психологическим 

развитием детей в подростковом возрасте. Этот период самый короткий из всех, но 

именно в этот период человек делает большой рывок в своѐм развитии. Именно в этот 

период он становится личностью [4]. Необходимо также учитывать развитие высших 

психических функций в этом возрасте, а именно: памяти, внимания, восприятия и 

мышления в целом. Развитие этих функций во многом зависит от мотивации 

обучения. В подростковом возрасте преобладает теоретическое мышление, 

посредством которого ребѐнок учится устанавливать связи.  

Известно, что наибольший интерес при изучении физики учащиеся проявляют 

при выполнении самостоятельных практических действий, как на уроке, так и во 

внеурочной деятельности. Поэтому логично использовать физический эксперимент 

при выполнении учащимися домашних работ.  

Нами разработаны методические указания «Домашние лабораторные работы по 

физике для 7-9 классов». В данном пособии учащимся и студентам предлагается 

система домашних лабораторных работ для общеобразовательной школы 7-8-9 

классов. В 7 классе в течение учебного года выполняются 17 работ, в 8 классе - 7 

работ, в 9 классе - 5 работ. Большое количество домашних лабораторных работ в 7 

классе на начальном этапе обучения закладывает прочную базу теоретических 

знаний, усвоенных ребенком в процессе самостоятельной деятельности. 

Учитывая, что на изучение физики в 7-9 классах отводится не такое уж и 

большое количество часов, выполнение домашних лабораторных работ не ведет к 

перегрузке, причем работа дается на выходные дни, чтобы у учащихся было время на 

выполнение эксперимента и осмысление полученных результатов. Учащиеся 

получают инструкцию по выполнению домашней лабораторной работы, в которой 

дается перечень необходимого оборудования и точный алгоритм выполнения 

эксперимента. 

При выполнении работ учащиеся углубляют свои знания, повторяют изученный 

на уроках материал, развивают память и мышление, учатся анализировать идею и 

результаты опытов, самостоятельно делают выводы. Работы вызывают у учащихся 

чувство удивления, восторга и удовольствия от самостоятельно проделанного 

научного эксперимента, а полученные при этом положительные эмоции надолго 

закрепляют в памяти нужную информацию. 
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Все предлагаемые работы связаны с реальной жизнью, дают возможность 

научиться давать объяснение окружающим его явлениям природы.  

Это пособие было применено в учебном процессе в одной из школ нашего 

города. По результатам опроса учеников, и, проанализировав результаты опроса 

учеников, можно сделать вывод о том, что применение домашних лабораторных 

работ в учебном процессе привело к повышению уровня знаний обучаемых и вызвало 

интерес к физике, как к науке. 

Таким образом, применение в практике обучения физике домашних 

лабораторных работ активно влияет на выработку практико-ориентированных умений 

учеников и повышает их интерес к предмету, позволяет в какой-то мере преодолевать 

издержки «мелового» способа преподавания физики в современной школе. Данные 

лабораторные работы адаптированы к современным учебникам. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ ҚАЛДЫҚТАРЫНАН КАТАЛИЗАТОРЛАР  

ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 

Ҿндірістегі заманауи технологиялардың қарқынды дамуы атмосфераға тҥсетін 

қалдықтардың ҥздіксіз ҧлғаюымен қатар жҥреді. Соңғы жылдары Қазақстанда ауаның 

ластану деңгейінің ҥлкеюі байқалады. 

Қазіргі қолданыстағы газ қалдықтарын терең тазарту ҽдістерінің ішінде 

тиімділігі жағынан анағҧрлым артық катализдік ҽдістердің келешегі зор. Алайда, 

шапшаңдатқыш ҽдістерді қолдану,оларды іздеп табу жҽне ҧзақ уақыт пайдалану 

мҥмкін еместігімен, сондай-ақ, барынша арзан катализаторлардың болуымен 

шектеледі, себебі, олардың жоғарғы белсенділігімен қатар, зор механикалық 

мықтылығы, ыстыққа тҿзімділігі, жетілген геометриялық беті, қоршаған ортаның 

ҽсерлеріне беріктігі, тҿменгі газ қозғалысты қарсылығына ие. 

Ұнтақ металлургия әдісі арқылы катализаторлар жасау негіздері. 

Катализаторлар мен тасымалдаушыларға қойылатын талаптар. 

Катализаторларды ҽзірлеу теориясын жетілдіру ҥшін дайындалу жағдайлары, 

термо ҿңдеу жҽне тағы басқа факторларға байланысты тҧрақты қҧрамдағы 

катализатордың шапшаңдатқыш салмақтық  белсенділігі қандай мҿлшерде 

ҿзгеретінін білу қажет.Жоғарғы салмақтық белсенділік зақымданған, бҧзылған 
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тҥйіршікті торлы заттың жҧқа дисперсті кҥйіне тҽн. Катализаторлардың ерекше 

ҽрекеті бар, сондықтан, тек зарарсыздануға арналған бҿлшектері ғана зиянсызданады. 

Ҿндірістік катализаторлар сирек жеке заттар болып табылады. Ҽдетте олар 

байланыс масса  деп аталатын бірнеше тҥйіршікті кҥйге енетін химиялық 

бҿлшектердің қоспасы болып табылады.Онда кейбір заттар катализаторлар, ал 

қалғандары белсендіргіш, тасымалдағыш ретінде қызмет етеді. 

Шапшаңдатқыш қасиетті анықтайтын басты фактор болып, химиялық қҧрамы 

болып табылады.Химиялық қҧрамның негізінде гетерогенді катализаторларға келесі 

заттар жатады: 

1) І топтағы ҿтпелі (Сu, Ag) жҽне Периодтық жҥйенің VIII тобындағы (Fe, Ni, 

Co, Pt, Pd) металдары. Олар органикалық қосылыстардың селективті сутектендіру 

ҥдерістерінде, азот оксидтерін қалыпқа келтіруде, органикалық қосылыстардың 

толық қышқылдандыру ҥдерістерінде пайдаланылады. 

2)  Жартылай ҿткізгіш болып табылатын (MgO, ZnO, CuO, Fe2O3, Cr2O3, WO3, 

MoO3, V2O5 жҽне т.б.) металдар оксидтері немесе оксидтер қоспалары (хромиттер 

CuO-Сr2O3, ZnO-Сr2O3; молибділер Bi2O3-2МоO3; вольфраматтарСоО - WO3; 

ванадаттаржҽне басқалары.Сутектендіру ҥдерістерінде, органикалық қосылыстарды 

толықтай қышқылдандырғанда қолданылады. 

3) Металл оксидтері (Аl2О3, SiO2), олардың бейтарап жҽне қышқыл тҧздары, 

соның ішінде, табиғи жҽне синтетикалық (қосылысты) алюмосиликаттар мен 

цеолиттер. Осындай катализаторларда қышқылды-негізгі катализ реакциялары ҿтеді.  

4) Табиғатына қарай қышқылды немесе металл кешенді катализ қызметін 

атқаратын қышқылдар немесе тасымалдағыштағы тҧздар. Бҧл типті катализаторларды 

шашыранды гомогенді катализаторларға жатқызуға болады. 

5) Металл оксидінің немесе қышқыл типтес тасымалдағыштың (алюминий 

оксиді, алюмосиликат) жҽне ҿтпелі металл мен оның оксидінің қҧрамдасы болып 

табылатынбейқызметті катализаторлар. Оларға қҧрама катализаторларды талап ететін 

алуан тҥрдегі аралас реакцияларды жасауға қолданады. 

Бірақ, химиялық қҧрамның тҧрақтылығында шапшаңдатқыш сипаттары 

дайындаудың тҽсілдері мен жағдайларына байланысты ҿзгеруі 

мҥмкін.Катализаторларды тҥрлі ҥдерістер ҥшін дайындау ҽдістерін 3 топқа бҿлуге: 1) 

езбе жасау жҽне тҧндыру сатыларын қамтитын; 2) тасымалдағышқа белсенді 

бҿлшекті тҥсіруге негізделген; 3) шығыс заттарын араластыруға негізделген. 

Маңыздысы, катализатор қарапайым жҽне қалдықсыз, қымбат емес, қолжетімді 

қосылыстардан немесе шығыс материалдары мен ҿңделген қосылыстарды қалпына 

клтіру мҥмкіндігімен жасалғаны дҧрыс.  

Катализатордың қҧрамдас бҿлшектерін таңдап алған соң, жоғарғы сапалы 

катализаторды алуды қамтамасыз ететін, ҽзірлеудің тиімді ҽдісін жасау 

қажет.Катализаторды дайындау тҽсіліне олардың қасиеті тҽуелді.Алдын-ала 

химиялық жҽне қалыптық қҧрамына, тиімді тесіктік қҧрылымға, бетінің ҥлкендігіне 

ие катализаторларды алуды қамтамасыз етуі керек, сондай-ақ, барынша қарапайым 

болуы жҽне экономикалық жағынан мҽнді, экологиялық жағынан қауіпсіз жҽне қайта 

ҿңделетін болуы қажет.Катализаторларды дайындау – кҿп сатылы ҥдеріс. 

Пайдалану жағдайларына сҽйкес, тасымалдағыштағы катализаторлар таблетка, 

сақина, шар, ҧсақ сфера, піні дҧрыс емес тҥйіршіктер, ҧнтақ тҥрінде жасайды.Сығып 

шығару, таблеткалау жҽне шликерлі қҧю ҽдістерімен алынған кҥрделі геометриялық 

формалардың тасымалдағыштары кең таралымға кірді. 
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Анағҧрлым кең таралған жҽне жақсы игерілген белсенді бҿлшектерді тҥсіру 

ҽдісіне сіңіру ҽдісі жатады.Ҽдетте тесікті негізді термоҿңдеу барысында аниондарын 

оңай алып тастауға болатын металдар тҧз ерітінділерімен сіңіреді. Кҿп жағдайда  

қолжетімді, арзан жҽне оңай еритін металл нитраттарды қолданады. Ерімейтін тҧз 

катализаторын дайындау кезінде ҥйлесімді тҧнбаны қолданады, бір компоненті 

бірінші, содан кейін басқасын қолданады. Бҧл жағдайда, тҧнба ҿткізгіштің  тесігінде  

тікелей қалыптасады. Сіңу бір рет қана немесе  бірнеше рет болуы мҥмкін. Сіңу 

ҥрдісінен кейін міндетті тҥрде жылумен ҿңделеді. 

Іс жҥзінде газ тазарту катализатор тасымалдаушылар ретінде кремний диоксиді, 

алюмосиликаттардың, цеолит негізінде жиі қолданылатын жоғары кеуекті зат болып 

табылады. 

Механикалық араластыру ҽдістері бастапқы компоненттер мен қалыптау, 

кептіру жҽне қыздыру, кейін олардың қоспаларын гомогенизациясы дисперсиялану  

қадамдарын қамтиды. Суспензияның  дымқыл ҽдісін қолданғанда, бір компонентті 

екіншімен араластырып, тҧндырады, тҧнған қоспаны кептіріп, қалыпқа келтіреді.  Бҧл 

қоспа ҿте бірыңғай байланыс массаны қамтамасыз етеді. Қҧрғақ ингредиенттер бір 

мезгілде алынған қоспаны ылғалдандыру, қалыптастыру кезінде берік тҥйіршіктерді 

алу ҥшін  ҿндіреді. Бҧл ҽдістің артықшылықтарына  жататындар: технологиялық 

қарапайымдылығы , экологиялық тазалық, катализаторлардың кең ауқымды болуы, 

бірегейлілігі (mechano-химиялық синтез ҽдісі). Кемшіліктері - тҿменгі катализаторлы 

дисперсия, араластыру кезіндегі  қиындық. 

Катализаторды таңдау технологиялық жҽне экономикалық пайымдауларға 

сҥйеніп анықталады. Тиімді катализатор шапшаңдық белсенділігіне, селективтілігіне  

жҽне ҿміршеңдік талаптарына  сай келуі тиіс. Катализатордың жақсы дамыған 

сыртқы беті болуы тиіс; ішкі бетін  барынша тиімді пайдалану ҥшін оңтайлы кеуекті 

қҧрылымы болуы;  механикалық тҧрғыдан беріктігі жеткілікті; жоғары жылу 

тҧрақтылығы; залалсыздандыру тудыратын катализаторлы улар жҽне басқа да 

химиялық ҽсерлерге тҿзімділігі; оңтайлы гидродинамикалық сипаттамаға сай жҽне 

қҧны тҿмен болуы қарастырылады. 

Катализаторды таңдау технологиялық жҽне экономикалық пайымдауларға 

сҥйеніп анықталады. Тиімді катализатор каталитикалық белсенділігіне, 

селективтілігіне  жҽне ҿміршеңдік талаптарына  сай келуі тиіс. Катализатордың 

жақсы дамыған сыртқы беті болуы тиіс; ішкі бетін  барынша тиімді пайдалану ҥшін 

оңтайлы кеуекті қҧрылымы болуы;  механикалық тҧрғыдан беріктігі жеткілікті; 

жоғары жылу тҧрақтылығы; залалсыздандыру тудыратын катализаторлы улар жҽне 

басқа да химиялық ҽсерлерге тҿзімділігі,; оңтайлы гидродинамикалық сипаттамаға 

сай жҽне қҧны тҿмен болуы қарастырылады. 
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КАТОНҚАРАҒАЙ ҦЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІ АУМАҒЫНДА ТУРИЗМДІ 

ДАМЫТУДЫҢ ЖАҒДАЙЫ МЕН ОНЫҢ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

 

Қазақстан Республикасының Табиғат ресурстарын жҽне қоршаған ортаны қорғау 

министрлігінің Орман, балық жҽне аңшылық шаруашылығы комитеті«Катонқарағай 

мемлекеттік ҧлттық табиғи паркі»мемлекеттік мекемесі республикалық маңызы бар 

санатқа жатады. 

Катонқарағай ауданының аумағында ерекше қорғалатын табиғи аумақ (ҧлттық 

парк) қҧру идеясы, сонау 80 жылдардың соңына қарай геологиялық тҥсіру 

жҧмыстары жҥргізіліп, нҽтижесінде тантал мен литий кен орындарының Ақ-

Алахиндік тобы ашылған кезде туындаған. Қазақстан Республикасының Табиғат 

ресурстарын жҽне қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Орман, балық жҽне 

аңшылық шаруашылығы комитетімен 2001 жылдың 17 шілдесінде жарық кҿрген 

Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің «Катонқарағай мемлекеттік ҧлттық табиғи паркін 

қҧру туралы» № 970 қаулысының жобасы дайындалды. Бҧл кҥн Катонқарағай 

мемлекеттік ҧлттық табиғи паркінің туған кҥні болып саналады.  

Катонқарағай мемлекеттік ҧлттық табиғи паркі экологиялық туризмді 

дамытудың бай ҽлеуетіне ие.Шҿл даладан бастап ну орман алқаптары , биік 

шыңдардағы альпі шалғындары мен мҧздықтарға дейін созылған ландшафтты-

климаттық аймақтардың біртҧтас жиынтығы.Орманмен ҿзендерге, балықпен балға, 

дҽрілік ҿсімдіктермен кенге, туристтердің кҿзін тартар таңқаларлық табиғи 

ескерткіштеріне байбҧл жер ҿзінің аяқ жетпестігімен жҽне экологиялық таза болып 

қалуымен сипатталады.Мҧнда Алтай тауларының қос шыңы, Сібір мен Алтайдың ең 

биік тауы – қасиетті Мҧзтау шыңы  орналасқан (4506 м ). 

Туризм мен рекрациялық жҧмыстарды жҥргізу ҥшін табиғи паркте арнайы 

бҿлінеген аймақтар қолданылады.Олар туристік маршруттармен, бақылау 

алаңдарымен, кҿлік тҧрақтарымен, кемпингтермен, туристік базалармен 

жабдықталады. 

Бағдарланған туризмді дамыту Катонқарағай  МҦТП қызметкерлерінің ҿз 

кҥшімен іске асырылады жҽне қабылданған проекті материалдарына сҽйкес жҧмыс 

жасалынады. 

Катонқарағай МҦТП аумағында туризмнің перспективалы тҥрлеріне жатады: 

- Экологиялық  туризм, олҧлттық паркте басым бағыттың бірі болып табылады 

жҽне ол ҿзіне шытырман оқиғалы туризмді (приключенческий туризм) қосады.Оған 

мыналар жатады: альпинизм жҽне таулы  туризм, треккинг, жаяу  туризм, атты 

туризм, велотуризм, рафтинг. 

- Танымдық туризм (экологиялықжҽне табиғи оқу жолдары (учебные тропы 

природы) , тематикалық экскурсиялар и турлар). 

- Фототуризм. 

- Аралас туризм тҥрлері,оған туристік топтардың автомибльдермен, атпен, 

велосипедпен, жаяу қозғалуы жатады жҽне сызықтық, сақиналы, радиалды 

маршруттармен жҥру ҧсынылады.  

-  Жаратылыстану ғылымдарының мамандарына  арналған ғылыми туризм 

(биологтарға, географтарға, ҿлкетанушыларға, геологтарға, археологтарға жҽне т.б.) 
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- Қажылық (паломнический) туризм (Мҧзтау тауына саяхат) 

- Спорттық балық аулау (хайрус, язь немесе тҧқы, (тайменненбасқасы)) 

- Спорттық аңшылық  (марал, елік, аю, қасқырға лицензия болған жағдайда) 

Негізгі бағыт экологиялық туризмді дамытуға бағытталған. Ол басқа туристік  

маршруттарға қарағанда қатаң тҽртіптерді меңзейді.Бҧл мақсатта ҧлттық паркте «Ақ-

Берел » рекреациялық-танымдық соқпақ жолы маршруты ҧйымдастырылды,оның 

негзгі мақсаты –«Кҿккҿл-Язовая сарқырамалары » маршруты бойындағы деградация 

қаупінде тҧрған табиғи  ландшафттардың  биоалуантҥрлілігін қалпына келтіру жҽне 

сақтап қалу.Соқпақ жол туристік баспанамен, демалу орындарымен, ақпараттық 

бағдарлармен жабдықталып, оның ҽдістемелік негізі жасалған.Жыл сайын Язовое 

ҿзені жағасында жазғы экологиялық лагерь ҧйымдастырылады.Бҧл жерден туристік 

топтар берілген  маршрутқа кетеді.Туристік баспаналар, жабдықталған тҧрақтар жҽне 

лагерьлер берілген соқпақ жол мен трассалардан шығып кетіп, кҿркем кҿгалдар, ҿзен 

жҽне кҿл жағаларына жайғасып,антропогендік факторларды (таптау, топырақты 

тегістеу, қоқыс тастау, алау жағу жҽне т.б.) кҿбейтетін туристік топтар санын 

азайтты.Мҧзтау аумағы туристер ҥшін ең тартымды болып табылады, сондықтан 

барлық салмақ Кҿккҿл кенішінің тҿменгі лагері мен Рахман Қайнары санаторийі 

аудандарына, Ақ-Берел ҿзені соқпақ жолына тҥседі.Бҧл аумақтан рекреациондық 

салмақты тҥсіру ҥшін бірнеше альтернативті,  атты жҽне жаяу туристтік маршруттар 

жасалынды.Жасалған маршруттар туристтік топтардың қажеттіліктерін 

қанағаттандырады. 

Бірақ, аймақ тек қана табиғи объектілерге ғана емес, ол тарихи-мҽдени 

қатынастар жағынан да қызығушылық танытады.Туристтер Қазақстанда аналогі жоқ , 

ерекше археологиялық ескерткіш – Берел қорымдарына бара алады. Мҧнда  Бҧқтырма 

ҿзені аңғары маңынан теңіз деңгейінен 1200 м биіктіктеIV- ға жататын сақ 

патшасының  қорымы табылған.Бҧл қорғандардан  кҿптеген заттар мен ҽшекейлер, 

ағашқа ойылып салынған суретті тақтайшалар ,теріден жасалған маталар,ҿңделген 

жҥн-жҧрқа, аттардың қалдықтары мен ҽбзелдері, патшаның жерленген бҿлмесі мен 

тҥрлі заттардың кҿп мҿлшері табылған.Ҧлы Отан соғысы жылдарында жҧмыс 

атқарған тау-кен ҿндірісінің тамаша тарихи ескерткіші – Кҿккҿл кеніші де ҿзіндік 

қызығушылық танытады.Ҿндірістік жҽне тҧрмыстық ғимараттардың қалдықтары ,тау 

қҧралдары жҽне кеніш жҧмысшыларының тҧрмыстық заттарының қалдықтары осы 

кҥнге дейін сақталған. 

Этнографияны ҧнатушыларды Коробиха, Фыкалка, Жазаба сияқты ескі дінді  

ауылдар қызықтырады.Бҧл ауылда ҽлі кҥнге дейін староверлердің дҽстҥрі бар жҽне 

ауылдық мектептің  экологиялық – туристтік клубы ҧйымдастырған жергілікті 

музейде сақталған қҿлҿнер туындыларын, жиҺаздарын, ҥй ішінде қолданған заттарын 

кҿруге болады. Кейбір ауылдарда ҽлі кҥнге дейін ескі дінді ғибадат ҥйлері 

бар.Дҽстҥрлі омарташылық та ҿркендеп келеді.Мҧнда туристтерге міндетті тҥрде 

тамаша дҽмді ,сапалы жҽне емдік қасиеттері бар биік таулы балдан дҽм татырады. 

Тамаша табиғи жҽне тарихи объектілер маңында орналасқан Ҿрел, Берел, 

Аққайнар, Топқайын, Коробиха сиқты ауылдарда қонақ ҥйлер ҧйымдастырылған.Бҧл 

жерде туристтерге тҧрғын ҥй , тамақтану, кҿршілес ауылдарға серуендеу, тҧрмыстық 

заттар мен сувенирлерді жасайтын жергілікті шеберлерге экскурсиялар ҧйымдастыру 

қызметтерін ҧсынады.Ҧлттық паркке  ауылдық жҽне экологиялық туризмді дамытуда 

ҥлкен қолдау кҿрсетіп отырған ҧйымдар: Жас қоғамдық қауымдастық «ТЭК» 

экологиялық – туристтік ҧйымы, ГЭФ/ПМГ, USAID, ОБСЕ ,халықаралық фондтары 

мен организациялары, SHELL компаниясы , VSO жҽне   «ЗУБР»  ҼКҚ. 
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Ҧлттық паркте экотуризмнің дамуының жетістіктерімен қатар оның дамуына 

шектеу болатын  себептері де бар. Негізгі себептері: ҧлттық парк жҽне иелік етуші 

субъектілердің  арасындағы қарым-қатынасты реттеуші нормативті қҧқықтық 

актілердің болмауы, жҧмысшылардың еңбекақысының тҿмен болуы,мҧнда 

мамандарды тартуға ынталандыратын мотивацияның ықпалы болмауы, бюджеттік 

қаржыландырудың қарапайым болуы, туристтік инфрақҧрылымның нашар дамуы. 

Ҧлттық парк туризм агенттіктері, жергілікті органдар жҽне басқа субъектілермен 

туристтік қамсыздандыруды ҥйлестіруде қиыншылықтарға тап. 

Бірақ, ҧлттық парк тап болған қиыншылықтарға қарамастан,  ішкі жҽне ҽлемдік 

рынокқа шығарылатын турпродукт ҽлі де кҿркем болып қала бермек.Сонымен қатар, 

КҚМҦТП ―EXPO-2017‖  кҿрмесіне қатысушыларды қарсы алуға дайындық ҥстінде. 
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ШЕКТЕУСІЗ ҤЗДІКСІЗ БҾЛШЕКТЕР ЖАЙЛЫ 

 

Ҥздіксіз бҿлшектердің таза практикалық қолданылуымен қатар теориялық 

маңызы да зор. Олардың ҽдістері негізінен алғанда сандар теориясында, алгебрада, 

ықтималдықтар теориясында, тіпті, анализ бен механикада да қолданылады.  

Ҥздіксіз бҿлшектер жайлы алғашқы деректер ХVІ ғасырдағы итальян математигі 

Р. Бомбеллидің еңбектерінде кездеседі. Оны ХVІІ ғасырда ағылшын математигі Дж. 

Валлис зерттеген. Ҥздіксіз бҿлшектердің кейбір маңызды қасиеттерін Х. Гюйгенс 

ашқан. Сонымен қатар ХVІІІ ғасырда ҥздіксіз бҿлшектер теориясының дамуына Л. 

Эйлер ҿзінің ҥлкен ҥлесін қосты. Ал П.Л. Марков пен А.А. Чебышев ХІХ ғасырда 

ҥздіксіз бҿлшектерді ортогональ кҿпмҥшеліктерді зерттеу ҥшін қолданды [1-2]. 

Сандар теориясының дамуына ҧлы француз математигі Жозе Луи Лагранж, 

Эварист Галуа еңбектерінің мҽні зор. Сандар теориясында Лагранж шектеусіз ҥздіксіз 

бҿлшектер теориясының негізгі теорияларын берді жҽне олардың анықталмаған 

теңдеулерді шешуге қолданылуын кҿрсетті. Сонымен қатар Лагранждың сандар 

теориясынан зерттеулері, нақты сандардың арифметикалық қасиеттерін оқып-білуде 
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ҥздіксіз бҿлшектердің негізгі рҿл атқаратындығын кҿрсетті.Галуа теоремасының 

дҽлелдеуі 1828 жылы жарыққа шықты. Э. Галуа таза периодты жіктелуде тҥйіндес 

квадрат иррационалдықтың дҽл сондай элементтері болады, бірақ ол элементтер кері 

тҽртіппен орналасатынын дҽлелдеді. 

Ҥздіксіз бҿлшектер кез-келген заттық санды кез-келген алдын-ала берілген 

дҽлдікпен рационал бҿлшектер арқылы ҿрнектеуге мҥмкіндік тудырады, бҧл жағынан 

алғанда ҥздіксіз бҿлшектердің маңызы ондық бҿлшектерден кем тҥспейді. 

 

(1) 

 

тҥріндегі ҿрнекті ҥздіксіз бҿлшек дейміз. Мҧндағы сандары  - ден 

басқасы, бҥтін он сандар. Олар ҥздіксіз бҿлшектің толымсыз бҿлінділері деп аталады. 

Шектеулі толымсыз  бҿлінділері бар ҥздіксіз бҿлшекті шектеулі, ал 

шектеусіз толымсыз  бҿлінділері бар ҥздіксіз бҿлшекті шектеусіз ҥздіксіз 

бҿлшек деп атайды. Егерде толымсыз бҿлінділердің мҽндері мен орналасу реті 

берілсе, онда ҥздіксіз бҿлшек толық анықталған деп саналады. Сондықтан 

 толымсыз бҿлінділі ҥздіксіз бҿлшекті  деп те 

белгілейді. Олай болса, 

 

 

 

Теорема. Кез-келген рационал санды шектеулі, ал иррационал санды шектеусіз 

ҥздіксіз бҿлшек тҥрінде кҿрсетуге болады. 

Дҽлелдеуі. Шынында да, айталық  рационал сан болсын, . - ны  – ге 

бҿліп, 

 

,                                                                  ,     (2) 

 

екенін табамыз. Мҧндағы  саны  - ден аспайтын ең ҥлкен бҥтін сан, яғни  

екені тҥсінікті. 

(2) теңдікті 

 

                                                                             (3) 

 

Тҥрінде қайта жазып,  - ны  - ге бҿлеміз: 

 

,                  ,         (4) 

 

Мҧндағы  саны  - ден аспайтын ең ҥлкен бҥтін сан болды, яғни . (4) 

– ден  мҽнін тауып, (3) – ке қоямыз. Сонда 
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                                                                (5) 

 

Енді  - ді  - ге бҿлеміз: 

 

, , 
 

Мҧндағы . Бҧдан  - нің мҽнің 

 

тауып, (5) – ке қойсақ, мынау шығады: 

 

                                                           (6) 

Тағы да  - ді  – гебҿлеміз: 

 

,    .  

 

 - нің мҽнін (6) – ға қойып, 

 

,                                   (7) 

аламыз. 

Бҧдан ҽрі  қатынасын тауып, 

 

,  

 

Жоғарғыдағы сияқты, (7) – ге қоямыз жҽне осы процесті соза береміз. Мына 

 

 

, 

, 

, 

 

Теңдіктері мен  теңсіздіктері саны шектеулі 

бҿлулерден кейін, міндетті тҥрде алдыңғысы соңғысына қалдықсыз бҿлінетін 

 қалдықтары шығатынын кҿрсетеді: . 

Олай болса,  рационал санын кҿрететін уздіксіз бҿлшек саны шектеулі 

 толымсыз бҿлінділерін ғана қамтиды, яғни [4-5]. 
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. 

 

Айталық енді,  - иррационал сан болсын. арқылы  - дан аспайтын ең ҥлкен 

бҥтін санды белгілейік, яғни . Сонда 

                                                                              (8) 

 

мҧнда  иррационалсан болады, ҽйтпесе  рационал сан болған болар еді. Айталық  

- нің бҥтін бҿлігі  болсын, сонда 

 

, мҧнда       (9) 

 

Дҽл осы сияқты, егерде  - нің бҥтін бҿқлігі  болса, онда 

 

,                                                    (10) 

 

Жоғарғыдағыдай, тҿменгі теңдіктерді табамыз: 

 

 

                                                                          (11) 

 

Мҧндағы  иррационал сандар [7-8]. 
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ҼОЖ  517.44 

ЫНТЫМАҚ А., ИЛЬЯСОВ Ш.И. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ҿскемен қ. 

 

БЕТТІК ИНТЕГРАЛ 

 

Е жиынының М нҥктесіндегі кеңістік вектормен анықталады. 

 . Бҧны вектор ҿрісі деп атайды. Осындай шарт бойынша 

функцияның уақытқа байланысты болмайтын , (2) 

тҥрін стационарлық вектор ҿрісі деп атайды. вектор ҿрісі  кеңістігіндегі 

аймақта берілген. r беттің бір жағын оң, ал екіншісі жағын теріс етіп аламыз. Тҧйық 

бетте сыртқы жағын оң жақ етіп қабылдайды. Мҧндағы барлық сызығымен беті 

тілімделіп тегістелген сызықтың ҿзгеріп отыратын жанамасы болса, онда бет 

тегістелген болады. Беттің  ҿзгеріп отыратын нормалы болса жҽне жанама нормалға 

перпендикуляр болса, онда бет тегіс болады. Сызықпен бет шектелген сандардан 

тҧратын тегістелген  тілімдерден тҧратын болса, онда оларды сызық пен бет 

тегістеліп тілімделген деп атайды. 

Векторлар ҿрісінің ағымы. 

Гидродинамика механикалық кҥш ҽсеріне сҥйық заттық қозғалыуын зертейтін 

саласы. 

 

 

 

 

    
            

             
 

 

 

 

 

 

 

1-сурет 

 

Сызылған сызықты кҿрнекті болу ҥшін  ҿрісін ағып жатқан сҧйықтың ағуы 

сияқты кҿрсетеміз. 

Бірлік уақыттағы rбет арқылы солдан оңға ағылатын сҧйықтың шамасын 

есептейміз. Ол ҥшін r бетті nэлементарлық  ауданы бар беттерге бҿлеміз 

де элементарлық беттердің кезкелген ҽсерінен нҥктесін аламыз (1-сурет) (M) 

бетке тҥсірілген сыртқы нормальді орт деп белгілейміз. Нормаль беттің оң жағынан 

алынған. Биіктік  

Беттік итегерал 

Бір уақыттағы ағатын судың  беттік мҿлшері теріс жағынан сынағанда 

kэлементтің жуық шамасы бҧл бір  

уақытта r беттен ҿтетін барлық судың мҿлшері  
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 мҧнда max  диаметрдің ең ҥлкен диаметрі. (4) 

интеграл қосындысының шегін беттік интеграл деп атайды да  деп 

белгілейді. Беттік интеграл Г беті арқылы ҿтетін вектор ҿрісінің 

ағымы деп атайды. dsyz  жазықтықтағы векторлық аудан туралы тҥсінік берейік. S  

ауданның векторлық ауданы сыртқы нормаль ауданға бағытталған вектор  , оның 

модулі ауданға тең болады.  

, 

Онда  

r бет арқылы ҿтетін вектор ҿрісінің ағымын белгіледі  

вектор ҿрісінің ағымын координаттар 

тҥрінде жазайық. 

d , одан кейін ds-тің 

d , координаталарға 

d , жазамыз 

 

 

Вектор ҿрісі кеңістік аймақта анықталған. аймағында сызығын алайық, 

 нҥктесінде жҥргізілген орт жанама. Сызығын кезкелген бірнеше кішкене 

дуғаларға бҿлеміз  сызықтық интеграл 

сызықты ҧзындығымен алынған 

dz (7) 

кеңістіктегі аймақта қандайда тҧйық бет алып, оны шектелген Г-ні бірлік 

кҿлемге келтіреміз   кіретін аймағын М нҥктеге тең аламыз. Егер  , 

     функциялары ҿздерінің туындылары бойынша ∩ аймағында ҥздіксіз болса, онда 

V шама шектелген шекке ҧмтылады да М нҥктесіне қысуына байланысты 

емес, М нҥктесінің тҧратын орнына байланысты. Бҧл шекті дивергенция деп атайды. 

М нҥктесіндегі   вектор ҿрісін   деп белгілейді.  

 

 осы шарт бойынша     

 

∭div  

Ақырғы теңдеу Остроградский-Гаусс теоремасын кҿрсетеді.  кеңістіктегі 

аймақта  вектор ҿрісінің дивергенциясынан алынған ҥш еселік интеграл 

шектелген  аймағы ҿтетін тҧйықталған беттің ҿріс ағымына тең       ∭

dxdydz кеңістіктегі аймақта   вектор 
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ҿрісі берілген. ∩ aймағынан   ⋏ тҧйық контур алып,   ⋏контурынан, не ішінен М 

нҥктесін аламыз да,  ҿрісінің циркуляциясын есептейміз, ол ҥшін оны S 

ауданына бҿлеміз . 

Енді ⋏ контурын М нҥктесінде қысамыз ( S ) ,  функциялары ҿзінің 

туындыларымен ҥздіксіз болғандықтан, онда S  белгілі шекке 

ҧмтылады. Г жазықтықтың алынған ⋏ контурда алынған бағыт сағат тіліне қарама-

қарсы. М нҥктесіндегі қаралған  векторлық ҿрістің  орттың бағытына шек 

алынады. М нҥктесінде  векторының ҿрісі ротор, не қҧйын-боран деп аталады. 

Оны оf деп белгілейді. Анықтама бойынша оf  

Ротор вектордегі ҿрісті  жҽне градиент скалярлық ҿрісте де, дивергенция 

векторының ҿрісі бойынша оператор набла арқылы жазуға болады.  

Осы мақсатпен векторлық кҿбейтіндіні былай жазуға болады 

. 

Сол жақта ротор векторының ағымы Г беті арқылы алынған сондықтан былай 

жазуға болады.  Бҧл сток теоремасы кейбір Г бет арқылы ҿтетін 

 вектор ҿрісінің ағымы циркуляцияға тең. Оны координаторлар тҥрінде жазсақ 

 

∬ dx+

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жазықтықтағы векторлық аудан 
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