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Логистическая система Казахстана включает совокупность транспортно-

логистических центров (ТЛЦ), они сформированы в зависимости от отраслевой 

направленности. Вместе с тем, современные реалии показывают необходимость развития и 

оптово-логистических (торговых), и многофункциональных логистических центров. 

На 25-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов Первый Президент 

Казахстана объявил о начале реализации проекта «Казахстан - Новый Шелковый 

путь»: «Казахстан должен возродить свою историческую роль и стать крупнейшим 

деловым транзитным хабом Центрально-Азиатского региона, своеобразным мостом между 

Европой и Азией... Это создание на ключевых транспортных коридорах Казахстана единого 

комплекса хабов международного уровня- торгово- логистического, финансово-делового, 

инновационно- технологического и туристического»- сказал Н.А. Назарбаев [1]. 

Также на этом заседании руководством АО «НК «КТЖ» была презентована 

стратегия транспортно-логистической системы Казахстана в свете реализации масштабного 

проекта «Казахстан - Новый Шелковый путь». Который отметил важность роли 

партнерства, между бизнесом и властью в реализации транспортно-логистического 

потенциала Казахстана. 

Речь в данной стратегии идет о развитии логистической инфраструктуры 

многоуровневой региональной логистической системы:  

- развитие региональной транспортно-логистической инфраструктуры;  

- развитие логистической инфраструктуры на территории Казахстана в зонах 

тяготения к международным транспортным коридорам;  

- развитие логистической инфраструктуры торговли в регионах;  

- развитие логистической инфраструктуры на предприятии. 

Исходя из целей стратегии, анализа проблем, возможностей и угроз, стоящих перед 

сектором логистики и торговли в РК, определен ряд ключевых направлений развития 

логистики в Казахстане: 

1) Развитие региональной транспортно-логистической инфраструктуры 

подразумевает создание ТЛЦ общего пользования как внутри страны, так и в приграничных 

крупных транспортных узлах. 

2) Развитие логистической инфраструктуры торговли в регионах подразумевает 

создание и развитие оптово-логистических центров торговли потребительскими товарами 

и продукцией производственно-технического назначения. 

3) Создание и развитие зарубежных торгово-логистических центров. 

4) Создание и развитие системы логистических центров на базе таможенно- 

сервисной фирмы. 

5) Реконструкция и расширение логистической инфраструктуры предприятий 

различных отраслей экономики, прежде всего, предприятий промышленности и АПК [2]. 

mailto:babylkasova@mail.ru
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Развитие логистической инфраструктуры по этим направлениям, должно 

заключаться в следующем. 

Создание ТЛЦ общего пользования, ТЛЦ общего пользования могут быть 

территориального и регионального назначения. Территориальные ТЛЦ предназначаются 

для обслуживания перевозок, обработки грузов по месту нахождения клиентов и 

осуществления транспортно-экспедиционных услуг. 

Основные из них расположены в крупных общесетевых узлах и морских портах. 

ТЛЦ общего пользования предназначены для обслуживания экспорта, импорта и транзита. 

Совершенствование транспортной инфраструктуры в Казахстане предполагает 

открытие нескольких ТЛЦ в ключевых транспортных узлах страны:  

- морские «Западные ворота» (морской порт Актау с выходом на Кавказ и Южную 

Европу);   

- сухопутные «Восточные ворота» (станция Достык,  

- в перспективе - Хоргос с выходом на страны СНГ и ЕС); 

- «Центральные ворота» (Караганда);  

- «Северные ворота» (Семей с выходом в Алтайский край и Сибирь); 

- «Южные ворота» (Шымкент с выходом в страны Центральной Азии)  

- «Западные ворота» (Актобе с выходом на страны СНГ, Балтии и ЕС). 

В крупных общесетевых узлах и морских портах, таких как Алматинский, 

Астанинский транспортные узлы, Актауский морской порт, целесообразно создание 

крупных терминалов и международных логистических центров, объединенных в 

региональные логистические транспортно-распределительные системы (РЛ ТРС) на основе 

формирования единой системы организационно-экономического, информационного и 

нормативно-правового обеспечения управления системой грузо- и товародвижения. 

Созданные в транспортных узлах логистические транспортно-распределительные и 

информационно- аналитические центры будут подключаться к логистическим центрам 

более высокого иерархического уровня - региональным (районным, городским, 

областным), межрегиональным и международным, что обеспечит формирование 

транспортно-логистических систем различного иерархического уровня и их последующую 

интеграцию в мировое экономическое пространство. 

Учитывая огромные размеры территории страны, масштабы промышленного 

производства, разветвленность сети путей сообщения, потребуется также наличие системы 

средних по мощности автомобильных и автомобильно-железнодорожных терминалов 

площадью от 8-10 га до 15-20 га. 

Их формирование может происходить на базе существующих автопредприятий и 

складов, грузовых дворов и железнодорожных сортировочных станций в районах городов 

с мощным грузообразующим потенциалом, в крупных промышленных зонах, таких как 

Караганда, Усть-Каменогорск, Семей, Тараз и т.д. 

Использование в качестве основополагающего ядра сети действующих терминалов 

и складов позволит осуществлять поэтапный ввод очередей развития терминалов за счет 

подключения действующих коммуникаций и основных производственных фондов, 

сократить инвестиции в дорогостоящие объекты терминальной инфраструктуры. 

Анализ показывает, что наибольший грузопоток экспортно-импортных грузов 

зарождается и погашается в городах Алматы, Астана, Актобе, Павлодар, Шымкент, Актау 

и Атырау. Здесь необходимо создать территориальные ТЛЦ общего пользования. Местные 

региональные власти совместно с Минтрансом обеспечивают привлечение инвесторов для 

строительства в этих городах ТЛЦ общего пользования и подвод, при необходимости, 

инженерной и транспортной инфраструктуры. Формирующийся грузопоток экспортных 

грузов будет консолидироваться с транзитным грузопотоком региональных ТЛЦ. 

Свидетельством является планирование строительства ТЛЦ в приграничных 

районах с привязкой к таможенным пунктам пропуска, расположенным на казахстанской 

границе: Коргас, Калжат, Майкапчагай, Бахты, Достык и другие. Для этого перед 
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национальной компанией «Казахстан Темир Жолы» в 2013 г. поставлена задача создания 

национального железнодорожного перевозчика грузов и компании, оказывающей 

инфраструктурные услуги. 

Для реализации транзитного потенциала Казахстана вдоль международных 

транспортных коридоров (МТК) в крупных городах создан многофункциональный 

терминальный комплекс для интеграции железнодорожного, водного, авиа- и 

автомобильного транспорта, предоставляющий полный спектр сервисных и коммерчески-

деловых услуг, включая производственно-техническое, банковское, информационное, 

консалтингово - аналитическое обслуживание и другие виды транспортно-логистического 

сервиса. 

Всего на территории Казахстана сформировано 34 крупных ТЛЦ, из них 4-

международного, 12 - регионального уровня и 18 - на местах, средних по мощности 

грузопереработки, как показано ниже на рисунке 3 [3]. 

 

 
 

Рисунок 3. Формирование ТЛЦ на территории Казахстана 

 

Создание логистических центров для обслуживания внутренней торговли, т.е. 

создание оптово- распределительных логистических центров. Цель создания оптово-

логистических центров - повышение эффективности оптовой торговли за счет ускорения 

оборачиваемости товаров, снижения затрат на товаропродвижение, повышения качества 

обслуживания. 

Оптово-логистические центры осуществляют поставку и обработку оптовых партий 

потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения 

отечественного и импортного производства, имеют склады для хранения и переработки 

мелких и крупных партий грузов общего назначения, склады временного хранения, склады 

с особым температурным режимом, а также площадки для приема, переработки и хранения 

грузов и контейнеров и оказывают услуги по использованию имеющихся складских 

помещений и оборудования, оптимизации товаропотоков, в том числе транспортно-

экспедиционные и логистические. 

В отличие от организаций, выполняющих функции складирования и хранения 

товаров, основной функцией оптово-логистических центров является обработка товарных 

потоков, связанная с укрупнением и разукрупнением партий товаров, их комплектованием, 

формированием и расформированием по направлениям перевозки, с упаковкой и 

пакетированием, маркировкой товаров, выполнением комплекса сервисных услуг. 

Целесообразность создания оптово-логистических центров обусловлена их высокой 

эффективностью, достигаемой за счет выполнения комплекса услуг по обработке 

товаропотоков. 

4

12
18
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Основными функциями оптово-логистических центров являются: 

• формирование на внутреннем рынке оптового торгового звена потребительских 

товаров и продукцию производственно-технического назначения отечественного 

производства, а также импортируемой в республику; 

• поставка и обработка оптовых партий потребительских товаров и продукции 

производственно-технического назначения отечественного и импортного производства; 

• оптимизация схем внутреннего и транзитного товародвижения на основе анализа 

сложившихся внутренних и внешних товаропотоков республики; 

• модернизация складской инфраструктуры подведомственных торговых 

организаций, в том числе за счет нового строительства, повышения уровня автоматизации 

и механизации погрузочно-разгрузочных и складских операций; 

• разработка и внедрение программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию 

складского учета и подготовку товарно-транспортных документов, и их передачу в 

электронном виде; 

• создание условий для привлечения транзитных грузопотоков в республику; 

• повышение качества обслуживания клиентов при реализации товаров, работ, 

логистических услуг; 

• оптимизация торгово-технологических и складских операций с целью снижения 

эксплуатационных издержек; 

• оптимизация транспортных потоков, что позволяет повысить эффективность 

использования транспорта; 

• контроль качества товаров, поддержание соответствия (сертификация); 

• создание условий для подготовки и повышения квалификации специалистов в 

области логистики [4]. 

Выбор места расположения оптово- логистических центров определяется также их 

близостью к крупнейшим автомобильным и железнодорожным трассам, на направлениях 

движения основных товаро- и грузопотоков, следующих по территории республики. 

Оптово- логистические центры размещены в Алматы, Астане, Шымкенте, Караганде, 

Актюбинске, Усть-Каменогорске, Актау. 

Оптово- логистические центры необходимо формировать по территориальному 

принципу, с возможностью их специализации по видам товаров и грузопотоков. Для этого 

необходимо создание двух типов оптовых структур - республиканских и региональных. 

Республиканские оптово-логистические центры с центральным офисом и складом в г. 

Алматы и филиалами в регионах обеспечивают поставку товаров по запросам потребителей 

во все регионы. Такие оптово-логистические центры имеют большие перспективы в 

оптовой торговле строительными материалами, продукцией деревообрабатывающей и 

химической промышленности, одеждой, обувью, трикотажем, электробытовой техникой, 

хозяйственными товарами, а также продуктами питания [5].  
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Аңдатпа. Мақаланың басты мақсаты еліміздегі мемлекеттік-жекешелік 

әріптестіктің қазіргі таңдағы даму тәжірибесін Алматы облысы Талғар қаласының 

мысалында зерттеу. Зерттеу жұмысын жүзеге асыру барысында авторлармен 

статистикалық талдау, жалпылау және сарапшылар қорытындысы сияқты әдістер 

пайдаланылды. 

Түйін сөздер: мемлекет, бизнес, мемлекеттік-жекешелік әріптестік, 

инвестициялар, инфрақұрылымдық жобалар 

Мемлекеттік жекешелік әріптестік – экономиканың стратегиялық маңызды 

секторларын дамытудан бастап бүкіл ел аумағында немесе жекелеген аумақтарда 

мемлекеттік қызметтерді көрсетуге дейінгі қызметтің кең ауқымында әлеуметтік маңызы 

бар жобаларды іске асыруға арналған мемлекеттік және жеке бизнестің институционалдық 

және ұйымдастырушылық альянсы. Барлық аймақтарда МЖӘ әртүрлі нысандарының 

қарқынды дамуы, оларды экономиканың әртүрлі салаларында кеңінен қолдану мемлекет 

пен бизнестің өзара әрекеттестігінің бұл нысанын қазіргі аралас экономиканың сипатты 

белгісі ретінде түсіндіруге мүмкіндік береді. мемлекет және жеке сектор, әдетте 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік (МЖӘ) терминімен белгіленеді ...[1]  

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік экономика мен бәсекелестікті дамыту үшін 

қажет. Бұл мемлекет пен бизнестің өзара тиімді жұмысы, халыққа қызмет көрсетуді 

жақсарту, бюджетке жүктемені төмендету және инвестиция тарту [2] 

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік (МЖӘ) – әлеуметтік инфрақұрылым және 

тіршілікпен қамтамасыз ету нысандарын қаржыландыру, жасау, қайта құру және (немесе) 

пайдалануға бағытталған мемлекет пен жекеменшік кәсіпкерлік субъектілері арасындағы 

ынтымақтастық түрі.  

МЖӘ негізгі принциптері:   

1.    Теңдік және еркіндік; 

2. Келісім-шарттың тұрақтылығы  (оны өзгерту және бейімдеу мүмкіндігі); 

3. Қызмет көрсетудегі толассыздығы; 

4. Конкурстық; 

5. Мөлдірлік және кері байланыс; 

6. Қол сұқпаушылық; 

7. Кепілдік; 

8. Өтемділік болып табылады. 

Мемлекеттік-жекешелік әріптестігінің базалық белгілері: 

1. Орта мерзімді және ұзақ мерзімді өзара қарым-қатынастар; 

2. МЖӘ-дағы тараптарды мемлекет және жеке секторлар ұсынған; 

3. МЖӘ-дағы тараптардың өзара әрекеттестігі сәйкес шарттарда рәсімделген.    

4. Әріптестер арасындағы тәуекелдерді, пайданы, құқықтар мен міндеттерді өзара 

тиімді үлестіру;   

5. Мемлекеттік сектордың МЖӘ нысаны бойынша нәтижелілікке жету 

критерийлерін анықтауы  

МЖӘ-ні дамытуды шартты түрде үш кезеңге бөлуге болады:   

1 кезең: дайындық 

            МЖӘ облысында мемлекеттік саясатты қалыптастыру;  

            Заңнамалық талдау; 

mailto:abdulina@almaty.edu.kz
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            Пилоттық жобалар портфелін анықтау; 

            МЖӘ қолдану үшін алғышартты талдау; 

            Заңнаманы қалыптастыру; 

            МЖӘ мәселелері бойынша мамандандырылған ұйымдарды құру. 

2 кезең: енгізу 

            МЖӘ қолдану саласын кеңейту; 

            Жобаларды қаржыландырудың жаңа көздерін іздеу; 

            МЖӘ біртұтас жүйені қалыптастыру; 

            Заңнамалық  тосқауылды болдырмау. 

3 кезең: жетілдіру 

            Әдістемелік нұсқаулықты және басшылықты әзірлеу; 

            МЖӘ жүзеге асу моделін жақсарту; 

            МЖӘ жобаларын жүзеге асыру модельдерін одан әрі жетілдіру; 

            Жобаларды қаржыландыру  жүйесін дамыту; 

            МЖӘ мәселелері бойынша біліктілігі жоғары мемлекеттік қызметкерлер. [3].    

Бүгінгі күні мемлекеттік-жеке меншік әріптестік Қазақстан Республикасында 

әлеуметтік саланы дамыту және жеке инвестицияларды тартудың басым бағыттарының бірі 

болып табылады. Оны табыспен жүзеге асыру кезінде осы аспап мемлекетке, бизнеске және 

республиканың әрбір азаматына пайда түсіруге мүмкіндік береді.  

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік (МЖӘ) - бұл әдетте орташа және ұзақ мерзімді 

перспективада, мемлекеттік және жеке сектор арасындағы келісімділік, онда мемлекеттік 

сектор жауапкершілігіне түсетін қызметтер немесе жұмыс бөлігі қоғамдық 

инфрақұрылымды дамыту жобаларын жүзеге асыру мақсаттары мен шарттарын 

және/немесе қызметтер көрсетуді айқын келістіру арқылы жеке секторға беріледі.   

Мемлекет пен жеке меншік сектор арасында тәуекелдерді, пайда мен 

міндеттемелерді теңгерімді бөлу мақсаттарында барлық процеске қатысушылардың өзара 

үйлестірілген, көп еңбекті талап ететін жұмысы қажет. Тек мемлекет пен бизнестің 

бірлескен күшімен ғана армандаған мақсатқа жетуге болады. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 

жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты өз Жолдауында мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің 

әртүрлі нысанын белсенді қолдануға шақырды [4]. Бүгінде жалпы МЖӘ Орталығының 

мәліметтеріне сәйкес 20.09.2021 жылғы статистика бойынша, ҚР-да жүзеге асырылып 

жатқан МЖӘ жобаларының жалпы саны 1336.  Оның ішінде байқау кезеңінде 250 жоба, 

жасалған шарттар 818, бұзылған келісім-шарттар 55, тартылған және жоспарланған 

инвестициялардың жалпы сомасы 1 183,3 млрд. тг құрады. Алматы, Нұр-Сұлтан 

қалаларында, Алматы облысында және басқа да бірқатар өңірде көші-қонның жоғары 

болуына, демографиялық процестердің өсуіне байланысты мектепке дейінгі ұйымдарға 

қажеттілік сақталып отыр [5].  

Алматы облысы өңірлер арасында инвестиция бойынша көш бастап тұр (289,5 млрд 

тенге). МЖӘ жобаларының басым бөлігі білім беру, денсаулық сақтау, сондай-ақ 

энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық салаларында болды. Қазіргі таңда 

Алматы облысы Талғар қаласында мемлекеттік жекешелік әріптестік даму үдерісінде.  

Талғар ауданында әлеуметтік қорғау саласы бойынша «Жарымжан балалар үшін күндіз 

болатын орталығын құру және пайдалану жобасы» жүзеге асырылды. Жобаның жалпы 

құны 211364 мың теңге, соның ішінде тартылған инвестициялардың көлемі 9961 мың теңге, 

мемлекеттік міндеттемелердің көлемі 211351,2 мың теңгені құрады [6]. 

Мемлекет басшысы атап өткендей, еліміздің даму жолындағы басым бағыттардың 

бірі – халықтың өмір сүру деңгейін арттыру. Бұған Алматы облысында көп көңіл бөлінуде. 

Мәселен, облыста барлық тұрғындарды орталықтандырылған жылумен қамту жұмыстары 

қарқынды жүргізілуде. Көппәтерлі тұрғын үйлерді орталықтандырылған жылу жүйесіне 

қосуға басты назар аударылып, бұл өз кезегінде әлеуметтік көңіл-күйдің жақсаруына ықпал 

етуде. Облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 
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хабарлауынша, блок-модульдік қазандықтар орнату арқылы көпқабатты тұрғын үйлерді 

газбен жылытуға көшіру бойынша ауқымды жұмыстар атқарылуда. 

2021 жылы МЖӘ аясында 108 көппәтерлі тұрғын үйге арналған 30 блоктық-

модульдік қазандық салу жоспарлануда. Қарасай ауданында – 12 үйге – 3 БМК, 

Еңбекшіқазақта – 81 үйге – 21 қазандық, Панфиловта – 15 үйге – 6. Сонымен қатар, 

ағымдағы жылы Еңбекшіқазақ, Қарасай, Ұйғыр, Көксу және Іле аудандарында 254,3 млн 

теңгеге 106 тұрғын үйді қамтитын 17 БМК орнатуға қосымша жобалық-сметалық 

құжаттама әзірлеу жоспарлануда. Жалпы, 2022 жылдың соңына дейін 184 үйге 58 БМК 

орнату, сол арқылы тұрғындарды газбен жылытуға толық көшіру жоспарлануда. 

Бүгінгі күні Талғар қаласында 32 БМК орнатылды, оның ішінде 11 БМК 2020 жылы 

жұмысын бастады. Соның нәтижесінде қаладағы 4489 пәтерлі 142 ғимаратты құрайтын 5 

қабатты көпқабатты үйлердің барлығы жылумен қамтамасыз етілді. Енді сол БМК-ны 

облысқа орнату жоспарланып отыр. Соның нәтижесінде Талғар қаласындағы қалған 23 екі 

қабатты үй мен Бесағаш, Кеңдала, Панфилово, Қарабұлақ, Ақтас, Алтын дән 

ауылдарындағы көпқабатты үйлерге жылу берілмек. Осы мақсаттарға бюджеттен 50,0 

млн.теңге қарастырылған. 

Ел Президентінің 2025 жылға дейін 1000 мектеп салу тапсырмасын орындау аясында 

Алматы облысы әкімшілігі мен «BI-Group» компаниясымен бірлесіп Талғар қаласында 450 

орындық дарынды балаларға арналған Абай атындағы республикалық мектеп-

интернатының және  аудан аумағындағы Талдыбұлақ және Байбұлақ ауылдарында үш 

ауысымды мектептерді жоюдың 2025 жылға дейінгі бағдарламасына сәйкес екі мектептің 

жобасы әзірлену үстінде. Оларға қажетті жер учаскелері анықталған. Мемлекеттік-

жекеменшік әріптестік механизмі негізінде салынатын мектептердің жобалық құнының 

30%-ін әкімдік қаржыландырса, 20% - жеке инвестиция, 50 % банк арқылы субсидиялау 

негізінде іске асырылмақ. Осы жобаларды облыс әкімі мақұлдаса, биылғы жылы құрылыс 

жұмыстары басталады. Бұл екі мектеп жаңа форматтағы мектептер қандай болуы керек 

дегенде үлгі ретінде көрсететіндей болмақ. Пәндік білім берумен қатар қаржылық, цифрлық 

сауаттылыққа баулу, балалардың оқуға деген ынтасын арттыру мақсатында бос кеңістікті, 

заманауи интерьерлік шешімдерді тартымды пайдалану жағы да қарастырылады. 

Мектептер құрылысының МЖӘ негізінде салыну кезеңдері мен процедуралары 

талқыланған [7]. 

2021 жылдың 9 ай қорытындысы бойынша дене шынықтыру мен спортты дамытуға 

МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындауға 4,3 млрд. теңге бөлінді. 

Алматы облысында 2015 жылдан бастап 2021 жылға дейін 13 дене шынықтыру-сауықтыру 

кешені пайдалануға берілді (Жамбыл ауданының Ұзынағаш ауылы, Панфилов ауданының 

Жаркент қаласы, Еңбекшіқазақ ауданы Есік қаласы, Қарасай ауданы Қаскелең қаласы, 

Талғар ауданы Талғар қаласы, Кеген ауданы Кеген ауылы, Алакөл ауданы Үшарал қаласы, 

Көксу ауданының Балпық би ауылы, Ескелді ауданының Қарабұлақ ауылы, Балқаш 

ауданының Бақанас ауылы, Райымбек ауданының Нарынқол ауылы; Қарасай ауданы 

Шамалған мен Райымбек ауылдары – МЖӘ желісі бойынша) [8].  

Қорытындылай келе, МЖӘ жобаларының жүзеге асырылуы Талғар қаласындағы 

шешуі табылмай келе жатқан денсаулық, білім және спорт бағытындағы бірқатар 

әлеуметтік мәселелерді шешті десек болады. Елімізде МЖӘ жобаларының дамуы ауыл-

аймақтардың инфраструктурасын дамытады. Бірақ, өкінішке орай, Covid-19 пандемиясы 

Қазақстанда мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының қарқынды дамуына едәуір 

әсерін тигізді. Пандемияның салдарынан елімізде мыңдаған кәсіпкерлік субъектісі өз 

қызметін тоқтатты. Covid-19 пандемиясының салдарынан болған әлемдік экономикалық 

дағдарыс көптеген елдерде мемлекет кірістерінің едәуір азайып, барлық деңгейдегі 

бюджеттердің кемуіне және соның нәтижесінде аймақтық деңгейдегі де, мемлекеттік 

деңгейдегі де инвестициялық жобалардың қаржыландыруының кемуіне әкеп соқты.  
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Алматинский гуманитарно- экономический университет,  Алматы, Казахстан 

 

Труд является важнейшим элементом любого хозяйственного процесса (снабжение, 

производство и продажа). Для повышения эффективности труда необходимо создать 

оптимальные соотношения между такими показателями, как численность и состав 

работников, производительность труда, объем выполняемых работ, использование 

рабочего времени. Немаловажное значение для решения этих задач имеет экономический 

анализ труда. 

Информационной базой анализа персонала являются данные: бухгалтерского учета, 

финансовой и статистической отчетности управленческие (оперативные) учетные и 

внеучетные данные, первичная информация, находящаяся в отделе кадров, бухгалтерские 

документы, приказы и др. В зависимости от поставленной цели и задач анализа могут 

использоваться и другие материалы [1].  

Следует отметить что в торговле, как и в других отраслях экономики, проблема 

использования рабочей силы должна решаться посредством активного перехода отрасли на 

интенсивный путь развития. Больший объем производственной деятельности можно 

выполнять с меньшим числом работников. Естественно, интенсификация процессов 

товарного обращения не должна ни в коей мере затрагивать качество торгового 

обслуживания. Наоборот, научная организация труда, рост производительности можно 

оценить положительно, если при этом улучшается качество обслуживания[2]. 

Процесс изучения и анализа эффективности использования персонала на торговых 

предприятиях состоит из следующих этапов: 

 изучение и оценка обеспеченности предприятия и его структурных подразделений 

трудовыми ресурсами в целом, а также по категориям и профессиям; 

http://www.almppp.kz/ru/site/gchp
https://strategy2050.kz/news/53103/
http://online.zakon.kz/
https://www.inform.kz/kz/memlekettik-zhekeshelik-ariptestik-zhobalarynyn-zhana-
https://kzppp.kz/projects
https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-economy?lang=kk
https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-economy?lang=kk
https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu/press/news/details/217847?lang=kk
https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu/press/article/details/64072?lang=kk
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 определение и изучение показателей текучести кадров; 

 выявление резервов трудового потенциала, более полного и эффективного их 

использования.  

В процессе анализа численности работников устанавливаются: 

 соответствие фактической среднесписочной численности предусмотренной в 

штатном расписании; 

 динамика численности работников в сравнении с динамикой товарооборота; 

 движение и текучесть рабочей силы в отчетном периоде; 

 изменения в профессионально-квалификационном составе; 

 использование календарного фонда рабочего времени; 

 влияние на изменение численности работников внедрения мероприятий по 

механизации трудоемких процессов, рационализации рабочих мест и др[3]. 

При анализе обеспеченности организации персоналом используются данные о 

списочной и среднесписочной численности, структуре рабочей силы. Обеспеченность 

организации работниками изучается путем сопоставления численности работников за 

отчетный и предыдущий периоды. 

В процессе анализа необходимо изучить состав работающих по отдельным 

категориям и группам, как в абсолютном, так и в относительном выражении. Для этого 

строится таблица, в которой определяется: процент выполнения плана и динамики 

численности в целом и по группам работников; выявляется излишек или недостаток 

обеспеченности кадрами и т.д. После анализа общей численности работников следует 

оценить структуру кадров, для чего рассматривается удельный вес продавцов, оперативных 

работников, рабочих и другого персонала в общей численности.  

В ходе анализа необходимо обратить внимание на то, чтобы фактическая 

численность работающих незначительно изменилась в динамике, если, конечно, 

увеличение численности произошло не в результате непредвиденного открытия новых 

подразделений (магазинов, складов и т. д.). Сократить численность работников можно за 

счет сокращения доли ручного труда, использования прогрессивных форм обслуживания, 

совершенствования организации рабочих мест (улучшить сменность продавцов и т. д.). 

Таким образом, при минимальной численности работников увеличить объем продажи 

товаров. 

Изучив обеспеченность организации работниками в разрезе групп и профессий, 

необходимо приступить к анализу их качественного состава, т. е. квалификационного и 

образовательного уровня, возраста, пола и стажа работы. 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что трудовые ресурсы 

объединяют как занятых, так и потенциальных работников. К основным показателям 

оценки интенсивности движения трудового потенциала относят: коэффициент оборота по 

приему, коэффициент оборота по выбытию, коэффициент текучести кадров, коэффициент 

постоянства кадров, коэффициент замещения рабочей силы, коэффициент постоянства 

состава. 
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Шығындарды калькуляциялаудың бірінші деңгейі – обьектіге байланысты  

шығындарды есептеудің келесі әдістерінен тұруы мүмкін: тапсырыстық-шығындарды 

есептеу обьектісві болып жеке тапсырыс немесе өнім табылады. Калькуляцияның 

процесстік әдісінде есептеу обьектісі болып өндіріс кезеңдері табылады. Шығындарды 

калькуляциялаудың аралас әдісі –тапсырыстық және процесстік әдістер бойынша аралық 

сипатқа ие болады.  

Өндіріс типі,технология ерекшеліктері көбінесе шығындарды есептеу әдісін 

таңдауға ықпал етеді. Өз мәндері бойынша тапсырыстық және процесстік әдістер бір біріне 

қарама қайшы болып табылады. Тапсырыстықта өнімнің жеке өзіндік құны есептеледі,ал 

процестікте,өндіріс жалпылама болғандықтан өнімнің орташа өзіндік құны есептеледі.  

Тапсырыстық әдіс кезінде өндіріс дайындығының барлық шығындары  тауар бағасына 

кіреді,ал процесстік калькуляцияда,егер өндіріс дайындығына шығындар бар болса,онда 

олар  жаңа өнім өндірісінің бірінші үш жылдығында бірдей бөліктермен есептен 

шығарылады.  

Тапсырыстық калькуляцияда шығындарды есептеу обьектісі –тапсырыс болып 

табылады. Тапсырыс, келісім шарт, жоба – естілу жағынан айырмашылықтар болғанымен, 

бұл синоним сөздер. Тапсырысқа бірдей бірнеше тауарлар енуі мүмкін,сондықтан бір 

жолғы өндіріс  технико – экономикалық көрсеткіштері бойынша ұсақ сериялық өндіріске 

ұқсас. Өндіріс көлемінің өсуіне байланысты өнімдер саны өседі де,өндіріс ірі сериялық 

өндіріс сипатына ие бола бастайды. Ірі сериялық және жалпылама өндіріс ұсақ серилық 

өндірістен, ең алдымен ағымдық өнімдерінің бар болуымен ерекшеленеді. Жалпылама 

өндірісті кәсіпорындарда шығындардың бір өндірістік циклден екінші циклге өту кезіндегі 

өсу процесін бақылау өте маңызды.Осы жерден келіп осы әдістің атауы шығады- 

процесстік,себебі,шығындар өсіп келе жатқан нәтижесі бойынша есептеледі,ал 

шығындарды есептеу обьектісі болып жеке өндіріс процесстері табылады.  

Шығындарды калькуляциялау жүйесінің екінші деңгейі.  Шығындарды бөліну 

деңгейіне байланысты оларды калькуляциялаудың екі әдісін бөліп қарастырады: 

шығындардың бір бөлігінің бөлінуіне сәйкес директ-костинг және шығындардың толық 

бөлінуін қарастыратын абзорпшен-костинг. Шығындарды бөлу деңгейі немесе толықтығы 

екіжақты түсініледі. Директ-костингте өнімнің әр түрінің шығындарын  тек ауыспалы 

шығындар бойынша анықтайды,ал тұрақты шығындар барлық өнімдер үшін ортақ болып 

табылады. Сондықтан аталған өнім түрінің тек бір бөлігінің ғана өзіндік құны белгілі. Бұл 

– шығындарды тарату толықтығының бірінші аспектісі.  Екінші аспект-бітпеген өндіріс 

қалдықтары және қоймадағы дайын өнім қалдықтары  тек ауыспалы шығындар бойынша 

есептеледі,ал барлық тұрақты шығындар өткізілген өнім бойынша есептен шығарылады.   

Абзорпшен – костингте өнімнің әр түрінің өзіндік құнын өндірістік немесе 

коммерциялық өзіндік құны бойынша анықтайды.  Қалдықтардың өзіндік құнын 

қысқартылған өндірістік немесе толық өндірістік құны бойынша анықтайды. Ал өткізілген 

тауарға шаруашылық және коммерциялық шығындар сомасын немесе тек қана 

коммерциялық шығындарды есептен шығарады.  

Шығындарды калькуляциялаудың үшінші деңгейі.  Шығындарды жоспарлаудың 

толықтығына байланысты үш әдісті бөліп қарастырады: нормативті,факт бойынша 

шығындарды калькуляциялау және аралас. Нормалар мен нормативтер кәсіпорынның 

болашақ шығындарын жоспарлауға мүмкіндік береді. Шығындардың барлық түрлері 
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бойынша нормалар мен нормативтер барынша  көп бекітілген сайын ,жоспарлау да 

барынша кең бола түседі.   

Нормативтік әдіс. Барлық шығындар алдын ала жасалған нормативтер  бойынша 

есептелінеді. Осыдан кейін , нақты мәндер нормалармен салыстырылады.  Бекітілген 

нормалардан ауытқу жасалған жұмыстың тиімділігін көрсетеді.  Жанама шығындарды 

бөлудің нормативтік ставкалары бөлу бойынша барлық жұмыстарды келесі айдың басына 

қалдырмауға мүмкіндік береді.  

Кәсіпорын шығыстары ұғымы нақтыланды; шығындардың, ішкі аудит пен 

менеджменттің, шығыстардың әрекет ету аумағы айқындалды;бұл түсінік туралы 

мәліметтер заманауи қазақстандық  тіркеу-экономикалық ғылымның ерекшеліктеріне 

сәйкес нақтыланды.  

Өнімнің өзіндік құнына өндірістің орналасуының әсер етуі, бір өнім өндіруші 

бірнеше компанияның шығындары әртүрлі болса талдаудан өткізіледі.  Осы орайда,қолда 

бар қуаттылықты,өндіріс шығыстарының болашағын  ескере отырып цехтар бойынша  

өнімнің жекеше түрлерінің тиімді орналасуына есептеу жүргізу дұрыс шешім болады. 

Осылайша,қажетті ңұсқаны нақтымен қатар қоя отырып резервтерді анықтауға болады.  
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Аннотация. Медициналық ұйымның негізгі ресурсы әрқашан қызметкерлер болды 

және болып табылады. Медициналық қызметтердің сапасы, басқалар сияқты, оларды 

көрсетуге қатысатын қызметкерлерге байланысты. Бұл әлеуетті тиімді пайдалану және 

дамыту үшін персоналды басқару жүйесін құру және практикалық қызметке енгізу 

қажет, оның сауатты жұмыс істеуі бүкіл медициналық ұйымның болашақ жетістігіне 

байланысты болады.Бұл мақалада авторлар медициналық ұйымның персоналды 

басқарудың негізгі мақсаттары мен міндеттерін, персоналды басқару жүйесін құру және 

дамыту кезеңдерін, ұйым персоналының тиімділігін басқарудың компоненттері мен 

процестерін қарастырды. Мақалада осындай ірі медициналық желілік ұйымның 

персоналды басқару жүйесін енгізу тәжірибесі қолданылады 

Кілт сөздер: персоналды басқару, нәтижелілік, тиімділік, медициналық ұйым 
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Мақаланың мақсаты – медициналық ұйым ішіндегі қаржылық, материалдық және 

еңбек ресурстарын орталықтандыруды зерттеу, сондай-ақ ішкі ресурстарды тиімді және 

ұтымды пайдалану мақсатымен көмекші процестерді орталықтандыру. 

Медициналық ұйымның әрбір басшысы шектеулі қаржылық және материалдық-

техникалық ресурстарды қайткенде жақсы пайдалану проблемасын шешу қажеттілігіне кез 

болады. 

Ұйымды басқару-мәні, қажеттілігі және оның ерекшеліктері 

Ұйым, әдетте, әртүрлі сенімдері, мәдени шығу тегі, білім деңгейі мен тәжірибесі бар 

әр түрлі адамдардан тұрады. Бірақ ең жақсысы, олардың мүмкіндіктеріндегі 

айырмашылықтарға қарамастан, әркім ұйымның мақсатына жету үшін бірге жұмыс істеуі 

керек. Қызметкерлер департамент, оның ішінде жалпы ұйым деңгейінде міндеттердің 

орындалуын қамтамасыз ету үшін бір-бірімен бірлікте және тиісті үйлестіруде жұмыс 

істеуге міндетті. Дәл осы жерде ұйымды тиімді басқару өте маңызды. Бұл пост ұйымды 

басқарудың маңыздылығына, қажеттілігіне және ерекшеліктеріне көбірек жарық түсіреді. 

Ұйымды басқару дегеніміз не?Әр ұйымда немесе жұмыс орнында оның 

қызметкерлерінің қызметін реттейтін принциптер немесе ережелер бар, оларды тиісті 

қызметкерлер білуі және қатаң сақтауы керек. Мысалы, кез-келген нақты бөлімнің 

қызметкерлері шағымдарды кімге бағыттау керектігін біледі.Ұйымды басқару 

менеджерлердің немесе бастықтардың фирманың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін 

жасайтын барлық нәрселерінен тұрады, бұл қызметкерлердің өз міндеттерін тиімді 

орындауы үшін қолайлы жағдайлар жасауға әкеледі. Бұл сонымен қатар жұмыс ортасын 

дұрыс жоспарлау және бақылау арқылы қолда бар ресурстарды дұрыс пайдалануды 

қамтиды.Кез-келген ұйымның негізгі міндеті-оның мақсаттарына жету. Бұл клиенттік 

базаны ұлғайту, іскерлік беделді жақсарту немесе айтарлықтай қаржылық пайда алу болуы 

мүмкін. Бірақ пайда әлі де ұйымдарды құрудың негізгі себебі болып табылады. Осылайша, 

бизнес жеткілікті пайда әкелмесе, компанияның жұмысын қолдау қиын болады. 

Қолда бар ресурстарды дұрыс жоспарлауды, ұйымдастыруды, басқаруды және 

бақылауды қамтитын тиісті ұйымдастырушылық басқарумен фирмалар күннің соңында өз 

мақсаттарына қол жеткізе алады. Бірақ менеджерлер тиімді және тиімді болу үшін шешім 

қабылдауға және мәселелерді шешуге қабілетті болуы керек. 

 

Ұйымды басқару дұрыс жоспарланған және орындалған жағдайда тиімді. Фирмалар 

тиісті құрылымнан немесе Басқару жоспарынан бірнеше жолмен пайда көре алады. 

Сондықтан ұйымдастырушылық басқару кез-келген мекеменің өмір сүруі үшін өте 

маңызды. 

1. Әр бөлімде мақсаттар туралы нақты түсінік қалыптастыруға көмектеседі. 

Ұйымды басқару менеджерлерге әр бөлімдегі рөлдерді бөлуге көмектеседі. Сонымен 

қатар, әр бөлім өз функциялары мен қажетті ресурстарды жақсы түсінеді. Әр бөлім үшін 

мақсатты өлшемнің суреттері де көрнекі болады. 

2. Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін Бизнес-жоспарды тиімді іске асыру 

Ұйым басшылығы әр бөлімнің мақсаттарына қатысты Жол картасын жасауды 

тоқтатпайды. Сондай-ақ, бұл менеджерлерге әр бөлімнің және жалпы Компанияның 

мақсатты мақсаттарына жету үшін не істеу керектігін анықтауға көмектеседі. Менеджерлер 

сонымен қатар мекеменің сыртқы және ішкі үміттерін бұзуы мүмкін мәселелерге тез жауап 

бере алады. 

3. Түрлі департаменттерде үйлестіруді жақсарту 

Тиісті ұйымдастырушылық құрылым менеджерлерге немесе менеджерлерге 

компанияның әр бөлімінің істерін басқаруға мүмкіндік береді. Қызметкерлер өздерінің 

міндеттері мен міндеттерін жақсы түсінеді. Көп жағдайда олар менеджердің нұсқауларын 

күтпей-ақ орындайды.Тиімді басқару ақпарат алмасуды және байланысты жеңілдетеді. 

Сондай-ақ, әр бөлім мен ұйым ішіндегі қақтығыстардың қажеті болмайды. 

4. Қызметкерлерге белгіленген жобаларды уақытында орындауға мүмкіндік береді 
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Ұйымды тиімді басқару қызметкерлер үшін белгіленген міндеттерді келісілген 

мерзімде орындау үшін қолайлы жағдайлар жасайды.Олар жұмыс үшін қажетті 

материалдарға немесе ресурстарға қол жеткізе алады немесе оларды сатып алу үшін кімге 

жүгіну керектігін біледі. Сондай-ақ, қызметкерлер өз міндеттерін орындау кезінде тиісті 

процедураны орындаудан басқа амал қалмайды. 

5. Позитивті және қалыптыжұмыс ортасын жасайды 

Бірде-бір қызметкер әрдайым қақтығыс болатын жұмыс орнында өркендей алмайды. 

Мұндай жағдайларда кәсіпорындар теріс өсуді сезінуі мүмкін. 

Ұйымды тиімді басқару ұйымның ішіндегі жеке элементтерді, соның ішінде 

адамдарды, технологияларды, процестерді және стратегияны байланыстыратын 

нұсқаулықтарды орнатуға және қарым-қатынасты анықтауға көмектеседі, мақсатқа жету 

үшін әр бөлімнің бірлескен жұмысына қолайлы жағдай жасайды. 

Ұйымды басқарудың маңызды ерекшеліктері 

1. Жоспарлау 

Болашақта шатаспау үшін жұмыс жоспарын жасаңыз. Аталған бизнес өсуде, сіз 

қосуға өз жоспары емес, жоюға және одан. Сіз өзіңіздің бизнесіңіздің бағытын анықтауға 

көмектесетін бизнес-жоспар құруыңыз керек. Мұның қалай жасалатыны сіздің бизнес-

жоспарыңызда да көрсетілуі керек. 

2. Ұйымдастыру 

Ұйым сонымен қатар кез-келген бизнестің ұйымдастырушылық басқаруы мен 

сәттілігі үшін өте маңызды. Бұл қызметкерлерге жақсы нәтижелерге қол жеткізуге 

көмектесу үшін қолда бар ресурстарды қалай пайдаланғыңыз келетінін білдіреді. Ұйым 

фирмаларға өз қаржыларын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Бірақ ақшаның үздіксіз 

ағынын қамтамасыз ету үшін компания басшылығы ай сайынғы бюджетті жасауы керек. 

3. Персоналмен жасақтау 

Қызметкерлерді дұрыс лауазымға таңдау олардың керемет өнімділігін қамтамасыз 

етіп қана қоймайды. Бұл ұйымға да оң әсер етеді. Екінші жағынан, біліктілігі мен қабілеті 

жоқ қызметкерлерді жалдау немесе тағайындау ұйымға қиындық тудыруы мүмкін. 

Осылайша, басшылық әрқашан өзінің құзыреттілігіне негізделген қызметкерлерді жалдауы 

керек. 

 

4. Бақылау 

Басшылықтың ұйымның мақсаттарына әсер етуі және қол жеткізуі үшін иерархиялар 

нақты анықталуы керек. Басқаша айтқанда, қызметкерлер өз орындарын білуі керек және 

қажеттілік туындаған кезде кімге есеп беруі керек. 

Олар есеп бергендер өздерінің қызметіне тиісті талдау жасай алады және қол 

астындағыларға жақсы нәтижеге қол жеткізуге көмектесетін айтарлықтай үлес қосуы керек. 

5. Мотивация ұйымдастырушылық басқарудың тиімді жоспары қызметкерлерді 

оңтайлы жұмысқа ынталандыратын факторларды ескереді. Қолайлы орта құру жеткіліксіз; 

пайдалы пакеттер де қол жетімді болуы керек. Бұл қызметкерлерге мотивацияны сақтауға 

және компанияда ұзақ уақыт жұмыс істеуді қарастыруға көмектеседі. 

 

Әр ұйымның мақсаттары бар. Бірақ содан кейін бұл мақсаттарға бизнес-жоспарды 

дұрыс басқарусыз және орындаусыз қол жеткізу мүмкін емес. Ұйымды тиімді басқару кез-

келген бизнес жағдайында өте маңызды. Бұл басшылар мен қызметкерлерге бизнесті қалай 

жүргізу керектігі туралы нақты басшылық беріп, барлығын қолынан келгеннің бәрін 

жасауға мәжбүр етеді. 
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Децентрализованное управление - общепризнанный факт,  применяемый в мировой 

практике. Казахстан, как и другие республики, унаследовал структуру экономики, которая 

полностью зависела от отраслевого разделения советской системы хозяйствования. После 

обретения независимости Казахстан встал перед проблемой реструктуризации и 

диверсификации экономики, важнейшей целью которой являлась реализация комплексного 

преобразования регионов страны.  

За годы независимости в Республике Казахстан задачам территориально развития 

уделялось большое внимание. Для реализации государственной политики в области 

комплексного развития регионов приняты Основные положения Генеральной схемы 

организации территории Республики Казахстан, актуализированные с учетом  Стратегии 

«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства и корректировки 

государственных и правительственных программ, стратегических планов государственных 

органов Республики Казахстан, являются кратким изложением главных проектных 

предложений и решений организации территории Республики Казахстан на 

промежуточный (2020 год), расчетный (2030 год) и прогнозный (2050 год) сроки 

проектирования в рамках актуализированной Генеральной схемы организации территории 

Республики Казахстан [1]. 

Основной проблемой остается диспропорция в социальном и экономическом 

развитии регионов, что в первую очередь обусловлено природно-климатическими 

условиями. Большая часть территории Казахстана покрыта полупустынными и 

пустынными зонами. Развитие этих районов требует огромное количество финансовых и 

других ресурсов.  

Для такой страны как Казахстан обеспечение комплексного развития регионов 

является одной из главных задач государственной политики. Ее решение осложняется 

дисбалансом территориально-экономического развития и контрастностью расселения в 

республике (рисунок 1).  

 

https://www.flip.kz/descript?cat=people&id=170514
https://www.flip.kz/descript?cat=people&id=32108
https://e.medruk.mcfr.kz/635486
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Рисунок 1 – Плотность населения, человек на 1 кв.м в 2020 году [2]. 

 
В целях осуществления государственного управления на началах оптимального 

сочетания республиканских и местных интересов территория Республики Казахстан 
подразделяется на две основные категории - регионы и населенные пункты.  

Регион - это часть территории республики, включающая несколько населенных 
пунктов, образуемая и управляемая в интересах республики. Регионами являются область, 
район и аульный (сельский) округ как основные звенья республиканского 
административно-территориального устройства. 

Населенный пункт - это часть компактно заселенной территории республики, 
сложившаяся в результате хозяйственной и иной общественной деятельности граждан, 
учтенная и зарегистрированная в установленном законом порядке и управляемая местными 
представительными и исполнительными органами. К этой категории относятся города, 
районы, сельские округа. Административно-территориальное  деление Казахстана 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Административно-территориальное деление РК 

Регионы Города Районы Сельские округа 

Акмолинская область 10 17 203 

Актюбинская область 8 12 142 
Алматинская область 10 17 247 
Атырауская область 2 7 71 

Западно-Казахсанская область 2 12 148 
Жамбылская область 4 10 150 

Карагандинская область 11 9 187 
Костанайская область 5 16 212 
Кызылординская область 4 7 142 

Мангистауская область 3 5 45 
Южно-Казахстанская область 8 15 177 

Павлодарская область 3 10 139 
Северо-Казахстанская область 5 13 190 
Восточно-Казахстанская область 1 13  

Туркестанская область 10 15 244 
П р и м е ч а н и е – составлена автором на основе источника [2] 
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Необходимо отметить, что в настоящее время формируется новая территориальная 

организация Казахстана. Это выражается, в первую очередь, в опережающем росте 

крупных городов – агломераций (городов Астана и Алматы) и сырьевых центров 

экономического роста на западе страны (Атырауская, Мангистауская области). Начиная с 

2008 года, четыре региона (города республиканского значения – Астана, Алматы и 

Атырауская и Карагандинская области) из шестнадцати обеспечили 50% валового 

регионального продукта страны (таблица 2). В этих же регионах сосредоточились 

основные инвестиции и другие ресурсы экономики. 

Процесс формирования сети городских агломераций в Казахстане как естественное 

продолжение общемирового процесса определил в качестве перспективных центров - города 

Алматы, Нур-Султан, Шымкент и Актобе, а также областные центры и города Семей и 

Туркестан. Наиболее урбанизированы три города республики с населением более миллиона 

человек - самая высокая плотность населения в г. Алматы - 2806,5 человек на 1 кв. м, затем 

идут столица Нур-Султан - 1425,5 и Шымкент - 892,7 человек на 1 кв. м [2]. Присвоение г. 

Шымкенту статуса республиканского значения наделил его большими возможностями 

реализации масштабных проектов с привлечением крупных инвестиций.  

В настоящее время в республике насчитывается 88 городов, из них областного 

значения 37, районного – 48 городов (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 –Административно-территориальное деление РК, города [2]. 

 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в распределение ВРП между 16 

регионами, который показывает существенный разрыв между наиболее развитыми  

областями Казахстана в 2020 году (Атырауская область – 11%, Карагандинская область – 

8,6%, г. Нур-Султан 11,3%, г. Алматы – 19,1%) и минимальным значением данного 

показателя (Жамбылская область – 2,7%, Северо-Казахстанская область – 2,2%, 

Туркестанская область – 3,4%).  
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Таблица 2 – Доля регионов в ВРП Республики Казахстан в% за 2020 год 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 

года, а также создания условий, обеспечивающих качество жизни населения на основе 

развития и эффективного использования социально-экономического потенциала каждого 

региона страны был принят Плана территориального развития  

Республики Казахстан до 2025 года. 

В основу Плана территориального развития заложены следующие принципы: 

1) территориальная нейтральность – отсутствие территориальной дискриминации в 

горизонтальных (отраслевых) политиках и мерах социально-экономической политики, 

способной привести к разобщенности и социальной напряженности;  

 2) человекоцентричность – формирование региональной политики в интересах 

людей (государство не вмешивается в пространственный выбор людей и бизнеса, при 

этом обеспечивает равный доступ населения к базовым государственным услугам); 

 3) самостоятельность регионов – делегирование решения вопросов 

внутрирегионального развития местным государственным органам с учетом интересов и 

мнения местного населения и бизнеса. Местные исполнительные органы должны обладать 

достаточными полномочиями и ресурсами для решения проблем на местах. На 

республиканском уровне сохраняется решение вопросов общенационального или 

межрегионального масштаба [1]. 

Таким образом, проанализировав некоторые аспекты территориально-

экономических тенденций на современном этапе можно сделать вывод, что основной 

проблемой остается диспропорция в социальном и экономическом развитии регионов 

Казахстана. Региональная политика страны, направленная на сбалансированное развитие 

регионов, повышение занятости и качества жизни населения, должна, в конечном счете, 

обеспечить последовательную оптимизацию территориально-экономической организации 

Республики Казахстан путем раскрытия экономического, демографического потенциала 

регионов, повышения их самостоятельности, стимулирования деловой активности. 

Список источников 

1. Указ Президента Республики Казахстан «Об утверждении Национального плана 

развития Республики Казахстан до 2025 года» от 15 февраля 2018 года № 636. 

2. Электронный ресурс: httpsi//taldau.gov.kz 

 

Регионы  % в ВРП РК за 2020 г. 

Алматинская область 5,3 

Атырауская область область 11 

Западно-Казахстанская область 3,9 

Жамбылская область 2,7 

Карагандинская область 8,6 

Костанайская область 4,1 

Кызыл-Ординская область 2,3 

Мангистауская область 4,3 

Южно-Казахстанская область - 

Павлодарская область 4,4 

Северо-Казахстанская область 2,2 

Туркестанская область 3,4 

Восточно-Казахстанская область 6,5 

г. Нур-Султан 11,3 

г. Алматы 19,1 

г. Шымкент 3,5 

П р и м е ч а н и е – составлена автором на основе источника [2] 
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Наиболее общей и  тщательно  аргументированной классификацией подходов  к  

процессу  выработки  стратегии  развития  предприятия является типология, предложенная 

Г. Минцбергом, Б. Альстрэндом и Дж. Лэмпелем в работе «Школы стратегий. 

Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегического менеджмента», изданной в 

1997 году [1]. Авторы выделяют десять научных школ, рассматривая их в следующей 

последовательности.  

Они подробно  анализируют каждую из выделенных «школ  стратегий», используя 

при этом огромное число литературных источников, что не может не вызывать уважения. 

Однако тщательное изучение предложенной классификации вызывает ряд сомнений в ее 

правомерности. Во-первых, представляется несколько надуманным выделение ряда школ 

как отдельных, уже сформировавшихся направлений к формированию  стратегии развития 

организации. 

В  этом невольно признаются сами авторы. Говоря о трудах по когнитивной школе, 

они прямо заявляют,  что  эти  труды  образуют  не  столько  единую  научную школу, 

сколько собрание не связанных между собой исследований [2].  Во-вторых, в работе 

присутствует взаимное пересечение постулатов и посылок различных школ стратегий. Так, 

логический инкрементализм Дж. Квина  «нельзя  считать  полноценным  представителем 

школы обучения, поскольку он одновременно «оседлал» и ее, и директивные школы 

(особенно школу дизайна), к тому же он еще одной, а может быть, и двумя ногами «стоит» 

в школе политики». В-третьих, ни одна из выделенных  авторами школ не может описать 

процесс формирования стратегии развития организации полностью, а обращает внимание 

лишь на какой-либо важнейший его аспект. 

Все вышесказанное позволяет  сделать вывод о том, что классификация школ 

стратегий Г. Минцберга, Б. Альстрэнда и Дж. Лэмпела, представляя  определенный  

научный  интерес,  является  очень  сложной для  восприятия и  достаточно неоднозначной 

по  содержанию. Более того, попытки отечественных исследователей кратко и просто 

прокомментировать позицию данных авторов еще более запутывают понимание, поскольку  

существенно обедняют  содержание и не раскрывают сути каждой из описываемых школ.  

Именно поэтому мы предлагаем оригинальную классификацию  подходов к 

формированию стратегии развития предприятия, основанную на  терминологии и 

фактическом материале, представленных Г. Минцбергом и другими авторами. В настоящее 

время широко известны и глубоко разработаны три конструктивистские  теории  

стратегического планирования и  управления, позволяющие сформулировать конкретные 

стратегии развития организации в соответствии с современными представлениями 

экономической науки. 

Суть школы дизайна, главным идеологом которой считается К. Эндрюс, член так 

называемой Гарвардской группы, подробно была изложена в предыдущем параграфе при 

описании соответствующей модели стратегического планирования. Отметим только, что 

она построена на двух фундаментальных принципах: 

 формирование  стратегии происходит как нахождение  соответствия между 

характеристиками фирмы и  теми возможностями, которые определяют ее позицию во 

внешней среде;  

mailto:nailya0478@mail.ru
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 стратегия, разработанная для конкретной организации, уникальна и формируется 

вне всяких шаблонов и заранее определенных стандартов. 

Основным методом, применяемым при формировании  стратегии в рамках школы 

дизайна, является широко известный SWOT-анализ. 

Именно в силу своей простоты и возможности формализации процесса анализа и 

стратегического выбора школы планирования и позиционирования имели огромный успех 

у менеджеров-практиков соответственно в семидесятые и девяностые годы прошлого века. 

Однако любой конструктивизм (позволяющий довести теорию до практических методов и 

инструментария) построен, как мы показали выше, на системе постулатов,  что  

существенно  обедняет  теорию и не позволяет  ей адекватно  описывать реальную  

экономическую практику,  т.  е. получать эффективные результаты. Поэтому любые 

конструктивистские теории имеют «срок своего эффективного действия», когда 

положенные в их основу постулаты наиболее адекватно отображают реальные 

экономические процессы с позиций современного уровня научного познания[3].  
Исходя из сказанного, следует, что при стабилизации экономической и 

социополитической обстановок в нашей стране, по мере накопления потенциала  
предприятиями  различных  организационно-правовых форм, развития  элементов 
рыночной инфраструктуры и повышения профессионализма  отечественных  
предпринимателей можно  ожидать следующую последовательность использования на 
предприятиях существующих подходов к стратегическому планированию: хаотическое 

планирование  интуитивное планирование  корпоративное планирование  
интерактивное планирование. При  этом не  следует воспринимать данный процесс 
механически. Каждое предприятие, исходя из  своей истории, размеров и  специфики 
деятельности, квалификации высшего руководства и всех сотрудников, вправе и обязано 
выбирать тот подход к стратегическому планированию, который наиболее адекватно 
отвечает задачам дальнейшего развития. 
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2020 жыл барша әлем үшін болжауға келмес күтпеген жағдайларға толы, абыр-

сабырмен келген жыл болды. Бүкіл әлемді коронавирус инфекциясы жайлады. Әлем елдері 

өз шекараларын жауып, импорт пен экспорт тоқтап, олардың көлемі айтарлықтай деңгейде 

күрт қысқарды. Шекараның жабылуы туризмнің тұралап қалуына, туризм арқылы 

экономикасын дамытып отырған елдер үшін үлкен соққы болды. Әлемдегі барлық елдерде 

уақытша жабық саясат орнады. Әлемдік экономика күрделі жағдайда даму үстінде. Жаппай 

енгізілген шектеу шаралары үсыныс пен сұранысқа ауыр соққы болып тиді. Әлем 

нарығындағы сұраныс пен ұсыныс  түрлі ауыспалы және жылдам бағалық және бағалық 

емес факторлар әсерінен тұрақсыздық күйін кешуде. Сонымен қатар, күн тәртібінде 

адамдар денсаулығы бірінші орында тұр. Экономиканың басты тұлғасы болып табылатын 

mailto:alfiya.baktiyarova@narxoz.kz
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адамзаттың денсаулығын сақтау медицинаның дәл қазіргі ситуацияда үлкен 

жауапкершілікті талап ететін біліктілігі мен ғылым-білім және технология жетістіктерін 

ұштастыруына байланысты болып отыр. Қазіргі статистикаға сүйенетін болсақ, 7 

миллиардтан астам халықтың 253 миллионының бойын осы дерт дендесе, өкінішке орай 

5,09 миллион адам осы дертпен күресте жан тәсілім еткен. Ауруды жұқтыру және ажалды 

оқиғаларға байланысты АҚШ, Үндістан және Бразилия мемлекеттері алғашқы үштікті 

құрап отыр [1]. 

Еліміздің Ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев халықпен есептік кездесуінде 

әлемдік ЖІӨ 4,3%-ға, сауданың 9%-ға, шетелдік тікелей инвестициялардың 42%-ға 

қысқарғанын баяндады [2]. Әрине, көрсеткіштер көңіл көншітпейді. Халықаралық Еңбек 

Ұйымының (ХЕҰ) мәліметіне сәйкес, әлемде жұмыс уақытының 14%-ға қысқаруы 400 млн 

жұмыс орнының босауына алып келді [3]. Салдары қанша миллион адамның жұмыссыз 

қалуына, халықтың тұрмыс-деңгейінің төмендеуіне, кедейшілік деңгейінің өсуіне алып 

келді. Бұдан байқалатыны, қазіргі қалыптасқан әлемдік дағдарыс соңғы жүз жылдағы ең 

үлкен экономикалық дағдарысқа айналып отыр. 

Қазақстан пандемияның алғашқы жылын өткерді. Бұл кезең кәсіпкерлер мен бизнес 

иелері үшін оңайға түспегені рас, жалпы ұлттық экономикада қиындықтар пайда болды. 

Қазір барша әлем коронавирус инфекциясымен кездесіп, Қазақстанда қиын жағдайда, ел 

экономикасы мен халық денсаулығына үлкен қауіп төнді. Елбасы Қазақстандықтар мұндай 

жағдайға тіпті сонау 90-жылдары тап болмағанын атап өткен болатын [11].  2020 жылдың 

наурыз айынан бастап мемлекет коронавирустық инфекцияның елімізден анықталғанын 

мәлімдеп, дереу карантиндік шектеу шараларын енгізген болатын. Осы жылдың бірінші 

жартыжылдығында ЖІӨ 1,8%-ға төмендеген. Тауарлар өндірісі 4,1%-ға өскен [5].  

Экономика мен қоғам өміріндегі көптеген салаларға қашықтықтан өз жұмыстарын 

жалғастыруға тура келді. Әсіресе, бұл білім саласы үшін үлкен бетбұрыс болды, икемделу 

қажеттілігі туындады. Мемлекет дереу арада ұстаздардың қашықтықтан білім беру 

дағдыларын үйренуге байланысты онлайн курстар әзірлеп, ұстаздардың өскелең ұрпаққа 

сапалы білім беруін қамтамасыз етуде бар жағдайды жасады. Бұл аталған білім саласы үшін 

үлкен тәжірибе болды деп айтсақ та болады. Ал, экономика салаларында түбегейлі 

өзгерістер орын алды. Пандемия басталғалы шағын және орта бизнестің құрамына кіретін 

қоғамдық тамақтандыру орындарының жағдайы күрт төмендеп кетті. Азық-түлік бағасы 

қымбаттап, өндірушілер тарапынан ұсыныс төмендеді. Қоғамдық тамақтандыру 

орындарының жартысынан көбі табыстарынан қағылды. Кәсіпорындар қарызға 

белшелерінен батып, банкротқа ұшырап, қарызын төлей алмаған кәсіпорындар нарықтық 

экономика шеңберінен шығып қалды. 

"Атамекен" ҰКП 2020 жылдың наурыз-қараша айларында жабылып қалған және 

ашылған субъектілердің статистикасын талдап, 19 мың заңды тұлғаның жабылғанын 

анықтады, бұл ретте 22 мыңға жуық жаңа заңды тұлғаның ашылғаны, 108 мың жеке 

кәсіпкердің жабылғаны, 125 мың жеке кәсіпкердің ашылғаны анықталды[6]. Пандемияға 

дейін Қазақстанда 18-19 мың мейрамхана, кафе, бар жұмыс істеді. Қазір олардың 60%-ы 

жұмыстарын уақытша тоқтатса, 20%-ы өз жұмыстарын толығымен тоқтатқан. Азық-түлік, 

коммуналдық қызмет бағалары 2020 жылғы наурыз айымен салыстырғанда орташа құны 

30%-ға өскен. Бұл өз кезегінде тағамдар құнына әсер етті. Нарықтан жеткізу қызметін өз 

жұмыстарына қоспаған, фаст-фудты дамытпаған кәсіпкерлер шығып қалды [5].  2020 жыл 

қорытындысы бойынша, елдегі жұмыссыздар саны 8,2 мың адамға артқан. Жұмыссыздық 

35-44 жастағы адамдар арасында кеңінен тараған. 103,8 мың адамнан 109,4 мың адамға 

артқан, зейнеткерлік жас алдындағылар 49,5 мыңнан 54,9 мыңға, 29-34 жастағы 

жұмыссыздар 4,2 мыңға дейін қысқарды [6].  

Жоғарыда аталып кеткендей, карантиндік шектеу шаралары адамдардың 

бұрынғыдай қарым-қатынас жасап, емін-еркін жүріп-тұруын тежеді. Тіпті, үйден аттап 

шығудың өзі мұң болып қалды. Осындайда қалаған затымызды қалаған жерден, қалаған 

уақытта жеткізіп беретін жеткізу қызметтері ерекше қарқынмен дамыды. 2020 жылы 
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карантиндік шаралар есебінен Қазақстанда азық-түлік жеткізу нарығы 75% - ға, 110 млн 

долларға дейін немесе 42 млрд теңгеге өсті [7]. Жеткізу қызметтері қоғамдық тамақтандыру 

орындарымен, тұрмыстық техника тауарларын сататын дүкендермен, әртүрлі минимаркет, 

супермаркет, гипермаркеттермен, мейрамхана және ресторандармен, сауда орындарымен 

келісімге отырды. Нәтижесінде, сатушы мен сатып алушылардың арасында делдалдық 

қызмет атқарды. Нарықта жеткізу қызметіне деген сұраныс артты. Жеткізу қызметі сервис 

түрі болып табылатындықтан, мынадай күрделі ахуалдың орын алуына қарамастан, даму 

үшін сервистің алға қарай ілгерілеуі басты назарда болуы керек екені тағы бір мәрте 

дәлелденді. Қазақстанда Glovo жеткізу желісі жұмыс жасайды. Қамту аймағын кеңейтіп, 11 

қаланы өзара байланыстырды. 2019 жылдың қарашасымен салыстырғанда платформасын 

пайдаланушылар саны 97,7%-ға, 2020 жылдың мамыр айында тапсырыс беру жиілігі 20%-

ға артты. Сонымен қоса, курьерлер саны мен курьер болуға өтініштер саны да ұлғайған. Бұл 

жеткізу қызметінің үлесіне жеткізу қызметінің 75-80%-ы кіргендіктен, бұл салада нарықты 

басқарып отыр. Жеткізу нарығында Rocket, Wolt сынды Қазақстан нарығына жаңадан 

қосылған жас бәсекелестері бар. Осылайша, нарықта барынша дами отырып, 

жұмысшыларының санын көбейтіп, жұмыссыздық деңгейін сәл де болса азайтуға өз 

үлестерін қосуда. 

Қазіргі таңда коронавирустық инфекциядан әлем толық арылмаса да, жағдай 

бастапқы кезеңдермен салыстырғанда біршама тұрақталды. Әлем елдері ақырындап 

шекараларын ашты. Ипморт пен экспорт айналымы қайтадан жандана бастады.Туризм де  

бұл қатарға қосылды. Өндірістері тоқтап қалған өнеркәсіптер қайтадан аяқтарына нық 

тұруға тырысуда. Адамзат та, экономика да қалыптасқан жағдайға үйреністі, ары қарай 

икемделіп өмір сүріп жатыр. Коронавирустық инфекцияға қарсы вакциналар ойлап 

табылды. Бүгінде Қазақстанда отандық вакцина QazVac, ресейлік Н.Ф. Гамалеи атындағы 

Ұлттық эпидемиология және микробиология ғылыми-зерттеу орталығы дәрігерлерінің 

ойлап табылуымен жасалған SputnikV вакцинасы, Пекин биологиялық өнімдер 

институтында қытайлық Sinopharm компаниясының COVID-19-ға қарсы ойлап табылған 

белсенді емес вакцинасы Sinopharm/Beijing халыққа егуге мақұлданған. Білім саласы мен 

медицина қайта өркендеу  жолына түсуде. Тоқтап қалған өндіріс орындары қайтадан іске 

қосылып, өз жұмыстарын жалғастырып жатыр. Шағын және орта бизнес кәсіпкерелеріне, 

әсіресе, қызмет көрсету саласы мен қоғамдық тамақтандыру орындарына карантиндік 

режимдегі жұмыс қалыпты жағдай болып қалды. Карантиндік шектеу шараларында жұмыс 

жасауға икемделіп, үйренісіп кетті. Инфекцияның таралуына жол бермеу үшін барлық 

жерде карантин талаптары қатаң сақталуы тиіс. Мемлекет тарапыныан экономиканың 

құлдырамауына, дағдарыстың алдын алу шаралары жүргізілді. Бұл туралы Ұлттық 

экономика министрі Әсет Ерғалиев бюджеттен 6,3 трлн теңгенің бөлінгенін, нәтижесінде 

2021 жылдың қаңтар-мамыр айларындағы қорытынды бойынша экономиканың қалпына 

келу қарқыны 1,6%-ға дейін өскенін хабарлады. Экономика салалары арасында ақпарат 

және байланыс (11,6%-ға), құрылыс (11,3%-ға), сауда (6,7%-ға), өңдеу өнеркәсібі (7,2%-ға), 

сумен (7,6%-ға), және электрмен жабдықтау (5,6%-ға), ауыл шаруашылығы (3,1%-ға) 

жоғары өсімді көрсетті. Мемлекеттегі инвестициялардың өсу қарқыны байқалды. Мұндай 

жетістіктер дер кезінде жүргізілген шаралардың нәтижесі екенін атап өтті [2]. Ішкі саудада 

экспорт көлемі маусым айында алдыңғы аймен салыстырғанда 14,4%-ға өскені белгілі 

болса, импорт көлемі 29,4%-ға өскені анықталды [8]. Минималды  жалақы еш өзгеріссіз 

2020 жылғы көрсеткіш бойынша 42 500 теңгені құрады. Денсаулық сақтау мен білім беру 

салаларындағы мамандардың жалақылары едәуір көтерілді.  

Жалпы айтқанда, Қазақстанның 2021 жылғы жалпы ішкі өнімі (ЖІӨ) 3,9-ды құрайды 

[9].  Жалпы, 2021 жылдың 1-кварталында ЖІӨ 1,9-ға төмендеген, салыстырмалы бағадағы 

ЖІӨ 15798 млрд тг немесе 37,011 млрд долларды құрады. Ауыл шаруашылығының ЖІӨ-

дегі үлесі 392 702 млн тг (0,92 млрд доллар), мемлекеттік сектор 351 848 млн (0,824 млрд 

доллар), коммуналдық төлемдер 378 147 млн тг (0,886 млрд доллар), транспорт 998 819 млн 
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тг (2,34 млрд доллар), қызмет көрсету саласы 8 951 548 млн тг (20,971 млрд доллар) 

құрады.[10] 

Коронавирус пандемиясы жаңа тауашалар ашып, АКТ;  медицина және 

фармацевтика, медициналық бұйымдар өндірісі; азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

жөніндегі инфрақұрылым (сауда инфрақұрылымы, тамақ өнімдерін өндіру және т.б.); 

құрылыс және құрылыс индустриясы сияқты салаларды дамытуға серпін берді. Мысалы, 

карантин режимін енгізу мен интернеттің және, тиісінше, онлайн-қызметтер мен 

электрондық сауданың маңыздылығы едәуір өсті. Сондай-ақ, халықтың онлайн-режимдегі 

жұмыс жағдайларына біртіндеп бейімделуі байқалады. Фармацевтикалық тауарлар мен 

медициналық өнімдерге сұраныстың артуына байланысты медициналық инфрақұрылым 

маңызды рөл атқарады. Қазіргі пандемия жағдайында тек өндіріс пен сауда-саттық қана 

зардап шеккен жоқ, тұтынушылар да шектеу жағдайында қалды. Осындай қосарланған 

қысым жағдайында Үкімет ұзақ мерзімді ауқымды шаралар қабылдауы қажет. Біріншіден, 

экономиканы әртараптандыру қажет. Бұл мәселеге кешенді түрде назар аудару керек. 

Еліміздің экономикасы ұлттық компанияларға тәуелді. Яғни, екіншіден, жеке меншік 

секторды дамыту қажет. Үшіншіден, елімізде кеңістіктік әртараптандыру керек. Жалпы 

экономиканы қолдауға қатысты жүйелі жұмыстарды әрі қарай да жалғастырудың маңызы 

зор. Соның ішінде, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту – ел экономикасының өсімін 

және оның тұрақтылығын қамтамасыз етудің негізгі шарттарының бірі. Қазіргі уақытта бұл 

мәселенің маңызы бұрынғыдан да арта түсіп отыр.[11] 

Коронавирустық пандемияға байланысты орын алған әлемдік дағдарыс әлі де 

сақталып отыр. Бірақ бұл кезең бүкіл әлем үшін тәжірибе жинақтаудың, жаңа 

экономикалық мүмкіндіктердің амалын іздеудің, жалпы экономикалық дағдарыс кезінде 

дұрыс саясат, амал-тәсілдерді қолданып, ресурстар мен шикізаттардың дұрыс бөлінуін 

қамтамасыз ете білді. Әлем елдері өздерінің ішкі қуаттарын арттыру мақсатында өзге 

елдермен экономикалық байланыстарын одан әрі нығайта түсуде. Қазақстан орын алуы 

мүмкін экономикалық қауіп-қатерлердің алдын алуға бағытталған шараларын іске асыру 

үстінде. 
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Пандемия жағдайында қолайлы іскерлік климатты қалыптастыру үшін кәсіпкерлік 

қызметті реттейтін нормативтік-құқықтық база жетілдірілуде, бизнеске салық жүктемесі 

төмендетілуде, кәсіпорынды ашу рәсімдері жеңілдетілуде, бизнесті қаржылық және 

қаржылық емес шаралар түрінде кешенді қолдау жүзеге асырылуда. Осы шаралардың 

арқасында біздің еліміздегі шағын және орта кәсіпкерлік жаппай және салыстырмалы түрде 

серпінді құбылысқа айналды. Алайда пандемия кезінде шағын кәсіпкерлік секторы 

экономикалық өзгерістерге дайын емес және осал екендігі байқалды. 

Қазақстанда шағын және орта бизнеске коронавирустық пандемия жағдайында ең 

көп зардап шеккен мемлекет тарапынан қолдау көрсетілуде [1]. 

Коронадағдарыс кезіндегі ең үлкен соққы әлі күнге дейін клиентпен тікелей 

байланыс қажет болатын бизнес салаларында кездеседі. Карантиннің бірінші кезеңінде, 

мысалы, қоғамдық тамақтану орындары (тек алып кету үшін тамақ), барлық жолаушылар 

тасымалы, спорт және сауда нысандары, кинотеатрлар шектеулерге ұшырады. Соңғысының 

жұмыс істеуі осы уақытқа дейін шектеулі. Пандемияның салдарын жою үшін мемлекет 700 

мыңнан астам кәсіпкерге салық жеңілдіктерін берді. Сондай-ақ төлемдер кейінге 

қалдырылды, кредиттерді жеңілдікті шарттармен қайта қаржыландыру мүмкіндігі берілді. 

1 қыркүйектегі халыққа Жолдауында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 

экономиканың зардап шеккен секторларындағы барлық ШОК субъектілерінің несиелері 

бойынша пайыздық мөлшерлемелерді жылдық алты пайызға дейін мемлекет тарапынан 

субсидия беруді міндетеді [1]. Ол төтенше жағдай енгізілген 16 наурыздан бастап бір 

жылды қамтуы керек. Бұдан басқа, экономиканың неғұрлым зардап шеккен секторларында 

бизнес үшін айналым қаражатын толықтыру бағдарламасы кеңейтіледі. Ол 2020 жылы 

аяқталады деп жоспарланған болатын, бірақ мемлекет басшысы оны қамтуды кеңейте 

отырып, 2021 жылдың соңына дейін ұзартуды тапсырды. Қаражат 200 млрд теңгеге 

ұлғайтылып, бағдарламаның жалпы көлемін 800 млрд теңгеге дейін жеткізеді, бұдан басқа, 

жұмыспен қамтуды қолдау маңызды болып қала береді. Дағдарыс кезінде қиындыққа тап 

болған салалардағы кәсіпкерлердің еңбекақы қорына ауыртпалықты азайтады.  

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша шағын және орта бизнесті 

жеңілдікпен несиелендіру құралдары кеңейтілді. Несиелеу көлемі 1 трлн теңгеге артты. Бұл 

https://kapital.kz/economic/95386/aerc-ozhidayet-rost-kazakhstanskoy-ekonomiki-v-2021-godu-na-3-9.html
https://kapital.kz/economic/95386/aerc-ozhidayet-rost-kazakhstanskoy-ekonomiki-v-2021-godu-na-3-9.html
https://take-profit.org/statistics/gdp/kazakhstan/
https://take-profit.org/statistics/gdp/kazakhstan/
mailto:gulnaz.zhalaldin@narxoz.kz
mailto:Alasha_80@mail.ru
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«қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы бойынша қосымша 400 млрд теңге және 

Ұлттық Банк желісі бойынша жаңа 600 млрд теңге. 

Сонымен қатар, «Бизнестің жол картасы» және «қарапайым заттар экономикасы» 

бағдарламалары бойынша салаларды қамту айтарлықтай кеңейтілді. Қарыз алушылар үшін 

соңғы мөлшерлеме 6% құрайды. Сонымен қатар, Ұлттық банк салалық шектеулерсіз, оның 

ішінде жеке кәсіпкерлер үшін 600 млрд теңге сомаға шағын және орта бизнесті жеңілдікпен 

кредиттеу бағдарламасын іске қосты. Несиелер айналым қаражатын толықтыруға 1 жылға 

8% - бен беріледі [2]. 

Жалақыдан салық төлеу бойынша қиындықтарға тап болған кәсіпкерлерге бұрын 

белгіленген 1 қазанға дейінгі жеңілдікті кезеңді 2020 жылдың жыл соңына дейін ұзартты. 

Сонымен қатар, банктерден несие алған кәсіпкерлердің 40% - дан астамы «демалыс» алды. 

Несиені төлеуден босату мерзімі 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылды. Мысалы, 

Алматы облысында дағдарысқа қарсы іс-шаралар шеңберінде жүз он тоғыз мың шағын 

кәсіпкерлікпен айналысушылар салық бойынша ынталандыру алды, алты жүз қырық бір 

кәсіпкерге  жиырма төрт млрд теңге көлеміндегі несиелерін кейін төлеуге рұқсат етілді. 

Алматы облысының әкімі А.Баталовтың айтуынша, өңірде жеке секторда 6,5 мың  

кәсіпкерге арендалық төлемдерін отыз пайыздан тоқсан пайызға дейін төмендетіліп, 690 

бизнес субъектісі коммуналдық меншік мүлкін жалға алу төлемдерінен толық босатылған. 

Кәсіпкерлікті қолдауға бюджеттен 16,2 млрд теңге бөлінген. 

Ал Ақтөбе облысында, аймақ әкімдігінің мәліметінше, ШОК-тің 97 жобасына 24 

млрд теңгеге жеңілдетілген несиелеу мақұлданд, ал 1199 шағын және орта бизнес 

субъектілеріне 20 млрд теңгеге төлемдер кейінге қалдырылды [2]. 

Пандемия экономикасы кезінде шағын бизнес субъектілерін жеңілдікпен 

несиелендіру және қарапайым заттар экономикасы ауыл кәсіпкерлігін дамытуға жақсы 

демеу болды. Олар бойынша жалпы сомасы 74 млрд теңгеге 1500-ден астам кәсіпкер 

қаржыландырылды [3]. 

2020 жылы банктер «Даму» қорына қарыздарды субсидиялау үшін 5921 қарыз 

алушының тізімін берді, оның ішінде 3574-і кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін 

төмендету үшін шарттарға сәйкестігін қарады. Осы қолдауларды пайдаланатын 

кәсіпорындардың ішінде бөлшек сауда-саттық, мейманхана бизнесі, туристік компаниялар, 

кинотеатрлар, спорт-жаттықтыру, автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу, 

мектепке дейінгі дарялық және бастпақы білім беру және өзге де секторларда қызмет ететін 

ШОК, барлығы тізімге жиырма тоғыз қызмет түрі енгізілген. Мемлекет тарапынан  жүзеге 

асырылып отырған бұл көмек 2020 жылғы 16 наурыздан бастап  2021 жылғы 15 наурызға 

дейін субсидиялау кезеңіне көзделген, қолдау шарттарына сәйкес бизнес субъект 

номиналды сыйақы мөлшерлемесінің алты пайызын төлейтін болады, ал несие немесе 

лизингтік келісім бойынша номиналды сыйақы ставкасы мен бизнес төлейтін ставкалар 

айырмасын мемлекет «Даму» қорының қаржы делдалдары арқылы төлейтін болады. Қор 

мақұлдағаннан кейін банктер борышқорлардың арызының мақұлданғаны туралы хабар 

береді. 

Тағы бір мәселе, егер Қазақстанда және басқа елдерде салалық құрылым бойынша 

мемлекеттік қолдауды талдайтын болсақ, онда біздің елімізде қолдау шараларының 

көпшілігі жалпы қарастырылған, яғни тек осы салаға белгілі бір ақша қаражаты бөлінеді, 

ал саланың нақты бөлімдеріне ерекше көңіл бөлінбейді. Мысалы, туризм, қонақ үй және 

мейрамхана бизнесі шағын және орта бизнес арасында үлкен үлеске ие, алайда Қазақстанда 

тек жеке табыс салығы мен әлеуметтік төлемдерді төлеуден босату бойынша шараларды 

іске асыру қарастырылған. Ресейде коронавирустық пандемияға байланысты 

туроператорлардың шығындарын өтеу және жолаушыларға ақшаны қайтарудың орнына 

болашақ сапарларға тең бағамен жолдамалар беру мүмкіндігі жүзеге асырылып жатқанда, 
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АҚШ- тағы билет агенттіктеріне мемлекеттік қарыздар мен кепілдіктер беру, сондай-ақ 500 

және одан аз қызметкерлері бар орналастыру және тамақтандыру компанияларына шағын 

мемлекеттік несиелер беру сияқты арнайы көмек көрсетіледі. 

 

Кесте -1.  Коронадағдарыс пандемиясы жағдайындағы ШОК қолдау шаралары 

 

Шаралар АҚШ Ұлы 

британия 

Гер 

мания 

Франция Польша Оңтүстік 

Корея 

Ресей ҚР 

Несиелік 

кепілдіктер 

 + + +   + + 

Жеңіл 

детілген 

несиелер 

+  +   +  + 

Жеке 

медициналық 

мекемелердің 

медициналық 

қызметтерге 

арналған 

шығыстарын 

өтеу 

+  +  +  + + 

ШОК тікелей 

субсидиялар 

 + + +    + 

Қызметкерлерді 

жұмыстан 

босатқысы 

келмейтін 

ШОК қолдау 

+ + + + +   + 

Ескерту: алынған дереккөз [4] 

 

COVID 19 пандемиясы басталған уақыттан бастап елімізде шағын кәсіпкерлік 

субъектілерін қолдау бойынша шаралар жүзеге асырылуда. Соның тағы бірі көрінісі 2021 

жылдың 4 наурызында өткен Үкімет басшысының жетекшілігімен экономикалық өсуді 

қалпына келтіру бойынша мемлекеттік комиссия отырысында елімізде  ШОК субъекттерін 

қолдауға қатысты жедел іс-шаралар пакеті мақұлданды.  

Үстіміздегі жылы «Атамекен» ҰКП  шамамен елу мың бизнес субъекттеріне  тағы 

да қандай шараларды енгізу қажет деген мақсатпен  сауалнама жүргізген болатын. 

Жүргізілген сауалнама нәтижесінд төрт бағытты қамтитын пакет құрылды: бизнеске 

түсетін ауыртпалықты азайтып, қаржыландыр, сұраныс нарығы мен  сапалы  еңбек 

ресурстарына қолжетімділікті арттыру. 

Шаралар кешені мыналарды қамтиды [5]: 

- зардап шеккен ШОК субъектілерін мемлекеттік мүлік және квазимемлекеттік 

сектор мүлкі бойынша арендалық ақыларын есептеуден босатуды  ағымдағы жылдың 

шілдесіне дейін ұзарту; 

- мүлік салығын төлеуден босатуды 2021 жылдың соңына дейін ұзарту; 

- кәсіпкерлік субъектілері жұмысшыларының жұмыс берушіден алынған қорғау 

құралдары түріндегі кірістерін ЖТС-нан босату; 

- заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер банкроттығына мораторийді  маусым 

айының соңына дейін ұзарту; 

- отандық өндірушілерге мемлекеттік сатып алуға қолжетімділікті арттыру; 
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- Даму қорының кепілдік беру құралын Орталық банктің жеңілдікті несие беру 

бағдарламаларына тарату. 

Осы іс-шаралар жаңа экономикалық шындық жағдайында экономикалық 

белсенділікті ынталандыратын экожүйені қалыптастыруды озық қалпына келтіру серпінін 

қамтамасыз етеді. Осындай шаралар еліміздің ЖІӨ үш пайызға өсуіне әсер ететін болады, 

сондай-ақ, 3,3 миллионнан астам жұмыскерлер еңбек ететін 1,2 миллионнан астам ШОК 

қолдайтын болады. 

Пандемия кезіндегі шағын кәсіпкерліктің рөлінің маңыздылығын талдай отырып, 

Қазақстанда шағын кәсіпкерліктің экономикалық қызметін дамыту үшін, әрі жоғарғы 

нәтижеге қол жеткізу үшін мынадай келесі іс- шараларды жетілдіруді ұсынамын: 

- cалық жүктемесін бес жылға арттыруға мораторий жариялау, яғни бұл 

коронадағдарыс салдарынан болған зардаптардың орнын толтыруға мүмкіндік береді 

(шағын бизнес субъекттері өздерінің қаржылық жағдайын жақсартып алады)  

- 2021 жылдың соңына дейін салықтық демалыстарды ұзарту және шағын бизнес 

үшін тексерістерді алып тастау; 

- бизнесті жүргізудің жаңа нысандарын күшейту (интернет-дүкендер, яғни өз 

өнімдері мен  қызметтерін өткізуде тек сауда орындары, супермаркеттер, базарлар арқылы 

жұмыс жасайтын кәсіпкерлер үшін); 

- шағын бизнеске мемлекеттік қаржылық, әкімшілік және ақпараттық қолдау 

көрсету; 

- сондай ақ, Ұлыбританияның тәжірибесін пайдалан отырып (тек өнім өндіруші 

салалардағы кәсіпкерлерге ғана қолдау көрсетіп қана қоймай) ойын-сауық саласындағы 

кәсіпорындарға да жәрдемдесу (Ұлыбритания пандемия кезінде осы саладағы 

кәсіпорындардың өзіне 25000 евро көлемінде гранттар бөліп отыр); 

- Ресей тәжірибесіндегідей туроператорларға (туристік фирмаларға) да қолдау 

жасау.  

Ұсынылған шаралардың барлығы елдегі шағын бизнестің жаңа белестерге 

көтерілуіне, Қазақстанның коронадағдарысты еркін еңсеруіне, ұлттық экономиканың 

пандемияның барлық залалдарына төтеп беріп, экономикалық өсудің қарқынына қол 

жеткізуіне және пандемия кезеңінен кейінгі кезеңдерде де шағын кәсіпкерліктің ұлттық 

экономиканың негізгі драйвері ретіндегі ролінің артуына мүмкіндік береді. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Как в Казахстане поддерживают малый и средний бизнес во время пандемии? 

[Электрондық ресурс]- https://www.inform.kz/ru/kak-v-kazahstane-podderzhivayut-malyy-i-

sredniy-biznes-vo-vremya-pandemii_a3694302 

2. МСБ в условиях пандемии: чем помогает государство и какие проблемы не 

решены. [Электрондық ресурс]-  https://strategy2050.kz/ru/news/msb-v-usloviyakh-pandemii-

chem-pomogaet-gosudarstvo-i-kakie-problemy-ne-resheny/  

3. Инструментами поддержки в условиях пандемии охвачено более 1,8 тысяч 

сельских предпринимателей. [Электрондық ресурс]-  https://www.zakon.kz/5064333-

instrumentami-podderzhki-v-usloviyah.html 

4. Поддержка малого бизнеса во время коронавируса. [Электрондық ресурс]- 

https://www.profvest.com/2020/03/malyy-biznes-v-usloviyah-koronavirusa.html#2 

5. Срочный пакет мер по поддержке бизнесменов одобрили в Казахстане. 

[Электрондық ресурс]- https://alau.kz/srochnyj-paket-mer-po-podderzhke-biznesmenov-

odobrili-v-kazahstane/ 
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Бердыбеков Диёр Равшан угли - студент ОП «Маркетинг» 
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Вопросы построения стратегии являются весьма важными, так как играют 

решающую роль в успешности компании в долгосрочной перспективе. Зарубежные 
специалисты уделяли большое внимание моделями стратегического анализа. Их 
разработки, такие как матрица возможностей Ансофа И., модель пяти конкурентных сил и 
модель взаимосвязи прибыли и общей доли рынка до сих пор не потеряли своей 
актуальности, напротив, еще сильнее зарекомендовали свою значимость в связи с 
развитием возможностей бизнеса и всеобщей глобализацией. 

Опыт выхода на новые рынки таких крупных компаний, как Google и Dell показал, 
что маркетинговая стратегия, которая зарекомендовала себя на развитых рынках США и 
Западной Европы может быть несостоятельной и неприемлемой для рынков 
развивающихся стран. Этот факт подчеркивает важность и значимость проблематики 
построения успешной маркетинговой стратегии для международной компании, 
планирующей дальнейшее развитие на новых рынках. Особенно данный вопрос актуален 
для компаний, оперирующих на IT-рынке, который по оценкам экспертов является одним 
из самых динамично развивающихся[1]. 

Многие игроки IT-рынка закладывают выход в международное пространство, как 
один из обязательных этапов своего развития, что повышает конкуренцию на локальных 
рынках и ставит под угрозу успешность вторжения иностранных провайдеров IT-услуг на 
отечественные рынки. Все это подчеркивает необходимость точного выстраивания 
маркетинговой стратегии компании в целях обеспечения прибыли и конкурентно 
способности. Стоит подчеркнуть, что такие современные исследователи, как Шейс Ж., 
отмечают в своих работах, что существует разница между стратегией между маркетинговой 
стратегией международной компании для развитых рынков и стратегией, которую 
компания может применить для развивающихся рынков. Так как в связи с различием в 
динамике и экономическом росте стратегии, успешные на рынках развитых стран, 
оказываются нерезультативными на развивающихся рынках и ведут к большим потерям 
средств компании[2]. 

В современном мире компания не может достичь устойчивого коммерческого успеха 
также и без технологической стратегии, без краткосрочного и долгосрочного планирования 
деятельности компании. Стратегия, концепция развития компании формируют вектор 
эволюции компании. Под вектором эволюции компании понимается совокупность 
стратегий развития компании, социально-экономических факторов, эволюционных 
законов, влияющих на развитие компании, ее  экономическую траекторию. Анализ 
воздействующих факторов (факторный анализ) весьма важен при определении стратегии 
компании. Стратегия развития компании может заключаться в создании новейших 
конкурентных товаров и услуг, выходе на международный рынок со своими товарами и 
услугами, поиске и применении новых внешних экономических, финансовых и природных 
сырьевых ресурсов, развертывании производства за рубежом. 

Итак,  международные маркетинговые стратегии фирмы позицианируют себя более 
гибкими, динамичными, в той степени, в какой гибка и динамична конкуренция. Ситуация 
на международном рынке меняется весьма быстро, фирмы быстро распознают покупателей, 
потребности которых опережают потребности других, исследуют всех новых покупателей 
и посредников и разрабатывают перспективные маркетинговые стратегии.  

На определенном этапе своего развития компания, корпорация достигают 
промежуточного максимума по своим размерам, величине своих экономических 
показателей, например величине объема продаж. Если компания учитывает законы 
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эволюции экономических структур в стратегии своего развития, обладает технологическую 
программу, товарную стратегию, принимает во внимание важнейшие социально-
экономические факторы, влияющие на коммерческую, экономическую деятельность и 
экономическую траекторию компании, то происходит продолжение жизненного цикла 
компании[3]. 

Существует широкая разветвленная система подготовки специалистов в области 
маркетинга и стратегического планирования. На организацию и проведение маркетинговых 
мероприятий в западных странах ежегодно расходуются огромные суммы - сотни 
миллиардов долларов. Это свидетельствует о том, что маркетинг и разработка 
маркетинговых стратегий весьма важны для управления капиталистической фирмой. 
Поданному маркетинг и стал одной из важных концепций управления. 

 Маркетинг и разработанные фирмой маркетинговые стратегии являются основой 
повышения результативности управленческих систем, дают возможность создавать 
реальные программы производства и сбыта и таким образом дают фирме ощутимые 
конкурентные преимущества. Воплощение маркетинговых стратегий, четкое следование по 
предложенному ими пути развития обеспечивает фирме достаточно устойчивый спрос на 
ее продукцию и расширяет ее возможности в применении рекламы и других средств 
стимулирования спроса и сбыта и соответственно в обеспечении положения на рынке.  

Эти моменты имеют большое значение для отечественных компаний и фирм. Дело 
в том, что маркетинг и разработка маркетинговых стратегий может стать результативным 
инструментом изменения и даже радикальной перестройки деятельности отечественных 
фирм, основой переориентации их на действительно рыночные отношения, на учет спроса 
и его стимулирование. 

Международные компании для успешной маркетинговой стратегии ведения дел 
необходимы закладывать в маркетинговые стратегии поставщиков, которые сами обладают 
высокимиконкурентными преимуществами, так как благодаря своему глобальному 
пониманию рыночной ситуации они могут способствовать повышению результатов 
деятельности фирмы и даже оказывать ей содействие. Повседневно любые маркетинговые 
исследования начинаются с изучения рынка, что включает в себя в первую очередь 
определение емкости рынка, изучение конкурентов и исследование потребителей.  
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Аннотация. В статье рассмотрен практический опыт внедрения механизмов 

государственно-частного партнерства в транспортном секторе Республики Казахстан - 
от стратегических функций государства до практической составляющей их реализации. 
Продемонстрированы тенденции в системе государственного управления в 
транспортного комплекса республики. Одной из тенденций в транспортном комплексе 
является постепенное изменение целей реализации проектов ГЧП с экономии бюджетных 
средств на повышение качества оказываемых потребителям услуг, повышения 
безопасности дорожного движения и соблюдения экономических норм путем применения 
новых технологий в строительстве и эксплуатации дорог. Данная тенденция в последние 
годы также наблюдается и в развитии ГЧП на международном уровне.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государство, частный 
сектор, автодорожная отрасль, инвестиционный проект, нормативно-правовая среда, 
государственное планирование, технико-технологические и финансовые показатели, 
норма прибыли, строительство и реконструкция автомобильных дорог. 

Введение. Сфера транспорта является передовой в развитии государственно-
частного партнерства в РК в сравнении с другими секторами экономики, о чем 
свидетельствует большое количество успешно реализованных проектов, как на 
государственном, так и на региональном уровне. Практика применения механизмов ГЧП в 
сфере транспорта достаточно обширна и в последние годы большее распространение 
получила в отношении автомобильных дорог, аэропортов, железнодорожного и водного 
транспорта. Безусловно, локомотивом развития ГЧП в транспортной сфере является 
дорожная отрасль. Доказательством этому является не только объем реализуемых проектов, 
но и разработка новых и совершенствование существующих механизмов ГЧП, а также 
расширение перечня объектов дорожной инфраструктуры, в отношении которых 
реализуются проекты ГЧП. 

 
Рисунок 1. Преимущества ГЧП  

Примечание - Составлено авторами 
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Материалы и методы исследования. Интенсивное развитие ГЧП в нашей стране 

многие эксперты связывают с дефицитом бюджетных денежных средств, который в свою 

очередь был спровоцирован неблагоприятной экономической ситуацией в национальном и 

мировом масштабе. Тем не менее, существует и другая причина, положительная – снижение 

издержек, повышение качества работ и услуг при помощи использования бизнесом 

современных управленческих и производственных технологий. Одной из приоритетных 

сфер развития ГЧП на данный момент является транспортная сфера и, в частности, отрасль 

автомобильных дорог.  

Это объясняется тем фактом, что наращивание инвестиций в транспортной 

инфраструктуре порождает больший мультипликативный эффект по сравнению с другими 

сферами за счет увеличения пропускной способности, скорости перевозок, доступности 

услуг по перевозке пассажиров и улучшения инвестиционного климата в стране в целом. 

Еще одним стимулом послужило усиленное внимание правительства к модернизации 

транспортной системы, которое нашло свое отражение в Государственной программе 

инфраструктурного развития РК «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы [1]. Среди целей данной 

стратегии следует выделить: интеграцию в мировое транспортное пространство и 

реализацию транзитного потенциала страны; увеличение экспорта транспортных услуг; 

снижение уровня транспортных издержек и повышение уровня безопасности транспортной 

системы. 

Одной из тенденций в транспортном комплексе является постепенное изменение 

целей реализации проектов ГЧП с экономии бюджетных средств на повышение качества 

оказываемых потребителям услуг, повышения безопасности дорожного движения и 

соблюдения экономических норм путем применения новых технологий в строительстве и 

эксплуатации дорог. Данная тенденция в последние годы также наблюдается и в развитии 

ГЧП на международном уровне.  

 

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования 

по видам транспорта 

 
Показатели 2015 

 

2016 2017 2018 2019 

Транспорт 

и складирование 

682 760 557 231 659 821 783 883 564 350 

в том числе:      

железнодорожный 175 049 42 490 39 233 95 855 88 664 

автомобильный 

и городской 

электрический 

транспортирование 

46 531 31 913 63 341 90 613 85 507 

по трубопроводу 320 491 309 588 374 051 181 351 162 723 

внутренний водный 1 47 272 1 021 96 

морской 1 482 8 925 10 872 47 988 2 265 

Воздушный  11 974 12 497 15 260 33 629 60 696 

складское хозяйство 

и вспомогательная 

транспортная 

деятельность 

127 232 151 771 156 792 333 425 164 399 

Примечание - Составлено по источнику [2]  

 

Одним из фундаментальных факторов, определяющих этот тренд, является 

стремительный рост парка транспортных средств, увеличение доли легковых автомобилей 

с высокими динамическими характеристиками и грузовых автомобилей с повышенными 

осевыми нагрузками, которые увеличивают загрузку дорог, способствуют появлению 
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заторов, тем самым повышая требования по основным показателям потребительских 

свойств автомобильных дорог.  

В связи с этим для ГЧП в проектах транспортного комплекса должны быть 

применены дополнительные требования по эксплуатации дороги, связанные с внедрением 

инноваций, соответствующих критической технологии увеличения пропускной 

способности и оптимизации уровня загрузки автомобильных дорог, направленные на 

применение интеллектуальных транспортных систем, автоматизированных систем 

управления транспортными потоками.  

Результаты и обсуждения. В рамках реализации Стратегии «Казахстан-2050» и 

Плана нации «100 конкретных шагов», 31 октября 2015 года принят Закон о ГЧП, 

создавший новое правовое поле. Закон о ГЧП открыл возможность реализации ГЧП во всех 

сферах экономики (за исключением отдельных объектов, перечень которых определяется 

Правительством РК), расширил контрактные формы ГЧП, установил возможность участия 

в проектах ГЧП субъектов квазигосударственного сектора, организаций, предоставляющих 

финансирование проектов, а также возможность заключения договоров ГЧП не только на 

основании конкурса, но и путем прямых переговоров (введение в оборот имущества 

частного партнера) [3]. 

В 2019 г. заключено 277 договоров ГЧП, за 5 месяцев 2020 г. заключен 31 договор 

ГЧП. Если сравнивать за аналогичный период 2019 г., то за январь-май 2019 г. заключено 

45 договоров ГЧП. Снижение темпов заключения договоров ГЧП связано с двумя 

факторами: объявленной ВОЗ пандемией коронавируса, и в этой связи объявлением 

Правительства о сокращении расходов бюджета, а также поручением Правительства о 

приоритетной реализации проектов ГЧП третьей категории, возврат вложенных 

инвестиций в которых осуществляется за счет внебюджетных источников. 

Проекты ГЧП в сфере образования составляют больше половины (55%) из общего 

количества договоров ГЧП. На втором и третьем месте отрасли здравоохранения и ЖКХ 

соответственно. При этом, наиболее крупные проекты реализованы в сфере транспорта и 

инфраструктуры. Например, основными причинами реализации всего лишь 24 проектов 

ГЧП в сфере транспорта и инфраструктуры говорит о том, что проекты в данной сфере по 

своей природе являются капиталоемкими, на что не всегда готово идти само государство. 

На сегодня в сферах сельского хозяйства и туризма отсутствуют реализованные проекты, 

но это скорее говорит о неготовности отраслевого законодательства и недостаточной 

работы отраслевых органов с потенциальными частными партнерами. [4] 

На сегодняшний день уровень ГЧП на примере предприятий транспортного 

комплекса существует несколько проблем. Главная проблема нынешнего процесса 

реализации проектов ГЧП является несовершенство законодательства в области концессий. 

В первую очередь это отражается на том, что подготовка проектов занимает очень много 

времени. К тому же координация по ГЧП между отраслями также налажена очень слабо, а 

передача объектов в концессию достаточно ограничена, проекты очень 

малопривлекательными для инвесторов. 

Помимо всего прочего, инициаторы проектов в лице государственных органов 

проявляют недостаточную активность. Население же в свою очередь с недоверием 

относится к нововведениям, особенно если за них необходимо платить (пример - платные 

дороги), в силу своей невысокой информированности и платежеспособности. Именно 

поэтому в планы АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» входит 

расширение финансовых механизмов реализации ГЧП и сфер его применения, внедрение 

новых видов контрактов ГЧП, упрощение процедуры подготовки проектов и 

институциональная поддержка их реализации [5]. 

Преимуществами ГЧП стоит отметить увеличение числа создаваемых 

инфраструктурных проектов, повышение эффективности размещения ресурсов 

государством, обеспечение сервиса, который не был доступен ранее, активное 

использование инновационных решений, прозрачность финансовых потоков, снижение 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31208771#pos=3;-80
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расходов государства и уменьшение бюджетного дефицита, распределение  рисков между 

государством и частным сектором. Для Казахстана, имеющего выгодное географическое 

положение между Европой и Азией, участие ГЧП в реализации инфраструктурных 

проектов является особо важным.  За последние годы при поддержке международных 

финансовых институтов были созданы основные факторы, способствующие развитию ГЧП: 

стабильная государственная экономическая политика, эффективное использование 

законодательства. 

В сфере дорог 2 проекта. Период договоров составляет с 2018 по 2022 годы 

(сервисное обслуживание автомобильной дороги Чапаево-Жангала-Сайхин, 0-337 км. ЗКО, 

установка и сервисное обслуживание 81 управляемой и 162 стационарных видеокамер 

интеллектуальной системы видеонаблюдения SuncarSmartCity в районе Байтерек ЗКО). 

Государственные обязательства составляют 1,6 млрд.тенге. 

В рамках реализации ГЧП в секторе строительства дорог существуют следующие 

платежные механизмы: платная дорога, теневые платежи, минимальный гарантированный 

доход (МГД) и плата за доступность (Таблица 2), которые по-разному распределяют риск 

спроса. 

 

Таблица 2. Описание платежных механизмов проекта 

 
Механизм Факторы, влияющие на доход концессионера Кто несет риска 

спроса 

Платная дорога Тариф за пользование дорогой Интенсивность 

движения 

Концессионер 

Теневые платежи Тариф за пользование дорогой Интенсивность 

движения Кластеры интенсивности движения 

Совместный 

Минимальный 

гарантированный доход 

Тариф за использование дорогой и 

государственные компенсации для обеспечения 

МГД 

Совместный 

Плата за доступность/ 

эффективность 

Качество и доступность дороги Эффективность 

предоставляемых услуг 

Концедент 

 

Примечание - Составлено авторами 

 

Выбор механизма во многом зависит от характеристик проекта, таких как роль 

дороги в инфраструктуре и модель реализации проекта, и влияет не только на уровень риска 

спроса, но и на иные финансовые риски участников проекта. Исходя из выбора модели 

проекта, меняется степень влияния риска спроса и ряда других финансовых рисков на 

концессионера, в частности, риска доступности финансирования проекта, риска 

установления справедливой цены пользования дорожным полотном и риска получения 

требуемого уровня доходности. 

Заключение. На основании проведенного анализа проектов ГЧП транспортного 

комплекса по областям РК, мы убедились в активном развитии данного механизма на 

различных уровнях. Однако, стоит заметить, что практика применения ГЧП в нашей стране 

осуществляется сравнительно недавно, в связи с чем достаточно трудно оценить 

эффективность данного инструмента. Также необходимо ввести ряд предложений, 

которые, на наш взгляд, будут способствовать развитию данного механизма в транспортной 

сфере.  

Во-первых, необходимо внедрять методику и качественные критерии оценки 

проектов на законодательном уровне, которые будут способствовать выявлению рисков, 

анализу последствий при реализации проекта и указывать на остальные позитивные и 

негативные стороны соглашения как для публичного партнера, так и для частного.  

Во-вторых, следует уделить особое внимание совершенствованию отраслевого 

законодательства ГЧП и созданию наиболее комфортных условий для бизнеса с целью 

привлечения частных инвестиций в развитие транспортного комплекса.  
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В-третьих, стоит повышать степень участия отечественного бизнеса в 

планировании, управлении и финансировании транспортной инфраструктуры, а также 

способствовать увеличению доли инвестиций частного сектора по сравнению с публичным. 

Более того необходимо усовершенствовать условия участия предприятий в конкурсе 

проектов, чтобы избежать ситуаций, когда стадию допуска проходит только одна 

организация. Для достижения данной цели необходимо учитывать богатый опыт 

зарубежных стран ГЧП на примере предприятий транспортного комплекса. 
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ӨНДІРІСТІК КӘСІПОРЫНДАҒЫ ПЕРСОНАЛДАРДЫ БАСҚАРУ 

ҚЫЗМЕТІН АРТТЫРУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Ғалымбек А.Ғ. - «Экономика» ОБ студенті 

Баймуратова Г.К. - аға оқытушы 

Алматы гуманитарлы- экономикалық университеті, Алматы, Қазақстан 

 

Әрбір ұйым кірісі ең бірінші кезекте сол ұйымдағы мамандардың қаншалықты 

білікті жұмыс жасауына тәуелді.  

Адам ресурстарын басқару, бұл кез - келген ұйымның басты қызметі. 

Менеджер адамдарды тани білуі, олардың қажеттіліктерін түсіне білуі, түрлі 

адамдармен қатынасқа түсе білуі керек. Әр адам өзінше бірегей және, нақты бір 

жұмысшының немесе үміткердің мінез - құлық мотивін түсіне отырып, қабілеттері мен 

потенциалын нақты бағалай отырып, оны аса тиімді пайдалануға болады.  

Қазіргі әлемде нарық үстемдік құрған заманда әрбір өз мақсатына жетуді тиімді 

ұйымдастыруды көздеген кәсіпорын үшін персоналды, яғни адамдарды басқарудың 

маңызы зор екені белгілі. Персоналды басқаруды тиімді жүргізе отырып, кәсіпорын өз 

болашағын анықтайды[1].  

Егер де кәсіпорын өз персоналын басқаруды дұрыс ұйымдастыра білмесе, онда 

кәсіпорын жұмысы кері кете бастайды. Әрине, пайда да көбеймейді. Ал біздің, яғни 

менеджерлердің, басты мақсатымыз пайда табу емес пе? Сондықтан да кәсіпорын үшін 

қоғамдық - әлеуметтік проблемаларды шешу үшін кәсіпорын жұмысының осы бағытын 

дұрыс жолға қою қажет. Персоналды басқарушы өз қызмет аясында персоналдың 

интеллектуалды және табиғи қабілеттерін максималды пайдалана отырып, басқаруда, 

олардың түрлі қызығушылықтарына ықпал жасау үшін персоналдарды басқарудағы түрлі 

әдістер мен тәсілдерге сүйенеді.  

Кәсіпорын басшысы өз мекемесінде кадрлық менеджментті жандандырып, ой және 

дене еңбегімен айналысатын персоналдарды іріктеу кезінде еңбек ресурстарын тиімді 

пайдалануы тиіс. Кадрлық менеджмент өз қызметтерін атқару барысында қоғамдағы 

жаппай жұмыссыздықтың алдын алады.  

Кадрлық менеджер кәсіпорында алға жетелеуші басшылардың бірі болғандықтан, 

https://primeminister.kz/ru/news/interviews/intervyu-o-razvitie-gchp-v-kazahstane-sostoyanie-tendencii-i-perspektivy-1053646
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кәсіпорынның тікелей пайдасы да осы менеджер жұмысының тиімділігіне байланысты. 

Сондықтан да кәсіпорынның персоналын басқаруда менеджер өз мойнына үлкен 

жауапкершілік жүктейді. Осы жауапкершілікті дұрыс атқара білу - менеджерлер үшін үлкен 

міндет[2]. 

Ал кәсіпорын басшысы өз мекемесінде кадрлық менеджментті жандандырып, ой 

және дене еңбегімен айналысатын персоналдарды іріктеу кезінде еңбек ресурстарын тиімді 

пайдалана біледі. 

Персоналдарды басқаруды дамыту әрбір кәсіпорын және әрбір мемлекет үшін 

маңызды. Осы маңызды процесті дамыту, біздің, яғни кадрлық менеджерлердің қолында[3]. 

  

Персоналдың бағалауы жұмысшының бос немесе жұмсалған жұмыс орнына 

сәйкестігін анықтау үшін жүзеге асырылады. Бос орынды жұмсау кезінде жұмысшының 

потенциалын, яғни кәсіби білім мен тәжірибесін, өмірлік және өндірістік тәжірибесін, 

денсаулық және жұмысқа қабілетін және басқа да ерекшеліктерді анықтау маңызды. 

Потенциалды бағалау нақты жұмыс орнында адамдардың қабілетін қолдану перспективасы 

жөнінде ойластыруға мүмкіндік береді. Жұмысшының жұмыс орнына сәйкестігінің 

талдауы белгілі бір уақыт өткенде қажет және еңбек нәтижелерін ескере отырып, 

шығармашылық потенциал және жеке салымды бірлесіп бағалау жолымен мүмкін. 

Персоналды ұйымдастыру олардың потенциалын, жеке салымын жоспарланатын 

карьера, жас, жұмыс орындарын жұмсау мерзімдерін және кәсіпорынның штаттық 

кестесінде бос орындардың болуын бағалау нәтижелерінен шыға кадрлардың үнемі 

қозғалысын қамтамасыз ету керек. Ғылыми негізделген персоналдың ұйымдастырылуы 

олардың өмірлік қызығушылықтарын ескере отырып, қызметтік карьераның 

жоспарлануын; жұмысшылар категориялары және кадрлар резервіне тәуелді мақсаты, 

бәсекелесуі немесе таңдалуының рационалды сәйкестелуін; бағалау нәтижелеріне тәуелді 

аппарат жұмысшыларының жоспарлы қозғалысын; жұмыс орнын жұмсау мерзімдері және 

басқару кадрларының жасын анықтауын; жұмыс орнын ғылыми ұйымдастыруын; еңбек 

шарттары мен төлемін анықтауын жан-жақты қарастырады. 
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Аннотация: в статье излагаются возможности внедрения инновационных 

подходов в целях совершенствования образовательного процесса и подготовки 

специалистов для профессий будущего. 

Ключевые слова: дизайн-мышление, дизайн-образование, экономика знаний, 

цифровые технологии, искусственный интеллект, бенчмаркинг, профессии будущего, 

Форсайт-исследования, метод Дельфи, дуальное образование. 

 

Вузы в борьбе за качество обучения находятся в постоянном поиске оптимизации 

содержания образовательных программ. При этом никакое учебное заведение не может 

гарантировать востребованность той или иной специальности (квалификации) на 

перспективном рынке труда, по которым в настоящее время они ведут подготовку как 

бакалавров и магистрантов, так и докторантов. 

Уже набил оскомину страх постоянных реформ в сере казахстанского образования, 

в условиях продолжающегося из года в год снижения числа молодёжи, поступающих в 

казахстанские университеты, а также происходящего оттока, особенно в последнее время, 

специалистов в страны ближнего и дальнего  зарубежья – общество, государство и бизнес 

всё острее поднимают вопрос: а тех ли людей мы готовим для реальной жизни? 

Где та «золотая середина», когда «цена-качество» подготовки специалиста 

удовлетворяет все стороны, заинтересованные в образовательном процессе, родителей – в 

предстоящей успешной карьере своего ребёнка, самого обучающегося – в правильном 

выборе перспективной специальности (профессии), университеты – своей уникальности в 

стратегическом позиционировании среди образовательных учреждений, а общество, 

государство и бизнес – стабильного спроса и предложения специалистов на рынке труда. 

В таких условиях, вообще затруднительно утверждать, что в нашей стране ведутся 

какие-нибудь научные исследования на предмет «профессий будущего», на тему о том, 

«что будет востребовано» или вернее – «кто будет востребован», хотя бы в ближайшей 

перспективе и сможет принести реальную отдачу и выгоду на рынке товаров, услуг и 

технологий. 

Сама формулировка названия настоящей статьи ещё недавно вызывала усмешку 

даже среди провластных администраторов от образования и маститой профессуры наших 

университетов, а такие словосочетания, как «дизайн-мышление», или «дизайн 

образовательных программ», или ещё более непривычное и/или странное, например – 

«дизайн хозяйственного механизма» или «дизайн продукта/услуги» (который хочется 

купить), «дизайн личного бренда» – очень с большим изумлением воспринимались 

многими педагогами. 

Если мы твёрдо намерены вносить вклад в «создание» экономики знаний, в 

инновационную экономику и социальные сферы, развивать цифровые технологии и 

искусственный интеллект – пришла пора в переориентации научных поисков 

инновационных подходов и методов для реализации задач, стоящих и в сфере образования. 

Исходя из вышеуказанного, представляется актуальным активизация научного 

поиска путей решения злободневных проблем и дающих ответ на вопрос: а какими должны 

быть образовательные программы (ОП) вузов, как создать программу обучения, когда в 

условиях такого спектра неопределённостей, вызванных высокой динамикой развития 

технологий, ускорения сменяемости технологических укладов, переориентацией ценностей 

– будущий специалист будет способен и востребован для решения социально-

экономических проблем буквально в любой сфере предстоящей деятельности?  
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Представляется, что искать решение такой проблемы следует не в самом выборе той 

или иной программы подготовки и/или специализации, а в новом подходе к построению 

наиболее оптимальной, рациональной и универсальной траектории и содержании 

программ обучения, когда сам обучающийся (студент), исходя из складывающейся 

ситуации в окружающем мире, экономике и социальной сфере, опираясь на личные навыки, 

знания, умения и имеющийся опыт, будет нацелен на постоянный поиск и генерирование 

новых знаний и компетенций, что позволит ему находиться в гуще проблем современности. 

Преимущества и реализация такого концептуального подхода позволят: 

- во-первых, более полнее использовать возможности Болонского процесса в плане 

свободы выбора траектории обучения, когда в ходе всего образовательного процесса у 

студента появится реальная возможность для неоднократных и необходимых изменений 

перечня изучаемых дисциплин в рамках установленных нормами кредитов для обучения и 

их ограничений; 

- во-вторых, и это крайне актуально в настоящее время, когда ещё не изжита 

порочная «практика навязывания» студентам исследовательских тем (зачастую в интересах 

тем исследований ППС), ибо в такой ситуации сам обучающийся в целях более глубокого 

проникновения в проблематику интересующих его направлений и поиска решений, 

буквально самостоятельно и с возросшим интересом станет активнее вести научные 

исследования; 

- в-третьих, возрастёт качество критериев для мотивации, эффективного и 

постоянного обновления элективных дисциплин и методик их преподавания, даже если всё 

ещё не осуществлён полный переход на новую траекторию обучения; 

- в-четвёртых, более эффективнее использовать практику привлечения 

работодателей к разработке междисциплинарных ОП и снятию целого пласта их претензий 

к качеству подготовки специалистов и процессу обучения; 

- в-пятых, возрастёт качество преподавания, так как от преподавателя потребуются 

постоянно обновляемые профессиональные знания и широта кругозора о тенденциях и 

трендах в области потребительских рынков товаров, услуг и процессов, образовательных 

технологий и методик преподавания, ибо, каждая новая дисциплина несёт с собой и новые 

подходы к процессам познания; 

- в-шестых, появятся стимулы для ППС к новым исследовательским проектам, 

чтобы использовать результаты научных исследований использовать для 

совершенствования образовательных программ и методик обучения; 

- в-седьмых, высокая заинтересованность бизнес-партнёров университета и 

работодателей в удовлетворении подготовки «специалиста по конкретному направлению 

бизнеса» поможет решить проблему софинансирования мобильности ППС в рамках 

бенчмаркинга, а также ускорит внедрение дуального образования и росту компетенций 

выпускника; 

- в-восьмых, реализация данного подхода станет практическим шагом в 

коммерциализации инноваций в образовательной деятельности – первой среди 

казахстанских университетов, и наконец, позволит МОН РК, а также  национальные 

научные советы (ННС) РК пересмотреть «Приоритеты грантового и/или целевого 

финансирования» исследовательских проектов.  

Статистика указывает и на то, что в рамках действующей практики строгого 

ограничения перечня «Приоритетов» – ожидать внедрения прорывных технологий в 

образовании, а тем более повсеместного и официального  признания высокой 

эффективности коммерциализации уже реализованных проектов в области производства и  

технологий, тем более инновационных – просто не представляется возможным уже на 

протяжении ряда лет.  

Корень проблем необходимо искать в системе образования, только с развитием 

которой в современном мире возможно повышение качества жизни наших людей, что также 

является обязательным условием конкурентоспособности страны в мировом разделении 
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труда. Не удалось получить ожидаемого эффекта также и от практики тесного 

сотрудничества некоторых университетов и с НПП «Атамекен», а также с рядом бизнес-

партнёров, которые, как предполагалось, проявят инициативную работу по модернизации 

ключевых аспектов в образовательном процессе. 

Выводы и предложения, изложенные в кратком содержании настоящей статьи, стали 

возможными в результате многолетних (с 2013 г.)  исследований,  использования в научных 

работах и инициативном проекте автора Форсайт-исследования, дельта – метода в 

статистике оценки трудоустройства выпускников, прогнозирования инновационной и 

инвестиционной деятельности образовательных учреждений и их бизнес-партнёров, 

оценки потребностей работодателей и реальной казахстанской экономики. 

При разработке и предложения на рынке новой образовательной программы 

учитывались следующие условия: реализуемость новой образовательной программы, 

потенциал программы, экономическая эффективность программы. Академическая 

ценность программы не является единственным критерием, определяющим ее 

конкурентоспособность, но теми характеристиками, которые способствуют созданию 

превосходства данной программы над конкурирующими аналогами, что в значительной 

мере определяется эффективностью взаимодействия с потенциальными работодателями и 

уровнем маркетингового сопровождения образовательной программы.  

SWOT-анализ, проведённый в целях выявления реальных возможностей и 

эффективного использования ресурсов вуза, а также внешних условий для подготовки 

инновационных дизайнерских, инженерных, научных и научно-педагогических кадров, 

включающий комплекс компетенций, необходимых для инновационной деятельности в 

соответствующей предметной области (профессиональной сфере), подтвержденной 

личным опытом участия в разработке,  распространении и внедрении инноваций – позволил 

построить с применением матрицы Ансоффа («рынок-продукт» - табл. 1), в котором оценка 

конкурентоспособности отдельных видов образовательных продуктов применены два 

критерия: темп роста отраслевого рынка; относительная доля рынка. 

Таблица 1 

Таблица – 1 Матрица Ансоффа 

Образовательные  

продукты 

 

Рынки  

образовательных 

услуг 

Старый продукт 

(существующие 

специальности) 

Новый продукт 

(новые специальности) 

Рынок 

традиционных 

технологий 

Проникновение на рынок 

(увеличение рыночной доли) 

Развитие продукта 

(новый и улучшенный 

продукт) 

Рынок 

инновационных 

технологий 

Развитие рынка 

(новые покупатели, новые 

рыночные сегменты или новые 

страны для существующей 

продукции) 

Диверсификация 

(новый продукт для новых 

рынков) 

 

По матрице И. Ансоффа можно выбрать одну из четырех возможный стратегий 

развития специальности, используя при этом две характеристики: рынок, на котором 

университет планирует осуществлять свою деятельность и новый образовательный продукт 

товар (услуга), который университет планирует предложить на рынке. 

При высоком или растущем темпе роста текущего рынка у вузов возникает большая 

вариативность действий для развития собственного потенциала. Для выбора подходящей 

на данный момент стратегии развития необходимо на основе проведенных анализов 
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выявить насколько успешны вуз и предлагаемые ими продукты (образовательные 

программы и/или образовательный продукт), существуют ли угрозы для вуза, как на 

текущем, так и на новых рынках и устойчиво ли её финансовое состояние. 

В качестве методики выбора необходимой стратегии в условиях высоких темпов 

роста рынка, предлагается использовать алгоритм, позволяющий систематизировать и 

упростить данный процесс. Алгоритм использования матрицы Ансоффа для выбора 

стратегии для АГЭУ в условиях высоких или растущих темпов рынка образовательных 

услуг в Казахстане представлен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 Алгоритм использования матрицы Ансоффа для выбора стратегии для 

АГЭУ 

 

Конкурентное преимущество «портфеля продуктов» АГЭУ тесно связано с его 

миссией и моделью, отражающей его целевые ориентиры, формирующие идентичность. 

Вместе с тем, эволюция университетской модели заключается не в отрицании какой-

либо из системообразующих функций университета, а в преимущественном развитии 

такого из направлений деятельности, которое может стать прорывным для данного 

университета в определённый период.  

Выдержка из миссии Лондонской школы экономики гласит: «Международная 

репутация требует академического разнообразия, солидной финансовой базы и 

обеспечения благоприятных условий обучения для привлечения талантливого 

персонала и студентов. Чтобы быть центром общественных наук, необходимо 

ведение научных дебатов во всех сферах общественных наук. Необходимо, чтобы 

школа охватывала все предметы, а более прибыльные дисциплины поддерживали 

менее прибыльные, но имеющие мировое значение». 

Оценка возможности реализации стратегии развития образовательной программы 

(образовательного продукта) в области инновационных технологий (рис. 2). 
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Стратегия развития 

образовательного продукта (ОП) 

Вопрос: может ли университет успешно 

расширять перечень предлагаемых 

продуктов? 

Возможна Вероятна 
Не 

возможна 

Текущий рынок (отдельные сегменты 

потребителей) новых 

образовательных программ 

нуждается во внедрении 

специальностей, формирующих 

знания, уменья, навыки и 

профессиональные компетенции в 

области инновационных технологий в 

целях обеспечения высокой 

конкуренции отечественных 

продуктов (товаров и услуг) на 

глобальных и региональных рынках. 

Текущий рынок: образовательные 

программы; 
Новый продукт: специальность – 

Инновационные технологии  

Темпы роста текущего рынка ОП Высокий 

Замедляющийся, 

но растущий 

(в связи 

цикличностью 

кризиса) 

Стагнация 

или 

снижение 

объёма 

рынка 

Размеры текущего рынка ОП Большой Средний Небольшой 

Текущий продукт устарел, имеет 

недостатки или находится на 

последней стадии жизненного цикла 

Да 

Наметились 

тенденции к 

снижению 

спроса на 

предлагаемый 

продукт 

Нет 

Конкуренция на образовательном 

рынке 
Высокая 

Тенденции к 

ужесточению 

Низкий 

уровень 

Угроза входа новых игроков 

(университетов) 
Да  Нет 

Зависит ли успех в экономике и 

социальной сфере РК от 

инновационности и постоянного 

предложения новых образовательных 

продуктов (ОП)? 

Да  Нет 

Уровень обновления перечня 

образовательных услуг и появления 

новинок у ключевых игроков 

Высокий Растущий Нет 

 

Рисунок 2 Оценка возможности реализации стратегии развития новой ОП 

 

Естественно и то, что, как и любой концептуальный подход, выявит ещё много 

«подводных камней» в практической реализации этих предложений, но в тоже время 

позволит начать внедрение инновационных технологий в казахстанском образовании.  

Свидетельством может служить хотя бы тот факт, что в феврале 2017 в Праге 

(Чешская Республика) на Международном конкурсе «Quality Innovation of the Year» 

(«Качественная инновация года») – единственный среди стран СНГ проект «Дизайн-
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образование как инновационный менеджмент качества», представленный на этом 

конкурсе автором данной статьи,  был удостоен специального диплома в номинации 

«Потенциальная инновация».  
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Книга занимает высокое место в истории человечества. Люди узнают о древней 

жизни и изобретениях человечества из книг. Однако книгу можно рассматривать не только 

как движущую силу науки и культуры, но и как товар на рынке. На современном этапе 

бурного технологического развития меняется культура чтения и модели поведения. 

Электронные книги, методы онлайн-чтения и аудиокниги активно развивались в последнее 

десятилетие. Понятно, что это сказалось и на хорошо известном рынке традиционных 

бумажных книг. Однако сложно сказать, насколько сильно это повлияло на мир. Но когда 

дело доходит до конкретной концепции продукта, в определенной степени мы можем 

определить способы продвижения и продажи книги на рынке. Основная цель продуктовой 

концепции - повышение потребительских свойств продукта. Однако, что касается 

эволюции маркетинговых концепций, концепция продукта была сформирована и развита в 

1920-х и 1930-х годах. А с 1995 года по настоящее время концепция интерактивного 

маркетинга является основной. Согласно этой концепции, основной целью компании 

является удовлетворение потребностей потребителей, интересов партнеров и государства и 

регулирование их взаимодействия [1; 2]. Теперь, исходя из этих концепций, нужно смотреть 

на книгу не только с точки зрения повышения ее конкурентоспособности, но и с точки 

зрения потребительского спроса, интересов партнеров и государства, их взаимодействия. 

Мы решили, что это взаимодействие следует рассматривать с точки зрения элементов 

продвижения и маркетинга традиционного комплекса маркетинга. Это связано с тем, что в 

концепции комплекса маркетинга, если мы посмотрим на основные элементы книги, такие 

как товары, цены, продажи, продвижение, то можно считать целесообразным 

рассматривать книгу с точки зрения продвижения и продаж. В то же время это ближе к цели 

продуктовой концепции. И политика продвижения, и политика продаж были выбраны 

после современного взаимодействия маркетинга с высокими потребительскими 

отношениями. Таким образом, мы решили рассмотреть современные методы продвижения 

и маркетинга книги на рынке, обосновав, почему выбрали основные вопросы исследования 

с точки зрения продвижения и маркетинга. 

mailto:kuanish.duisenov@narxoz.kz
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Исследование проводилось в форме исследования с использованием анализа 

вторичных источников информации. То есть мы обратились к работам зарубежных авторов, 

признавших современные методы продвижения и продажи книг в зарубежных изданиях. На 

основе анализа этих данных было выделено несколько методов продвижения и маркетинга.  

Во первых, для начала рассмотрим основные элементы продвижения на книжном 

рынке, основанные на работах российских ученых (таблица-1). Соответственно, мы можем 

видеть основные части текущей раскрутки книги. Сегодня практически все товары, в том 

числе книги, продвигаются через Интернет. 

Таблица-1. Основные элементы продвижения на книжном рынке [4]. 

№ Название элементов 

1 Красивое оформление обложки книги (обложка, название, аннотация) 

2 Реклама книжного издательства 

3 Продвижение книги в Интернете (интернет-реклама) 

4 Увеличение количества крупных книжных магазинов 

5 Наличие положительных отзывов о книгах 

6 Провести маркетинговые исследования книжного рынка и определить 

предпочтения покупателей книг. 

 

Продавцы книг в различных социальных сетях создают профили авторов и 

публикуют посты и дают информацию о новых книгах. Таким образом, широкая аудитория 

читателей может узнать эту информацию. Чтобы привлечь больше читателей, авторов и 

продавцов книг, продавец также делает разделы книги общедоступными, например 

отрывки из литературных произведений. Причем часто они публикуются на различных 

специализированных сайтах или страницах в социальных сетях. Кроме того, многие люди 

читают обзоры  книг перед покупкой книги. Это важный фактор при принятии решения о 

покупке книги. Чем больше положительных отзывов о книге, тем больше она увлекает. 

Часто отрывки из этих обзоров отображаются на задней обложке книги. Согласно 

результатам исследования авторов, покупатели, которые приходит в магазин и замечает 

книгу и ее особенности, может сначала взять книгу, затем название и, если им интересно, 

взять книгу, перелистать страницы и прочитать аннотацию. Поэтому правильный дизайн 

книги - одна из важнейших составляющих [4]. То есть роль привлекательности книги в 

продвижении и продаже книги высока. И это привлекательно, когда вы активно общаетесь 

с потенциальными или существующими читателями. И единственный выход - это интернет 

и социальные сети. Так как интернет и социальные сети стали неотделимой частью досуга 

современности теперь книжный рынок должен идти на вызов современных технологии и 

использовать все возможности социальных сетей и интернета. Исходя из этого мы видем 

что социальные сети и интернет является одним из важных современных методов 

продвижения книг на рынке.  

Во-вторых, на основе исследования белорусских издательств можно отметить 

общую ошибку и несколько методов продвижения и маркетинга. Следует отметить, что эти 

методы могут прямо или косвенно повлиять на маркетинговые решения на казахстанском 

книжном рынке. Таким образом, по мнению белорусских ученых, многие их публикации 

выдают себя за плохую маркетинговую кампанию или даже не существуют в социальных 

сетях. То есть, поскольку «внешний вид» книжного издательства не сформирован, решения 

потребителей на рынке о выборе книжного магазина всегда должны быть 

конфиденциальными, а потребности многих сегментов все еще остаются 

неудовлетворенными. Поэтому давайте рассмотрим следующие методы: 

• Для высокой эффективности издатели должны быть во всех популярных 

социальных сетях и иметь соответствующие ссылки. 

• Обеспечение своевременных и регулярных выпусков новостей 

• Публикуемые посты должны быть постоянными (не менее 4 постов в неделю). 



44 
 

• Разработка обзоров к книгам, анкет, тестов, материалов для постов с помощью 

дизайнера [5]. 

Эти методы - незаменимый помощник в том, как правильно организовать книгу на 

рынке через социальные сети. Что касается политики продаж и продвижения российского 

издательства «МИФ», которое успешно организует и развивает эти предложения, то не все 

однозначно. Политика продаж в печати тесно связана с рекламой: «Если самая умная идея, 

к сожалению, останется и никому не будет показана, она ничего не изменит». Работа 

компании «МИФ» осуществляется по двум направлениям - продажа традиционных и 

электронных книг, что решает проблемы удовлетворения потребностей аудитории и 

трудности с каналами распространения. Значительную поддержку в политике продаж 

оказывает интерактивная схема под названием «Древо знаний», которая предлагает 

подборку лучших книг в различных областях знаний. В вопросе продвижения «МИФ» 

проводит политику сближения с читателем. Издательство создало современный сайт, 

который способствует обратной связи с аудиторией, наполняя ее интересным контентом, 

включая коллекции книг, их описания, мнения читателей и т. Д. Кроме того, «МИФ» 

представлен во всех популярных социальных сетях, а также в одной социальной сети 

(например, «Инстаграм») издательство представлено трижды - обычный профиль (с 

контентом в виде рекламы книг. , реклама и др.), детская и творческая (интересные моменты 

редакции и творчество читателей). Издатель активно использует технологию хэштегов, тем 

самым привлекая читателей напрямую к сервису создания контента: они публикуют 

обзоры, творческие работы, идеи и т. Д. объявляет. Существует взаимовыгодный обмен, 

который фокусируется на качестве продукта (через отзывы потребителей), и читатель имеет 

возможность почувствовать его важность (привлечь внимание производителя) [6]. 

В-третьих, это методы партизанского маркетинга. После того, как многие авторы 

написали свои книги и связались с посредниками для их распространения, их книги могут 

быть переоценены, и автор может потерять часть своего дохода. В связи с этим одним из 

наиболее эффективных методов маркетинга является партизанский маркетинг. Потому что 

сегодня одним из самых эффективных, гибких и недорогих стимулов является 

«партизанский маркетинг». Этот тип кампании определяется как малобюджетный метод 

рекламы и маркетинга, который позволяет эффективно продвигать свой продукт или 

услугу, привлекать новых клиентов с минимальными затратами или бесплатно. Что 

касается книжного рынка, то можно выделить следующие типы: 

1. Авторский блог или авторская страница с поддержкой PR или SMM 

специалистов; 

2. Группы в социальных сетях вокруг серии больших книг, предназначенных для 

молодежи и подростков; 

3. Страницы издателя, содержание которых четко структурировано вокруг 

соответствующей тематики [7]. 

Этот метод, пожалуй, самый эффективный способ продать книгу. Метод 

партизанского маркетинга, как и любой другой метод, имеет свои достоинства и 

недостатки. Но это, пожалуй, самый эффективный метод для малобюджетных 

маркетинговых кампаний. Метод также актуален для отечественного рынка. Так как в 

Казахстане за момент независимости в некоторой мере есть рынок книг. Который тоже 

развивается и имеет своих игроков и аудиторию.  

Казахстане книжный рынок имеет годовой оборот розничных продаж в Казахстане 

не менее 10 миллиардов тенге [8]. Однако трудно сделать вывод о том, что книжный рынок 

вокруг такой крупной суммы денег полностью изучен. На сегодняшний день комплексное 

исследование книжного рынка или его составляющих в Казахстане не проводилось. При 

обзоре существующих исследований мы можем сначала рассмотреть обзоры 

исследовательских агентств и СМИ, непосредственно связанных с рынком [9;10]. Эти 

исследования в какой-то мере учитывают вкусы казахстанских читателей. Однако у них нет 

полной научной основы. В то же время она устарела как вторичная информация. Что 
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касается конкретных научных исследований, то большинство из них основано на 

издательской индустрии, которая является составной частью книжного рынка [11;12]. 

Исследования отечественных ученых касаются методов публикации и распространения 

книг, но не с точки зрения маркетинга. Соответственно, у продавцов книг недостаточно 

информации о потребителях, пользующихся спросом на рынке. Вся информация 

представляла собой краткий обзор СМИ. Исходя из этого, можно сделать вывод что что 

необходима информация о потребителях и их вкусах, чтобы применять к этому рынку 

оптимальные методы продвижения книг. Поэтому, данная проблема и указанные методы 

зарубежных компании требует дополнительного исследования ради принятия объективно 

обоснованных и рациональных решении.  

В заключение мы видим, что методы продвижения и маркетинга на книжном рынке 

со временем меняются и развиваются. Однако многие компании по-прежнему редко 

используют современные методы продвижения и продажи книг. А пользователями 

являются самые популярные издательства и книжные магазины. Конечно, у каждого метода 

есть место и время когда использовать ее будет правильно . Однако очевидно, что элементы 

продвижения на книжном рынке и другие методы их продвижения, выявленные в 

исследовании, могут помочь многим будущим и конкретным авторам книг. Так как до 

настоящего времени нет конкрентного успешной модели сбыта книг. Таким образом, мы 

определили основные методы продвижения и маркетинга на книжном рынке.  
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На сегодняшний день роль потребителя, как диктора условий рыночных 

взаимоотношений переоценить сложно. Каждая компания, с точки зрения маркетинга, так 

или иначе, основывает работу вокруг своих клиентов, решение проблем которых – 

первоочередная задача компании. Основывая свою работу в первую очередь вокруг 

предлагаемого продукта – товара или услуги, компании подвергают себя опасности 

совершения одной из распространенных ошибок – «маркетинговой близорукости» [1]. 

Предлагая потребителям продукт, способный удовлетворить их и решить их проблемы, 

компании могут привлечь к себе первичное внимание аудитории, а решением вопросов 

удержания потребителя компанией занимается область клиентского маркетинга.  

Существует много синонимичных понятий термину клиентского маркетинга, как, 

например, маркетинг взаимоотношений,  клиентоориентированность, клиентинг и др. Так 

термин маркетинг отношений, раскрывается профессором Э. В. Новаторовым как «сдвиг 

парадигмы от одноразового обмена или трансакции с клиентом к напряженным усилиям 

установления и поддержания долгосрочных отношений с ним» [2]. При этом однозначную 

формулировку понятия «клиентский маркетинг» найти сложно. В связи с этим, мы 

предлагаем следующую дефиницию данному понятию: клиентский маркетинг – область 

маркетинга, направленная на выявление и наиболее полное удовлетворение существующих 

и потенциальных потребностей клиентов. 

Сущность клиентского маркетинга заключается в построении долгосрочных, 

взаимовыгодных отношений с существующей клиентской базой организации, а также в 

последовательном обращении клиентов из числа обычных потребителей в разряд лояльных 

клиентов. Таким образом, работа над клиентским маркетингом в полной мере начинается 

на поздних этапах движения потребителей по маркетинговой воронке, начиная с 

регулярных потребителей и сопровождая их до становления лояльными потребителями. 

Являясь одним из основных условий существования и успешного развития 

организаций, клиентский маркетинг в современном мире только с недавних пор начал 

приобретать популярность, как предмет для изучения. Как показывают исследования, 

маркетинг, ориентированный на клиентов, в условиях современности и существующей 

концепции устойчивого развития наиболее часто упоминался в зарубежных базах данных 

научных работ (the Web of Science и Scopus) в 2019 году и число научных исследований 

посвященных изучению клиентоориентированного маркетинга составляло всего 45 работ 

[3].  

Многие авторы сходятся во мнении в том, что совершенствование работы с уже 

существующей клиентской базой компании – не менее важный процесс, чем работа над 

привлечением новых потребителей. Увеличение количества лояльных потребителей имеет 

очевидный экономический смысл, так как лояльного потребителя можно рассматривать как 

немаловажный актив компании, который с течением своего жизненного цикла лишь 

увеличивает свою полезность [4]. Осведомленный потребитель не требует больших затрат 
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на рекламу, стимулирование сбыта и другие формы продвижения товара, в отличие от 

потенциального потребителя, не знакомого с компанией и предлагаемой ею продукцией. 

Таким образом, в погоне за покорением новых перспектив и фокусировке внимания на 

количестве, а не на качестве своих клиентов, компании могут потерять большое количество 

потенциального дохода, или даже потерпеть убытки. Пренебрежительное отношение к 

улучшению взаимодействия с имеющейся базой клиентов, может привести к оттоку 

клиентов к конкурирующим организациям. 

Одним из главных факторов успешного внедрения клиентского маркетинга в работу 

компании является знание компанией своих клиентов. Сбор информации и создание базы 

данных о потребителях может послужить хорошей отправной точкой к дальнейшей работе 

с клиентами, так как поведение и предпочтения клиентов играют немаловажную роль 

наряду с социальными и демографическими показателями. Помимо сегментирования своей 

аудитории, организациям следует делить основные категории потребителей на 

подкатегории и мультикатегории, основываясь на полученной информации об их 

поведении и предпочтениях [5]. В процессе сбора информации о потребителях также можно 

и задействовать инструменты стимулирования сбыта, такие как, например, проведение 

различных акций с использованием купонов со скидками, требующими заполнения купона 

какой-либо личной информацией потребителя. 

Достичь одинаково «хороших» и прибыльных отношений со всеми потребителями 

не представляется возможным, так как построение качественных отношений с клиентами 

требует огромных затрат. Исходя из этого, организациям необходимо определить своих 

ключевых клиентов, которые, согласно принципу Парето, могут приносить до 80% дохода 

компании. Работа над улучшением качества отношений с данной категорией клиентов 

может стать одним из конкурентных преимуществ компании, выделяющей её на рынке 

среди компаний-конкурентов [6].  

Следующим шагом в построении долгосрочных отношений с клиентами является 

управление клиентским опытом. Управление клиентским опытом подразумевает под собой 

управление оценочными суждениями клиентов после взаимодействия с предлагаемым 

товаром или услугой организации. Клиент, положительно оценивающий свой опыт от 

потребления товаров или услуг, оказанных ему, с большей вероятностью будет склонен к 

повторным покупкам, что приблизит его к становлению лояльным клиентом. Одним из 

наиболее эффективных методов достижения высшей удовлетворенности клиентов могут 

служить индивидуальные предложения потребителям, основанные на собранной о них 

информации. Многие исследователи и практики для решения данных вопросов советуют 

организациям сформировать новые отделы сотрудников, главной целью которых будут 

решения вопросов, связанных с клиентским маркетингом. В частности, вопросами сбора и 

обработки отзывов потребителей, а также решение систематически возникающих проблем 

клиентов [7].  

Таким образом, для успешного внедрения клиентского маркетинга в деятельность 

организации, необходимо собрать информацию о существующих клиентах предприятия, 

найти ключевых потребителей и работать над развитием отношений с потребителями. 

Последовательности и ограничений в используемых маркетинговых инструментах нет, в 

этом вопросе важно исходить от условий, в которых находится организация.  

В условиях современных рыночных отношений, организации пришли к пониманию 

важности улучшения отношений и удержания действующих клиентов организации, что 

привело к развитию такой части комплекса маркетинга, как клиентский маркетинг. 

Установление качественных и прочных отношений с потребителями – достаточно 

трудоемкий и долгий процесс, однако получаемый результат в полной мере окупает 

вложенные ресурсы. Также стоит обратить внимание на то, что удержание существующей 

клиентской базы зачастую менее затратный процесс, чем привлечение новых потребителей, 

это обусловлено тем, что компаниям не нужно тратить ресурсы на «знакомство» своего 
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предлагаемого продукта с новым потребителем. Несмотря на длительную по времени 

реализации, многоэтапную процедуру обращения обычных потребителей в число 

лояльных, в перспективе это может привести к притоку большего числа новых 

потребителей, за счет рекомендаций лояльных клиентов, и, соответственно, большим 

прибылям организации. На сегодняшний день на экономическом рынке Казахстана 

существует большое количество различных организаций, с достаточно многочисленными 

клиентскими базами, которые могли бы начать применять или улучшить существующее 

положение клиентского маркетинга в своих организациях. Применение в работе концепций 

ориентированного на клиентов маркетинга может выгодно выделить организацию на фоне 

конкурирующих предприятий и стать основным конкурентным преимуществом 

организации.   
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Өндіріс  тиімділігін    басқару  -  оның  тәуелді  болатын  факторларын   мақсатты  

әсер  ету. Кәсіпорын   қызметінің   соңғы  нәтижелері, өндіріс  тиімділігін  арттыру  
факторларының   мағынасын   менеджерлер  қаншалықты   дұрыс  бағалағандығымен   
анықталады.  

Өндірісті  күшейту, оның  тиімділігін  арттыру  факторларының бірі  - экономика  
құрылымын  жетілдіру  болып  табылады. Әсіресе  ғылыми – техникалық  прогресті, 
әлеуметтік  мақсаттарды қамтамасыз  ететін  салалардың жоғары  қарқындылықпен дамуын, 
өндіріс  құралдары  мен  тұтыну  заттарының  арасындағы  тепе – теңдікті  қамтамасыз  ету 
керек [1].  

Өндіріс  тиімділігінің   факторлары  -  өндіріс    нәтижелеріне  және  шығындарына   
әсер  ететін   жағдайлар. Олар  келесілер: 

- техника, технология, технологиялық  процесс; 
-  ҒТП – тің  жеделдеуі, ең  алдымен, кәсіпорынға  бәсекелестік   күресте  төтеп  беріп, 

сапаның  жаңа  деңгейіне  шығуға   мүмкіндік  беретін  жаңа  жетістіктерді  игеру; 
- өндірісті   құрылымдық   және  ұйымдастырушылық   қайта  құру, мамандану   және  

кооперацияның   оңтайлы  жүйесі; 
-  басқару  әдістері  мен  жүйесін  жетілдіру; 
- өндірістің   жетілдірілуі   және   дамуының   әлеуметтік  механизмдерін   белсенді  

пайдалану, кадрлар  біліктілігін  арттыру, еңбекті  ұйымдастыруды  жетілдіру; 
- халықаралық   еңбек  бөлінісінің   артықшылықтарын   пайдалану. 
Елдің экономикалық даму саласындағы қазіргі басты міндет – экономикалық өсудің 

экстенсивті факторларына интенсивті факторларына көшу. Дәл осы тұрғыдан еңбек уәжі 
мен оған ынталандырудың соңы жүйесі қалыптасуының жаңа бағыттарын қарастыру қажет. 
Уәждену еңбекке ынталандыруға қарағанда әлдеқайда кең және ауқымды ұғым. Еңбек 
уәжділігі жұмыскерлердің жеке уәжіне әсер ету арқылы еңбек қызметіне ниеттендіру 
жайына қатысты күрделі жүйені білдіреді. Еңбекке ынталандыру – жеке адамның немесе 
адамдар тобының еңбек әрекетін, ең алдымен еңбек белсенділігі шараларын қолдау 
нәтижесімен мақсатты немесе мақсатсыз түрде әсер ету деген сөз[2]. 

Бірінші топқа үйлесімді, үдемелі  және кемімелі  ынталандыруларды жатқызуға 
болады. Бұл, ең алдымен, еңбекақы төлеу пайымдарының белгілі бір үлгісі, ол нақты 
төлеммен сәйкес келмеуі де мүмкін. Ынталандырудың үйлесімді түрінде еңбек белсенділігі 
басынан бастап анықталып, қабылданған ынталандырудың тұрақты өлшеміне негізделеді; 
олардың ұзақтылығына немесе қарқындылығына жұмсалатын күш-қуаттың өзгеруі 
ынталандырудың үйлесімді өзгеруін білдіреді[3]. 

Екінші топқа авторлар көкейтесті және келешекті ынталандыруды жатқызады. Егер 
көкейтесті ынталандыру күнделікті тіршілік көзі ретінде еңбекақы мәнімен байланысты 
болса, келешекті ынталандыру меншіктің, байлықтың, биліктің, әлеуметтік өсудің және 
тұрақтылықтың едәуір терең түйсіктерін қанағаттандыруға бағытталған. Келешекті 
ынталандыру ерекше тиімді болуы мүмкін. Егер әлдеқайда үлкен құндылықтарға жету 
туралы сөз болса, олардың жету мүмкіндігі жоғары, көрнекті; «адамдық алғышарттар» бар, 
оларға, мысалы, адамдардың сенім, шыдамдылық, мақсаттылық сияқты қасиеттері жатады. 
Дәл осы жағдайлар адамдардың еңбекте бүгін емес, ертең емес, болашақта алатын сыйақыға 
бағдарлану мүмкіндігін анықтайды. 

Қорытындылай айтқанда, өндіріс  тиімділігін  арттыру  жолдарын  қарастыру  әр  
факторды  жекелей  есепке  алу ғана  емес, оларды  толықтыру  және оңтайлы  
сәйкестендірудің  әдістерін  табуды  талап  етеді. Осыны  жүзеге  асырудың  нақты  дәлелі  
болып  өндірістің  тиімділігін  бағалаудың  экономикалық  көрсеткіштері  табылады.  
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Еңбек белсенділігі ынталандырудың өсу мөлшеріне негізделетін болса, үйлесімді 
ынталандыру туралы айтуға болады; еңбек күшінің бірдей шығыны уақыт бойынша 
ынталандырудың ең жоғары өлшемін білдіреді, өйткені ынталандырудың өзіне бейімделу 
жүріп жатады. Кемімелі ынталандыру жағдайында еңбек белсенділігі ынталандырудың 
кему үстіндегі өлшеміне негізделеді. Еңбек белсенділігінде ынталандырудың үйлесімді 
үлгісі басым болады, дегенмен қалған екеуінің де ықпал-әсері кеш емес. 

Ынталандыру жіктеліміне қарастырылған тәсіл, толық емес және іс-тәжірибелік 
бағыттылығы да аз сияқты. Шаруашылық жүргізудің нарықтық жағдайындағы 
ынталандыру теориясы мен іс-тәжірибесін одан әрі дамыту тұрғысынан біз жіктелімді 
еңбек қызметін ынталандырудың тағы бір тобымен толықтырамыз.  
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Современная функциональная организация транспортно-складских логистических 

систем, принятых в мировой практике, складывалась в течение длительного времени. В до 
логистический период (до 50-х годов ХХ века) упор делался на создание оптимальных 
транспортных систем. Использование логистических операций носило фрагментарный 
характер. В этот период использовались два подхода к управлению распределением. При 
первом подходе целью считали создание транспортных систем, которые имели бы 
минимальные тарифные ставки на магистральных направлениях. Управляющий грузовыми 
потоками являлся в этих условиях техническим специалистом в области тарифов и выбора 
маршрутов[1]. 

Наиболее отличительной чертой логистического периода является то, что вместо 
создания оптимальных транспортных систем начали создаваться оптимальные и 
всеобъемлющие логистические системы. На протяжении этого периода существовало три 
основных концептуальных подхода создания систем логистики: 

1. На основе общих затрат; 
2. На основе общей прибыли; 
3. На основе всего процесса производства и потребления.  
При подходе на основе общих затрат оптимальная система материального 

распределения формировалась исходя из минимальных общих затрат на выполнение всех 
функций. Такой подход позволяет достичь определенных компромиссов. Увеличивая 
затраты на одних операциях с целью большего снижения затрат на других операциях, 
достигается в целом снижение затрат на всю систему[2]. 

При подходе на основе общей прибыли оптимальная система логистики 
формируется с целью извлечения максимальной прибыли. Компромисс достигается между 
уровнем потребления и уровнем спроса. 
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При третьем подходе оптимизируется не только процесс распределения 
материальных благ, но и процесс их производства. 

Поскольку транспортные операции являются непосредственным выражением связей 
между отдельными этапами товародвижения, эффективность этого процесса во многом 
зависит от способа реализации перемещения. От выбора способа транспортировки зависит 
уровень цен товаров, своевременность их доставки, состояние товаров в момент их 
прибытия к местам назначения, а следовательно и степень удовлетворенности 
потребителей [3]. 

Процесс перемещения товарно-материальных ценностей, осуществляемый 
транспортом, является частью процесса общественного воспроизводства, т.к. участвует в 
производстве или как элемент технологического процесса, или как самостоятельный 
процесс, делающий возможным осуществление основных технологических операций. 

Являясь отраслью материального производства, транспорт имеет свою продукцию – 
это сам процесс перемещения. Но транспортная продукция не имеет определенной 
вещественной формы. Она представляет собой дополнительные транспортные издержки, 
которые связаны с перемещением товарно-материальных ценностей. Чистая продукция 
транспорта – это доходы от перевозок пассажиров и грузов за вычетом эксплуатационных 
затрат (затрат на топливо и электроэнергию, материалы, амортизационные отчисления и 
др.). 

Потребительная стоимость транспортной продукции – это способность транспорта 
удовлетворять потребности в перевозках грузов и пассажиров. Качество продукции 
транспорта оценивается комплексным показателем, учитывающим соблюдение 
перевозчиком сроков доставки; отсутствию случаев утраты, засылки и повреждения грузов; 
предоставлению грузоотправителям и грузополучателям дополнительных услуг. 
Стоимость перевозки – сумма необходимых затрат транспортных предприятий на 
перевозку грузов и пассажиров. Потребители, покупая транспортную продукцию, 
возмещают затраты по действующим ценам – тарифам. Основная задача заключается в том, 
чтобы обеспечить своевременную и сохранную доставку этой продукции из мест 
производства в места потребления. 
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Өндірістік кәсіпкерлік  деп – бұл нарықтың экономикалық субъектілерінің, 

жұмыстарды атқару және қызмет көрсетуге бағытталған экономикалық белсенді әрекеті. 

Бұл кезде өндіру функциясы анықтаушы болып табылады. Жалпы қоғамдық тұрғыдан 

өндірістік кәсіпкерлік басымдылық маңызға ие, өйткені қоғамдық байлық материалдың, 

ғылыми-техникалық және сервистік өндіріс саларындағы жағдайға тәуелді.            

Кәсіпкерлік, экономикалық әрекет формасы ретінде, екі негізгі түрде жүзеге 

асырылу мүмкін (немесе олардың комбинациясы): 
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1) тікелей өндіргіш функцияларын жүзеге асыру жолымен, яғни тауар, өнім, қызмет 

өндіру арқылы (өндірістік кәсіпкерлік); 

2) делдалдық функцияларды жүзеге асыру жолмен, яғни тауарды тікелей 

өндірушіден, оны тұтынушыға жеткізуге байланысты қызметтер көрсету (делдалдық 

кәсіпкерлік). 

Негізгілерге, нәтижесіне тұтынуға карау дайын тауар өндіру болатын кәсіпкерлік 

әрекет түрлері жатады. Осы әрекеттерінің нәтижесі тікелей тауар өндірушілерге жаңа 

техника, технология немесе ғылыми-техникалық жаңалықтарды, өндірістік сипаттағы 

қызмет көрсету болып табылатын кәсіпкерлік фирмалар да жатады.Қосалқыларға деген, 

мақсаты тікелей тауар шығарушыларға, өндіру процесі барысында өндірілетін тауардың 

сандық және сапалық көрсеткіштерін жақсартуға ықпал ететін, әдістер мен амалдарды 

құрастыру және беру болып табылатын кәсіпкерлік әрекет түрлері жатады. [1]. 

Осыған байланысты ол экономикалық әдебиетте кәсіпкерліктің екі моделі бөліп 

қарастырылады: классикалық және инновациялық. Кәсіпкерліктің классикалық емес моделі 

(дәстүрлі, репродуктивті кәсіпкерлік) ең жоғары кәсіпкер жұмысты ресурстардан қайтарым 

алуға ұмтылып ұйымдастырады деген болжамға ол сүйенеді. Нақты осы модель шеңберінде 

өндірістің өсуін басқару концепциясы  қалыптасады деп есептеледі, осыны жүзеге асыру 

кәсіпкер үшін сыртқы факторлар – субсидия, үкімет тарапынан протекционизм – есебінен 

бірқатар шараларды жүргізуді талап етеді. Рентабельділікті жоғарылату, және өнім де 

ассортиментін жаңарту үшін ішкі мүмкіндіктер де өндірісті жетілдіру жұмылдырады[2]. 

Қазақстанда оған экономикалық шикізаттық бағыттан жоғары технологиялық 

бағытқа ауыстыру күрделі күйінде қалуда, жаңалық енгізуді басқарудың бірыңғай жүйесі 

ретінде инновациялық процессті құрудың критерийлері мен принциптері анықталмаған. 

Инновациялық процесстің тауарлыққа айналу барысында оның екі органикалық 

кезеңін бөліп қарастамыз: а) құру және тарату;  б) жаңалықты диффузиялау болған. 

Біріншісі, негізінен, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар, тәжірибелік өндіріс пен 

өткізуді ұйымдастыру, коммерциялық өндіріс сияқты ғылыми зерттеудің кезеңдерін 

біріктіреді. Бірінші кезеңдегі жаңалықтың пайдалы әсері жүзеге асырылмайды, тек қана 

мұндай жүзеге асырудың алғы шарттары жасалады. Екінші кезеңде қоғамның пайдалы 

әсері жаңалықты өндірушілер, сонымен қатар өндірушілер мен тұтынушылар арасында 

бөлінеді. Жаңалықты енгізу процестерінің үзіліссіздігі нарық экономикасында жаңалық 

енгізу диффузиясының жылдамдығы мен кеңдігіне анықтамалық әсер етеді[3]. 

Сонымен, инновациалық процесстің әртүрлі кезеңдерімен байланысты және осыны 

есепке өзінің басқарушылық ала отырып әрекетін құрастырады. 

Инновациялық қызметін – бұл шығарылатын өнімдердің (тауарлардың, 

қызметтердің) номенклатурасын кеңейту және жаңарту, оларды өндіру технологияларын 

жетілдіру үшін жаңалықтарды, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін және 

құрастырылымдарды пайдалану және коммерцияландыруға бағытталған іс-әрекет. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде инновациялық қызметін негізгі ұғымдары мен мәніне 

анықтама берейік. 

Сонымен қатар, инновациялық қызметін, жиынтығы инновацияларға әкеліп 

жеткізетін, ғылыми, технологиялық, ұйымдастырушылық, қаржылық және коммерциялық 

шаралардың кешенін қарастырады деген қорытынды жасауға болады.  
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Система показателей статистики трудового потенциала предприятия дает 

комплексную характеристику персонала по следующим основным направлениям: 

 численность и состав персонала предприятия; 

 движение персонала предприятия; 

 состав и использование рабочего времени; 

 производительность и экономическая эффективность труда персонала; 

 затраты на рабочую силу. 

Оценка имеющихся трудовых ресурсов базируется на использовании следующей 

информации [1]: 

 объективные характеристики персонала (пол, возраст, место жительства); 

 структурные характеристики (распределение по уровню квалификации, 

продолжительности занятости на данном предприятии; соотношение численности рабочих, 

специалистов и руководителей); 

 перечень задач, выполняемых во время работы, а также их личности, 

характеристики; 

 текучесть и другие характеристики мобильности; 

 потери времени по различным причинам; 

 продолжительность рабочего дня и характер трудовых отношений с данным 

предприятием (полная/частичная; постоянная/временная занятость,: 

односменная/многосменная работа; максимальный/минимальный отпуск и т. д.); 

 трудовое вознаграждение (заработная плата и другие виды доходов, связанные с 

предприятием, их структура и величина); 

 данные о выплатах и услугах социального характера, предоставляемых в 

соответствии с законом, трудовыми соглашениями различных уровней, по инициативе 

работодателя. 

Оценка имеющихся трудовых ресурсов позволяет выявить степень несоответствия 

трудового потенциала производственным задачам и стратегии развития предприятия. При 

этом степень несоответствия оценивается в трех разрезах: 

 количественном (число работников); 

 качественном (например, степень соответствия профиля образования 

производственным задачам); 

 организационно-правовом (соответствие занятых спецификациям работ и 

основным характеристикам трудовых отношений). 

Прогнозирование и планирование потребностей в трудовых ресурсах базируется на 

использовании данных, полученных на предыдущем этапе.  

Использование трудового потенциала характеризуют следующие показатели [2] 

1. Количество отработанного времени 1 работником в течение года. Этот показатель 

сравнивается с нормативным фондом времени (чел.- дн., чел. - ч). 

2.Коэффициент использования трудового потенциала по годовому рабочему 

времени как отношение фактически отработанного времени к возможному фонду времени. 

3.Уровень вовлечения трудовых ресурсов в производство (или коэффициент их 

участия в производстве) определяется отношением трудовых ресурсов, участвующих в 

производстве, к наличным трудовым ресурсам. 
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4. Коэффициент использования рабочего времени дня рассчитывается как 

отношение фактически отработанных часов в течение дня к установленной 

продолжительности рабочего дня [3]. 

С учетом нашей позиции к перечисленным выше показателям следует добавить 

показатели производительности и эффективности трудового потенциала. 

Уровень перечисленных показателей отражает качество организации производства 

и управления предприятием и его подразделениями, качество технического и 

технологического обслуживания рабочих процессов, дисциплину труда, степень 

материальной заинтересованности работников в результатах труда и другие факторы. 

Экономическая эффективность использования трудового потенциала предприятия 

характеризует производительность труда, которая определяется количеством продукции, 

произведенной в единицу рабочего времени, или затратами рабочего времени на 

производство единицы продукции либо выполненной работы. Производительность труда в 

широком понимании - это способность конкретного работника производить продукцию и 

оказывать услуги. 
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Как было показано во второй главе существующая система оплаты труда на 

предприятии неэффективна, так как заработная плата работников относительно мало 

зависит от результатов их труда. И в качестве возможного варианта совершенствования 

организации и стимулирования труда я предлагаю ввести бестарифную систему оплаты 

труда. 

Бестарифный вариант организации заработной платы ставит заработок работника в 

полную зависимость от конечных результатов работы трудового коллектива. Данную 

систему рекомендуют применять там, где: 

- имеется возможность точно учесть эти конечные результаты; 

- есть условия для общей заинтересованности и ответственности за конечные 

результаты работы трудового коллектива; 

- члены трудового коллектива достаточно хорошо знают друг друга и полностью 

доверяют своим руководителям; 

- относительно небольшой коллектив с устойчивым составом работников, включая 

руководителей, специалистов и служащих [1]. 

Учитывая все эти условия, данная бестарифная система оплаты труда для 

изучаемого мной производства выглядит предпочтительнее.  

Предлагаемый вариант бестарифной системы имеет следующие характеристики: 

- уровень оплаты труда работника полностью зависит от фонда заработной платы, 
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начисленного по коллективным результатам труда; 

- каждому работнику присваивается постоянный (относительно постоянный) 

коэффициент, комплексно характеризующий его квалификационный уровень и 

определяющий в основном трудовой вклад работника в общие результаты труда. При этом 

учитываются данные о предыдущей трудовой деятельности работника или группы 

работников, относимых к этому квалификационному уровню [2]; 

- каждому работнику присваивается коэффициент трудового участия в текущих 

результатах деятельности, дополняющий оценку его квалификационного уровня. 

Введение бестарифной системы оплаты труда на предприятии предполагает 

следующие мероприятия: 

1. Издание приказа по предприятию о подготовке к переходу на новую модель 

оплаты труда, где излагаются основные причины необходимости преобразовании в 

организации заработной платы, суть и достоинства вновь избранной системы стиму-

лирования и мотивации трудовой деятельности, главные мероприятия, которые 

необходимо реализовать, с указанием сроков и ответственных за их выполнение; 

утверждается состав комиссии по проведению подготовительной работы и т.д. 

2. Расчет коэффициента квалификационного уровня для каждого работника [3]. 

При бестарифной модели организации заработной платы квалификационный 

уровень рассматривается шире, чем общепринятое понимание квалификационного разряда 

у рабочих или должностной категории у специалистов, руководителей и служащих. 

При этом из расчета средней заработной платы рекомендуется исключить случайные 

и несистемные выплаты, а учитывать следующие основные: 

- премии за основные результаты деятельности, выплаченные работникам по 

действующим системам премирования; 

- надбавки за работу в многосменном режиме (если работники систематически 

работают посменно); 

- доплаты за совмещение профессий, расширение зон обслуживания и аналогичные 

выплаты; 

- доплаты за повышенную интенсивность труда; 

- доплаты за руководство бригадой; 

- доплаты за условия труда (в случаях, когда они не включены в тарифные ставки и 

расценки и учитываются отдельно); 

- оплату за выслугу лет и стаж работы в экологически неблагоприятных районах и 

приравненных к ним местностях и т.д. 

Такой подход позволяет определить объективно необходимые в конкретных 

производственных условиях соотношения в оплате труда работников, исходя из функций в 

процессе производства. При необходимости эти функции уточняются.  

Соотношения, определенные на основе фактической средней заработной платы 

работников, не всегда достаточно объективно отражают различия в их квалификационном 

уровне. Это особенно важно учитывать для специалистов, отдельных групп рабочих. 

Такой подход к тарификации работников позволит, на наш взгляд, наиболее 

справедливо оценить рабочее место и возложенные на работника функции и правильно 

установить соответствующий разряд оплаты и определить тарифную ставку и соотношения 

между ними. 
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Нарықтық   қатынастарға  өту – адамның  еңбек  ететін ортасының  экономикада  

елеулі, терең  болуын  талап  етеді. Бұл жерде  өндірісті  күшейтуге   бетбұрыс  жасау  керек; 

әр  кәсіпорынды, ұйымды, фирманы  экономикалық  өсудің  сапалық  факторларын  толық  

және  бірінші  кезекте   пайдалануына  бағыттау керек. Соның  арқасында  жан–жақты  

дамыған  өндірістік  күші  мен  өндірістік  қарым – қатынасы, жақсы  қалыптастырылған  

шаруашылық  механизмі  бар, жоғары  деңгейде  ұйымдастырылған  және  тиімді  

экономикаға  өту  қамтамасыз  етілуі  керек [1]. 

Қоғамдық  өндірістің  тиімділігін  жоғарылататын, оның  жоғары  тиімділігін  

қамтамасыз  ететін  маңызды  фактор – ғылыми  техникалық  прогресс болып  табылады. 

Соңғы  уақыттарға  дейін  ғылыми–техникалық  прогресс  эволюциялық  түрде  өтіп  жатты. 

Бұл  жерде  жұмыс  істеп жатқан  технологияға  машиналар  мен  қондырғыларды   бөлікті  

модернизациялауға  айрықша  көңіл  бөлінді. Ал бұл  шаралар  анықталған, бірақ  елеусіз  

нәтиже  беріп  отырды. Жаңа  техниканы  зерттеу  мен  енгізу  шараларын  қолдау да  

жеткіліксіз  болды. Қазіргі  нарықтық  қатынастарды  қалыптастыру  жағдайларында, 

саналы, революциялық  өзгерістер  қажет: ол  ғылым мен  техниканың  жетістіктерінің  

негізінде  халық  шаруашылығының  барлық  салаларында  түпкілікті  түрде  қайта  

жасақтандыру  деген  мағынаны  білдіреді[2]. 

Ғылыми-техникалық  прогрестің  маңызды  бағыттары: 

1. Жетілген  прогресивті  технологияны: мембраналық, плазмалық, лазерлік, 

шамадан  тыс  жоғары  қысымдар  мен  импульстік  күштер  технологияларын  кеңінен  

игеру. 

2. Өндірісті  автоматтандыру – роботты  техниканың, ротарлы  және  ротарсыз  

конфейерлі  тізбектің, икемді  автоматтандырылған  өндірістің  тез  дамуы – олардың  еңбек  

өнімділігінің  жоғары  болуын  қамтамасыз ететін  факторлар. 

3. Жабын материалдар  өнімдерінің, пластмассаның, композиттердің, метал  

ұнтақтарының, керамиканың  және  тағы  басқа  жетілген  конструкцияның  

материалдарының  жаңа  түрлерін  жасау  және  қолдану[3]. 

Нарықты  экономикаға  өту  жағдайында, оның  бастапқы  сатысынан  бастап  

өткізілетін  ғылыми–техникалық  шараларының  маңызы  зор. Кәсіпорынның  ұжымы, 

олардың  басшылары  ең  алдымен  еңбектегі  материалдық  қызығушылыққа  баса  назар  

аударады. Салық   төлегеннен  кейінгі  пайданың  едәуір  бөлігі  тұтыну  қорына  

аударылады. Қазіргі  таңда  ол дұрыс  емес. Нарықтық  қатынастарының  дамуына  қарай, 

кәсіпорындар  болашақты  есепке ала  отырып, өндірістің  дамуына  көп  көңіл  бөледі  және  

шығаруға керекті  қаржы  немесе   басқа  құралдарды  дұрыстап  бөледі  деп  ойлаймыз. 

Қорытындылай келе, нарықты  экономиканың қалыптасуы  барысында  өндірістік  

тиімділікті  жоғарылататын  барлық  факторлардың  мүмкіндіктері кеңейіп  келеді. Осының 

нәтижесінде  ғана  реттелетін  дамыған  нарықтық  шаруашылық  қалыптасады. 
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Нарықты  экономика  жағдайындағы  кәсіпорындардың, фирмалардың  шаруашылық  

ісін  бағалаудың  негізгі  белгісі – кәсіпорындардың  қорларға  қатысты  пайдасы  мен  

рентабельділігі. 

Өнеркәсіптік өндірістің  тиімділігі -  кәсіпорынның   қысқа, орта, ұзақ  

мерзімдердің  нәтижелеріне  бағытталған  кәсіпорын  әзірлеген  стратегиясына   тәуелді 

экономикалық  категория  болып  табылады. 

Өндіріс  тиімділігін  арттыру  үрдісінде  негізгі    қағидаларды  ескерген  жөн: 

 шығармашылық  көзқарас – кәсіпорын  болашағын  көре  білу; 

 инновация – техника мен  технологияны  жаңарту; өндірістік  ұйымдастыру  және 

нарық  саясатын  жаңарту; 

 икемділік   және  бейімделгіштік -  нарық  талаптарына  сәйкес  үнемі  өзгерістер  

енгізіп  отыру; 

 кәсіпорын  қызметінің   үнемі  есебін  және  бағалауын  жүргізіп  отыру; 

 кәсіпорын  дамуының   әлсіз  және  күшті  жақтарын  өзіндік  бағалау; 

 кәсіпорын  стратегиясын  жүзеге  асыру; 

 ресурстық  мүмкіншіліктерге  сәйкес  білу; 

 персоналды   ынталандыру. 

Өндіріс  тиімділігін арттыру жолдарын  қарастыру  әр  факторды  жеке – жеке  

есепке  алуды  ғана емес, сонымен  қатар  оларды  тиімді  үйлестіру, өзара  толықтыру  

әдістерін  табуды  талап  етеді. Ең  жаңа  техника  нашар  ұйымдастырылған  өндірісте  

күтілген  нәтижені  бермейді, ұйымдастыру үшін  менеджмент  деңгейі  маңызды  орынды  

алады. 
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При выборе маркетинговой стратегии существенную помощь менеджеру могут 

оказать признаки и классификация стратегий. Особенность данной классификации 

заключается в выделении признаков, комплексно характеризующих не лишь будущее 

положение компании на рынке, однако и пути его достижения. 

Признаки, определяющие характер производственно-хозяйственной деятельности, 

ее функциональное назначение, место в экономике страны, ключевые проблемы, решаемые 

в данной сфере, вид бизнеса, стадию развития компании, имеют интеграционный характер 

и формируют социально-экономическую и организационно-правовую базу для разработки 

реальной маркетинговой стратегии компании [1]. 

Вид и масштаб рынка определяют поведение компании в достижении устойчивого 

рыночного положения: расширение и углубление рынка, продвижение товара на новые 

рынки; стратегия конкурентных преимуществ. Критерием такой оценки выступает доля 
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продукции компании на рынке и ее абсолютная и относительная величины. Чаще всего в 

качестве методологического принципа в данном процессе выступает жизненный цикл 

товара: выведение на рынок, стратегия расширения рынка, рост продаж (стратегия 

проникновения в глубь рынка), зрелость и стабилизация (стратегия осваивания своей доли 

на рынке), упадок (стратегия повышения рентабельности). 

В соответствии с изменением стратегии изменяются приоритеты средств 

маркетинга. На стадии выведения товара на рынок компания обладает небольшое 

количество покупателей, особенно подготовленных и готовых заплатить высокую цену за 

новый товар. Объем продаж небольшой, и при высокой цене прибыль невысока. Реклама 

направлена на сообщение о преимуществах товара для потенциальных покупателей, число 

конкурентов небольшое, затраты на маркетинг высокие [2]. 

Рыночная конъюнктура оказывает главное воздействие на стратегию спроса и 

предложения, т. е. воздействие на производителя. 

Особенности спроса дают основание для применения ряда стратегий рыночной 

политики компании. Стимулирующая стратегия спроса используется для привлечения 

потребителей к покупке товара (услуги), когда интерес к предлагаемому товару снижается. 

В условиях рыночной экономики любая компания особое внимание уделяет 

проблеме оптимизации процесса продвижения товара к потребителю. В конечном счете, от 

результатов реализации продукта зависит успех всей ее производственной деятельности и 

завоевание своего сектора на рынке. Иногда при почти одинаковых характеристиках 

продукта компания может обойти конкурентов именно на этом этапе, сумев лучшим 

образом реализовать свой продукт. Функции товародвижения осуществляются через 

каналы распределения, которые включают все компании, либо всех людей, связанных с 

передвижением и обменом товаров и услуг, являющихся участниками каналов сбыта, либо 

посредниками [3]. 

Канал распределения - это путь, по которому товары движутся от производителей к 

потребителю.  

Маркетинговая стратегия включает в себя выбор целевых рынков, выборцелевых 

сегментов, формирование стратегии позиционирования для этихсегментов на выбранных 

рынках, стратегию управления брэндом и формирование перспективного имиджа брэнда. 

Благодаря ему устраняются длительные разрывы во времени, месте и праве 

собственности, отделяющие товары и услуги от тех, кто хотел бы ими воспользоваться. 

Иными словами канал распределения можно определить как совокупность независимых 

юридических, либо физических лиц, участвующих в процессе движения товара от 

производителя к потребителю. Эти промежуточные субстанции товародвижения получили 

название посредники. 

С экономической точки зрения задача торговых посредников трансформировать 

ассортимент продукции, выпускаемой производителем, в ассортимент товаров 

необходимых потребителям. Производители в огромных количествах выпускают 

ограниченный ассортимент продукции, потребителям же необходим широкий ассортимент 

товаров в небольших количествах.  

Выполняя функции канала распределения, посредники закупают у многих 

производителей большое количество товара. Затем они дробят эту совокупность на мелкие 

части, включающие в себя весь ассортимент продукции, необходимой потребителям. 

Таким образом, посредники играют важную роль в обеспечении соответствия между 

спросом и предложением. Чтобы разобраться в том, что такое маркетинговая стратегия и 

какова специфика ее формирования на компаниях, определимся для начала что из себя 

представляет стратегия в общем.  
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Бәсекелестік күрес жағдайында компаниятауарлары немесе қызметтерінің 

бәсекеқабілеттілігін зерттеп, бағалап отыру нарықты маркетингтік зерттеу үрдісінің 

құрамдас бөлігі ретінде қабылданып, үнемі жүргізіліп отыруы керек. Бәсекелестік 

артықшылықтарды зерттеу – нарықты зерттеудің  аса маңызды құрамдастарының бірі. 

Бәсекелестерге, олардың артықшылықтарына жүйелі, кешенді зерттеу жүргізбейтін 

ұйымның қызметін маркетингке бағдарланған деуге болмайды[1]. 

Бәсекелестерді зерттеу, бәсекенің қаталдық деңгейін зерттеу – бүтіндей нарықтағы, 

оның сегменттеріндегі және аймақтардағы негізгі бәсекелес фирмаларды анықтау, олардың 

өндірісті ұйымдастыру, басқарудағы мықты және әлсіз жақтарын  анықтау, кәсіпорынның 

өзінің бәсеке күресіндегі артықшылықтарын (баға бойынша, сапа, өнімнің техникалық 

деңгейі, сырт көрінісі, қолданудағы ыңғайлылығы, экологиялық тазалығы және т.б.) 

бағалауға байланысты. Осының барлығы SWOT – талдау түсінігінде біріктіріледі [2]. Оған 

келесі элементтер кіреді: 

– тұтынушылар талғамы құрылымының өзгерістерін анықтау; 

– мүмкіндіктерді пайдалану бойынша бәсекелестердің іс-әрекетін бағалау; 

– мүмкіншіліктер мен қауіпке сәйкес кәсіпорынның мақсаттары мен стратегиясын 

анықтау; 

– шаруашылық қызметінің маңызды аспектілері бойынша кәсіпорынның және 

бәсекелестердің мықты және әлсіз жақтарын анықтау; 

– ақпаратты өңдеу нәтижелерін жүйеге келтіру және бизнестегі әлсіз жақтарға күш-

жігерді жұмылдыру; 

– іс-әрекет жоспарын дайындау. 

Бұл талдаудың негізінде бәсекелестерді зерттеу, алынған нәтижені жүйеге келтіру, 

кәсіпорынның нарықтағы жағдайын жақсарту бойынша іс-қимыл жоспарын дайындау 

жатыр. Бәсекелестерді зерттеу әлеуетті тұтынушылардың талғам-талабын, сұранысы мен 

мұқтаждықтарын дұрыс анықтауға мүмкіндік береді. Зерттеу барысында неліктен 

тұтынушылар біздің өнімімізді  немесе қызметтерімізді талғайтындығы, нарықтың біз 

таңдаған сегментінде тұтынушылар өнімнің қандай ерекшелігіне мән беретіндігі, біздің 

қызметтеріміздің бәсекеқабілеттілігін жоғарылату үшін қандай факторлары аса маңызды 

болатындығы, ұйымның ішкі ортасында, яғни өнімде, оны өткізуде, өндірісті басқаруда, 

ұйымдастыруда, техника, технологияда қандай өзгерістер жасау керектігі анықталады. 

Кәсіпорын немесе фирманың бәсекеқабілеттілігі – бәсекеге қабілетті өнім өндіріп, 

өткізу арқылы нақты нарықта сәтті әрекет жасай алу қабілеті.  

Бәсекеқабілеттілікті жоғарылату бойынша іс-әрекет жоспарын дайындау 

функционалдық картаны құрудан басталады[3]. Бұл әдістің мәні «4Р» тұжырымдамасын 

нарықты сегменттеумен ұштастыруда жатыр. Бәсекеге қабілеттіліктің жекелеген 

факторларының тұтынушылар үшін маңыздылығын эксперттік бағалау негізінде 
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біріншіден нарықтың мақсатты сегментін таңдап алуға болады, екіншіден бәсекеге 

қабілеттілікті жоғарылату бойынша іс-әрекет жоспарын дайындауда басым бағыттар 

анықталады, үшіншіден, тұтынушылар қажеттілігін неғұрлым жоғары деңгейде 

қанағаттандыру үшін өнімнің қандай параметрлерін жақсарту керектігі анықталады. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 
1. Бондаренко С.И. Конкурентоспособность продукции металлургического 

комплекса России: моногр. / С.И. Бондаренко. — М.: Научная книга, 2015. — 104 c.  

2. Габибова М.Ш. Пути повышения конкурентоспособности предприятия / М.Ш. 

Габибова // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы III междунар. науч. 

конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). – М.: Буки-Веди, 2015. – С. 85-87.  

3. Гришина Ю.В. Влияние качества на конкурентоспособность продукции 

сельского хозяйства / Ю.В. Гришина // Молодежь и наука. 2016. № 4. С. 136. 

 

 

 

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКОЙ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЯХ 

 

Мәди Н.А. - студент ОП «Менеджмент» 

Ильясова А.А. - к.э.н., доцент 

Алматинский гуманитарно- экономический университет, Алматы, Казахстан 

 

Управление логистической системой в современных зарубежных компаниях 

базируется на исполнении определенных действий, сосредоточенных на достижении 

установленных целей. И проявляется в прогнозировании, планировании, организации, 

регулировании, мотивации, координировании, контроле и учете. 

Анализ деятельности предприятия показывает: логистическое управление на 

предприятиях следует идее непрерывного мониторинга всей цепи логистики. Проведя 

цепочку логистических процедур, руководство предприятий более подробно рассматривает 

работу предприятия. В результате появляется возможность четко видеть результативность 

применения тех или иных ресурсов, улучшить работоспособность сотрудников 

предприятия, а это в свою очередь приведет к успеху само предприятие[1]. 

Использование логистического управления дает возможность предприятиям 

уменьшить излишек продуктов при изготовлении их и реализации, развить оборот 

вложенных финансов, минимизировать себестоимость, удовлетворить потребность 

потребителя. 

Эксперт по логистике предприятия должен иметь официальные полномочия на 

своем посту в иерархии управления предприятием. Это дает ему право принимать действия, 

касающиеся работы предприятия, в том числе и рост, и увольнение персонала. Специалист 

по логистике имеет в своем распоряжении также и приоритет над личностями, 

объединенными с его интеллектом, опытом, а так же способность к налаживанию 

межличностных отношений. 

Но, не смотря на свои полномочия, глава службы логистики предприятия 

подчиняется заместителю генерального директора филиала компании в регионе и 

выполняет все его поручения. Из этого следует, что глава службы логистики имеет высокий 

статус и приоритет полномочий, а так же не имеет зависимости от других служб 

организации. Сотрудник персонала в управлении четко знает свое место в структуре 

правления предприятия, подчиняется непосредственно только своему руководителю и 

приказ о начале работы получает тоже от него же [2]. 

При логистическом управлении на предприятии персонал очень важен. Так как 

работники проходят обучение и в дальнейшем проводят логистические операции сами. 
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Хорошо подобранный персонал под руководством специалиста по логистике приведет 

предприятие к минимизации затрат и к повышению прибыли. 

Управление логистическим потоком в предприятия и  представляет собой 

программный комплекс, который соединяет между собой экспортера, импортера и 

финансовый институт, в рамках которого экспортер предоставляет финансовому институту 

информацию о физическом товарном потоке и задолженности импортера, впоследствии 

подтверждаемую в этом же программном комплексе импортером, что позволяет 

финансовому институту на основе всей имеющейся информации выплатить до 100% 

экспортной выручки экспортеру. Подтверждение инвойса импортером означает его 

согласие на исполнение обязательств перед банком [3]. 

 Предприятия рассматривает несколько вариантов организации материального 

обеспечения компании: первый – получение какого-либо продукта от единственного 

поставщика, второй – от нескольких поставщиков, третий – при каждом случае 

возникновения потребности в продукте он приобретается после «свободного» поиска 

наиболее приемлемого предложения. 

Затраты, которые возникнут при каждом варианте и которые будут считаться 

логистическими, при этом будут значительно отличаться друг от друга. Например, при 

приобретении продукта после «свободного» поиска, как правило, требуется тщательный 

входной контроль на предмет качества, что приводит к соответствующим расходам и 

временной задержке продукта с сопутствующими финансовыми потерями от 

замораживания капитала. При единственном поставщике компания стремится 

гарантировать качество непосредственно у поставщика, избегая затрат на входной 

контроль, но должна привлекать различные службы для организации контроля качества 

производственных процессов у производителя. То есть предъявляемые требования и иные 

задачи вызовут в этих случаях различные затраты и глобальные изменения в структуре 

затрат. 

Таким образом, отсюда предприятия получает необходимость идентифицировать 

затраты как логистические на различных уровнях взаимодействия. Имеется в виду 

взаимодействие как компании с внешней средой, так и внутри самой компании. Перечень 

бизнес-процессов, в которых возникают затраты по обеспечению движения материального 

потока и связанного с ним информационного потока, чрезвычайно широк. 
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Логистикалық ақпарат деп кәсіпорынның логистикалық жүйесін басқару үрдісін 

қамтамасыз ету үшін қызығушылық тудыратын және тіркеу мен өңдеуге жататын 

фактілердің, құбылыстар мен жағдайлардың жиынтығын айтады. 

Қазіргі сәтте логистикалық ақпараттың үш түрлі ұсыну түрі бар: мәтіндік, 

символдық және графиктік. 

Ақпараттың мәтіндік түрі анықталған ретпен орналасқан мәтіндермен және 

символдармен сипатталады.  

Ақпараттың символдық түрі деп символдары – әріптерді. сандар мен таңбаларды 

және тыныс белгілерін қолдану деп түсіндіріледі. 

Ақпараттың графиктік түрі ең сыйымды және күрделі болып табылады. Оған әртүрлі 

түрдегі бейнелер жатқызылады [1]. 

Ақпарат жыл өткен сайын логистикалық өндірістік факторға айналады. ақпараттық 

жедел қолданудың арқасында көлік тізбегінің барлық топтарының келісімділігі есебінен 

тауарларды тасымалдауды жеделдетуге де мүмкін болады.  

Ақпараттық логистиканың анықтамасы (information logistics) кәсіпорында тізбектің 

барлық топтары арасындағы логистикалық жүйелердегі басқарушылық шешімдерді 

қабылдау мақсатымен ақпараттық ағындарды ұйымдастыру мен интеграциялаудың барлық 

мәселелерін меңгерту мен шешуді зерттейтін логистика саласын береді. [2] 

Бастапқыда ақпараттық логистика тек материалды ағынның қозғалысын ақпараттық 

қамтамасыздандыру ретінде ғана қарастырылды. бірақ логистикалық жүйелердің таралым 

мөлшері бойынша ақпараттық логистикалық жүйелерді дамыту мен тәжірибеге енгізудің 

үлкен қажеттілігі арта түсті. 

Ақпараттық логистикалық жүйе кәсіпорынды басқару мақсатында қолданылатын 

жоғары біліктілікті жұмысшылардан, есептеуіш техникадан, анықталған анықтамалардан, 

электронды бағдарламалардан, әртүрлі технологиялардан, өзара байланысты біріктірілген 

ақпараттан тұратын құрылымды білдіреді. 

Ақпараттық логистикалық жүйе деп деректерді сақтау, беру және өңдеу үшін 

арналған ақпараттық жүйені түсінуге болады. 

Кәсіпорында логистиканы қолдану кезінде бағдарламалық жұмыстардың келесі 

бағыттары құрылады:  

– логистикалық бағдарламалық тапсырманы орындау үшін техниканың техникалық 

құралдары айқындалады; 

– техниканың сапалық сипаттамаларға қойылатын талаптар мен қаржылық және 

еңбектік ресурстардың қажетті көлемі анықталады; 

– бағдарламалық тапсырмаларды құрудың негізгі әдістері таңдалынады; 

– бағдарламалық тапсырмаларды орындаудың үйымдастырушылық түрлеріне 

таңдау жүргізіледі;  

– кезеңдер мен жұмыстарды орындаудың желілік модельдері құрылады; 

– бағалау критерийлерінің жүйесі мен әрекеттер мотивациясы құрылады; 

– жұмыс барысын бақылау, есепке алу мен бақылау жүргізу ұйымдастырылады.[3] 

Ағымдық өндірістік және коммерциялық үрдістердегі логистикалық жүйені 

интеграциялау үшін нақты жағдайлар құрылады, ол жағдайлардың арқасында 

логистикалық жүйелер кәсіпорындағы барынша тиімді жүйелер болып табылады. 

логистикалық жүйелердің тиімсіздік мәселесі кәсіпорынның берілген түрдегі өндірісіне, 

өндірістік құрылымының көлемі мен басқа да сипаттамаларына қатысты ақпараттық 
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блокты құру жолымен шешіледі. Бұған өзекті қорлар да (нақты және жоспарланатын 

тапсырыстардың бар болуы, қоймаларды ұстау) және мерзімдері (жеткізілім, өңделім, 

күтілім, тұрып қалулар, мерзімдердің сақталынуы) және т.с.с. жатады. Барлық кәсіпорынға 

деректерді жинау үшін ағымдық үрдістердің көлемі мен мерзімдерін бақылайтын 

құрылғылар мен өлшеуіш құралдар таратылған. Логистикалық жүйе өзінің есептеуіш 

желісіне келесі талаптар айқындайды: көліктік құралдар туралы ақпаратты тез және сенімді 

жинау; ішкі өндірістік ақпараттық жүйені реттеу.  

Қазіргі уақытта серіктестер арасындағы ақпаратпен электронды алмасу 

технологиялары өзекті болып табылады. Жүктерді көлікпен тасымалдауды орындау кезінде 

жүкті сүйемелдейтін құжаттар пакетін құрылады. Интернет желісі арқылы кез келген сәтте 

және кез келген көлемде ақпаратты беру мүмкіндігі пайда болды. Логистикалық жүйе жүк 

жөнелтуші мен жүк алушыға көліктік қызметтердің жағдайын бейнелейтін файлдарға қол 

жетімділік мүмкіндігін ұсынады.  

Компьютерлік технологияның артықшылығы бизнестегі стратегиялық 

артықшылықтарды талдау ұғымымен тікелей байланысты және ақпаратты таратуға ғана 

емес, оны өңдеуге де мүмкіндік беретін телекоммуникациялық технологиялардың 

жетістіктеріне негізделген. Ақпараттық технологиялар өз бәсекелестерінің алдында әрбір 

қадам сайын үлкен артықшылықтарды ұсыны отырып, ұйымға күшті бәсекелестік күреске 

қарсы тұруға көмектеседі. 
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АҢДАТПА. Мемлекеттік қызметшілер төзімділігінің интегралды объективті 

өлшемі өз әріптестерімен және қазақстандықтардың кез келген санаттарымен 

сындарлы субъект — субъектті өзара қарым — қатынас. Мемлекеттік қызметшілер 

мінез-құлқының ведомстволық қағидаларында нақты мемлекеттік органның қызметшісі 

өзінің лауазымдық  міндет терін атқару процесі 

АННОТАЦИЯ. Интегральным объективным критерием толерантности 

государственных служащих является конструктивное субъект — субъектное 

взаимодействие со своими коллегами и любыми категориями казахстанцев. Процесс 

исполнения служащим конкретного государственного органа своих должностных 

обязанностей в ведомственных правилах поведения государственных служащих 

ABSTRACT. An integral objective criterion of tolerance of civil servants is a constructive 

subject - a subjective interaction with their colleagues and any categories of Kazakhstanis. The 

process of performance by an employee of a specific state body of his official duties in the 

departmental rules of conduct for civil servants 
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Ключевые слова: Пути развития государственного служащего. Повышение 
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Қазіргі кезде мемлекеттік қызметшінің төзімділігін арттыруға, оның оң имиджін 

қалыптастыруға бағытталған жұмыс кез келген ұйымда жаппай жүзеге асырылуда. Атап 

айтқанда, кез келген деңгейдегі мемлекеттік қызметшілерді қайты даярлау және олардың 

біліктілігін арттыру курстары ның тақырыптар тізіміне конфессияларылық келісім және 

діни экстремизмге қарсы тұру, конфессияаралық қарым — қатынастардың теоретикалық — 

әдістемелік негіздері, этносаралық қарым — қатынастарды басқару, т.т. тақырыптар 

енгізілген.  Мемлекеттік қызметшілердің төзімділігін қалыптастыру мен дамытуға ықпал 

ететін факторлардың үш тобын атап өтуге болады. 

Біріншіден, мемлекеттік қызметшілердің төзімділігін қалыптастыруға жалпы 

әлеуметтік және кәсіби контекст ықпал етеді.. 

Екіншіден, кез келген саланың қызметкеріне белгілі бір талаптар қалыптасуына негіз 

болатын тиісті нормалардың, төзімділік эталондарының бар болуының және аталған 

нормалардың түзетілуінің ролі зор. 

Үшіншіден, мемлекеттік қызметші тұлғасының бағытталынуы, оның себептерінің, 

құндылықтарының бағдары, сатылылығы, сондай-ақ мемлекет тік қызметшіде төзімді өзара 

әрекеттесу саласындағы білімдер мен дағдылар жүйесінің қалыптасқандығы  төзімділікті 

қалыптастыру мен дамытудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Қазіргі кезде төзімді өзара әрекеттесу саласында біліктілікті арттыруды 

психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету бағдарламасын жүзеге асыру өзекті мәселелер 

қатарында. Қызмет барысында туындайтын және кәсіби өзара әрекеттесу барысындағы 

мемлекеттік қызметшілердің төзімділік деңгейіне ықпал ететін психологиялық 

құбылыстарды есепке алу тиімді. 

Әрбір мемлекеттік қызметшінің, сондай –ақ әрбір ұжымның төзімділігі көптеген 

жағдайларда басшы қаншалықты деңгейде әрбір нақты мемлекеттік қызметшінің 

қызметінде көрініс табатын төзімділікке деген жеке қозғамдама стратегиясы мен 

төзімділікке деген топтық қозғамдама стратегиясын жүзеге асыра алатындыққа да 

байланысты. 

Төзімділікке деген қозғамдама жеке ерекшеліктер мен жеке тұлғаның өзекті 

психикалық жағдайын есепке алып нақтыланады. Әрбір мемлекеттік қызметшіні төзімді 

болуға ынталандыратын және төзімді мінез – құлықтан қанағаттану шылықа жетуге ықпал 

ететін жағдай жасау үшін төзімділік көріністері үнемі жұрт алдында танымал болуы, 

төзімділік қағидаттарын ұстанатын мемлекеттік қызметші өзінің дұрыс істейтіндігін сезіну 

маңызды, сонымен қатар интолерантты, яғни төзімді емес мінез – құлықтарға жол бермеу 

керек. 

Кәсіби және жеке қарым қатынастарда төзімділіктің жоғары деңгейіне жету 

мемлекеттік қызметшілерде психологиялық біліктілік қаншалықты дең гейде 

қалыптасқандығына да байланысты. 

«Төзімділік» ұғымы бір тараптан «өзара әрекеттесу» мен «қатынас» ұсымдарымен 

тығыз байланысты болса, екінші тараптан «төзімділік» ұғымы «ізгілік» пен 

«адамгершіліктің болашағы үшін жауапкершілік» деген түсініктермен өзара байланысты. 

Төзімділік дегеніміз басқаларды олар қандай болса, сондай кейпінде қабылдай алу, олармен 

келісім негізінде өзара әрекеттесіп, іріткі салушы жанжалды жағдайларды «басқа біреудің» 

көзқарасын түсіну мен қабылдап, шеше алу қасиеті.  

Төзімділіктің психологиялық жағының қалыптасуы мен дамытылуына келесідей 

жеке сипаттамалар әсер етеді: сананың, және атап айтқанда ойлау қабілетінің үнқатысуға 

бағытталынуы, басқа адамға құрмет көрсету арқылы қарым қатынас білдірілетін 

қалыптасқан құндылықтар саласы. 
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Жеке тұлғаның мінез — құлқына қатысты төзімділік мінез — құлықтың, қызметтің, 

өзара қарым — қатынастың белгілі бір түрі болып табылады және де коммуникативтік 

төзімділік ретінде белгіленеді. 

Мемлекеттік қызметшілердің төзімділігін арттырылуының өлшемдері, 

көрсеткіштері мен деңгейлері: 

Мемлекеттік қызметшілер төзімділігінің интегралды объективті өлшемі өз 

әріптестерімен және қазақстандықтардың кез келген санаттарымен сындарлы субъект — 

субъектті өзара қарым — қатынас. Аталған интегралды объективті өлшем келесі объективті 

көрсеткіштерде көрініс табады: өзара әрекеттесудің тиімділігі, өзара әрекеттесудің 

мақсаттары мен қаражатта рының, сонымен қатар өзара әректтесудің мақсаттары мен 

нәітижелерінің тепе теңділігі, өзара әрекеттесудің мақсаттары мен нәтижелерінің 

теңгерілуі, өзара әрекеттесудің психологиялық технологиялары қалыптасуының жоғары 

деңгейде болуы. 

Мемлекеттік қызметшілер төзімділігінің субъективті өлшемдері: эмпатияның 

жоғары деңгейі; басқалардың құндылықтарын қабылдай алу қабілеті; жеке тұлғаға қатысты 

маңызы бар қозғамдамалардың қарым — қатынастың тиімді нысандарын іздестіруге 

қатысты қалыптастырылуы; өзара төзімді қарым — қатынасқа деген психологиялық дайын 

болуы; тәуелсіз ойлау, сыни пайымдау және моральді құндылықтарға негізделген ойлау 

ларды әзірлеу дағдыларының бар болуы, шиеленісті жағдайларда өзара әрекеттесу 

міндеттерін сындарлы түрде шеше алу қабілеті, басқаны қабылдауға деген қозғамдаманың 

түсінілуі, қалыптасқандығы және тікелей эмоционалды баға берілуі, өзін — өзі барабар 

бағалау; өзара әрекеттесудің субъект — объектті сипаттамасы; белгілі бір ахуалға қатысты 

эмоционалдық қарым — қатынас; жоғары деңгейдегі рефлексивті белсенділік; сыртқы 

жағдайлар мен сыртқы ахуалдарға тәуелді болмаушылық. 

Мемлекеттік қызметтің жаңа моделінде шет елдердің оң тәжірибесі негізінде 

әкімшілік этиканы басқарудың екі деңгейден тұратын жүйесі әзірле нетін болады. 

Бірінші деңгейде мемлекеттік қызметшілердің жалпы мінез-құлық стандарттарын 

айқындайтын нормативтік құқықтық акт әзірленеді.  

Екінші деңгейде әрбір мемлекеттік органның мемлекеттік қызмет шілері үшін 

мейлінше нақтыланған мінез-құлық қағидалары мен нормалары әзірленеді. 

Мемлекеттік қызмет жүйесінде мүдделер қақтығысы мәселелері бойынша 

заңнамалық база да жетілдірілетін болады. Сондай-ақ, мемлекеттік органдардың бірінші 

басшыларының жауапкер шілігін күшейту, оның ішінде осы органдардағы басшы 

адамдар  сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығын жасаған жағдайда оның орнынан 

түсуіне дейінгі тетік пысықталатын болады. Мемлекеттік қызметтің жаңа моделінде 

мемлекеттік қызметтің негізгі қағидаттары мен ережелерін біртұтас құжатта біріктірген 

жөн, оның қолда нысы мемлекеттік қызметтің барлық түрлеріне, атап айтқанда мемлекеттік 

қызметшілердің негізгі құқықтары мен міндеттерін, оларға қолданылатын шектеулер мен 

әлеуметтік және құқықтық кепілдерді көздейтін мемлекеттік қызмет кодексінде 

қолданылатын болады. 

Бұрын қылмыстық жауапкершілікке тартылған адамдардың мемле кеттік қызметке 

кіру фактілерінің жалпы алғанда азаматтардың мемлекеттік аппаратқа деген сеніміне теріс 

әсер ететінін атап өту керек. 

Осыған байланысты, мұндай адамдардың мемлекеттік қызметке кіру мүмкіндігін 

заңнамалық деңгейде айқындаған жөн. 

Осы шаралар мемлекеттік қызметшілерге қойылатын этикалық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы талаптарды күшейтуге және халықтың мемлекеттік аппаратқа деген 

сенімін арттыруға мүмкіндік береді. 
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АҢДАТПА. Басқару органдарда персоналды  басқару жүйесін анықтау болып 

табылады. Жобада осы мақсатқа жету үшін жергілікті басқару органдарындағы кадр 

саясатын жүргізу әдістері анықталды.Анықталған ақпараттарды негізге ала отырып, 

персоналды тиімді басқару әдістері анықталды.  

АННОТАЦИЯ. Определить систему управления персоналом в органах управления. 

В проекте изложены методы кадровой политики в местных органах власти для 

достижения этой цели. На основании обнаруженной информации были определены 

методы управления персоналом.  

ABSTRACT. Determine the personnel management system in the governing bodies. The 

project outlines the methods of personnel policy in local government to achieve this goal. Based 

on the information found, the methods of personnel management were determined. 

Түйінді сөздер: Персонал басқару. Мемлекет қызмет ынталандыру 

Ключевые слова: Кадровый менеджмент. Стимулирование государственной 

службы 

 

Мемлекеттік қызметшілердің жеке қызығушылықтарын және ұйым 

мұқтаждықтарының теңдігін есепке ала отырып мемлекеттік қызметшілердің қызметін 

тұрақты ынталандыру үрдісі олардың себептері мен мұқтаждықтарын зерттеуге 

негізделеді. 

Мемлекеттік қызметшілерді ынталандыруды материалдық қызықтыру, ең алдымен 

ақшалай қамсыздандыру жүйесі айтарлықтай жоғарылатады. 

Бүгінгі күнге Қазақстанда екі үлкен блокқа бөлінген ынталандыру жүйесі 

қалыптасты: материалдық және материалдық емес. Мемлекеттік қызметшілер рұқсат 

етілген біліктіліктері дәрежесінде қызметтік қарызды орындауға өз күштері мен 

қабілеттерін береді, ынталандырудың монетарлы түрлері соған төлем болып табылады. 

Ынталандырудың монетарлы емес түрлері «клубтық» игіліктермен қамтамасыз ету 

жолымен қажет еңбек нәтижелеріне жету үшін мемлекеттік қызметшілердің 

қызығушылықтарын жоғарылатуға бағытталған. Сондай-ақ, ынталандырудың монетарлық 

емес түрінің құраушыларын жалпы игіліктермен ұсынылған, өйткені олар тек мемлекеттік 

қызметшілерге ғана емес, тұрғындардың басқа санаттарына да қолжетімді  

Бірақ, мемлекеттік қызметшілерді ынталандырудың қолданыстағы жүйесі, тәжірибе 

көрсеткендей, жеткілікті тиімді емес. Мемлекеттік қызметшілерді мадақтау шаралары өз 

алдына еңбек қызметіне жағдай жасамайды, тек тиімді еңбек үшін қолайлы орта жасайды. 

Осыған байланысты, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы 

мемлекеттік басқару Академиясында қайта даярлау және біліктілікті жоғарылату 

курстарында оқыған мемлекеттік қызметшілер арасында 2019 жылдың мамырынан 

қазанына дейін Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметте ынталандыру 

https://www.gov.kz/memleket/entities/almaty-alatau
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жүйесімен қанағаттану дәрежесіне зерттеу өткізілген. Сауалнама үшін зерттеу 

қатысушыларын іріктеу рәсімі үш мақсаттық топты сұраумен сипатталады  

- бірінші мақсаттық топты мемлекеттік қызметшілер құрайды: сарапшылар, 

жетекші мамандар және бас мамандар, барлығы – мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау 

курстарын өткен 146 адам; 

- екінші мақсаттық топты жетекші лауазымдарды алатын мемлекеттік 

қызметшілер құрайды: бастықтар, бастықтардың орынбасарлары, барлығы – мемлекеттік 

қызметшілерді қайта даярлау курстарын өткен 32 адам; 

- үшінші мақсаттық топты Қазақстан Республикасының сот жүйесінің өкілдері 

құрайды: судьялар – біліктілікті жоғарылату курстарын өткен 22 адам. 

Бірінші кезекте мемлекеттік қызметшілердің өз жұмысымен қанағаттануын бағалау 

қажет, өйткені бұл көрсеткішке ынталандыру жүйесі жалпылай негізделеді. 

Мемлекеттік қызметшілерді ынталандырудың құралдар жиынтығы оларды қолдану 

ауқымы сияқты әжептәуір кең. Әлемдік тәжірибенің талдауы жеке секторда 

пайдаланылатын ынталандыру әдістері тиімділіктің жетерліктей жоғары көрсеткіштерін 

беретінін көрсетті. 

Бірақ ынталандырудың кез-келген құралын қолданғанда, материалды немесе 

материалды емес мадақтау болсын, бірнеше маңызды шарттарды ұстану қажет. 

Біріншіден, міндетті түрде материалды және материалды емес қызықтыру кешенін 

пайдалану. Әлдеқайда жоғары деңгейдегі қажеттіліктер жүзеге асу үшін жұмысшылардың 

алғашқы мұқтаждықтарын қанағаттандыру қажет. Ынталандырудың осы түрі негізгі 

болмау керек, бұл мемлекеттік қызмет саласының ерекшелігіне байланысты. 

Екіншіден, материалды емес қызықтыруларға ерекше назар аудару қажет. Бұл ретте 

олардың қызметкерлер үшін әлдеқайда позитивті және айтулы болғаны маңызды. 

Үшіншіден, ұжымдық қызықтыруды («team-building») менсінбеуге болмайды, себебі 

мемлекеттік қызмет жұмысшылар арасында да, түрлі мекемелердің құрылымдық 

бөлімшелерінің арасында да өзара арақатынастың анықталған деңгейін көрсетеді. 

Қорыта келгенде, түрлі қажеттіліктер көп себептерде жүзеге асуы мүмкін, яғни 

қалағанды алу қызықтырудың түрлі элементтері арқылы мүмкін болады. Өз кезегінде 

себептердің әрқайсысы өзара байланысқан, біртіндеп іске асырылатын мақсаттар 

жиынтығымен жүзеге асуы мүмкін. Жеке және мемлекеттік салалар бір-бірінен міндеттер 

сипатымен де, ұжымды қызықтыру тәсілдері бойынша да айтарлықтай ажыратылса да, тек 

коммерциялық саланың төл сипаты болып саналатын ықпал ету тәсілдерін менсінбеуге 

болмайтынын түсіну өте маңызды. Жағдай айтарлықтай өзгерді. Орта өз шарттарын 

келтіреді, сондықтан әлдеқайда тиімді жұмыстың, демек, ұйымның ұжымына әлдеқайда 

тиімді ықпал етудің жаңа жолдарын іздеу қажет. 

Алайда қазақстандық мемлекеттік басқару жүйесіндегі кадрлық саясат және оны 

жүзеге асыру механизмі әлі де жетілдіру жұмыстарын талап етуде. Бұл ретте, Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік қызметі істері агенттігі Төрағасының 2012 жылғы 16 

қаңтардағы №02-01-02-/9 бұйрығымен «Персоналды басқару тиімділігін бағалау 

әдістемесі» бекітілді. 

Персоналды басқару тиімділігін бағалау әдістемесі «Орталық мемлекеттік органдар 

мен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 

органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі туралы» Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 954 Жарлығын іске асыру 

мақсатында әзірленген. Әдістеме орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарында 

персоналды басқару жөніндегі шаралардың тиімділігін анықтауға арналған. 

Мемлекеттік органдардың есептері, статистикалық деректер, осы Әдістеменің 

өлшемдеріне сәйкес келетін бағыттар бойынша уәкілетті органдар жүргізген тексерістердің 

барысында алынған мәліметтер персоналды басқару тиімділігін бағалау үшін ақпарат көзі 

болып табылады. 
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Персоналды басқару тиімділігін бағалау Агенттікке Әдістемеге сәйкес мемлекеттік 

органдар жолдаған ақпаратты талдау, мемлекеттік қызметшілердің арасында сауалнама 

жүргізу арқылы жүргізіледі . 

Персоналды басқару тиімділігін бағалау үшін қажет ақпарат көздері: 

- мемлекеттік органдардың статистикалық деректері; 

- осы Әдістеменің өлшемдеріне сәйкес келетін бағыттар бойынша уәкілетті 

органдар жүргізген тексерістердің барысында алынған мәліметтер; 

- мемлекеттік қызметшілерге жүргізілген сауалнамалардың нәтижелері болып 

табылуы мүмкін. 

Мемлекеттік органның персоналды басқару тиімділігін бағалау мынадай өлшемдер 

бойынша іске асырылады: 

- адам ресурстарын пайдаланудың тиімділігі; 

- мемлекеттік қызметшілерді оқыту; 

- мемлекеттік органдардағы сыбайлас жемқорлық деңгейі; 

- мемлекеттік қызметшілердің қанағаттану деңгейі. 

Кадрлармен жұмыс істеудің бірыңғай жүйесі, ең алдымен, қызметкерлерді іскерлік 

және жеке басының қасиеттеріне сәйкес кәсіби және қызмет бабында өсіру, олардың 

қабілеттері мен бейімділіктерін ғылыми негізде зерттеу, сондай-ақ әкімшілік мемлекеттік 

қызметшілерді зерттеудің іс жүзіндегі тетіктері жоқ. Кадрларды жаңарту дұрыс жүргізілген 

жағдайда мемлекеттік қызметшілердің құрамын жасартуға, оларды көлденең шкала 

бойынша ауыстыру тәжірибесін кеңейтуге ықпал етеді.  
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Персоналдарды дамытудың міндеті мекемедегі басқарушылық шешімдерді 

қабылдауға талап етілетін жеке жұмыс күшіне нақты инвестицияларды бағалау қажеттілігі 

табылады. 

Сондықтан осы концепцияға сәйкес өндірістің табыстылығы, көбінесе, тек қана 

жұмыс күшінің тізімі мен кәсіби-квалификациялық құрамына және техника мен технология 

талаптарына байланысты емес, бірақ жұмысшыға тұлға ретінде көзқарасты есепке алуды 

талап ететін жұмысшыларды уәждеу деңгейіне, олардың мүдделерін есепке алу дәрежесіне 

де байланысты болмайды:  

1) еңбек құрамдылығын жоғарлату,  

2) еңбек жағдайларын жақсарту,  

3) адамның жеке ынтасын жүзеге асыру,  

https://www.gov.kz/memleket/entities/qyzmet?lang=kk
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4) өмірлік мақсаттар арасында жұмыс орны жөнінде оның елестетуі және т.б. 

Сонымен, персоналдарды басқару мәнінің бастысы - бұл мекеменің тиімді қызметін 

қамтамасыз ету мақсатында жұмысшының (жұмыс күшінің) еңбек сапаларын қолдану үшін 

жағдай жасауға, мекеме деңгейдегі жұмыс күшін бөлу, қайта бөлу, жетілдіру процесіндегі 

өзара байланысты ұйымдық - экономикалық және әлеуметтік шаралар көмегімен жоспарлы 

және жүйелі ұйымдық ықпал ету[1]. 

Басқару механизмі деп мекеме мұқтаждығына қажетті талап етілетін 

жұмысшылардың саны мен сапасын және нақты уақытта қамтамасыз етуге бағытталған 

басқару органдарының жүйесі, құралдары мен тәсілдері түсіндіріледі. Басқару 

мақсаттарына нақты принципттер мен әдістерді жүзеге асыру жолымен қол жеткізуге 

болады. 

Басқару процесіндегі адамдардың саналы қызметінің тұрақты ережелері сияқты 

басқару теориясындағы принциптер объективті заңдардың негізделген. Мұнда әдістер 

принциптерді жүзеге асыру түрі ретінде болады. 

Жалпы түрдегі принциптер теория, оқулар және ғылымдардың бастамасы ретінде 

көрініс табады[2]. 

Персоналдарды тиімді басқарудың негізгі болатын принципттер көп түрлі. Олар көп 

деңгейлі мінезді (жалпы ,жеке, арнайы, бөлек) болады және әртүрлі қызмет орталарында 

(бүкіл қоғам, сала, мекеме, бөлек жұмысшы көлеміндегі еңбекті басқару) қолданылады.  

Персоналдарды басқару инструменті ретінде жалпы принциптердің қатарында 

мыналар ерекшеленеді: ғылымдық, жоспарлық, жүйелік, үзіліссіздік, нормалдық, 

үнемділік, қызығушылық, жауапкершілік және т.с.с. 

Кадрлық құрамды немесе кадрлар мәселесін зерттеу мақсатында ұғымдар (әлует, 

кадрлық саясат және т.с.с.) мен категорияларжүйесі өңделеді және осының негізінде 

қабылданған категориялар қиылысындағы кадрлық мәселелерді дамыту динамикасы, 

жақтардың сандық және сапалық құрылымын мінездейтін ақпараттар жинауды 

ұйымдастыру. 

Тиімді басқару үшін зертелінетін процестің жүзеге асырылу механизмін, оны 

өзгеріске ұшырататын барлық факторлар жүйесін, сонымен қатар осы факторларға әсер 

ететін құралдарды білу қажет[3]. 

Сонымен, персоналды басқару кадр саясатын, таңдау, бағалау, ұйымдастыру, 

бейімделу мен кардларды оқытуды қамтитын жүйе ретінде қарастырылып, кәспорынның 

басты нормативтік құжаттарында көрініс табуы керек. Жалпы персоналды басқарудың 

бірнеше ерекшелігі бар. Персоналды тиімді басқару негізінен кеңседе болатын әртүрлі 

процедуралар мен ережелерге қарағанда, практикалық қызметке бағытталған. Персоналды 

басқару шарушылық қызметіндегі мәселелерді, персоналдың дамуын, еңбек жағдайын 

жетілдіруді қолдай отырып, олармен байланысты проблемаларды шешуге басты назар 

аударады. Сонымен бірге ол жеке қызметшіні жеке тұлға ретінде қарастырып, оның 

жекелеген қажеттіліктерін қанағаттандыруға тырысады. Әрбір кәсіпорынның, фирманың 

ұзақ мерзімдік стратегиясында адам факторы қашан да ескеріледі.  
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Реклама — двигатель торговли. Это стало аксиомой еще в двадцатом веке. Но 

сегодня для того чтобы поддерживать, увеличивать и стимулировать продажи, одной 

рекламы будет недостаточно. На помощь ритейлерам и производителям приходит 

мерчандайзинг — комплекс мер, направленный на увеличение объемов продаж.  

Чтобы бизнес мог эффективно продавать товары и услуги важно сделать свой товар 

видимым и привлекательным для непосредственного потребителя. Науку о том, как 

привлекать внимание покупателей, называют мерчандайзингом. Чаще всего мерчандайзинг 

ассоциируется только с розничными продажами. Однако метод применим в самых разных 

областях: в сфере услуг, оптовой торговле, электронной коммерции.[1] 

Понятие «мерчандайзинг» появилось в  Казахстане относительно недавно, но 

продавцы быстро поняли, что игнорировать этот метод коммуникации с клиентом нельзя. 

Владельцы торговых точек не могли не отметить, как быстро растут продажи там, где 

соблюдаются технологии выкладки продукта. Эти правила достаточно просты. Все они 

учитывают тот факт, что большинство покупателей, пришедших в магазин, не имеют 

времени на то, чтобы проанализировать свойства каждого товара или выслушать мнение 

продавца о том, чем хорош тот или иной продукт. Следовательно, такого покупателя можно 

заинтересовать только экспозицией — то есть правильной выкладкой товара в торговой 

точке. Такой, которая вызовет у человека желание немедленно купить товар. При 

правильной выкладке результат может впечатлить даже скептика: по данным 

Международной ассоциации рекламы, в магазинах, где соблюдаются правила 

мерчандайзинга, продажи увеличиваются на внушительные 300%! [2] 

Факты о мерчандайзинге и немного вдохновения: 

⠀1.Не найдя ценника рядом с Вашим товаром, покупатель в 90% случаев передумает 

его покупать 

⠀2.Покупатель в среднем тратит на покупки в магазине 25 минут  т.е. за это время 

он должен успеть увидеть Ваш товар и купить его 

⠀3.Человеческий глаз способен воспринять продукт, если рядом располагается как 

минимум 3-5 однотипных пачек 

⠀4.Покупатели оставляют больше денег в тех магазинах, где произведен 

качественный мерчандайзинг 

⠀5.60-70% принятий решений о покупке товара происходит в самом магазине [3] 

Основная цель мерчандайзинга не отличатся от целей других рекламных 

мероприятий: это повышение продаж, которое,  достигается путем стимулирования у 

покупателя желания приобрести продвигаемый товар. Немаловажной целью считается 

также продвижение продукции определенного бренда в розничных сетях и формирование 

лояльности покупателя к торговой точке, отдельно взятому бренду или производителю.  

Что  же нужно сделать для того, чтобы мерчандайзинг «заработал»? Есть несколько 

простых принципов: 

Обеспечьте четкую логистику. То есть определите необходимый вашей торговой 

точке запас товара на определенный срок, продумайте экстренные каналы поставки, 

которые можно будет задействовать в случае форс-мажора (то есть в том случае, если товар 

на витрине будет раскуплен раньше запланированного срока). 

mailto:zhmyrzahmetova@mail.ru
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Позаботьтесь о представлении товара. О торговом оборудовании, рекламных 

материалах и порядке выкладки товара в торговом зале. 

Не забывайте об атмосфере. Ведь это только кажется, что люди не обращают 

внимания на такие детали, как фоновая музыка или освещение. Важно всё, даже аромат и 

температура воздуха в магазине. [1, с.3] 

Как и в любой другой сфере, в мерчандайзинге есть свои «фишки», помогающие 

продавать больше: 

«Золотая полка».  Самый важный пункт! Это место находится на уровне глаз 

покупателя и слегка ниже. Именно в этом месте товар уходит быстрее всего .[4] Так 

называют витрину, первой попадающей в поле зрения покупателя. Различные исследования 

доказали, что прежде всего покупатель глядит на полку, расположенную немного ниже 

уровня глаз. Это и будет наиболее «продающее» место. Однако нужно учитывать 

аудиторию товара.[2] Необходимо помнить, что все покупатели разного роста. Именно 

поэтому детские товары и игрушки отлично уходят с таких, казалось бы, неинтересных 

мест, как нижние полки. Маленькие покупатели умудряются побросать оттуда в корзину 

родителей немало самых разнообразных и ценных, на их взгляд, товаров.[4] 

«Движение глаз». А теперь представьте, как большинство людей читают тексты 

,ведь точно также покупатели «читают» и  полки — взгляд прямо, акцент на центр и потом 

движение вправо. Следуя такому принципу, можно размещать приоритетные товары на 

уровне глаз, прямо по центру, далее по степени убывания приоритета вниз и вправо. 

«Фокусный пункт». Тут отчасти работает теория движения глаз, когда 

первоначальное внимание покупателя фокусируется на центре полки или чуть правее. Это 

место будет самым «прибыльным» фокусным пунктом и здесь можно разместить 

продвигаемый продукт. 

 «Обратные часы». Суть этого приёма базируется на преобладании правшей среди 

людей. А правши в процессе движения по торговому залу идут против часовой стрелки. 

Следовательно, можно выкладывать товары по данному маршруту с учётом их значимости 

— сначала самые дорогие, далее подешевле и самые дешёвые в конце пути. 

 Это лишь малая доля применяемых фишек. Есть много иных приёмов. Кроме того, 

крупные компании специально проводят различные исследования поведения покупателей, 

анализируют привычки клиентов и стараются определить самые частые сценарии покупок. 

Изучив принципы, обратимся к типам мерчандайзинга. Каждый из них следует 

одной цели — увеличить продажи. 

Перекрестный мерчандайзинг — это выкладка продукции в торговом зале таким 

образом, что товары дополняют друг друга. Это когда к одному товару мы продаем другие, 

сопутствующие. Например, вы покупаете велосипед. К нему вам предложат насос, камеры, 

флягу, велокомпьютер, перчатки, шлем.Или вы, предположим, выбираете стейк. К нему 

заботливый мерчандайзер уже разместил рядышком соус. Для того чтобы покупатели 

совершенно точно не промахнулись, мерчандайзер должен создать так называемую 

тематическую зону: это могут быть товары для дома, или «Всё по уходу за одеждой и 

обувью», «Товары для животных». В итоге всем хорошо.Покупателю  не нужно ходить по 

всему магазину, рискуя что-то забыть, а магазин радуется растущему среднему 

чеку.[5]Также в рамках перекрестного мерчандайзинга создаются отдельные промозоны, в 

которых выставляют товары, вызывающие ассоциации с конкретной ситуацией. 

Вспомните, как это делают большие мебельные супермаркеты — оборудуют, например, 

кухню, где выставляют и выкладывают всё: от столов и стульев до полотенец и ваз с 

цветами.И таким образом обращают внимание покупателя на все товары секции. 

Визуальный мерчандайзинг использует освещение, запахи, звуки и музыку, чтобы 

создавать в магазине особую атмосферу. Если скомпилировать их правильно, покупатели с 

удовольствием задержаться в магазине гораздо дольше, чем планировали.[1]Зайдите в 



72 
 

гипермаркет под Новый год — и вы очутитесь на празднике, в рождественском 

голливудском кино, где играет старая музыка, пахнет мандаринами и ёлкой, уютно мигают 

огоньки. Как тут не набрать подарков для всех близких и тысячу мелочей в придачу. А ведь 

пришли мы исключительно ради десятка яиц для оливье.[5, с2] 

Технический мерчандайзинг -услуги, предполагающие доставку и установку 

рекламных материалов и оборудования в торговых точках. Это баннеры, промостойки и так 

далее. Другими словами, оборудование, которое поможет выделить товар и увеличить 

сумму покупки каждого клиента.[6]Вспомните  водителей,которые  колесят по городам и 

весям с самым разнообразным оборудованием. Это и стеллажи из картона, и стопперы, и 

мобайлы, и, даже когда вообще нет места для размещения, приходят на помощь торцы. Они 

навешиваются на боковины полок и создают приметные новые места для вашего товара.[4,с 

4] 

В мерчандайзинге существует не один десяток правил. Все они основаны на 

исследованиях потребительского поведения, наблюдениях за покупателями и особенностях 

человеческой психологии. При грамотном применении правила мерчандайзинга упрощают 

продвижение продукции в торговых точках. 

Приведу несколько популярных правил: 

 Товар с истекающим сроком годности нужно располагать ближе к 

потребителю. Это помогает сократить количество просроченной продукции.Так удается 

избежать списания товара и повышения уровня его продаж. 

 Продукты на витринах размещают лицевой стороной к покупателю и так, 

чтобы они не загораживали друг друга.Упаковка должна хорошо просматриваться, не 

перекрываться другой продукцией, хорошо считываться. Смысл в том, чтобы потребитель 

сразу увидел продукт целиком с наиболее привлекательной стороны. 

 Товар должен быть легко доступен. Это и свободный путь к нему по залу, и 

простой доступ на полке. 

 Премиум-товары лучше располагать отдельными зонами, дополнительно 

привлекая внимание к месту размещения. 

 Продукты с сильным запахом желательно располагать на отдельных 

витринах, они не должны мешать восприятию другой продукции. И уж тем более нельзя 

размещать поблизости несколько продуктов с разными запахами. 

 Ценники должны быть максимально информативными. В идеале потребитель 

должен найти все необходимые сведения, не прибегая к помощи продавца.[7]Информация 

должна быть понятной, читаемой. Нельзя делать из ценника шараду: обычно это приводит 

к отмене покупки на кассе. 

 Выкладывать товары нужно так, чтобы покупатель как можно дольше ходил 

по торговому залу. Наиболее яркий пример — хлебная продукция в одном конце зала, а 

молочная — в противоположном.Чем дальше товар от кассы, тем больше вероятность, что 

средний чек будет увеличен. Вспомните, как сами, идя за хлебом, наполняете тележку 

продуктами, о которых до входа в магазин даже не помышляли. Идеальный маршрут: вход 

— справа, а кассы — слева. Также на входе можно повесить рекламу акционных товаров 

без указания их местонахождения в торговом зале — так маршрут покупателя станет еще 

длиннее. 

 Крупные товары стоит располагать внизу, а мелкие — наверху. Почему? Во-

первых, так их удобнее брать, а во-вторых, визуально это приятнее. 

 Товар, который нужно сбыть, стоит выделить из числа остальных. Для этого 

располагаем его на самой выигрышной полке, помечаем особыми ценниками или же вовсе 

выносим их на отдельный стенд. .[6] 

Главные ошибки в мерчандайзинге 
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Главнейшая ошибка — размещать товары так, как удобнее вам, а не покупателю. В 

данном случае все мысли должны быть направлены на удобство покупателя, нужно 

продумать, как завладеть его вниманием и мотивировать на покупку. Но это не 

единственная ошибка, их гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. 

 Слишком узкий проход между стеллажами. Порой, между ними невозможно 

протиснуться с тележкой и рассмотреть товар. Нужно экспериментировать с размещением 

стеллажей осторожнее, не размещать пирамиды из бутылок с алкоголем и молоком в и без 

того узких пространствах. Помните: чем свободнее проходит покупатель, тем лучше. 

 Недостаточное освещение. Причем зачастую оно бывает как во всем торговом 

зале, так и на отдельных полках. Освещение должно отличаться: зал лучше подсвечивать 

люминесцентными лампами, а товары — металлогалогеновыми. 

 Отсутствие данных о товаре. Цена, состав, срок годности — все это должно 

быть в свободном доступе. Если покупатель этого не находит — он раздражается и 

отказывается от покупки. Также стоит контролировать актуальность информации: 

особенно это касается цен. 

 Размещение товара на слишком высокой или слишком низкой полке. При 

выкладке продукции стоит помнить о золотой полке. Не нужно экономить на пространстве, 

лучше подумать об удобстве потребителя. 

Каждая из обозначенных техник имеет значение при достижении цели — продаж 

товаров. Все, от униформы сотрудников до запахов и звуков в торговом зале, влияет на 

впечатление покупателей и их желании приобрести товары. Мерчандайзинг — это не 

просто выкладка товара на полки в произвольном порядке. Это целая наука, 

основывающаяся на ключевых исследованиях в области психологии и маркетинга. Каждое 

правило и техника связаны с многочисленными и многолетними экспериментами, поэтому 

пренебрегать ими нельзя.[8] 

Эксперты утверждают, что грамотный подход к выкладке товаров в целом 

увеличивает шансы на дополнительные продажи на 15%. Если при этом выбрано удачное 

расположение, а цветовая гамма привлекает внимание покупателя – это еще 25%. 

Потребители принимают окончательное решение о покупке прямо в торговом зале. Это 

означает, что удачный мерчандайзинг играет существенную роль в увеличении продаж. 

    Существует тысячи нюансов выкладки товаров. Некоторые методы эффективно 

работают на одну аудиторию, но могут оказаться бесполезными для 

другой.[2]Мерчандайзинг требует внимательности и оперативности принятия решений. 

Только в случае соблюдения строгих правил можно добиваться хороших результатов, 

повышать средний чек и говорить об эффективности этого инструмента. 

Самый главный постулат — ориентация на клиента. Демонстрируйте товары «по 

науке» и рост продаж не заставит себя ждать. 

Мерчандайзинг важно использовать в любом магазине. Речь идет не только о 

продуктовых магазинах, но и о тех, где продается одежда и обувь, техника, различного рода 

аксессуары и т. д. Соблюдая определенные правила, торговые организации значительно 

увеличивают показатели продаж, а вместе с тем и общую выручку. 

Нельзя делать мерчандайзерами простых сотрудников, например, кассиров. Это 

должны быть обученные люди, которые знают все стандарты и какую технику лучше 

применить сейчас, а какую — позже. Он должен чувствовать клиентов, уметь 

предугадывать их мысли и заставлять эту информацию работать на конкретный бренд или 

торговую точку в целом.[9] 

Исследования доказывают, что благодаря мерчандайзингу потребители не просто 

покупают гораздо больше, чем изначально планировали – они остаются довольными 

покупкой. Если в одних магазинах покупатели приобретают только самое необходимое, а в 
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других наполняют корзину дополнительными продуктами, то разница между ними в том, 

что кто-то использовал технику мерчандайзинга, а кто-то – нет. 
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 С позиции маркетинга и вообще производственно-коммерческой деятельности 

огромную роль играют при обновлении товара и продвижении его на рынок 

цветообозначения. 

По оценкам маркетологов, при выборе изделия, при покупке для себя покупатели 

обращают значительно больше внимания на цвета продукции. 

Цвет – простейшее средство для вариации продукта. 

Цвета влияют на психику человека, его настроение, успокаивают или возбуждают, 

делают продукт тяжелым или легким в восприятии. И действительно, каждый цвет имеет 

для большинства людей какое – то одно общее значение, независимо от воли и желания, 

личных предпочтений или культурных традиций. В одном американском руководстве по 

цветопсихологии (наука о воздействии на человеческую психику и восприятии различных 

цветов и их сочетании) сказано:  

«Отвлекитесь от любимого цвета вашего автомобиля, мы будем говорить совсем о 

другом».      

В переводе с американского на русский это означает: забудьте о том, какой цвет идет 

вашим глазам, платья, каких тонов вы предпочитаете, мы будем говорить об универсальном 

влиянии цвета на человека. 

Иногда цвета играют роль социального символа. Например, черный цвет 

автомобилей – для правительства. Определенные комбинации цветов защищены 

патентами. Так, комбинация желтого красного – у Mac Donald`s; красный – у          Coca-

Cola; синий – Pepsi; 

Основной из трудностью, с которой сталкиваются студенты при изучении 

иностранных языков, состоит в том, что они не всегда четко понимают, какую роль играют 

цветообозначения, в языке и культуре того или иного народа. 
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В настоящее время цвет и цветообозначения приобретают особую актуальность в 

связи с получением государств Центральной Азии самостоятельности и независимости, с 

вступлением в мировой рынок и производства собственной национальной товарной 

продукции. Так, например, на передний план выходит в связи с этим проблема 

национальной символики – национального флага, герба и т.д. 

Цветообозначения, их сочетаемости, переносные, символические, национально-

культурно связанные значения, употребления и функционирования составляют особую 

проблему при обучении иностранным языкам.  

Уже в начальном этапе обучения, изучающие немецкий язык как иностранный 

узнают, что национальный флаг Германии представляет собой полотнище, поделенное на 

три равные части, окрашенные в красный, желтый, черный цвета. Такие сочетания, в такой 

последовательности являются логотипом немецкой продукции даже человек, не знающий 

немецкого языка, увидев это сочетание на любом предмете (на обложке книги, скатерти, на 

куртке, осознает немедленно, что продукция имеет отношение к Германии). 

Таким образом, образная символика заменяет словесное выражение «триколор» 

(трехцветный). Такое обозначение вошло в русский язык. Цвет и цветообозначения играют 

существенную роль по отношению к товарной продукции, продаже и покупке ее.  

Как красивая одежда украшает человека, так и красочная, нарядная упаковка создает 

представление о первоклассным содержимом товара, и напротив, как бы ни был 

высококачествен товар, неряшливая,  грязная, слабая упаковка оттолкнет от него.  

В настоящее время упаковка занимает значительное место в маркетинговой 

деятельности фирмы.  Упаковка дает возможности для новаторства десятков или сотен 

тысяч тенге и требуют определенного времени.  

Удачные упаковки позволяют сразу узнавать фирму или марку товара. Любой 

фотолюбитель узнает желтые коробочки с пленкой «кодак» или зеленые – фирмы «Свифт». 

Экологически чистый продукт передается через цвет и цветообозначения «Голубой 

ангел», впервые появившаяся в Германии в 1978 году. Центральная фигура знака 

заимствована из эмблемы программы ООН по окружающей среде “Umwelt - Schutzzeichen” 

– знак окружающей среды.  

Цвет и цветообозначения в словосочетании «Зеленая точка» означают, что 

предприятие учувствует в организации переработки мусора и во вторичной переработке 

материалов на территории Германии.  

Стремление зарегистрировать товарный знак, который всегда, как правило, имеет 

отношение к цвету или цветообозначению, обусловлено и чисто экономическими 

доводами: марочные (фирменные) товары обычно ценятся на  15-20 % выше, чем не 

марочные.  

Существуют 4 типа обозначения знака (марки):  

• Фирменное имя – слова, буква или группа слов, букв знака (марки); 

• Фирменный знак – символ, рисунок или отличительный цвет или цветообозначение 

• Торговый образ – персонифицированная торговая марка; 

• Торговый знак – фирменное имя, фирменный знак, торговый образ или сочетания их, 

защищенные юридически.   

Так, например, как утверждает директор по маркетингу, в Шотландии на 

кондитерском рынке покупатель готов платить надбавку к цене, если новинка значительно 

отличается от имеющейся в продаже продукции цветом или цветообозначением, смена 

старой упаковки на новую, дизайн которой был выполнен в новых цветах – темно – 

красном, кремовом, темно-синем и увеличения разнообразия красок наполнителей 

шоколада (апельсин, крыжовник, малина, абрикос, лайм, черная смородина) 

способствовали повышению их покупаемости. 
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Или другой пример:  

На рынке США долгое время доминировали 2 крупнейших производителя Западной 

Германии «Adidas» и «Puma» производившие качественные товары для всех видов спорта; 

от баскетбола до тенниса. 

Но компания Nike, что на греческом языке означает «богиня победы», попыталась 

привлечь клиентов  концентрируя свои усилия на дизайне цветотонов или 

цветообозначений.  

Предпочтитателями стиля «Клубника со сливками» была разработана серия 

Wimbildon – белые теннисные кроссовки, отделанные пурпурным и зеленым цветами, 

символами всех теннисных клубов Англии. Профессиональным бегунам были предложены, 

легкие кроссовки Sock Trainer светло-желтого цвета. Для престарелых женщин лишь серого 

цвета – они больше всего подходили консервативной части общества.  

Эффект базируется во всех перечисленных случаях не только на качестве, форме но 

и на цвете, цветотонах, цветокомбинациях и на цветообозначениях: прямых – красный, 

черный и относительных – клубника, апельсин, крыжовник, малина, абрикос, лайм, черная 

смородина и т.д. 

Известно, что разные народы и нации отдают предпочтение разным цветам. И это 

отражается в производстве и на цвете товарной продукции.  

Почему цвет играет такую роль в рекламе товарной продукции? Потому что, цвет 

самое яркое визуальное качество, воспринимаемое человеком и имеющее для него 

первостепенное значение.  

Так, например, по этой причине синий цвет, самый любимый цвет европейцев, 

занимает такое большее место в текстильной продукции Германии.  

Хотя синий – холодный цвет, тем не менее, для большинства любителей он 

ассоциируется с гармонией, дружелюбием и тоской. (Тоской о далеких прекрасных странах, 

где мир и покой, и где нам хотелось бы жить) (Kuthe Venn) 

Большое значение для текстильной продукции Европы имеет черный цвет. 

Производители по опыту знают, что у потребителей черный цвет связывается с 

элегантностью. Кроме того, черный цвет обладает некой аурой силы и тем самым делает 

нас самих как бы немного сильнее.  

Неким феноменом является фиолетовый цвет. Независимо от того, какие цвета 

модны в том или ином сезоне, в коллекциях большинство экстравагантных дизайнеров 

всегда присутствует фиолетовый цвет. Как выяснили психологи, в цветном 

оригинальности, тщеславия и сильно развитой фантазии.  

Поэтому, неудивительно, что enfant terrible Парижской моды Жан-Поль-Готье 

отдает предпочтение именно этому цвету.  

Изделия белого цвета великолепно раскупаются каждое лето. Этот цвет чистоты как 

бы призван сообщать людям: несмотря на мучительную жару, одежда белого цвета 

считается все – таки нежной, функциональной, изысканной, идеальной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

                                     Воздействия цветов по книге 

                      KUTHE/VENN “MARKETING DER FARBEN”/ Du Mont 

                                      Дается по такой таблице:  
Цвета Физиологически

й уровень 

Психологический 

уровень 

Метафизический 

уровень 

Ассоциации с  

Синий Холодный, 

прохладный, 

влажный 

Даль, ширина, 

бесконечность 

Симпатия, тоска, 

гармония, 

непосредственность

, дружелюбие 

Тоской 

Красный Горячий, теплый, 

сухой 

Динамизм, 

активность, 

опасность, сила 

Оптимизм, 

вождение, 

сексуальность, 

экзотика, фантазия 

Оптимизмом 

Зеленый Пряный, свежий, 

кислый, горький 

Естественность, 

живость, 

успокоение 

Надежда, 

расслабление, 

надежность, 

терпимость, 

безопасность 

 

Естественность

ю 

Желтый Светлый, 

кислый, 

ядовитый, 

горький 

Лето, изобилие Неискренность, 

ревность, зависть, 

жадность 

   Завистью 

Белый Соленый, 

нежный, чистый, 

изысканный 

Совершенство, 

идеал, невинность, 

функциональность 

Вечность, начало, 

религиозность, 

вера, правдивость, 

точность 

Правдивостью 

Черный  Скупой, 

угловатый, 

твердый 

Конец, пустота, 

сила, элегантность 

Магия, печаль, 

эгоизм, вина, 

неволя, власть 

Силой 

Фиолетовы

й 

Экстравагантный Оригинальность, 

тщеславие, 

искусственность, не 

эротичность  

Религиозность, 

искупление, вера, 

фантазия 

Тщеславием 

Коричневы

й 

Хрустящий, 

ароматный 

Искусственность, 

не эротичность 

Лень, 

невоздержанность, 

мещанство, 

скромность 

Мещанством, 

задумчивостью 

Серый Нейтральный Старость, 

домашний уют, 

приспособленчеств

о 

Пунктуальность, 

бесчувственность 

Равнодушием 
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Қазiр бүкiл әлем жұртшылығы экономикалық дағдарыстың қиындықтарын бастан 

өткеруде. Жаһандық дағдарыс дауылы алпауыт мемлекеттердi де шайқалтты.  

Дағдарыстан шығудың жолдарын қарастырудан бұрын, дағдарыс әрекетінің өзін 

түсініп алу қажет. Шетелдік те, отандық та авторлардың пікірінше, қазіргі заманғы қаржы 

дағдарысы — ол нарықтық экономика заңының әрекеті. Дағдарыс — ол әлеуметтік-

экономикалық жүйедегі (ұйымдағы) қарама-қайшылықтардың оның қоршаған ортадағы 

өміршең табандылығына қауіп төндіретін өзгеше ушығуы. Дағдарыстың себептері әртүрлі 

болуы мүмкін. Олар жаңарту мен қайта құрылымдаудың қажеттіліктеріне байланысты 

объективтік себептер және басқарудағы қателіктер мен асырасілтеушілікті білдіретін 

субъективтік, сондай-ақ табиғи себептер деп бөлінеді. Экономикалық дағдарыстар ел 

экономикасындағы немесе жекелеген кәсіпорынның, фирманың экономикалық 

ахуалындағы өткір қарама-қайшылықтарды көрсетеді. Бұл — тауар өндіру мен сатудың, 

экономика агенттерінің өзара қарым-қатынастарының дағдарыстары, төленбеген 

төлемдердің дағдарыстары, бәсекелестік артықшылықтар мен банкроттықтың және 

басқаларының дағдарыстары. 

Бүгінде елдер мен  континенттерді тітірентіп тұрған жаһандық әлемдік дағдарыс 

– бұл адамзат  әлі біліп болмаған айрықша құбылыс. Ол әлем тарихында теңдесі жоқ және 

әлемдік тәртіпті, барлық экономикалық бастауларды түбегейлі өзгертетін құбылыстар 

санатына жататыны анық. Сондықтан да оны талдауға, ой-елегінен өткізуге және еңсеруге 

барлық ескі догмалар мен стереотиптерді қайта қарастыратын жаңаша көзқарас қажет. 

Осыған байланысты айыптылар мен кінәлілерді іздеу қажетсіз іс. Қазір осындайлық қуатты 

әлемдік катаклизмді туындатқан жүйенің терең ақаулықтарын анықтауға, ең 

бастысы – оларды толық жою  жолдарын іздестіруге жұмылу маңыздырақ. 

Әлемдік экономика АҚШ секілді негізгі тұтынушы нарықтың көрсеткішіне арқа 

сүйеді. Яғни американ экономикасының жағдайына байланысты өзге елдер өз 

экономикалық стратегиясын анықтап, соған қарап бой түзеді. 

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін құрылған Брейтонвудтық валюталық жүйе 

американ долларының үстемдігін орнатты. Логика бойынша американ доллары өзінің 

төлемдік мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін алтынға, ал әлемнің өзге мемлекеттерінің 

валютасы өз төлем мүмкіндігін долларға байланысты айқындады. Бұл жүйе екніші 

дүниежүзілік соғыстан жапа шеккен мемлекеттердің бюджетін қамтамасыз ету мақсатында 

жүзеге асырылды. Ол кезде Маршалл жоспары бойынша Еуропа елдерінің экономикасын 

қалпына келтіру жолындағы көмек тек АҚШ доллары арқылы берілді, яғни әлемдегі АҚШ 

долларының резервтік валютаға айналуына барлық жағдай жасалды. Алайда, АҚШ пен 

КСРО арасында геостратегиялық бәсекелестікті қамтамасыз етуге деген ынта АҚШ 

шығындарының өсуіне алып келді. Нәтижесінде долларды алтынмен қамтамасыз ету 

мүмкіндігі шектеле бастады. АҚШ бұл жағдайда президент Ричард Никсон тұсында 

долларды алтынмен қамтамасыз етуден бас тартты. Әрине әлемдік экономика тұрғысынан 

бұл жағымсыз құбылыс қарсылық тудырды. Франция президенті генерал Шарль де Голль 

өз елінің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін АҚШ доллары тиеген екі кеме жіберіп 

алтынға айырбастатса, Германия да осы жолды қолдайтындығын жасырмады. Дегенмен 

өзге мемлекеттер, ал уақыт өте келе Франция мен Германия да АҚШ-тың ақша шығыратын 

станогына тәуелді екендігін мойындап, өзінің алтын қорларының негізгі бөлігі АҚШ 

долларынан тұратындығын ескере отырып Ақ үй әкімшілігімен келісуге мәжбүр болды. Бұл 

үдеріс бүгінгі күні де жалғасуда. [1.] 
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Тұжырымдық тұрғыдан ештеңе өзгерген жоқ. Барлық дерлік мемлекеттер өзінің 

алтын қорын әлі күнге дейін АҚШ долларында ұстап келе жатыр. Бұл әлемдік экономика 

АҚШ долларына тәуелділіктен айрылған жоқ деген тұжырымдамаға әкеледі. Әлемдік 

дағдарыстың негізгі себептерінің бірі резервтік валютаның АҚШ доллары болуы өзгеріссіз 

қалып отыр.  

АҚШ-тың бюджеттік саясаты дағдарыс уақытында үлкен өзгерістерсіз өз жалғасын 

тапты. Ақ үй әкімшілігі ештеңемен қамтамасыз етілмеген доллардың эмиссиясын 

көбейтпесе азайтқан жоқ. Мемлекеттік билік қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету 

үшін жеке банктер мен инвестициялық компаниялардың шығындары мен қаржылық 

міндеткерліктерін кеңінен сатып алуға кірісті. Бұл процесті қаржылай қамтамасыз ету үшін 

жаңа доллар толқыны басылып шығарылды. [4.] 

  Дағдарыстың екінші себебі АҚШ экономикасының өсу орнына тежелуі болатын. 

Бұл бірінші кезекте экономиканың жүйелік диверсификацияланбауынан туындаған 

дағдарыс еді. Яғни ХХ ғасырдың 60-70 жылдарынан бері дамыған елдердің 

экономикасында өндіріс, ауыл шаруашылығы секілді материалды секторларға қарағанда 

қызмет көрсету саласы басымдыққа ие болды. Жалпы ұлттық өнімнің негізгі бөлігін 

интеллектуалды еңбек пен қызмет көрсетуден құралуы және экономиканың 

дамығандығының негізгі көрсеткіші ретінде мойындалуы бұл салаға басымдық беруге 

итермеледі. 

Бұдан басқа дағдарыстың әлемдік сипатқа ие болуы осы уақытқа дейін белсенді өсім 

көрсетіп келе жатқан Қытай, Ресей секілді мемлекеттердің экономикалық өсімін 

кешеуілдетуде. Бұл әсіресе экспортының негізгі бөлігін шикізат құрайтын мемлекеттерге 

қауіпті құбылыс. Себебі, шикізатты өсім үстіндегі экономика ғана белсенді тұтына алады. 

Сұраныстың төмендеуі шикізат құнын төмендетеді. Тиісінше шикізатқа деген сұраныстың 

азаюы шикізат экспортымен айналысатын елдердің табысын азайтады. Бұдан әрі қарай бұл 

жүйелік дағдарысқа әкелуі заңды. Себебі жеткілікті дәрежеде  диверсификацияланбаған 

экономика жағдайында, мемлекеттің шығындарын қалыпты ұстап тұру қиындықтар 

тудырады. Бұл өз кезегінде мемлекеттің экономиканы әртараптандыру мен даму 

бағдарламаларына қаржы бөлу мүмкіндігін шектейді. [5. ] 

Дағдарыстың үшінші себебі - ретсіз тұтынудың нәтижесінде материалдық құндылық 

құнының өсуі. Инвестициялардың ең жылдам пайда әкелетін, қайтарымдысы - құнды 

қағаздарға салынған инвестициялар болып табылады. Бұл қаржы нарығының жылдам 

өсуіне тікелей ықпал еткен факторлардың бірі. Қаржы нарығындағы алыпсатарлық 

(спекуляция) құнды қағаздардың құнын еселеп арттырып жіберді. Ал компаниялардың 

табысы өзгерісссіз қалды. Бұл жағдайда табыстың инвестициялар көлеміне сай келмеуі 

инвестициялардың бұл салалардан кетуіне себепкер болды. Тиісінше бұл құнды қағаздар 

нарығының қаншалықты қорғансыз екендігін көрсетті. Себебі құнды қағаздар құнының 

құлдырауы инвестициялық компаниялар табысының төмендеуі және олардың несиелік 

мүмкіндігінің төмендеуімен ерекшеленді. Тиісінше АҚШ Үкіметі бұл мәселені шешу үшін 

ең ірі инвестициялық компаниялар мен банктердің несиелері мен қарыздарын сатып алуға 

мәжбүр болды.  Бұл тағы да ештеңемен қамтамасыз етілмеген доллар басу үдерісін 

жалғастырды. [2. ] 

Оның үстіне бұл қаржыны қамтамасыз ету үшін мемлекет өзі қарыздық 

міндеткерліктерді мойнына алуға мәжбүр болды. Мемлекеттің реттеушілік рөлі мұнда 

шығындардың көбеюіне соқтырғандығы сөзсіз. Әрине инвестициялық компаниялардың 

ақшамен толықтыру саясаты қысқа мерзімді басымдықтарда тиімділік көрсеткенімен, ұзақ 

мерзімді экономикалық өсімді қамтамасыз ете алмайтындығы анық. Бұл мәселені басқа 

тұсынан қарастырар болсақ, дағдарыстың бастамасы қамтамасыз етілмеген несиелер 

берумен айналысқан бірқатар ипотекалық компаниялар банкроттығынан болды. Шын 

мәнінде американдық қаржыгерлердің қаржылық тәуекелді есептеудегі басты ерекшелігі 

оны дұрыс жоспарламауында.  
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Біріншіден, Қазақстандағы ең күрделі әрі шешілуі қиын мәселелердің бірі 

бюрократиялық аппараттың ықпалының күшті болуы. Қазақстанда мемлекет реттеуші 

рөлден басқарушы рөлге ие. Бұл нарықтық экономикаға тән емес құбылыс. Бір кәсіпорынды 

ашу үшін кәсіпкер ондаған кабинеттерге жүгіріп рұқсат қағаздарын рәсімдеуі керек. Кәсіби 

мемлекет идеясын ұсынған Елбасы бірінші кезекте осыны айтса керек. 

Екіншіден, инфрақұрылымдық кемшіліктер. Бұл бірінші кезекте қаржылық 

инфрақұрылымға байланысты қозғалатын күрделі мәселе. Ел экономикасын доллардан 

құтқару мақсатында Ұлттық банктің түрлі бағдарламалар қабылдауына қарамастан, 

қаржылық инфрақұрылымға ықпал ете алатын деңгейде емес. Неліктен? Мұндағы ең 

маңызды фактор еліміздің банк жүйесінде теңгенің тұрақтылығына деген сенімнің аздығын 

аңғаруға болады. Ұлттық экономиканың қозғаушы күші ұлттық валюта дейтін болсақ, 

мемлекет өз ішіндегі банктердің қай валютада несие беру мәселесін әлі күнге дейін шеше 

алмай отыр. Берілетін несиелердің негізгі бөлігі шетел валютасында болатын ел 

экономикасының қаржыға деген сұранысы қанағаттандырылмаса, қаржы ресурстарына 

деген мұқтаждық экономикалық өсімді тежейді.  

Үшіншіден, экономиканың экспортқа немесе импортқа етене тәуелді болуы. 

Қазақстанда өндірілетін негізгі өнім шикізат болғандықтан бірінші кезекте әлемдік 

нарықтағы шикізат құнына деген тәуелділік бар. Тіпті дайын өнімнің өзін Қазақстан тек өз 

тұтынушыларына ғана дайындайды деп айта алмаспыз. Олардың негізгі экспорты көршілес 

елдерге келетін болсақ, ол елдердегі кез-келген экономикалық дағдарыс тікелей елімізге 

ықпал ететіндігін түсінуімізге болады 

Төртіншіден, ел экономикасында білікті еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету. Бұл 

бірінші кезекте еліміздегі орта-арнайы білім беретін оқу орындары мен жоғары оқу 

орындарының алдында тұрған мақсат. Соңғы жылдары біртіндеп қолға алынып келе жатқан 

маңызды мәселе осыған бағытталған. Еңбек ресурстарының көптеп шетелден ағылып 

келуінен ұлттық еңбек нарығының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі екі факторды 

атап өту керек. Біріншіден, шетелдік жұмысшы күшін тарту үшін рұқсат беру жүйесін 

жетілдіру. Екіншіден, біліктілікті бағалаудың ұлттық стандарттарын енгізу. 

Бесіншіден, мемлекет өзінің экономикадағы жетекші рөлін шектеуі керек. Яғни, 

біріншіден, Самұрық-Қазына қоры құрамындағы профильдік емес активтер нарықтық 

ортаға бейімделуі, яғни, жекешелендірілуі керек.  

Алтыншыдан, мемлекет экономиканы бағыттаушы қызметін шектеуі керек. 

Айталық мемлекеттік үдемелі-индустриялық даму бағдарламасы, кластерлік экономика 

және ондаған осыған тән бағдарламалар мемлекет тарапынан басталып үлкен 

экономикалық қаржылық қолдауға ие болғандығымен өкінішке орай өз тиімсіздігін 

көрсетті. Неліктен? Өйткені, мемлекет нашар менеджер. Бұған мысал ретінде самолет 

жинамаған самолет зауыттарын, планшет жинамаған планшет жинаушы зауыттарды 

келтіруге болады. Мемлекеттік бағдарламалардың негізгі кемшілігі оның мемлекеттік 

табиғатында жатыр. Яғни, мемлекеттік бағдарламалар табиғи, яғни, нарықтық жолмен 

емес, жоғарыдан таңылған бағдарлама ретінде қабылдануда. 

Жетінші қадам - шағын және орта бизнестің дамуының кешенді бағдарламасы. Кез-

келген мемлекет өзінің тұрақтылығын қамтамасыз ететін негізгі фактор ретінде орта тапқа 

ал оны қалыптастырушы күш ретінде орта және шағын бизнеске ерекше мән беретіндігі 

белгілі. Орта және шағын бизнес өзінің икемділігімен, өміршеңдігімен ерекшеленеді. 

Қазақстан Үкіметінің алдына қойылған негізгі мақсат осы орта және шағын бизнестің 

экономикадағы үлесін 70 пайызға дейін өсіру қарастырылуы керек. [5.] 

Дағдарыс кезеңінде жаңаша ойлау, шығындарды қысқарту, басқару құрылымымен 

бизнес-үдерістерді оңтайландыру талап етіледі.  

Дағдарыстардың бастапқы себебі — ол тауарларды өндіру мен тұтыну арасындағы 

алшақтық. Табиғи шаруашылық шектерінде өндіру мен тұтыну арасында тікелей байланыс 

орнайтын, әрі сондықтан экономикалық дағдарыстар тудыратын жағдайлар болмайтын. 

Оларды тудыратын мүмкіндіктер тауар өндірісі мен айналыстың дамуы шамасына қарай 
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пайда болды және ұлғайды. Тауар өндіру өндірісті ұйымдастырудың үстем түріне, ал нарық 

оны бейберекет реттеушіге айналғаннан кейін, өндіру мен тұтыну арасындағы уақыт ішінде 

де, кеңістікте де пайда болған алшақтық шапшаң үдеді. Өндірістің күтпеген апаты мен 

бейберекеттігі жағдайында экономикалық дағдарыстар сөзсіз заңдылыққа айналды. 

 Әлемдік экономикалық дағдарыс тарихына көз жүгіртсек алғашқы экономикалық 

дағдарыс ол кезде капитализм үстемдік құрып тұрған Англияда 1825 жылы орын алды. 

Келесі 1836 жылғы дағдарыс Ұлыбритания мен АҚШ-ты қамтыды. 1847 жылдың 

дағдарысы Еуропаның бүкіл дерлік елдерін шарпыды. Алғашқы дүниежүзілік 

экономикалық дағдарыс 1857 жылға жатады және капиталистік даму басталғаннан бергі ең 

терең дағдарыс саналады. 1873-1878 жылдардағы дағдарыс көпшілік еуропалық елдерді 

және АҚШ-ты қамтып, ұзақтығы жағынан барлық бұрынғы дағдарыстардан асып түсті. 

Әлемдік экономикалық дағдарыстар: 1900-1903 жж., 1907 ж., 1920 ж. болды, бірақ олардың 

барлығы да 1929-1933 жылдарда орын алған дүниежүзілік дағдарыспен ешбір салыстыруға 

келмейді. Ол төрт жылдам астам уақытқа созылды, әрі барша капиталистік әлемді және 

экономиканың барлық салаларын шарпыды. Капиталистік елдердің өнеркәсіптік 

өндірісінің жиынтық көлемі сол кезде 46% қысқарды, болат қорыту — 62%, көмір өндіру 

— 31%, кеме жасау өндірісі — 83%, сыртқы сауда айналысы — 67% қысқарса, 

жұмыссыздардың саны 26 млн. адамға немесе өндірісте жұмыс істейтіндердің 25%-іне 

жетті, халықтың нақты табыстары орташа алғанда 58% азайды. Дағдарыс орасан көп 

банкроттықтарға ұшыратты. АҚШ-тың өзінде ғана 109 мың фирма жабылып қалды. 

Осы дағдарыстан кейінгі тоқырау ұзаққа созылды. 1937 жылғы біршама жанданудан 

кейін, көтерілу сатысының болмағанымен сипатталатын жаңа дағдарыс орын алды. 

Алдыңғыдан әлсіздеу болса да, жаңа дағдарыс тым ауыр өтті. Капиталистік әлемдегі 

өнеркәсіп өндірісінің жалпы көлемі — 11%, ал АҚШ-та 21% қысқарды, автомобиль шығару 

40% азайды. Бұл дағдарыстың ары қарай өрлеуіне және ушығуына 1939-1945 жж. екінші 

дүниежүзілік соғыс кедергі болды. [3.] 

Соғыстан кейінгі 1948-1949 жылдарда АҚШ пен Канаданы қамтыған жергілікті 

дағдарыс бұрқ етті. АҚШ-та өнеркәсіптік өнім көлемі сол кезде 18,2%), Канадада 12% 

төмендеді, ал дамыған капиталистік елдердің өнеркәсіп өндірісінің жалпы көлемі 6% 

қысқарды. Капиталистік елдердегі экономикалық дағдарыстар 1953-1954 және 1957-1958 

жылдары да орын алғанды. Бірақ соғыстан кейінгі кезеңдегі ең терең дағдарыс деп 1973-

1975 жылдардағы дағдарысты айтқан жөн. Ол барша капиталистік елдерді шарпыды және 

инфляцияның жоғары деңгейімен ерекшеленді. Бұл дағдарысқа тән ерекшелік — оның 

өндірістің аса маңызды салалары: энергетика, шикізат (ауыл шаруашылығын, сондай-ақ 

валюта жүйесін қоса алғанда) салаларын тұралатқан терең құрылымдық дағдарысқа 

ұласқаны болды. 

Пандемия әлем экономикасын шайқалтып жіберді. Вирусты тежеу мақсатындағы 

карантин шаралары өндіріс тізбегін үзіп, көп кәсіпорын жұмысын тоқтатты. Мемлекеттер 

шығыны еселеп артты, экономика кері кетті. 

Әлем халқының жартысынан көбі еркін жүріп-тұруды шектейтін карантин 

шараларын бастан өткерді. Әлем тарихында алғаш рет мұндай шаралар осындай кең 

ауқымда енгізілді. 

Бірқатар мемлекет компанияларға, ел азаматтары мен халықтың әлжуаз топтарына 

қаржылай қолдау көрсетті. 2020 жылдың наурыз айынан бері бұл мақсатта 12 триллион 

доллар жұмсалды. 

Бірақ мемлекеттік қолдаудың өзі экономиканы құлдыраудан құтқарып қала алмады: 

бұған экономикалық белсенділіктің төмендеуі, саяхат пен тауар жеткізу саласындағы 

кедергілер әсер етті. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (OECD) 

дерегінше, биыл әлемдік жалпы ішкі өнім 4,5 пайызға кемиді. [6.] 

БҰҰ-ның Cауда және даму жөніндегі конференциясының (UNCTAD) қараша 

айының соңында жариялаған зерттеуінде дағдарыс салдарынан 130 миллион адам тақыр 

кедейлік деңгейіне жетіп, теңсіздік артады деп жазылған. 

https://www.oecd.org/economic-outlook/
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2020 жылдың кейінгі бірнеше айында Еуропаның көп бөлігі, АҚШ пен басқа 

мемлекеттерде коронавирус инфекциясының екінші толқыны басталып, жағдай одан әрі 

ушыға түсті. 

Бірақ сарапшылар екпені жаппай өндіру мен жеткізу процесінің қиындығын алға 

тартып, жағдайдың жақын арада түзелмейтінін айтады. 

Дағдарыстан шығу процесі дағдарыс себептері жойылған кезде ғана басталады. Бұл 

өз кезегінде ұлттық және халықаралық деңгейде күрделі шешімдерді талап ететіндігі сөзсіз. 

Дағдарыс әрбір 6-10 жыл сайын болып тұрады. 

Сонымен қорыта айтатын болсақ, елбасымыз Н.Ә.Назарбаев атап өткендей «Дағдарыс 

мәңгілікке созылмайды. Дағдарыс жағдайында болашақта  даму үшін шара қолданған 

мемлекеттер жетістікке жететін болады» дей  келе бұл дағдарыс - әлемдік экономиканың 

уақытша тежелуі. Осы қиын пандемия кезеңнен кейін бәрі өз орнына келеді де, экономика 

қайтадан өсе бастайды деп мақаламды аяқтаймын. 
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Одним из основных требований функционирования предприятий являются 

безубыточность хозяйственной деятельности, возмещение расходов собственными 

доходами и обеспечение в определенных размерах прибыльности, рентабельности 

хозяйствования. Главная задача фирмы - осуществление хозяйственной деятельности, 

направленной на получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических 

интересов членов трудового коллектива и интересов собственников имущества 

предприятия. В условиях совершенной конкуренции цель - получение дохода и прибыли 

объективно предопределена: чтобы не оказаться вытесненной с рынка, фирма должна всю 

свою деятельность ориентировать на максимизацию прибыли.  

Основными показателями, характеризующими финансовые результаты 

хозяйственной деятельности предприятий, выступают прибыль и рентабельность. 

Показатель рентабельности показывает, насколько хорошо работает предприятие, какую 

прибыль приносят вложенные капиталы. В отечественной аналитической практике такой 

коэффициент стал рассчитываться сравнительно недавно. Это обстоятельство вызвано тем, 

что в нашей стране не в полной мере развит фондовый рынок. С переходом к рыночной 

экономике показатель рентабельности становится одним из важнейших коэффициентов, 

характеризующих эффективность использования основных ресурсов предприятия. 

https://magkaznu.com/kz/author?author=aubakirova-zh-ya
https://magkaznu.com/kz/author?author=mazhenova-n-a
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https://magkaznu.com/kz/author?author=aytbembetova-a-b
https://magkaznu.com/kz/author?author=ilyashova-g-k
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https://magkaznu.com/kz/author?author=meduhanova-l-a
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Применение прибыли в качестве одного из основных показателей в оценке 

эффективности деятельности предприятия - сложный процесс, основанный на глубоком 

знании конъюнктуры рынка, возможностей предприятия, условий и факторов, 

определяющих конкурентоспособность предприятия, умении предвидеть реальные пути 

получения высоких доходов, получение прибыли. 

Прибыль - это денежное выражение денежных накоплений, создаваемых 

предприятиями. Как экономическая категория она характеризует финансовый результат 

предпринимательской деятельности предприятий. Прибыль является показателем, который 

наиболее полно отражает эффективность производства, объем и качество произведенной 

продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости. Вместе с тем 

прибыль оказывает стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого расчета, 

интенсификацию производства. 

Прибыль - один из основных финансовых показателей плана и оценки 

хозяйственной деятельности фирмы. За счет прибыли осуществляется финансирование 

мероприятий по научно-техническому и социально-экономическому развитию, 

увеличению фонда оплаты труда. 

Прибыль является не только источником обеспечения внутрихозяйственных 

потребностей предприятий, но приобретает все большее значение в формировании 

бюджетных ресурсов, внебюджетных и благотворительных фондов. 

Главными формами прибыли являются бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Прибыль обычно определяют как разность между валовым доходом и валовыми 

издержками. Определение валового дохода не составляет трудности (это произведение 

количества произведенной продукции и цены единицы товара). С точки зрения бухгалтера, 

в издержки должны включатся денежные расходы, которые фирма несет на приобретение 

машин, оборудования, сырья, материалов, на выплату заработной платы работникам и т.д. 

Фирма в этом случае несет явные издержки, поскольку выплачивает эти деньги внешним 

по отношению к ней хозяйствующим субъектам, покупает необходимые ресурсы на рынке. 

Другими словами, явные, или бухгалтерские, издержки, включают в себя только денежные 

затраты. В связи с этим, бухгалтерская прибыль представляет собой разность между полной 

выручкой и явными (бухгалтерскими) издержками. 

Используя собственные ресурсы (собственный капитал, собственную землю, 

собственные предпринимательские способности), владелец этих факторов не несет явных 

денежных затрат, это неоплачиваемые, или неявные, издержки. Но это именно издержки, 

поскольку они могут быть представлены в денежной форме в виде платежей, которые могли 

бы быть получены фирмой при альтернативном использовании данных внутренних 

ресурсов. Потеря этих платежей и означает, что фирма несет издержки. 

Важнейшим фактором, влияющим на величину прибыли от реализации продукции, 

является изменение объема производства и реализации продукции. Чем больше объем 

реализации в конечном счете, тем больше прибыли получит предприятие, и наоборот. 

Зависимость прибыли от этого фактора при прочих равных условиях прямо 

пропорциональная. 
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Аннотация: в настоящей статье проанализирован механизм идентификации 

рисков на примере инвестиционного проекта по производству стеклянной тары, 

рассмотрены меры их минимизации, а также даны рекомендации касательно 

эффективных программ по управлению рисками. 
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Целью настоящей статьи является комплексный анализ по идентификации рисков в 

процессе реализации  конкретного инвестиционного проекта.  

Идентификация является ключевым элементом процесса управления риском. От его 

правильной организации в значительной степени зависит, насколько эффективными будут 

дальнейшие решения, и в конечном итоге, удастся ли фирме в достаточной мере защититься 

от угрожающих ей рисков. Поэтому исследование особенностей данной области риск-

менеджмента и их учет в практической деятельности менеджера по рискам являются 

важным этапом для понимания всей системы управления риском. 

Основной целью идентификации является формирование у лиц, принимающих 

решения, целостной картины рисков, угрожающих бизнесу фирмы, жизни и здоровью ее 

сотрудников, имущественным интересам владельцев/акционеров, обязательствам, 

возникающим в процессе взаимоотношений с клиентами и другими контрагентами, правам 

третьих лиц и т.п. В данном случае важен не только перечень рисков, но и понимание 

менеджерами того, как эти риски могут повлиять на деятельность фирмы и насколько 

серьезными могут быть последствия. В результате такого исследования будет правильно 

организована система управления рисками, которая обеспечит приемлемый уровень 

защиты фирмы от этих рисков. 

Этапы идентификации: 

1) осмысление риска, т.е. качественный анализ, сопровождаемый исследованием 

структурных характеристик риска (опасность – подверженность риску – уязвимость) – на 

этом  этапе задаются границы принятия решений в процессе риск-менеджмента; 

2) анализ конкретных причин возникновения неблагоприятных событий и их 

отрицательных последствий – на данном этапе осуществляется  подробное изучение 

отдельных рисков (причинно-следственных связей между факторами риска, 

возникновением неблагоприятных событий и вызванный ими ущерб); такое исследование 

обеспечивает основу для принятия решений в рамках управления риском; 

3) комплексный анализ рисков – на данном этапе осуществляется изучение всей 

совокупности рисков в целом, что дает цельную, комплексную картину рисков, с которыми 

сталкивается фирма; это позволяет проводить единую политику по управлению риском. 

Подобное исследование включает также проведение таких процедур, как аудит 

безопасности, т.е. всестороннее исследование бизнеса фирмы, методов принятия решений 

и используемых технологий с целью выявления и анализа рисков, которым они 

подвержены. 

Между тем, первые два этапа возможны при анализе инвестиционных рисков, 

однако проведение третьего этапа необходимо, но затруднительно из-за отсутствия полного 

спектра информации, однако, если инвестирование происходит в существующее 

предприятие, то  проведение третьего этапа также возможно. 

mailto:omarzhanovaa@gmail.com
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При идентификации  инвестиционных рисков создание целостной картины рисков 

затруднено, в случае если процесс инвестирования происходит в новое предприятие (так 

как существует недостаток информации, ретроспективных данных), однако существует 

возможность рассчитать рискованность для нескольких вариантов вложений и выбрать для 

инвестирования наименее рискованный вариант. 

Грамотно оценив риски, можно снизить вероятность их возникновения. Все методы 

оценки делятся на две большие группы: качественные и количественные. 

К качественным методам оценки рисков относят: 

1) Метод аналогий — учитывает опыт, полученный во время реализации похожих 

инвестиционных проектов. 

2) Метод «Дельфи» — предполагает изучение мнения экспертов по конкретным 

вопросам. 

3) Метод расчета уместности затрат — возможные угрозы для капиталовложений 

изучаются для каждого этапа инвестирования, что позволяет своевременно прекратить 

вложения при возникновении трудностей. 

Количественная оценка предполагает использование одного из следующих видов 

анализа: 

1) Метод Монте-Карло — построение модели с повышением рисков для изучения 

последствий. 

2) Анализ возможных вариантов развития проекта путем изменения его значимых 

параметров. 

3) Определение предельной устойчивости проекта. 

4) Анализ чувствительности проекта к изменению отдельных параметров. 

Чтобы рассчитать инвестиционные риски максимально точно, следует применять 

сразу несколько методов оценки. 

Риск инвестиционного проекта Rin – это система факторов, которая проявляется в 

виде комплекса рисков, индивидуальных для каждого участника инвестиционного проекта 

как в количественном, так и в качественном отношении. Систему рисков инвестиционного 

проекта можно представить в следующем виде:  

 

 
 

где n – возможное количество рисков инвестиционного проекта; 

            m – количество участников проекта. 

 

Степень неопределенности и степень риска от момента зарождения бизнес-идеи до 

завершения реализации проекта меняются. Поэтому анализ рисков проектной деятельности 

должен проводиться не только в начале исследования, но также на всех фазах и этапах 

жизненного цикла проекта.  

B мировой практике управления инвестициями используются различные методы 

оценки инвестиционных рисков, наиболее распространенными являются следующие 

методы: метод корректировки ставки дисконтирования (премия за риск), метод 

достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности), анализ чувствительности 

показателей эффективности (NPV, IRR и др.), метод сценариев, методы теории игр 

(критерий MAXIMIN, кри- терий MINIMAX и др.), построение «дерева решений», 

имитационное моделирование по методу Монте-Карло и др.  
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Оценка риска любого инвестиционного проекта должна обеспечить решение трех 

взаимосвязанных задач (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Задачи оценки риска инвестиционного проекта 

 

Рассмотрим  риски реализации инвестиционного проекта по производству 

стеклянной тары и меры по их минимизации. 

Риск недофинансирования проекта – риск невыполнения 

участниками инвестиционного проекта своих обязательств по финансированию проекта, в 

том числе обязательств по вложению собственных средств в инвестиционный проект. 

Минимизация: схема финансирования должна быть построена таким образом, что 

кредитные средства вкладывались последними. 

Риск невыполнения обязательств поставщиками и подрядчиками: может выражаться 

в превышении стоимости работ, затягивании сроков выполнения работ, поставки 

оборудования, недостижении качественных параметров, необходимых для достижения 

заложенных целей проекта (так называемые производные риски). Риск присутствует и на 

производственной фазе (риск поставщиков). 

Методика минимизации риска: тщательный отбор поставщиков и подрядчиков (на 

конкурсной основе). Также следует предусматривать в договорах штрафные санкции, 

гарантии возврата аванса и гарантии должного исполнения контрактов или оплату 

основных сумм по контрактам после выполнения обязательств поставщиков, использовать 

различные формы страхования, избегать посредников. 

Риск увеличения стоимости инвестиционного проекта: может быть обусловлен как 

риском невыполнения обязательств поставщиками и подрядчиками, так и ошибками в 

проектировании, в оценке потребности в оборотном капитале, а также ростом цен, налогов, 

пошлин и прочих условий контракта, нестабильностью окружения. 

Минимизация: включение в бюджет проекта непредвиденных затрат, формирование 

резервов для финансирования роста потребности в оборотном капитале. 

Риск увеличения сроков: может быть обусловлен как риском невыполнения 

обязательств поставщиками и подрядчиками, так и ошибками в проектировании 

(осуществлении) работ, авариями, изменениями во внешнем окружении, 

административными рисками, рисками форс-мажорных обстоятельств. 

Минимизация: правильное составление договорной документации (санкции за 

нарушение сроков). 

Риск недостижения заданных параметров проекта: дефекты строительно-монтажных 

работ, в поставленном оборудовании, его комплектности, неувязки и несоответствия, не 

позволяющие организовать нормальный технологический процесс, выйти на проектную 

мощность, обеспечить должное качество продукции и пр. 

Минимизация: помимо вышеупомянутых мер снижения рисков поставщиков и 

подрядчиков, при необходимости можно осуществлять дополнительный контроль риска 

путем организации специальных экспертиз на различных стадиях выполнения работ (этот 

момент оговаривается заранее). 

https://afdanalyse.ru/publ/investicionnyj_analiz/teorija/principy_ocenki_investicij/27-1-0-253
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Конструкционный риск – риск технической неосуществимости проекта 

на инвестиционной фазе, крайнее выражение вышеназванного риска недостижения 

заданных параметров проекта. Техническая неосуществимость проекта является 

следствием грубых ошибок при разработке, проектировании проекта, неверного выбора 

продукции проекта, базовых технологий, крайне неудачного размещения промышленной 

площадки. 

Признак наличия риска – абсолютная новизна продукции проекта, технологии и пр. 

Следует отказываться от реализации проектов, имеющих высокие конструкционные риски. 

Производственные риски – риски нарушения нормального производственного 

процесса и (или) роста затрат, обусловленные техническими причинами (технический 

риск), перебоями в снабжении (риск поставщиков, транспортный риск), недостатками 

добываемого сырья, условий или объемов добычи (геологический риск), экологическими 

проблемами (экологический риск), недостатками менеджмента (управленческий риск) и пр. 

Риск роста текущих затрат может быть также обусловлен ошибками в оценках затрат, 

допущенными на стадии обоснования проекта, технологическими ошибками, возможным 

изменением цен на сырье и комплектующие и пр. Имеется риск увеличения цен на сырье и 

комплектующие, связанный с ростом валютных курсов (при экспортных поставках). 

Минимизация: следует избегать использования неапробированных технологий, 

отбирать надежных поставщиков, прорабатывать, где это возможно и имеются 

существенные риски, ключевые контракты производственной фазы проекта, страховать 

риски, предусматривать инвестиционные затраты, направленные на снижение вредных 

выбросов, на снижение опасности аварий, основываться только на доказанных запасах 

полезных ископаемых, использовать в расчетах осторожные прогнозы текущих затрат. Риск 

снижается, если инициатор инвестиционного проекта имеет богатый опыт 

производственной деятельности и проект не предполагает производства новой для него 

продукции. 

Управленческие риски – возможные ошибки в руководстве предприятием, 

следствием которых будут являться сбои в строительстве объектов, приобретении и 

пусконаладке оборудования, в производстве и сбыте продукции проекта. 

Действенных способов минимизации данного риска немного: это либо тщательный 

контроль за формированием команды проекта, либо, если это невозможно, отказ от 

финансирования проекта, имеющего высокие управленческие риски. 

Маркетинговый риск – недостижение заданных объемов реализации продукции, 

заданных цен реализации, задержка с выходом на рынок, низкая платежная дисциплина. 

Минимизация: заключение контрактов на сбыт продукции, отказ от финансирования 

проекта до проведения грамотного маркетингового исследования рынка, разработки 

стратегии и плана маркетинга. Инициатор инвестиционного проекта должен трезво оценить 

аргументы в пользу того, что продукция проекта будет реализована на условиях, 

закладываемых в расчеты. 

Финансовые риски – проблемы финансового характера, связанные с обслуживанием 

задолженности по предоставляемому кредиту и других задолженностей при реализации 

проекта. Управление данным риском предусматривает возможность изменения валюты 

кредита, рефинансирование кредита других банках, изменение источников фондирования 

проекта. 

Административные риски – риск неполучения (не продления) задержек в получении 

лицензий, допусков, разрешений и прочих государственных регулирующих и надзорных 

органов, риск изменения надзорно-регулирующих норм в ходе реализации проекта, 

требующих переоформления лицензий. 

Минимизация: необходимо проверить наличие всей разрешительно-

согласовательной документации до начала финансирования проекта. 

Региональные (страновые) риски – риски, связанные с осуществлением проекта и 

(или) каких-либо мероприятий проекта в определенном регионе, стране, где могут 

https://afdanalyse.ru/publ/investicionnyj_analiz/teorija/osnovnye_ponjatija_teorii_investicionnogo_analiza/27-1-0-32


88 
 

происходить события, приниматься правительственные решения, не контролируемые 

участниками проекта и негативно влияющие на проект. 

Минимизация: поддержка властей (участие в финансировании, поручительства, 

предоставление льгот, комфортные письма), отказ от реализации проектов в регионах 

повышенной нестабильности. 

Юридические риски – риски, связанные с несовершенством законодательства, 

судебной системы, отсутствием судебной практики по некоторым вопросам, 

несовершенством системы исполнения судебных актов, возможностью изменения 

законодательства в ходе обслуживания задолженности, недостатками юридических 

документов. 

Риски форс-мажорных обстоятельств. Минимизация: страхование. 

Предприятия имеют несколько вариантов для управления риском, в том числе: 

- избегая; 

- предполагая; 

- сокращая; 

- перенося риски. 

Избежание рисков или предотвращение потери, предполагают принятие мер с 

помощью таких методов, как обучение сотрудников. Или, например, фармацевтическая 

компания может принять решение – не вводит на рынок препарат из-за потенциальной 

угрозы наличия возможных побочных эффектов. 

Предполагать риски просто означает принимать вероятность того, что может 

произойти потеря, и быть готовым платить за последствия. Снижение рисков или снижение 

потерь включает принятие мер по снижению вероятности или тяжести потери, например 

путем установления спринклеров. 

Передача риска относится к практике передачи ответственности за потерю на 

другую сторону в договоре. Другим примером является страхование, которое позволяет 

компании платить небольшую ежемесячную премию в обмен на защиту от автомобильных 

аварий, воровства или уничтожения имущества или от множества других рисков. 

Окончательный инструмент управления рисками (само удержание рисков) иногда 

называют «самострахование». 

Таким образом, автором сформированы рекомендации касательно эффективных 

программ по управлению рисками, которые предполагают следующее: 

- сотрудничество внутри организации и вне, общую работу «команды» для 

избежания рисков; 

- учет всех рисков, к которым современные корпорации чувствительны и которые 

могут повлиять на заинтересованные стороны и деятельность компании; 

- страхование компании от рисков снижения производства в период кризисных 

ситуаций в государстве; 

- обеспечение соответствующей стратегии развития фирмы в зависимости от 

конкурентной среды, ресурсов и рынков, доступных в разных странах, режимов въезда и 

других факторов; 

- развитие сферы деятельности охранных, детективных, консалтинговых услуг по 

управлению бизнес-рисками. 
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Бәсекелестік артықшылықтардың жіктемесін әр түрлі белгілеріне байланысты 

жүзеге асыруға болады. Төмендегі суретте біз бәсекелестік  артықшылықтардың 5 түрлі 

белгіге байланысты жіктемесін көрсеттік.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1. Бәсекелестік артықшылықтарды жіктеу белгілері 

 

Бәсекелестіктің салалық деңгейдегі қозғаушы күштерін зерттеу нарықтық 

экономика жағдайында барлық деңгейлерде көрініс табатын жалпылама бәсекелестік 

механизмінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Өнімнің бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету оның сандық бағалауын қажет етеді. 

Әрбір таңдалынатын тауар бойынша бәсекеқабілеттілікті бағалаудың өз әдістері бар. Ол 

сәйкес тауар нарығы мен ғылыми-техникалық прогрестің негізгі тенденцияларының 

қалыптасу ерекшеліктерін есепке алады. 

Әрбір тауар нақты жағдайларда қолданылатын, оның жарамдылық дәрежесі 

анықталынатын кешенді қасиеттерді қамтиды. Тауардың бәскеқабілеттілігін объективті 

бағалау үшін өндіруші талдау кезінде тұтынушы қолданылатын критерийлерді қолдану 

кеерк. Тек сонда ғана кәсіпорынның өз тауарына берген бағалауы тұтынушы ойымен сәйкес 

келеді. Сондықтан, ең алдында тұтынушының көзқарасы бойынша маңызды 

параметрлердің жиынтығымен талдау жүргізу керек.  

Өнеркәсіп тауарларының бәсеке қабілеттілігін сипаттауда мына параметрлерді  

бөліп көрсетеді: техникалық (нормативті, эргономикалық, эстетикалық, және т.б.); 

экономикалық (тұтыну бағасын қалыптастыратын) және ұйымдастырушы (жеңілдік 

жүйесі, төлем және жеткізу шарттары, жеткізудің кешендігі, кепілдік мерзімі мен шарты 

және т.б.). 

Бәсекелік артықшылықтар 

 
Қайнар көз 

сипаты 

 

Әрекет 

мерзімі 

Сатылық 

деңгейі 

 

Бағаға 

қатысы 

 

Көрініс 

алуаясы 
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Бұндай параметрлердің бөлінуін кез-келген сала өнімінің бәсеке қабілеттілігн 

бағалауда қолданылуы мүмкін. Бәсеке қабілеттіліктің параметрлер саны техникалық және 

пайдаланушылық қатынастарындағы өнімнің түрі мен қиындығына, сонымен қатар талап 

етілген бағаның нақтылығы, зерттеу мақсаты және т.б. факторларға байланысты. Мысалы, 

өнеркәсіптік өнімнің экономикалық параметрлері тұтыну бағасымен көрсетілген. Ол 

тұтынушының сатып алу (тауар бағасы) шығындары мен тұтынуымен байланысты 

шығындардан құралады. Мұнда тұтыну бағасы сату бағасынан әлдеқайда жоғары. 

Сондықтан да нарықта минималды бағаны сұрайтын тауарлар бәсекеқабілетті емес, ал 

тұтынушыда қызмет етуінің бүкіл мерзімінде минималды тұтыну бағасы болатын тауарлар 

бәсеке қабілетті. 

Нарықта тауардың бәсеке қабілеттілігін кәсіпорынның ұсыныстарын, тұтынушылар 

талабына маңызды тізім бойынша бәсекелестердің ұсынысын салыстыру жолымен 

бағаланады. 

Өндірілген және нарықта талап етілген өнімнің салыстыру базасын таңдау 

келесілерден тұрады: 

- өнімнің бәсеке қабілеттілігін бағалау мақсатын қою және берілетін өткізу 

нарықтарын талдау; 

- нарық жағдайын, көлемін, сұраныс пен ұсыныс құрылымы мен факторларын, 

бәсеке қабілеттілігін белгілі бір кезеңге өзгеру болашағын талдау; 

- бағаланатын және бәсекеге түсетін өнімнің сатып алушылар қажетттіліктерінің 

параметрлер мөлшерін қою және номенклатураны таңдау. 

Бәсеке қабілеттілікті талдалынатын тауарлар параметрлерімен нарықта сондай 

тауарлардың параметрлерімен салыстыру әдістеме бойынша дұрыс емес. Себебі, бұл 

бәсекелестік тауарлар сатып алушылардың қажеттіліктерін қаншалықты 

қанағаттандыратынын және тұтынушылық қасиеттері бойынша талаптарына болашақта 

қалай жауап береді дегенге жауап жоқ. Келтірілген кешенді-параметрлік әдіс өнімнің 

бәсеке қабілеттілігінің интегралды көрсеткішті пайдалануды көрсетеді. Ол өнімнің 

бәсекеқабілеттілігінің деңгейін, бағалауға жататын параметрлер топтары арқылы жалпы 

көрсеткіш көмегімен көрсетуге мүмкіндік береді. 

Бәсеке қабілеттілікті бағалау кезінде топтық экспертизалар мен тар шеңбердегі 

жоғары мамандардың (органолептиктер, технологтар және т.б.) экспертизалары кең түрде 

қолданылады. 

Сапалық көрсеткіштерді бағалау кезінде тұтынушылардың ойын сұрау, көрме 

ұйымдастыру жолымен шығарылады. 

Жалпы негізгі бәсекелестерді анықтауды келесі бағыттар бойынша жүргізу керек. 

1. Нарық, нарық сыйымдылығы және оның негізгі сегменттері: нарыққа 

бәсекелестердің кіру жолдары; берілген нарықта бәсекелестердің басымдылықтарын 

қарастыру; бәсекелестердің нарықтық стратегиясының икемділігі мен бейімделуі; 

нарықтың белгілі бір сегменттеріндегі бәсекелестердің тұрақтылық жағдайы; 

бәсекелестердің мүмкін болатын нарықтық жағдайларға әсіресе нарықтық 

диверсификацияға, бағалардың өзгеруіне және т.б. әсері.  

2. Нарық және көрсетілген қызметтер: жаңалық деңгейі; сапа (көрсеткіштердің 

барлық жиынтығы бойынша) уникалдылығы, әмбебаптылығы, пайдаланудағы 

көпварианттылық, габариттері, қораптау, қызмет көрсету деңгейі; кепілдендірілген мерзім, 

сауда маркасының престижы және т.б. 

3. Баға және тұтынушылармен қаржылық қатынастар: прейскуранттық баға, 

өткізудің нарықтық бағасы; жеңілдік баға және жеңілдетілген түсімдер деңгейі; төлем 

формалары мен мерзімдері; несие шарттары; шығарылатын өнімдер мен көрсетілген 

қызметтер қатынасындағы бәсекелестердің баға құру саясаты.   

4. Өткізуді және таратуды ұйымдастыру: өткізу формалары (тікелей жеткізу, сауда 

өкілдері, көтерме жеткізушілер – дилерлер, дитрибьюторлар, комиссионерлер, агенттер) 
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өткізу каналдары, нарықты қамту дәрежесі; қойма орындарын орналастыру тиімділігі; 

запастарды бақылау жүйелері, тасымалдау жүйелері және т.б. 

5. Өнімдер мен қызметтердің нарықта жылжуы: тұтынушылар және сауда өкілдері 

үшін жарнаманы пайдалана отырып маркетингтік коммуникациялар түрлерін және 

формаларын пайдалану; жеке сату формалары: тұтынушылар үшін ынталандырулар, 

бұйымдар үлгілерінің көрмесі, персоналды оқыту жән дайындау, сауда каналдары бойынша 

жылжыту (жәрмеңке мен көрмелерді ұйымдастыру, бәсекелік негіздегі  сатылым, сауда 

делдалдарына сыйақылар, купондар, тауарлардың көрмесі және оларды пайдалану 

бойынша ұсыныстар, электронды жарнама мен коммерцияны пайдалану) және т.б. 

Бәсекелік ортаны, өнім бәсеке қабілетілігін және бәсекелес кәсіпорындардың 

қызметін зерттеу кәсіпорынның бұл ортадағы жағдайын, оның әлсіз және күшті жақтарын 

анықтауға мүмкіндік береді.  Ол үшін бәсекелестермен салыстырғанда шығарылатын 

өнімнің және кәсіпорынның нарықтағы жағдайын анықтау мақсатында тұрақты 

маркетингтік зерттеулер өткізіп тұру керек. Ол үшін өзінің тауарлары мен бәсекелестер 

тауарларын бағалау үшін тұтынушылық панельдерді қолдану, дистрибьюторларды, 

мамандарды, сатып алушыларды сұрастыру керек.  

Қолданылған әдебиеттер тізімі 
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Инвестиция экономиканың барлық шамадағы субъектілерінің: ірі, орта, шағын 

бизнестен, ірі корпорациялар мен мемлекеттік ең басты стратегиялық нысаны болуда. 

Әсіресе, бұл Қазақстан сияқты шикізаттық даму бағытындағы ел үшін өте маңызды, шешімін 

табуы өиынға соғатын басты мәселе болып табылады.   

Үкімет алға қойылған міндеттердің орындалатынына сенімді. Өйткені онда осы 

орайдағы әлемдік тәжірибе де ескерілген. Жаңа индустриялық- инновациялық 

бағдарламаны жасауға өз елдерінде осындай бағдарламаларды ойдағыдай жүзеге асырған 

жоғары білікті шетелдік сарапшылар тартылды. Қазақстандық беделді сарапшылармен 

қатар Оңтүстік Корея, Германия, Ресей және басқа да елдердің экономистері араласты[1]. 

Сонымен қатар дамыған азиялық және еуропалық елдердің тәжірибесі де зерделенді. 

Өйткені олардың көпшілігі нақ осы жолдардан өткен болатын. Дегенмен Қазақстан осы 

елдердің даму стратегиясын көшіріп алмақ емес, олардың белгілі бір бағыттар бойынша 

ойдағыдай тәжірибесінің жақсы үлгілерін ғана назарға алмақшы. Бір елдерде ол инновация, 

тағы бірінде арнайы экономикалық аймақтар құру тәжірибесі болуы мүмкін. 

Инвестициялық ахуал түсінігі макро– және микродеңгейлерді қамтиды. 

Макроэкономикалық деңгейдегі инвестициялық ахуал өзіне инвестиция үшін саяси, 

экономикалық және әлеуметтік ортадағы көрсеткіштерді енгізеді[2]. 
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Микроэкономикалық деңгейде инвестициялық ахуал қабылдаушы елдің нақты 

мемлекеттік органдарының, шаруашылық субъектілер – жеткізушілер, сатып алушылар, 

банктер, сонымен қатар кәсіподақтар мен еңбек ұжымдарының инвестор фирмасымен 

екіжақты қатынастары арқылы көрсетеді. 

Инвестицияларға кәсіпкерлер мен ұйымдарды меншікке сатып алу, бағалы 

қағаздарды сатып алу, біріккен кәсіпорындардың жарғылық қорына аударым жасау, заңды 

және жеке тұлғаларға несие беру, интеллектуалды байлықтарды, басқа да мүліктер мен 

лицензиялар, құралдар, машиналар және технология түріндегі салымдармен, сонымен 

қатар банктік салымдар мен қозғалмайтын мүліктерді сатып алу жатады [3]. 

Жоғары аталған факторлар шетелдік кәсіпкердің көзқарасы бойынша шет елде оның 

қақтығысатын тәуекелдің түрлерін көрсетеді. Тәуекел дегеніміз – инвестордың салған 

қаражаттарын жоғалту мүмкіндігі. Инвестициялық тәуекел дәрежесі елдің саяси, 

экономикалық және экологиялық жағдайларына тәуелді 

Әлемдік тәжірбиеде осыған ұқсас несиелер, әдетте, сенімді банктердің ірі 

кепілділігімен беріледі. Бірақ өтпелі экономикасы, саяси және экономикалық 

тәуекелділіктері бар мемлекетке инвестиция салар алдында экспорттаушы мемлекет 

үкіметтік кепілдікті талап етеді. Бұл кезде кепілдіктің үш деңгейі болады: 

- соңғы несие алушының контркепілділігі; 

- несие алушы мемлекеттің банктік контркепілділігі; 

- несие алушы мемлекеттің банктік кепілділігі. 

Осыған байланысты, несиені қайтару жауапкершілігі бірінші қатарда соңғы несие 

алушыға жатады, есептелген тәуекел деңгейі - банкке, сосын бюджетке түседі. Үкіметтік 

кепілдік несие туралы банктік келісім бұл істі аяқтауда негізгі болып табылады. 

Сонымен ашық, еркін, тиімді және қатаң ұсталатын заңдармен жүргізілетін 

инвестициялық саясат шетел инвестицияларын тарту үшін күшті ынталандырушы фактор 

болып табылады. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 
1. Абрамов, А.Е. Экономика инвестиционных фондов / А.Е. Абрамов. - М.: Дело, 

2021. - 734 c. 
2. ильям, Ф. Шарп Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, 

Джеффри В. Бейли. - М.: ИНФРА-М, 2021. - 340 c. 

3. Фаербер, Эсме Все об инвестировании. Легкий способ начать свой путь / Эсме 

Фаербер. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 336 c. 

 

 

 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАК МЕРА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Тулегенов И.Н. -  студент ОП «Менеджмент» 

Турсынбаева Д.К. -  к.э.н., доцент 

Алматинский гуманитарно- экономический университет, Алматы, Казахстан 

 

Основными хозяйствующими субъектами на рынке выступают как отдельные 

предприниматели (физические лица), так и предприятия (юридические лица). Эти различия 

в формах хозяйствования порождают и определенные особенности формирования и 

распределения дохода. Так как данная работа посвящена проблеме доходности 

предприятия, остановимся на вопросах, характеризующих доход только этого субъекта 

хозяйствования. Рассмотрим, какую роль играет доход предприятия в условиях рыночной 

экономики: 
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1. Доход предприятия является главной целью предпринимательской деятельности. 

Основным побудительным мотивом осуществления любого вида бизнеса, его главной 

конечной целью является рост благосостояния собственников предприятия. Характерис-

тикой этого роста является размер текущего и отложенного их дохода на вложенный 

капитал. 

  Если для собственника предприятия получение высокого уровня дохода является 

вполне очевидным мотивом предпринимательской деятельности, то может возникнуть 

вопрос - является ли получение высокого дохода столь же побудительным мотивом 

деятельности наемных менеджеров предприятия и остального персонала. 

  Для менеджеров, которые не являются собственниками предприятия, 

руководимого ими, доход является основным мерилом успеха их деятельности. 

Возрастание уровня доходности предприятия повышает  “рыночную цену” этих 

менеджеров, что сказывается на уровне их личной заработной платы. И наоборот 

систематическое снижение уровня дохода руководимого ими предприятия приводит к 

обратным результатам в их личной карьере, уровне получаемых им доходов, возможностях 

последующего трудоустройства [1]. 

  Для остального персонала уровень доходности предприятия также является 

достаточно высоким побудительным мотивом их деятельности, особенно при наличии на 

предприятии программ участия наемных работников в доходах предприятия. Доходность 

предприятия является не только гарантом их занятости (при прочих равных условиях), но в 

определенной мере обеспечивает дополнительное вознаграждение их труда и удовлет-

ворение рядя их социальных потребностей. 

  2. Доход предприятия создает базу экономического развития государства в целом. 

Механизм перераспределения дохода предприятия через налоговую систему позволяет 

“наполнять” доходную часть государственных бюджетов всех уровней 

(общегосударственного и местного), что дает возможность государству успешно выполнять 

возложенные на него функции и осуществлять намеченные программы развития 

экономики. Кроме того, реализация известного принципа – “Богатство государства 

характеризуется уровнем богатства его граждан”- также связана с возрастанием дохода 

предприятия, который обеспечивает рост доходов его владельцев и персонала. 

3. Доход предприятия является критерием эффективности конкретной 

производственной (операционной) деятельности. Индивидуальный уровень дохода 

предприятия в сравнении с отраслевыми характеризует степень умения (подготовленности, 

опыта, инициативности) управленцев успешно осуществлять хозяйственную деятельность 

в условиях рыночной экономики. Среднеотраслевой уровень дохода характеризует 

рыночные и другие внешние факторы, определяющие эффективность производственной 

деятельности и является основным регулятором  “перелива капитала”  в отрасли с более 

эффективным его использованием. При этом капитал переливается, как правило, в те 

сегменты рынка, которые характеризуются значительным объемом неудовлетворенного 

спроса, что способствует более полному удовлетворению общественных и личных 

потребностей [2]. 

4. Доход является основным внутренним источником формирования финансовых 

ресурсов предприятия. В системе внутренних источников формирования этих ресурсов 

доходу принадлежит главенствующая роль. Чем выше уровень генерирования дохода 

предприятия в процессе его хозяйственной деятельности, тем меньше его потребность в 

привлечении финансовых средств из внешних источников и при прочих равных условиях- 

тем выше уровень самофинансирования его развития, обеспечения реализации 

стратегических целей этого развития, повышения конкурентной позиции предприятия на 

рынке. При  этом, в отличии от некоторых других внутренних источников формирования 

финансовых ресурсов предприятия, доход является постоянно воспроизводимым 

источником и его воспроизводство в условиях успешного хозяйствования осуществляется 

на расширенной основе.  
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5. Доход является главным источником возрастания рыночной стоимости 

предприятия. Способность самовозрастания стоимости капитала обеспечивается путем 

капитализации части полученного предприятием дохода, то есть его направление на 

прирост активов. Чем выше сумма и уровень капитализации  полученного предприятием 

дохода, тем в большей степени возрастает стоимость его чистых активов (активов, 

сформированных за счет собственного капитала), а соответственно и рыночная стоимость 

предприятия в целом, определяемая при его продаже, слиянии, поглощении и в других 

случаях[3]. 

6. Доход предприятия является важнейшим  источником удовлетворения 

социальных потребностей общества. Социальная роль дохода проявляется прежде всего в 

том, что средства перечисляемые в бюджет разных уровней в процессе его 

налогообложения, служат источником реализации разнообразных общегосударственных  и 

местных социальных программ, обеспечивающих “выживание” социально не защищенных  

(или  не достаточно защищенных) членов общества. Кроме того эта роль проявляется  в 

удовлетворении за счет полученного предприятием дохода части социальных проблем его 

персонала (социальные программы являются неотъемлемой составной частью 

коллективных или индивидуальных трудовых договоров). Наконец, определенная 

социальная роль дохода проявляется в том, что он служит источником внешней 

благотворительной деятельности предприятия, направленной на финансирование 

отдельных неприбыльных организаций, учреждений социальной сферы, оказание 

материальной помощи отдельным категориям граждан. 

7. Доход является основным защитным механизмом, предохраняющим предприятие 

от угрозы банкротства. Хотя такая угроза может возникнуть и в условиях доходной 

хозяйственной деятельности предприятия (при использовании высокой доли заемного  

капитала, особенно краткосрочного; при недостаточно эффективном управлении 

ликвидностью активов и тому подобное) при прочих равных условиях, предприятие гораздо 

успешнее выходит из кризисного состояния при высоком потенциале генерирования 

дохода. За счет капитализации полученного дохода может быть быстро увеличена доля 

высоко ликвидных активов (восстановлена платежеспособность), повышена доля 

собственного капитала при соответствующем снижении объема используемых заемных 

средств (повышена финансовая устойчивость), сформированы соответствующие резервные 

финансовые фонды. 

Таким образом, доход предприятия - основной фактор его экономического и 

социального развития, что вытекает из цели  предпринимательской деятельности.  

Такая постановка цели для современного уровня развития западной экономики 

вполне логична. Максимизация дохода представляет собой краткосрочную задачу, решение 

которой рассчитано на сравнительно небольшой период времени, в то время как 

максимизация собственности -долгосрочная цель, поскольку собственники заинтересованы 

как в будущих, так и настоящих доходах. 

У нас в Казахстане в современных условиях предприятиям приходится решать пока 

краткосрочные задачи, что обусловлено кризисным финансовым положением, вызванным 

недостатком дохода. Поэтому в отличие от зарубежных компаний на казахстанских 

предприятиях наиболее актуальна задача максимизации дохода, а не  собственности. 
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Еркін  бәсекелестік  жағдайында  кәсіпорын өндірген  өнімге  баға  автоматты  түрде  

орнатылады.  Оған  нарықтық  баға  қалыптастыру  заңдары  әсер  етеді. Сонымен  қатар  

әрбір  кәсіпкер  максимальді  мүмкін  пайда  алуға  тырысады.  Осы  жерде  өнім  өндірісі  

көлемін  өсіретін,  оның  толықтырылмаған  нарықтағы  қозғалысына  әсер  ететін  

факторлардан  басқа,  осы  өнімді  өткізу  және  оның  өндірісіне  шығындарды  төмендету,  

өндіріс шығындарын  төмендету  мәселесі  туындайды.   

Дәстүр  бойынша  шығындарды  азайтудың  маңызды  жолдарының  бірі  болып  

өндіріс  процесінде  тұтынылатын  ресурстардың  барлық  түрлерін  тиімді  немесе  

эконоиды  пайдалану:  еңбектік  және  материялдық. 

Өзіндік  құнды  азайтуда  еңбек  өнімділігін  арттыру  қажет.  Еңбек  өнімділігі-еңбек  

шығынының  тиімділігін  арттыру.  Бұл  өндіріс  процесіндежұмсалған  қоғамдық  еңбектің  

тиімділігі,  нәтижелілігі,  жемістілігі.  Қызметкерлердің  еңбек  өнімділігі  бір  уақыт  өлшемі  

ішінде  өндірген  өнімнің  немесе  орындалған  жұмысының  көлемі,  немесе  бір  өнімге  

кеткен  уақыт  немесе  ұлттық  табыс  мөлшерімен  есептелінеді. 

Еңбек  өнімділігін  арттыру  үшін  жұмыс  уақытын  үнемдейтін  факторларға  назар  

аударылады.   

1)  жұмыс  уақытын  ұтымды  пайдалану;  

2)  жұмыста  кездесетін  тиімсіз  үзілістерді  азайту.  Жұмыс  уақытын  ұтымды,  

үнемді  пайдалануға  техника   мен  технологияларды  жетілдіріп,  өндірісті,  еңбекті  

ұйымдастыруды  жақсарту,  ал  екінші  әдіске - өндірістің  жоспардан  тыс  тоқтап  қалуын  

қысқарту,  сөйтіп  үзілістерді   азайтужолдарымен  қол  жеткізеді. 

Еңбек  өнімділігінің  көрсеткіші  қызметкерлердің  материалдық  жағдайын  

жақсартумен  тікелей  байланысты.  Еңбек  өнімділігі  арттқан  сайын  еңбекақы – оған  

төленетін  ақы да  өсіп  отыруы  тиіс.  Жалақының  еңбек  өнімділігінің  өсу  қарқынан  кейін  

қалуы  немесе  артып  кетуі  дұрыс  емеб.  Бұл  қатынас  бұзылса,  ол  еңбек  өнімділігін  

арттыруға  деген  материалдық  мүдделілікке  кері  әсер  етеді. 

Осылайша,  өндірістің  шығындар  құрылымындағы  көп  бөлігін  еңбекақыға  

шығындар  алады. Сондықтанда  шығарылатын  өнімге  еңбек  сыйымдылығын  азайту,  

еңбек  өнімділігін  өсіру  мәселелерінде  өндірістің  әкімшілдік  қызметтігі  персоналдың  

санын  азайту  орынды  болады. 

Еңбек  өнімділігін  арттыру  оны  ұйымдастыруға  да  көп  көңіл  бөлу  қажет:  жұмыс  

орындарын  дайындау,  оның  толықтай  жұмыс  жасауы,  еңбектің  арттыруға  басқада  

әдістерді  қолдану. 

Өндіріс  процесінде  қолданылатын  шығындардың  мөлшерін  азайту  үшін  үнемі    

экономикалық  талдау  жасау  қажеттілігі  туындайды.   

Өндіріс процесінде өнімді өндіруге жұмсалатын шығындар дайындалған өнімнің 

өзіндік құнының мөлшеріне тікелей әсер ететіндіктен шығындардардың қандай да 

статьясынан үнемдеу мүмкін болса, өнімнің өзіндік құны да азда болса төмендейді.  

Шаруашылықты  жүргізудің   жаңа   жүйесі  үнем   тәртібін   қатаң  сақтап  өзіндік  

құнды   төмендетуді   көздейді.  Өнімнің,  жұмыстың  өзіндік  құны  материал  мен   еңбек   

ресурстарының    үнемделу, өндірістің    техникамен   жарақтану   дәрежесін,  сонымен   

бірге   шаруашылық   есеп негіздерінің   сақталуын   көрсетеді.   Кәсіпорындардың    өзіндік 

құнына   өндірістен тыс   сатуға   жұмсалған   шығынды   қосып   өнімнің   толық    өзіндік   

құнын   есептеп   шығарады.  
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Шығындарды төмендету міндетті түрде қосымша пайдаға алып келеді. Бұл 

кәсіпорынға,басқа өнім түрлерін шығаруға , басқа да жұмсақ маенврлар жасауға мүмкіндік 

береді. Сондықтан кәсіпорынның шығындарды төмендету бағытындағы жұмыстары  

жоғары менеджменттің  және акционерлердің ең бірінші мақсаты болып табылады. Бәсеке 

қабілеттіліг тұрғысынан қазақстандық кәсіпорындардың жағдайын қарастыра 

отырып,олардағы төмен бәсеке қабілеттілік кеңестік кезеңнен қалған  профильдік емес 

бизнестің қатысуынан екендігін көреміз.   

Қолданыстағы әдістерді талдау бізге оларды заманауи қазақстандық кәсіпорындарда 

қолдану мәселелерін тағы да көрсетеді. Жекелеген әдістер нарық жағдайында тиімді 

басқару мәселесін шешпейді,шығындарды басқаруға жүйелік көзқарас керек.  
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Стратегический анализ предприятия является одним из стержневых элементов 

процедуры формирования стратегического плана развития предприятия в условиях 

конкурентной среды. По своей сути стратегический анализ является этапом предплановых 

исследований, на котором системно анализируются факторы внешней, деловой 

окружающей среды и ресурсного потенциала предприятия (внутренних возможностей) для 

определения «текущего состояния дел» на предприятии и выявления условий для его 

дальнейшего успешного развития в условиях рыночного хозяйствования. Таким образом, 

на этапе анализа создается необходимая информационная база, позволяющая наиболее 

эффективным образом провести процесс целеполагания и выбора альтернатив [1].  

В западных исследованиях в области стратегического планирования и управления 

стратегическому анализу (аудиту) уделяется большое внимание. Он рассматривается как 

один из трех фундаментальных этапов планирования (совместно с целеполаганием и 

выбором), проводятся специальные исследования в области внешней, деловой окружающей 

среды. 

Отечественные исследователи также не оспаривают необходимость анализа 

(диагностики) предприятия как необходимого элемента системы планирования его 

развития, хотя и рассматривают его в несколько усеченном варианте. Так, Г. Я. Киперман 

предлагает проводить диагностику предприятия но следующим четырем разделам: анализ 

производственной деятельности; анализ инвестиционной деятельности; анализ 

социального развития предприятия; финансовые показатели деятельности, выводы и 
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предложения. При этом основной упор делается на исследование ресурсного потенциала 

предприятия, а влияние внешней деловой окружающей среды определяется лишь 

опосредованно. Представляется, что такое понимание процедуры стратегического анализа 

объясняется двумя основными причинами [2]. 

Во-первых, существовавшая в течение нескольких десятилетий практика 

планирования на предприятиях в условиях директивного управления ориентировала 

специалистов первичного хозяйственного звена на анализ его хозяйственной деятельности 

и поиск резервов повышения эффективности производства, а внешние условия 

функционирования экономики достаточно жестко задавалась вышестоящими органами. В 

условиях же рыночной экономики ситуация кардинально изменилась. Предприятию, 

функционирующему в условиях неопределенного рынка, необходима информация о 

состоянии дел и перспективах функционирования как на макроуровне, так и на 

региональном и отраслевом уровнях национальной экономики. Без этого предприятию 

невозможно эффективно использовать свой ресурсный потенциал. Однако инерция 

мышления большинства специалистов отделов планирования и руководителей 

предприятий столь велика, что сохраняются и реализуются старые, проверенные годами 

подходы, в той или иной степени адаптированные к современным условиям хозяйствования 

[3]. 

Во-вторых, рыночная инфраструктура, находясь в стадии формирования, не может 

обеспечить предприятие необходимой и достоверной информацией. Поэтому специалисты 

в области планирования на предприятии вынуждены заниматься поиском информации 

самостоятельно, получая ее в «усеченном варианте» из различных источников и проводя ее 

верификацию. Следует отметить также, что экономическая нестабильность национальной 

экономики не способствует точности вырабатываемых прогнозных расчетов.  

Вместе с тем проблема стратегического анализа деятельности предприятия требует 

решения как в методологическом, так и в практическом плане. Поэтому, предлагая ряд 

методологических принципов организации стратегического анализа первичного субъекта 

рыночных отношений национальной экономики, мы исходим из следующих положений.  

Производственный прогноз должен содержать информацию о перспективных 

размерах роста (падения) производства отдельных видов продукции, производимых 

предприятием, а также основные параметры развития, такие как прибыльность, 

капиталовложения, динамика основных производственных фондов и др.  

Структурные сдвиги прогнозируются в целях уменьшения неопределенности при 

принятии стратегических решений (например, возможные изменения сырья, 

квалификационного состава сотрудников, оборудования). Кроме этого большое внимание 

должно быть уделено возможному изменению структуры и характера потребления 

выпускаемой продукции.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Череева Б.Т. -  докторант,  

Университет Нархоз, Алматы, Казахстан 

 

Железнодорожная отрасль является жизнеобеспечивающей отраслью любого 

государства, обеспечивая как пассажирские, так и грузовые перевозки.  

Для развития инфраструктуры железнодорожной отрасли АО «НК «Казахстан темир 

жолы» активно ведет инвестиционную политику за счет увеличения уставного капитала за 

счет выпуска акций, и привлечения заемных средств. Инвестиционная деятельность 

компании направлена на реализацию комплекса мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования железнодорожного транспорта, повышения качества и безопасности 

перевозочных услуг.  В приложении представлены основные направления средств по 

объектам инфраструктуры. В 2016-2017 гг. были сданы в эксплуатацию следующие 

объекты:  

- железнодорожная линия «Жезказган-Бейнеу». Объем инвестиций составил 37295 

млн. тенге; 

- железнодорожная линия «Аркалык-Шубарколь». Объем освоенных инвестиций 

равен 2572 млн. тенге. 

- вокзал «Астана – Нурлы жол». Объем инвестиций составил 69161 млн. тенге. 

В 2018 году компанией были сданы в эксплуатацию вторые пути на участке «Алматы 

1 - Шу» с общей суммой инвестиций 2723 млн. тенге. 

Помимо этого, АО «НК «Казахстан темир жолы» непрерывно ведет работу по 

модернизации, обновлению и реабилитации объектов магистрально-железнодорожных 

сетей. В период 2011-2018 годы в развитие магистрально-железнодорожных сетей было 

инвестировано 1,332 трлн. тенге. Данные инвестиции были вложены: 

- в строительство 2576 км новых железнодорожных линий, таких как: Хоргос-

Жетыген, Жезказган-Бейнеу, Боржакты-Ерсай, Аркалык-Шубарколь, Узень – 

государственная граница с Туркменистаном; 

- в реализацию проектов, включенных в государственную программу «Нурлы жол», 

а именно, строительство вокзального комплекса в г.Нур-Султан (12,6 млрд. тенге) и вторых 

путей Алматы 1 – Шу (2,7 млрд. тенге); 

- в модернизацию 3993 км. верхнего строения пути; 

- в электрификацию железнодорожных участков, таких как Костанай – 

Железнорудная, ст. Алматы 1; 

- во внедрение волокно-оптической линии связи на пути Алматы – Достык; 

- во внедрение 13 клиентоориентированных автоматизированных систем; 

- в капитальный ремонт 56 объектов искусственных сооружений; 

- в приобретение 13 тыс. единиц техники и оборудования для обеспечения 

бесперебойной работы магистрально-железнодорожных сетей. 

В результате вложенные инвестиции в инфраструктурные объекты 

железнодорожной отрасли позволили не только удовлетворить потребности в 

грузоперевозках железнодорожным транспортом и обеспечить бесперебойную работу 

железнодорожного транспорта, а также снизить уровень износа основных фондов и 

повысить оборачиваемость движения поездов. К примеру, введенный в эксплуатацию 

участок «Алматы 1 - Шу» позволил увеличить возможность пропуска грузовых поездов с 

17 до 75 пар в сутки, увеличить провозную способность в 3,2 раз и сократить время 

следования грузовых поездов в пути в 2 раза.  

Помимо пассажирских и грузовых перевозок железнодорожной отраслью 

предоставляются услуги по предоставлению подъездных путей и по передаче 

электрической энергии. Услуги подъездных путей в АО НК «КТЖ» классифицируется как 
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Услуга-1, предоставляющие подъездные пути для проезда подвижного состава, и Услуга-2, 

пути предназначенные для маневренных работ, погрузки-выгрузки и другие 

технологические операции перевозочного процесса, а также стоянки подвижного состава.  

В АО «КТЖ» имеются 172 единицы подъездных путей, протяженность которых 

составляет 97,4 км. За 2018 год услугами подъездных путей пользовались 684 потребителя 

(таблица 1). Тарифы на данные услуги утверждаются Приказом Комитета по 

регулированию естественных монополий и защиты конкуренции. На 2018 год тарифы на 

Услугу-1 и Услугу-2 были утверждены в следующем размере: 153,19 тенге/вагон-км и 44,93 

тенге/вагон-час соответственно.  

 

Таблица 1 – Основные финансово-экономические показатели деятельности по 

услугам инфраструктурным объектов 

Наименование Годы Изменения 

2017 2018 2019 +/- % 

Услуги подъездных путей, в т.ч.:      

- услуга-1, тыс. вагон-км 229,3 233,3 - 4 1,7 

- услуга-2, тыс. вагон-час 610,4 560,0 - -50,4 -8,3 

На услуги по передаче электрической 

энергии, млн. кВт/час 

1019,2 1034,0 - 14,8 1,5 

Доходы, млн. тенге 1712,0 1772,0 1747,2 60 3,5 

- услуги подъездных путей 61,9 60,0 55,1 -1,9 -3,1 

- услуги по передачи электричества 1650,1 1712,0 1692,1 61,9 3,8 

Расходы, млн. тенге 2022,8 2050,0 2205 27,2 1,3 

- услуги подъездных путей 58,4 62,0 68,2 3,6 6,2 

- услуги по передачи электричества 1964,4 1988,0 2136,8 23,6 1,2 

Прибыль (убыток), млн. тенге -310,8 -278 -457,8 32,8 -10,6 

- услуги подъездных путей 3,5 -2,0 -13,1 -5,5 -157,1 

- услуги по передачи электричества -314,3 -276 -444,7 38,3 -12,2 

Примечание: составлено автором на основании источников [1-3] 

 

В таблице представлены объемы указанных услуг за 2017-2019 гг., из которых 

видно, что за 2018 год на 1,7% увеличился объем оказанных услуг по «Услуга-1» и на 8,3% 

уменьшился объем по «Услуга-2», это соответственно отразилось на полученных доходах, 

так размер доходов от услуг подъездных путей сократился на 3,1% и составил 60 млн. тенге 

в 2018 году. Напротив, расходы были увеличены на 1,3% и составили 62 млн. тенге.  

Если рассматривать в разрезе услуг, то расходы по «Услуге-1» превысили план на 

12%, в основном по причине курсовой разницы, к примеру, в плане предусмотрено 1 RUR 

по 3,67 тенге, а по факту равен 5,52 тенге. Объемы по «Услуге-1» увеличились за счет 

увеличения объема по проезду подвижного состава на подъездном пути ст. Курорт-

Боровое. В 2018 году по данной услуге была получена прибыль в размере 2,8 млн. тенге. 

Расходы по «Услуге-2» также увеличились на 12% по причины курсовой разницы. Доходы 

по предоставлению услуги снизились по сравнению с планом на 22% из-за уменьшения 

объемов и применения компенсирующего тарифа. Объемы по «Услуге-2» также снизились 

на 21%, по причине снижения объемов по погрузке-выгрузке на участках Российской 

Федерации. По данной услуге сложился убыток за счет применения временного 

компенсирующего тарифа, снижения объемов из-за уменьшения количества потребителей 

и увеличения расходов. 

Для оказания услуги по распределению электрической энергии в АО НК «КТЖ» 

используются 7031 единиц распределительных устройств, трансформаторных подстанций 

и комплектных трансформаторных подстанций, также на балансе компании имеются 

электросетевые объекты линий электропередачи с протяженностью 12,3 тыс. км.  
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В 2018 году данной услугой воспользовались 640 потребителя. Тариф услуги равен 

1,657 тенге/кВт-час. Объем оказанных услуг увеличился на 1,5% по сравнению с 2017 

годом. За счет предоставления услуг по передаче электроэнергии было запланировано 

получение доходов в размере 1729,6 млн. тенге, а фактически было получено 1712,5 млн. 

тенге, снижение произошло на 1% по причине снижения объемов. Если сравнивать с 

доходами за 2017 год, то они увеличились на 3,8%. Расходы по распределению 

электроэнергии, напротив, увеличились на 15% от установленного плана в объеме 1729,6 

млн. тенге. Основной причиной является рост стоимости электроэнергии на покупку 

нормативных технических потерь, так как по смете цена составляла 12,84 тенге за 1кВт, а 

фактическая цена была равна 13,34 тенге, а также в числе причин можно отметить снижение 

фактического потребления электроэнергии потребителями. 

За 2018 год был получен отрицательный финансовый результат в размере 276 млн. 

тенге. 

Услуги объектами инфраструктуры железнодорожной отрасли за 1-е полугодие 2020 

года были выполнены на 33-48%. Так, так по Услуге-1 за рассматриваемый период было 

произведено услуги на 92177 вагон-км, что составляет 41% от планового показателя на 2020 

год, а по Услуге-2 – фактически было использовано 235351 вагон-час, что составляет 33%.  

Также, за первое полугодие 2020 года было передано электрической энергии в 

объеме 496219 тыс.кВтч, что составило 48% от годового плана.  

Всего за 1-е полугодие 2020 года было получено доходов по услугам подъездных 

путей в размере 24695 тыс. тенге, исполнение плана на 41% и 33% по каждой услуге. 

Снижение произошло из-за уменьшения объемов погрузки и выгрузки на Илецком 

железнодорожном участке, и снижения объемов поставки горюче-смазочных материалов 

поставщиком ТЭК Казахстан. Прибыль от услуг подъездных путей составило 4530 тыс. 

тенге. По передаче электрической энергии сложился убыток в размере 228901 тыс. тенге. 

Увеличение расходов произошло из-за роста тарифа за 1кВтч до 14,45 тенге (план – 12,84 

тенге).   

В объекты инфраструктуры железнодорожной отрасли привлекаются инвестиции, 

которые используются на реконструкцию, модернизацию, строительство новых объектов, 

а также обновление новых активов. В 2017 году компанией был запланирован капитальный 

ремонт подъездных путей станции Аягоз с длительностью 0,765 км на сумму 17,8 млн. 

тенге, данный инвестиционный проект был реализован, но только с дополнительными 

вложениями за счет роста фактической стоимости щебня и его транспортировки. 

За 2019 год инвестиционные вложения, произведенные АО «НК КТЖ», 

способствовали повышению степени удовлетворения потребностей в грузоперевозках 

железнодорожным транспортом, обеспечению ее бесперебойной работы, снижению уровня 

износа основных средств, а также повышению скорости и оборачиваемости движения 

поездов на отдельных участках. Всего в 2019 году было вложено инвестиций в объеме 

61962 млн. тенге.  

На рисунке 32 представлена динамика инвестиционных вложений в объекты 

инфраструктуры за 2014-2019 гг. 

 
Рисунок 32 – Капитальные вложения за счет собственных средств за 2014-2019 гг., 

тыс. тенге 
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Таким образом, АО НК «КТЖ» в целях улучшения качества предоставления услуг и 

обеспечения оперативного обслуживания потребителей ускорили процедуру оформления 

услуг по принципу «одного окна», также для повышения оперативности отправки и приема 

груза потребителей был введен автоматизированный оперативный расчет по всем 

отделениям магистральной сети. Применение распределительных устройств с вакуумными 

выключателями обеспечили повышение надежности электроснабжения посредством 

селективного отключения поврежденного участка линии и автоматического включения 

резерва на участке линии передач. Компания активно проводит организационно-

технические мероприятия по обслуживанию и эффективному управлению объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

В «Стратегии «Казахстан-2050» отмечена необходимость покрытия регионов 

страны важными и экономически необходимыми объектами инфраструктуры. В этой связи, 

большую роль играет транспортная обеспеченность территории, которая характеризуется 

наличием и доступностью объектов инфраструктуры транспорта. 

Обеспеченность территории транспортом характеризуется возможностью 

экономических субъектов пользоваться транспортной инфраструктурой [4]. Транспортная 

обеспеченность территории определяется обобщающим показателем Энгеля: 

 

𝑑э =  
𝐿э

√𝑆𝐻
     (1) 

 

где, ds – густота транспортной сети, км путей/100 кв.км. 

        Lэ – протяженность эксплуатационной сети железных дорог, км. 

       S – площадь территории, кв. км. 

H – численность населения территории, тыс. чел. 

Показатель Энгеля может в определенной мере отражать объективную реальность 

при сравнении обеспеченности железнодорожным транспортом в различных 

территориальных единицах Казахстана. Произведем расчет показателя Энгеля на примере 

регионов Казахстана [5], результат которого представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатель Энгеля по регионам Республики Казахстан за 2019 год 

  Длина 

железнодорожных 

путей общего 

пользования, км. 

Площадь 

территории 

региона, 

кв. км 

Численность 

населения 

региона, 

тыс. чел. 

Индекс 

транспортной 

обеспеченности 

1 Республика 

Казахстан 

16634,8 2724,9 18760,2 2,33 

2 Акмолинская 1579,5 146,2 736,6 4,81 

3 Актюбинская 1838,7 300,6 888,0 3,56 

4 Алматинская 1401,4 223,6 2066,9 2,06 

5 Атырауская 742,3 118,6 650,4 2,67 

6 ВКО 1209,0 283,2 1369,1 1,94 

7 Жамбылская 1103,5 144,3 1134,3 2,73 

8 ЗКО 430,7 151,3 659,3 1,36 

9 Карагандинская 2467,1 428,0 1378,5 3,21 

10 Костанайская 1336,3 196,0 867,8 3,24 

11 Кызылординская 870,9 226,0 808,1 2,04 

12 Мангистауская 1096,6 165,6 707,7 3,20 

13 Павлодарская 925,4 124,8 752,7 3,02 

14 СКО 806,7 98,0 547,6 3,48 

15 Туркестанская 551,6 116,6 2016,1 1,14 

Примечание: составлено автором 
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По результатам оценки показателя Энгеля по регионам Казахстана, которые 

приведены в таблице, необходимо сказать, что средний уровень показателя по республике 

в целом составляет 2,33. Сравнивая данный показатель с уровнем США, где он более 10, а 

также со странами Евросоюза, где индекс в среднем от 7 до 10, необходимо понимать, что 

имеются проблемы транспортной доступности  пригородного железнодорожного 

сообщения и потребность в развитии инфраструктуры железнодорожной отрасли в 

регионах Казахстана. Максимальный уровень транспортной обеспеченности наблюдается 

в Акмолинской области (4,81), а минимальный уровень – в Туркестанской области (1,14). 

Как известно, Туркестанская область является самой густонаселенным регионом страны с 

15 районами, некоторые из которых не имеют доступа к объектам инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. Если сравнить показатель Энгеля со значением Российской 

Федерации, то можно сказать, что он близок к значению Казахстана, и равен 2,13. 

Железнодорожная отрасль является жизнеобеспечивающая отрасль государства, и 

от степени развития инфраструктуры отрасли зависит уровень жизни населения любого 

региона. Как было уже отмечено выше, наименьший индекс транспортной обеспеченности 

принадлежит Туркестанской области, то есть уровень доступности объектов 

инфраструктуры железнодорожной отрасли во всех уголках региона равна 1,14. В этой 

связи, возникает необходимость определить факторы влияющие на изменения данного 

показателя.  
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Белгілі бір мақсатқа жетуге бағытталған кез-келген процесс сияқты инвестициялық 

процесс те басқаруды қажет етеді. Ол үшін кәсіпорынның инвестициялық процесі 

жиынында фирманың инвестициялық стратегиясының қалыптасу негізін құрайтын әртүрлі 

қаржылық-экономикалық әдістерді қолдана отырып құрастырылатын инвестициялық 

стратегия негізінде құрылады.   

Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын зерттеуді оның басты әрекет ету 

мақсаттарымен байланыстыра отырып жүргізу керек.  

Осылайша, кәсіпорынның инвестициялық стратегиясы оның әрекет ету 

мақсаттарына сәйкес түрде жасалады, соған байланысты барлық инвестициялар 

кәсіпорынның басты мақсатына қол жеткізудегі негізгі әдістердің бірі ретінде 

қарастырылуы керек[1]. 

https://railways.kz/
https://railways.kz/
https://railways.kz/
http://www.stat.gov.kz/
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Инвестициялық стратегия институционалдық, экономикалық, нормативті-

құқықтық, ақпараттық-аналитикалық және басқалары сияқты бірнеше бір-бірімен тығыз 

байланысқан аспектілердің құрылымдық жиынтығы болып табылады (1-сурет ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет1.Инвестициялық стратегияны жасау қажеттілігі 

 

Инвестициялық стратегияның институционалдық аспектісі бірнеше құрамдас 

бөліктердің жиынтығы болып табылады: инвестиция түрлері, инвестициялық қоржын, 

тәуекел. Институционалдық аспект шегінде корпоративті инвестицияларда көрінетін 

негізгі басқарылатын жүйелер болады. 

Инвестициялық стратегияның нормативті-құқықтық аспектісі келесідей негізгі 

бөліктерден тұрады: шегінде корпорация инвестициялық стратегиясын қалыптастырып, 

инвестициялық процесін жүзеге асыратын фискалдық ортаны қалыптастырушы және 

заңдылық негізді құраушы мемлекеттің заңдық және басқа да нормативті құқықтық 

актілері, кәсіпорынның есепті саясаты, кәсіпорын бөлімшесінің шегінде тұтас 

инвестициялық процесті қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін ішкі реттеуші құжаттар[2]. 

Осылайша, кәсіпорынның қаржылық тартымдылығын бағалауда кәсіпорын 

рентабелділігі, активтер өтімділігі, қаржылық тұрақтылық сияқты көрсеткіштер 

қолданылады.  

Кез-келген инвестор үшін кәсіпорын өнімінің тартымдылығын жоспарлау – бұл 

оның ішкі және сыртқы нарықтағы бәсекелестік қабілеті. Өнімнің бәсекелестік қабілеті – 

келесідей факторлардан тұратын көп аспектілі көрсеткіш: 

- өнім сапасының деңгейін жоспарлау – оның отандық және шетелдік стандарттарға 

сәйкестігі, халықаралық өнім сапасы сертификатының болуы, сенімділік, шыдамдылығы, 

кейінгі үлгілерге сәйкестігі және т.б. 

- өнім бағасының деңгейін жоспарлау, оның бәсекелестер бағасына және 

ауыстырғыш тауарлар бағасына сәйкестігі; 

- диверсификация деңгейін жоспарлау, яғни фирманың көп профильді болуы, оның 

өндірілген өнімнің әртүрлі рентабелділігі жағдайында жұмыс істеу қабілеті[3]. 

Кәсіпорынның кадрлық тартымдылығын жоспарлау үш қосындымен сипатталады: 

- басшының және оның «тобының» іскерлік қасиеттерімен; 

- біліктілігі жоғары жұмыскерлердің қасиетімен; 

- жалпы персоналдар қасиетімен. 

Кәсіпорынның инновациялық тартымдылығын жоспарлау– бұл кәсіпорындағы 

жаңашылдыққа салынған орташа мерзімді және ұзақ мерзімді инвестициялардан тиім. 

Кәсіпорынның иннвациялық тартымдылығын жоспарлауды бағалауда келесілер есепке 

алынады:  

Кәсіпорын 

 
Кәсіпорын мақсаты – капиталды 

өсіру 

 Мақсатқа жету әдісі – корпоративті 

инвестициялар 

Инвестициялық процесс – 

инвестициялық стратегия 
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- барлық басқа инновациялар негізі ретінде өндірістің техникалық даму 

стратегиясы; 

- өндірісті әртүрлі көздерден инвестициялау бағдарламалары. 

Кәсіпорынның инновациялық тартымдылығын бағалау үшін: 

-кәсіпорынның инновациялық қызметін тура немесе жанама сипаттайтын 

көрсеткіштер жүйесін таңдау; 

-таңдалған көрсеткіштер негізінде кәсіпорынды дифференциалды ранжирлеу; 

- талдауға қажетті жалпылама критерийлерді таңдау. 

Негізінен келесі көрсеткіштер пайдаланылады: негізгі қорлар құрылымы және 

оларды пайдалану тиімділігі, өндірісті техникалық жаңалау көздері, кәсіпорынды 

техникалық қайта қаруландыруға пайда үлесі.  

Кәсіпорынның территориялық тартымдылығын жоспарлау инвесторлар үшін келесі 

факторлармен анықталады:  

- кәсіпорынның қаланы басқа аймақтармен байланыстырып тұрған негізгі 

транспорттық магистральдан алыс орналасуы, жүкті тасымалдауға арналған арнайы 

жолдардың болуы; 

- кәсіпорынның жергілікті билік орындары, нарықтық инфрақұрылымның басты 

ұйымдары және т.б. орналасқан қала орталығынан алыста тұруы; 

-көбінесе осы аталған критерийлерге тәуелді түрде дифференциацияланатын жер 

құны. 

Кәсіпорынның экологиялық тартымдылығын жоспарлау өндірілген өнім мен 

қолданылған технологияның құқықтық норма мен стандарттар арқылы реттелетін 

экологиялық тартымдылығымен анықталады.  

Ұсынылып отырған көрсеткіштер жүйесі кәсіпорынның ашық есебінің 

мәліметтеріне негізделеді. Бұл талап бағалауды жалпылама етеді, кәсіпорынның қаржылық 

жағдайындағы өзгерістерді экономикалық процестердің барлық қатысушыларымен 

бақылауға мүмкіндік береді.  

Қолданылған әдебиеттер тізімі 
1. Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ: учебник для академического 

бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – Москва: Юрайт, 2019. – 422 с.  

2. Басовский, Л.Е. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / Л. Е. 

Басовский, Е. Н. Басовская. – Москва: Инфра-М, 2017. – 240 с.  
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Кәсіпорынның қаржылық және инвестициялық қызметін жетілдіру шараларын 

бірнеше бағыттарға бөліп қарастырайық. 

Бірінші бағыт - инвестициялық қызметті жоспарлаудың негізгі жолы болып 

реформалау (реструктуризациялау) табылады, сонымен бірге ұйымдастырушылық 

құрылымы мен басқару әдістерін өзгерту де жатады. Бұл жоспардың басты мақсаты 

басқарудың жаңа процессіне сәйкес келетін және тиімді жұмыс істеп тұрған 

кәсіпорындардың басқару процесін жетілдіру болып табылады. Берілген кәсіпорынның 
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жұмыс істегеніне аз болғандықтан, оның осы бағытын талдау мен басқаруды жетілдірудің 

вариаттарын ұсыну қиын.  

Екінші бағыт – активтерді реформалау. Активтерді реструктуризациялау 

шекарасында мүлікті комплексті реструктуризациялауды, ұзақ мерзімді қаржылық қорды 

қайта құру мен айналымдағы активтерді қайта құруды бөліп қарастыруға болады. 

Кәсіпорынды қайта құрудың бұл бағыты  оның артық активтерді сатумен байланысты, жаңа 

активтерді игеру, қаржылық қордың құрамын оптимизациялау (қысқа және ұзақ мерзімді), 

қорлардың, дебиторлық қарыздардың құрылымын өзгертуді талап етеді[1].  

Кәсіпорын банкроттығының алдын-алу стратегиясында ықтималдылық пен 

төлемқабілеттілігі прблемаларын шешуде бастысы болып айналым қорларын 

кәсібидеңгейде басқару болып табылады. Бір жағынан бұл айналым қорларын 

ынталандыруға бағытталса, екінші жағынан бұл қорларды материалдық активтер арасында 

орналастырылады. Бұл жерде қаржылық тетік ретінде пайдаланылатын несиемен 

байланысты дұрыс таңдаған несие саясаты маңызды роль артқарады. 

Үшінші бағыт - өндірісті реформалау. Реструктуризациялаудың бұл бағыты – 

кәсіпорынның өндірістік  жүйесін жетілдірумен байланысты. 

Төртінші бағыт - Кәсіпорынның  шаруашылық келісімдерді орындамау тәуекелдерін 

азайту тәсілдерінің бір сақтандыру құралдарын қолдану болып табылады. Осындай 

тәуекелдерден сақтандырудың мысалы ретінде бұрын жасалынған келісім-шарттар 

бойынша келісілген себептерге байланысты тауарды жеткізу мүмкідігінің жоқ болу, 

сондай-ақ, сатып алушының тауарды қабылдаудан бас тарту жағдайларынан сақтандыру 

келісімдерін жасау болады. Бұл жағдайларда сақтық төлемдерді жасаған фирмаға жаңа 

сатып алушыларды іздеумен, тауарды қайтару қажеттігімен және т.с.с. жағдайларға 

байланысты болған зиянды қайтарылады[2]. 

Содай-ақ, сақтандыруды күтілмеген шығындардың пайда болу тәуекелдерін азайту 

үшін қолданады. Шаруашылық қызметтегі болатын үзілістерге байланысты 

сақтандырудың бір қатар түрлері бар. Мысалы, кәсіпорындар мен ұйымдар жабдықтың 

сынуымен байланысты қызметінде болған үзілістерге қатысты сақтандыру келісімдерін 

жасайды. Бұл сақтандыру жабдықтарды және басқа құрылғыларды судың, ылғалдың, басқа 

тұлғалардың қастандық іс-әрекеттерінен және т.б. күтілмеген жағдайлардан сақтандыруға 

қосымша жасалынған шара ретінде қарастырылады. 

Бесінші бағыт - тәуекелдердің алдын алу үшін немесе оларды минимальды жасау 

үшін кәсіпорында материалды жауапты тұлғаларға қатал мүліктік жауапкершілік белгілеу 

керек, өндірістік кәсіпорын территориясын қорғауды ұйымдастыру керек. 

Алтыншы бағыт – кәсіпорынның сақтық қорын қалыптастыру[3]. 

Кәсіпорынның  сақтық қор бар, бірақ оның мөлшері өте төмен (100 мың  теңгеден 

төмен). 

Қаржылық тәуекелдерді бейтараптаудың осы әдісі келесі түрде болуы мүмкін: 

- кәсіпорынның сақтық қорын қалыптастыру. Ол заңдылықтың және кәсіпоры 

жарғысына сәйкес құрылады;  

- мақсатты сақтық қорларды қалыптасытру. Мұндай қорларға мысал ретінде баға 

тәуекелін сақтандыру қорын; сауда кәсіпорындарындағы тауалардың арзандау қорын; 

мерзімі толығымен өткен, сенімсіз дебиторлық қарыздылықты төлеу қорын және т.с.с 

жатқызуға болады; 

- кәсіпорынның айналым активтерінің жеке элементтері бойынша материалдық және 

қаржылық қорларының сақтық запастары жүйесін қалыптастыру. Айналым активтерінің 

жеке элементтері бойынша сақтық қорларындағы қажеттіліктің шамасы оларды нормалау 

процесінде анықталады; 

- есепті мерзімде алынған пайданың бөлінбеген қалдығы 

Фирмаға қорлардың қолайсыз бөліну, экономикалық тербелістер, тұтынушылар 

талғамдарының өзгеруі, бәсекелестердің іс-әрекеті тәуекелдерін ескеріп отыру қажет. 

Берілген кәсіпорын үшін бұл тәуекелдердің ерекше мәні бар, өйткені Қазақстанның азық-
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түлік саласы отандық және шетелдік компаниялар арасындағы шиеленіскен бәсекелестік 

күреспен ерекшеленеді. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 
1. Липсиц, И.В. Инвестиционный анализ: подготовка и оценка инвестиций в 

реальные активы: учебник: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / И. 

В. Липсиц, В. В. Коссов. – Москва: Инфра-М, 2019. – 319 с.  

2. Лукасевич, И.Я. Инвестиции: учебник / И. Я. Лукасевич. – Москва : Вузовский 

учебник, Инфра-М, 2017. – 411 с.  

3. Макаркин, Н.П. Эффективность реальных инвестиций: учебное пособие / Н. П. 

Макаркин. – Москва: Инфра-М, 2017. – 431 с.  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Шермұхамет С.М. - студент ОП «Менеджмент» 

Тлеубекова А.Д. - ст.преподаватель 

Алматинский гуманитарно- экономический университет,  Алматы, Казахстан 

 

Гибкие системы стимулирования на сегодняшний день получили широкое 

распространение в зарубежных странах с развитой экономикой. Причем гибкость в оплате 

труда проявляется не только в виде дополнительных индивидуальных доплат к заработной 

плате. Спектр гибких выплат достаточно широк. Это и индивидуальные надбавки за стаж, 

опыт, уровень образования и т.д., и системы коллективных премий, рассчитанные, в первую 

очередь, на рабочих, и системы участия в прибылях, рассчитанные на специалистов и 

управленцев, и гибкие системы социальных льгот. Только применение всех форм 

стимулирования, рассчитанных на применение по отношению ко всем работникам 

организации, может дать необходимый эффект. 

Как показывает опыт, на отечественных предприятиях в настоящее время 

основными проблемами в механизме стимулирования наемных работников являются [1]: 

1)недостаточная гибкость механизма формирования оплаты труда, его 

неспособность реагировать на изменения в эффективности и качестве труда отдельного 

работника; 

2)отсутствие вообще какой-либо оценки или необъективная предпринимателем 

оценка индивидуальных трудовых показателей наемных работников; 

3)отсутствие справедливой оплаты труда руководителей, специалистов и служащих; 

наличие необоснованных соотношений в оплате их труда; 

4)негативное отношение персонала к размеру оплаты их труда и к существующей 

системе оплаты. 

Все эти проблемы, которые стоят перед предприятиями при решении вопросов об 

оплате труда, преодолимы с использованием отечественного и зарубежного опыта. 

Так, недостаточная гибкость в оплате труда решается введением современных форм 

вознаграждения, зависящих от результатов трудовой деятельности. Такими формами 

являются гибкие системы оплаты, где наряду с постоянной частью заработка есть 

переменная часть в виде участия в прибылях, коллективных премий и т.д. [2] 

В Казахстане в условиях инфляции и роста цен безусловно, на наш взгляд, 

необходимо предусмотреть на государственном уровне механизм индексации заработной 

платы. В то же время, как нам кажется, повышение заработной платы должно касаться не 

всего заработка рабочего, а только базовой гарантированной ставки оплаты труда. В 

противном случае механизм индексации заработной платы может вступить в противоречие 
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с механизмом стимулирования работников. Здесь также можно обратиться к опыту 

развитых зарубежных стран [3]. 

Таким образом, индексация заработной платы снижает стимулирующую функцию 

заработной платы и ведет к росту цен из-за увеличения издержек на рабочую силу. В то же 

время в условиях инфляции индексация заработной платы неизбежна. 

Поэтому, на наш взгляд, необходима индексация только базовой заработной платы 

без учета дополнительных выплат как неизбежная мера социальной защиты населения в 

виде эквивалентной надбавки к тарифной ставке пропорционально росту цен, а не в виде 

твердых надбавок, уравнивающих работников с разной квалификацией и результатами 

труда.  

В то же время все дополнительные выплаты (премии, из прибыли и т.д.) должны 

зависеть только от производственных результатов и начисляться с ростом эффективности 

производства и увеличением прибыли. 

Таким образом, работе с персоналом и, в частности, разработке методов 

стимулирования наемных работников уделяется самое серьезное внимание наряду с 

финансами и прочими первоочередными направлениями работы.  

Таким образом, как видно из данного раздела на  сегодняшний день в ведущих 

западных фирмах стимулирование персонала рассматривается как элемент общей системы 

работы с персоналом, который неразрывно связан с нею и со всеми другими элементами 

системы. Этот подход предполагает, что человеческий фактор является одним из 

определяющих в успехе организации в условиях конкурентной борьбы на рынке.  
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Управление   это система маркетинговой деятельности, является планирование, 

контроль исполнения маркетинговых программ и выполнения каждым сотрудником своих 

обязанностей, оценка рисков, прибыли и эффективности маркетинговой деятельности. 

Методика управления  - это, на наш взгляд, создание системы сбора информации для 

обеспечения максимально возможной прибыли с оптимальным низким уровнем затрат на 

маркетинг, исследования рынка, реализации политики продукта, цены, сбыта и 

продвижения. 

Любое предприятие, в том числе и предприятия гостиничного бизнеса, действует в 

условиях динамично меняющейся внешней среды и постоянной трансформации ее 

факторов. Главная задача управления  - своевременно выявлять, анализировать и 

адаптировать деятельность предприятия. 

Управление  -это не совокупность дискретных действий, а широкая непрерывная 

тенденция адаптации к использованию наиболее эффективных рыночных возможностей. 
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Процесс управления   состоит из анализа, планирования, выполнения, координации и 

контроля всех элементов маркетингового комплекса. 

Основой управления современным   является концепция маркетинга. Он 

представляет собой целую философию, осуществляемую клиентоориентированными 

гостиничными предприятиями, которая предполагает хорошее удовлетворение своих 

клиентов гостиничными предприятиями от конкурентов [1]. 

В целом, при выборе месторасположения в управлении маркетинговой 

деятельностью гостиничного предприятия необходимо стратегическое исследование 

казахстанских гостиниц в наиболее эффективной системе, создание маркетинговой 

информационной системы (ГИС). Создание такой системы могут осуществлять не только 

крупные гостиницы Казахстана, но и мелкие гостиницы. Для этого нужно обучать не только 

маркетологов, но и других сотрудников гостиницы. 

В казахстанских гостиницах необходимо использовать широкий спектр управления, 

использовать стратегию консолидации при построении стратегии в различных сегментах 

рынка.  

Для определения места маркетинга в управлении предприятиями гостиничного 

бизнеса необходимо рассмотреть особенности гостиничных услуг, так как она влияет на 

специфику маркетинговой деятельности. В частности, привлекательность человеческого 

фактора в оказании услуг, периодические колебания спроса, высокий уровень постоянных 

затрат, а низкий уровень плавающих расходов, отсутствие материального результата, 

невозможность хранения и накопления, неделимость предоставляемых услуг и гостиниц 

друг от друга, необходимость дополнительных услуг, включая основную деятельность, 

необходимость специальных усилий для обеспечения качества [2]. 

Именно это стратегическое управление должно обладать основным характером для 

предприятия гостиничного бизнеса. Однако такая роль в маркетинге возможна только при 

маркетинговой организационной культуре, в которой каждый работник предприятия 

понимает, что успех предприятия на рынке зависит от его отношения к конечному 

потребителю, даже если он не вступает в прямые отношения с конечным потребителем. 

Система маркетинга для предприятий гостиничного бизнеса может быть представлена 

следующим образом.  

Интеграция Казахстана в мировое сообщество будет характеризоваться увеличением 

деловой активности, в том числе связей с зарубежными партнерами, проведением 

высокоразвитых экономических, политических, культурных, спортивных и других 

мероприятий. В результате повышается потребность в гостиничных услугах, т. е. 

повышается актуальность маркетинговой деятельности в гостиничном хозяйстве. Для 

повышения эффективности деятельности отечественных предприятий гостиничного 

бизнеса необходимо уделять большое внимание маркетингу, для чего необходимо 

осуществлять следующее [3]:  

- создание отдела (службы) маркетинга, функциональные обязанности которого 

четко структурированы; 

- пересмотреть философию взаимодействия управляющих на различных уровнях 

управления гостиницей в соответствии с требованиями маркетинговой ориентации; 

- тщательное изучение рынка с точки зрения границ, потребностей, потребностей, 

спроса, потребительских ценностей и качества услуг; 

- выбор концепции управления гостиничным обслуживанием и проведением. 

Стратегическую деятельность осуществляют с одной стороны все работники 

гостиничного предприятия. Они оказывают влияние на покупку продукции 

клиентом,удовлетворенность его выбором. Такие услуги они могут не придавать значения 

на то, что они являются маркетинговой деятельностью, оказывая долгие годы. Однако для 

осуществления мероприятий в области маркетинга необходимо наличие отдела в 

организационной структуре предприятия. Как уже было сказано выше, все сотрудники 

действуют в целях разработки продукции, оказания влияния на ее качество, удовлетворения 
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клиента, формирования его лояльности. Тем не менее, существует группа мероприятий, 

которые осуществляет специальный отдел маркетинга.  

Сегментация рынка в плавающей рыночной среде, выбор целевого рынка, в которых 

сосредоточены функциональные маркетинговые стратегии, включающие 

позиционирование компании и ее продукции, гостиничные предприятия могут добиться 

успеха на рынке. Главное значение этих стратегий – привлечение и рациональное 

позиционирование клиентов на целевой рынок, который соответствует возможностям 

компании для обеспечения доходности компании, принимать управленческие решения и 

контролировать его исполнение. 

Функциональная стратегия, основанная на рынке сбыта с прибыльными целями, 

предполагает планово-управленческое движение по следующим вопросам: на какой рынок 

сбыта необходимо выйти? в какое время? в каком объеме производить с учетом 

неудовлетворенных потребностей? в каких выгодных ценах следует начать реализацию 

произведенных услуг и товаров? 

Разработку маркетинговых стратегий с учетом имеющихся возможностей 

гостиничного предприятия осуществляет руководство предприятия. В ее реализации 

рассматриваются имеющиеся ресурсы, концепция предоставления новых услуг, 

конкурентоспособность, маркетинговые возможности. 

В заключение, на наш взгляд, управление маркетинговой деятельностью 

гостиничных предприятий – служба планирования, организации, координации и контроля, 

позволяющая осуществлять  Стратегическую деятельность в сочетании с внешней средой 

внутренние ресурсы и возможности для достижения целей предприятия.  
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Финансирование - обеспечение денежными ресурсами текущих затрат и 

капитальных вложений за счет собственных, заемных и привлеченных источников. 

Метод финансирования инвестиций - механизм привлечения инвестиционных 

ресурсов с целью финансирования инвестиционного процесса. 

В научной и учебной литературе встречается также понятие "формы 

финансирования". В данной работе под формой финансирования понимаются внешние 

проявления сущности метода финансирования. Различают следующие методы 

финансирования инвестиционных проектов: 

- самофинансирование; 

- акционирование; 

- долговое финансирование (кредиты банков и облигационные займы); 

- лизинг; 

- бюджетное финансирование; 

- венчурное финансирование; 

- проектное финансирование. 

В казахстанской практике наибольшее распространение получили 

самофинансирование, кредитное финансирование, государственное и смешанное 

финансирование. 

Дополнительная эмиссия акций предполагает выпуск как обыкновенных, так и 

привилегированных акций, причем номинальная стоимость последних не может превышать 

25 % уставного капитала акционерного общества. По привилегированным акциям выплата 

дивидендов акционерам является обязательной, но в то же время они не дают их владельцам 

право на участие в управлении обществом. Обыкновенные же акции, напротив, такое право 

предоставляют, но выплата дивидендов происходит в зависимости от финансового 

результата общества. 

Дополнительная эмиссия акций приводит к размыванию долей акционеров, хотя у 

прежних акционеров есть преимущественное право на покупку вновь размещаемых акций. 

Долговое финансирование осуществляется за счет средств, которые привлекаются 

на финансовых рынках, таких как кредиты банков и целевые облигационные займы. 

Инвестиционные кредиты имеют такие преимущества, как отсутствие затрат на 

регистрацию и размещение ценных бумаг, уменьшение налогооблагаемой прибыли за счет 

того, что процентные выплаты относятся на затраты, которые включаются в себестоимость. 

Срок привлечения кредита сопоставим со сроками реализации самого проекта, при этом у 

инвестиционного кредита может быть предусмотрена отсрочка платежа. 

Целевые облигационные займы - это выпуск предприятием корпоративных 

облигаций, средства, от размещения которых направляются на финансирование 

инвестиционного проекта. Преимуществом данного метода является то, что погашение 

основного долга предполагается по окончании срока обращения займа, поэтому долг может 

обслуживаться за счет доходов, которые будут сгенерированы проектом. Однако 

предприятие при выпуске облигаций обязано уплатить пошлину за регистрацию их 

выпуска. Сама процедура выпуска облигаций является достаточно сложной, поэтому часто 

предприятия прибегают к помощи профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
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затраты на оплату услуг которых являются немалыми. Преимущества облигаций 

проявляются в случае, если происходят большие объемы заимствования. 

Венчурное финансирование - финансирование проектов инновационного характера 

в новых сферах деятельности. Это предприятия, которые разрабатывают новые виды 

продукции, неизвестные потребителю, но имеющие большой рыночный потенциал. 

Данный вид финансирования сопровождается повышенными рисками, а потому 

предполагает существенный рост стоимости предприятия, в случае положительного 

исхода.  Инвесторы, приобретая долю в капитале создаваемого предприятия, рассчитывают 

продать ее после роста стоимости компании. Дальнейшие доходы будут получать те лица, 

которые приобретут доли у первоначальных инвесторов. Для минимизации рисков 

инвесторы дифференцируют свои средства среди нескольких проектов, поэтому один 

проект может финансироваться несколькими инвесторами. 

Лизинг - это вид инвестиционной деятельности, предполагающий реализацию 

следующей схемы: лизингодатель обязуется приобрести у определенного продавца 

имущество с последующей передачей его лизингополучателю за плату, во временное 

пользование, с правом последующего выкупа. Обычно срок лизинга меньше, чем срок 

физического износа имущества. Обеспечением лизинговой сделки выступает имущество, 

взятое в лизинг, поэтому данным методом финансирования могут воспользоваться как 

компании, не имеющие кредитной истории, так и компании, находящиеся в трудном 

финансовом положении. Большим преимуществом лизинга является то, что он не требует 

наличия капитала у лизингополучателя, так как лизингодатель полностью финансирует 

капитальные затраты. По этой причине лизинг имеет широкое распространение. 

За лизинговые услуги лизингодатель взимает определенную плату - комиссионное 

вознаграждение - размер которой включается в лизинговые платежи. В настоящее время 

ведущими лизинговыми компаниями на рынке Казахстана являются АО «СК Лизинг» · АО 

ДБ «Альфа-Банк» · ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур лизинг» · АО 

«Темiрлизинг». 

При бюджетном финансировании используются бюджетные средства, 

направляемые в рамках целевых программ или финансовой поддержки. Бюджетное 

финансирование осуществляется при выполнении следующих условий: получение 

максимального экономического и социального эффекта при минимуме затрат и целевое 

использование средств. Бюджетные средства, которые предусмотрены для финансирования 

инвестиционных программ, включаются в состав расходов бюджета соответствующего 

уровня. Часто финансируются программы, которые имеют приоритетное значение для 

развития отрасли, региона или государства. 

При бюджетном финансировании государство может стать участником 

предприятия, приобретая долю в уставном капитале, может выступить гарантом, а также 

предоставить бюджетный кредит. 

Проектное финансирование - метод финансирования инвестиционного проекта в 

виде предоставления долгосрочного кредита, при котором основным источником уплаты 

долга являются денежные потоки проекта, которые будут сгенерированы в будущем. 

Обязательное условие предоставления кредита на принципах проектного 

финансирования - вложение собственных средств инициаторами проекта в размере, как 

правило, не менее 25-30 % от стоимости самого проекта. 

Часто при проектном финансировании оперируют понятием "проект", тогда как, 

например, при коммерческом кредитовании или инвестиционных кредитах оперируют 

понятием "заемщик". Это не говорит о том, что при принятии решения о кредитовании 

проекта не оценивается сам заемщик, просто его оценка является составной частью в общей 

оценке проекта. 

Отличием проектного финансирования от других методов финансирования 

инвестиционных проектов является наличие широкого круга участников. Обязательными 

участниками являются инициаторы проекта, инвесторы, кредиторы и проектная компания. 
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Также в процесс могут быть вовлечены лизинговые, инжиниринговые, юридические, 

страховые компании, государственные органы, поставщики сырья и материалов, 

покупатели, подрядчики. 

Наличие большого количества участников позволяет диверсифицировать риски. 

Таким образом, ответственным за каждый риск становится тот участник, у которого есть 

больше возможностей точно рассчитать риск и предпринять меры по его минимизации. 

Каждый из методов финансирования по-разному влияет на результаты от 

реализации проектов. Часто эффективным является использование нескольких методов 

одновременно, использование, так называемого, смешанного финансирования. 
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Мұнай-бұл әлемдік экономикаға маңыздылығы жоғары шикізат тауарларының бірі, 

өйткені бұл біздің қазіргі кездегі негізгі энергия көздерінің бірі. Шикі мұнайдың бағасы 

нарықтағы сұраныс пен ұсыныстың күшімен анықталады. Шикі мұнайдың бағасы болашақ 

нарықта қатты өзгерсе де, бұл көптеген инвесторларды тәуекелге баруға және үлкен пайда 

табуға итермелейді. Содан кейін шикі мұнай нарығындағы өзгерістерді зерттеу қаржы және 

экономика саласындағы қызықты тақырыптардың бірі болып табылады. Оны өндіру 

арқылы қазіргі таңда көптеген мемлекеттер өзінің экономикасын қалыптастырып отыр. 

Мұнайдың әлемде жанар-жағар май және энергетикалық қуат өндірісінде алатын үлесі өте 

жоғары. Мұнайды өлшеу үшін халықаралық өлшем бірлігі ретінде баррель ұғымы 

енгізілген.  

Қазіргі таңда нарықта ОПЕК ұйымына кіретін мұнай өндіретін мемлекеттер негізгі 

экспорттаушылар болып табылады. Одан бөлек нарықта мұнай өндіретін көптеген 

мемлекеттер бар. Әлемде болып жатқан айтарлықтай өзгерістер мен маңызды оқиғалар 

мұнай бағасына әсерін тигізіп отырады. Ол өз кезегінде мұнай экспорттаушы елдердің 

экономикасына тікелей септігін тигізеді. Осы сәтте айта кетерлік жайт 2019 жылдың 

аяғынан 2020 жылдың басына дейін әлемде екі үлкен маңызды оқиға орын алды болады. Ол 

CОVID-19 пандемиясы және шикі мұнай нарығына тікелей әсер ететін 2020 жылғы мұнай 

бағасы соғысы [1]. COVID-19 деп аталатын жаңа корона вирусы Қытайдың Ухань 

қаласынан 2019 жылдың желтоқсан айының басында тарала бастады. Дүниежүзілік 

денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) COVID-19 пандемиясын 2020 жылдың 11 наурызында 

жариялайды. COVID-19 пандемия кезінде барлық дерлік елдер вирустың таралуын тоқтату 

үшін "оқшаулау" стратегиясын - бүкіл елді карантинге жабу туралы шешім қабылдады. 

Экономикалық қызметтің көптеген түрлерін, әсіресе жер үсті және әуе тасымалын 

тоқтатуға тура келгендіктен, шикі мұнайға сұраныс қатты төмендеді.  

Мұнайға деген сұраныс төмендегендіктен ОПЕК ұйымының жетекшілері мен Сауд 

Арабиясы ОПЕК мүшелері мен Ресей сияқты ОПЕК-ке кірмейтін мұнай экспорттаушы 

елдер арасында әлемдік мұнай өндірісін төмендету үшін кездесу ұйымдастырып, шикі 

мұнай бағасына қолдау көрсеткісі келді [2]. Алайда Сауд Арабиясы мен Ресей арасындағы 

2020 жылғы наурыз айындағы келіссөздер сәтсіз аяқталды. Содан кейін екі ел де әлемдік 

нарықта көбірек мұнай өндіретіндерін мәлімдеді. Сонымен мұнай өндіруші елдердің  
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наурыз айындағы кездесудің сәтсіздігі мен пандемияның әсері шикі мұнай бағасының күрт 

төмендеуіне әкелді.  

2020 жыл мұнайға бағынышты көптеген елдердің экономикасын сынайтын уақыт 

болды деп айтсақ та болады. Brent мұнайының бағасы ХХ ғасырдың аяғынан бастап ең 

төменгі деңгейге дейін төмендеді. Бұған мұнай бағасының сауда биржасындағы 

мәліметтері дәлел бола алады. 2020 жылғы маусымда жеткізілген Brent маркалы мұнай 

фьючерстерінің құны сауда — саттық барысында 17,33 пайызға төмендеп, барреліне 15,98 

долларға дейін арзандады [3].  

Соңғы рет Brent баррелі 1999 жылы 16 доллардан арзан сатылған болатын. Дүрбелең 

сатылым келісімшарт аяқталғанға дейін соңғы сауда күнінде болды. Коронавирустық 

пандемияға байланысты төмен сұраныс жағдайында мұнай қоймаларының толып кетуіне 

байланысты жағымсыз көңіл-күй бағаның төмендеуіне ықпал етті. 1-кестеде 2020 жылдың 

Қаңтар және Қыркүйек айларындағы брент мұнай бағасының 1-баррельі қанша АҚШ 

долларына сатылғанын және әр айдағы максимум минимум бағаларын көре аламыз көре 

аламыз.  

 

Кесте 1 – Брент маркалы мұнай бағамының 2020 жылғы өзгерісі 

Айлар Бағасы,$ Максимум,$ Минимум,$ Өзгерісі 

Қаңтар 58,16 71,75 57,71 -11,88% 

Ақпан 50,52 60 50,05 -13,14% 

Наурыз 22,74 53,9 21,65 -54,99% 

Сәуір 19,33 36,4 15,98 -15,00% 

Мамыр 37,66 38,3 25,5 94,83% 

Маусым 41,15 43,94 37 9,27% 

Шілде 43,3 44,88 41,02 5,22% 

Тамыз 45,28 46,53 42,89 4,57% 

Қыркүйек 40,95 46,21 39,31 -9,56% 

 Максимум: 71,75 Минимум: 15,98 Ауытқуы: 55,77 Өзгерісі 

%: -37,95 

Ескерту: Мәліметтер [4] дереккөздер негізінде автормен құрастырылған. 

 

1-кесте бойынша жылдың басында яғни қаңтар айында мұнай бағасының 58,16 

доллар болғанын көреміз. Бұл айда нарықта биылғы жылдың мұнай бағасының максимум 

көрсеткіші орын алған, яғни 71,75 долларды құраған. Мұнай бағасы ақпан айында 50,52 

долларды құраса  наурыз айында 2,2 есеге дейін төмендеп 22,74 долларды құраған. Осы 

жылда мұнай бағамының ең төменгі көрсеткіші сәуір айында орын алған, мұнай бағасы 

нарықта 19,33 доллармен бағаланған. Бұл айда ең төменгі минималды көрсеткіш 15,98 

долларды құраған. 2020 жылдың қаңтар-қыркүйек айлар арасында брент бағамының 

ауытқуы 55,77%-ға өзгергенін көреміз. 
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Сурет 1 – 2020 жылғы брент мұнай бағамының өзгерісі. 

Ескерту: Автормен [4] дереккөздер негізінде жасалған. 

 

1-суретте мұнай бағасы және әр айдағы максимум минимум юағасы бейнеленген. 

Көріп отырғанымыздай наурыз-сәуір айларында ең төменгі баға шегіне жеткен. Мамыр 

айынан бастап қайта көтеріле бастағанын байқаймыз. Бағаның күрт төмендеп кетуінің 

басты себебі әлемдік пандемияның әсері болса, екінші бір себебі Ресей мен Сауд 

Арабиясының нарыққа мұнайды көп шығаруының да өз әсерін тигізгені белгілі. 

Әлемдік нарықтағы мұнай бағамының өзгерістері біздің мемлекетіміздің де сұйық 

отын өндірісінде өзгерістер болуына ықпалын тигізді. Пандемияның Қазақстан мұнай 

нарығына тигізген әсерін біз 2-кестеден көре аламыз. Мұнда шикі мұнай өндірісі, 

автомобиль бензинін өндіру, реактивті отын өндірісі, керосин өндірісі және шикі мұнай 

экспорты 2019 жылдың екінші жарты жылдығымен 2020 жылдың бірінші жарты 

жылдығында қаншалықты деңгейде өзгергенін байқай аламыз. 

Төменде берілген кестеден көріп отырғанымыздай, соңғы екі жартыжылдықтағы 

мұнай өндірісінің орташа, максимум және минимум мәндері есептелінді. Бұл кезеңде шикі 

мұнай өндірісінің орташа мәні күніне 1 млн 591 мың баррельді құраған. Ал максимум мәні 

2019 жылдың қазан айында 1673 мың баррель күніне өндірген. Минимум мәні болса 2020 

жылдың маусым айына тиесілі, яғни күніне 1312 мың баррель өндірген. Автомобиль 

бензинін өндіру соңғы екі жарты жылдық бойынша 2019 жылдың қыркүйек айында ең 

жоғарғы 131 мың баррель болған, ал ең аз өндірген 2020 жылдың сәуір айы-82 мың баррель 

күніне шығарған. 
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 Кесте 2 – Қазақстан Республикасындағы 2019-2020жж.  мұнай өндірісі 

Жыл 

Шикі мұнай өндіру 

(күніне мың 

баррель) 

Автомобиль бензинін 

өндіру (күніне мың 

баррель) 

Реактивті отын 

өндірісі (күніне мың 

баррель) 

Керосин өндірісі 

(күніне мың 

баррель) 

Шикі мұнай 

экспорты (күніне 

мың баррель) 

2019.07 1644,94 128,65 14,9       15,42 1035,13 

2019.08 1537,95 130,13 14,2        14,97 1241,96 

2019.09 1657,27 131,75 15,4 15,54 1672,74 

2019.10 1673,23 109,68 12,1 12,23 1541,76 

2019.11 1619,43 119,85 13,6 13,69 1482,6 

2019.12 1634,24 128,6 11,9 12,23 1502,05 

2020.01 1629,48 116,81 12,6 13 1325,65 

2020.02 1662,57 118,41 12,7 12,8 1630,8 

2020.03 1636,62 93,77 6,8 6,88 1476,38 

2020.04 1641,05 81,88 6,5 6,58 1518,47 

2020.05 1447,85 85 6,3 6,37 1437,86 

2020.06 1312,84 96,33 9,1 9,22 1659,48 

Орташа 1591,4558 108,208 11,34166667 10,854 1460,4067 

Макс  1673,23 131,75 15,4 15,54 1672,74 

Мин  1312,84 81,88 6,3 6,37 1035,13 

Барлығы 19097,47 1082,08 136,1 108,54 17524,88 

Ескерту: Мәліметтер [5] дереккөздер негізінде автормен құрастырылған. 
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Ақпан айымен салыстырғанда наурыз айында автомобиль беннзині өндірісі 1,3 есеге 

немесе 20%-ға төмендеген.  Реактивті отын өндірісі биылғы жылдың наурыз айында 

алдыңғы айға қарағанда карантиндік шектеу әсерінен 1,9 есеге дейін төмендегенін көреміз. 

Сәуір айында минимум шегіне жетіп күндік өндірісі 6,3 мың баррельді ғана құраған. Бұл 

шама тек маусым айында ғана көтеріле бастаған. Керосин өндірісінің жағдайы да реактивті 

отын өндірісі саласына ұқсас. Наурыз айында күрт төмендеген. Мамыр айында минимум 

шегіне жетіп күніне 6,37 мың баррель ғана өндірген. Бұл екі саланың басқа мұнай өндіру 

салаларына қарағанда көп зардап шегуін авиация саласымен тікелей байланысты. Себебі 

карантин режимі кезінде авиациялық компаниялар барлық ішкі және халықаралық 

рейстердің бәрін тоқтатуына мәжбүр болды. Соның әсерінен реактивті отын сатып алуының 

қажеттілігі азайды.  

Шикі мұнайдың экспортына тоқталатын болсақ 2019 жылдың екінші жарты 

жылдығымен 2020 жылдың бірінші жарты жылдығы бойынша орташа мұнай экспорты 1460 

мың баррельді құраған. Максимум мәні 2019 жылдың қыркүйегінде тіркелген- 1672 мың 

баррель. Ал ең төменгі көрсеткіш былтырғы жылдың шілде айына тиесілі. Ол кезде 1035 

мың баррель күніне шикі мұнай экспортталған. 

         

 
Сурет 2 – Шикі мұнай өндірісі. 

Ескерту: Автормен [5] дереккөздер негізінде жасалған. 

          

 Жоғарыда шикі мұнай өндірісінің графигі бейнеленген. Және тренд сызығы 

мен теңдеуін екзель бағдарламасы арқылы көрсеттім. Жалпы шикі мұнай өндірудің биылғы 

жылдың мамыр-маусым айларында төмендеп кеткенін көреміз.  

         

 
Сурет 3 – Реактивті отын және керосин өндірісі. 

Ескерту: Автормен [5] дереккөздер негізінде жасалған. 

 

y = -16,21x + 1696,8
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3-сурет бойынша реактивті отын және керосин өндірісінің шамамен бірдей өзгеріп 

отырғанын байқаймыз. 2020 жылдың көктем айларында ең төменгі көрсеткіштерге 

жеткенін байқауға болады. Маусым айында қайта көтеріле бастағанын көреміз. 

       

 
Сурет 4 – Шикі мұнай экспорты. 

Ескерту: Автормен [5] дереккөздер негізінде жасалған. 

 

4-суретте еліміздегі шикі мұнай экспорты бейнеленген. Және тренд сызығы мен 

тренд теңдеуі анықталды. Тренд сызығы 2019 жылдан 2020 жылы арасында мұнай экспорты 

көлемі өсімін көрсетеді. Яғни пандемия жағдайының мемлекетіміздің мұнай экспортына 

аса қатты әсер етпегенін көруге болады.  

Қазіргі уақытта минералдық ресурстарды өндіруге және өткізуге негізделген 

Қазақстан Республикасы экономикасы кірістерінің құрылымы әлемдік нарықтардағы 

бағалардың ауытқуына сезімтал әрекет етеді. Мұнай әлемдік экономиканың негізі және 

Қазақстан Республикасының экспорттық кірістерінің негізгі көзі бола отырып, бюджетті 

қалыптастырады және елдің ұлттық валютасының бағамын айқындайды. Мұнай нарығы – 

мемлекетіміздің ең маңызды салаларының бірі болып келеді. Мұнай бағасының ауытқуы 

біздің экономикамыздың әлеуметтік-экономикалық жағдайына айтарлықтай әсер етуі 

мүмкін жағдай қалыптасты. Сондықтан да бұл саланы үнемі зерттеп отырудың 

маңыздылығы біз үшін жоғары болып табылады. 

Жасалған зерттеу жұмысының нәтижесінде қазіргі таңдағы бүкіләлемдік 

пандемияның еліміздің мұнай нарығына қалай әсер еткені белгілі болды. Яғни карантиндік 

шектеу жағдайлары еліміздің мұнай өндірісінде айтарлықтай тежеулер әкелді. Атап 

айтарлық болсақ реактивті отын өндірісі мен керосин өндірістері құлдырады, ал 

автомобиль бензинін өндіру мен шикі мұнай өндірісінің кемуі байқалды. Және алдағы 

уақыттарға жасалған болжам бойынша карантиндік жағдай жеңілдетілмейтін болса аталған 

салалар өндірісінің тек төмендей беретіні байқалды. Зерттеу барысында мұнай бағамының 

өзгерісі еліміздің макроэкономикалық көрсеткіштеріне әсері ететіні анықталды. Оның 

ішінді мемлекетіміздің экономикалық жағдайын сипаттайтын жиынтық ішкі өнімнің 

әлемдік мұнай бағасына тәуелдігі бар екені белгілі болды. Қорытындылай келе біздің 

мемлекетіміздің алдында мұнай нарығына тәуелділікті жойып, мемлекеттің кіріс көздерін 

шикізат экспортынан құралуын азайту міндеті тұр. Еліміздің экономикасының тұрақты 

болуы үшін оны әртараптандыру, индустрияландыру жолына түсіру  қазіргі заманның 

басты талабы болып отырғаны бәрімізге айқын. 
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Қазақстандық Депозиттерді сақтандыру жүйесінің (ДСЖ) сызбасы AҚШ және 

Канада сияқты елдер тәжірибесіне сүйеніп жасалған, оның принциптері қаржылық 

тұрақтылық форумында Халықаралық Валюта Қоры ұсынуына сәйкес ұйымдастырылған. 

ДСЖ құрылу мезетінде даму үстінде халықаралық стандартқа жақындауда, кепілденген 

депозиттер базасы кеңейген, қайтарым сомасы мен резерв өскен, қайтару сызбасы 

жылдамдатылып, жеңілдеді. 2007 жылдың сәуірінде Қазақстандық кепілденген 

салымшылар қоры 30 мемлекет-мүшесі бар, Канаданың депозиттер сақтандыру 

корпорациясы ынталандырған 2007 жылы қазанда құрылған Депозиттерді Кепілдендірудің 

Халықаралық Ассоциациясының (International Association for Insurers - IADI) мүшесі болды. 

Ассоциацияның мүшелігі Қазақстанның депозитті сақтандыру жүйесін жетілдіру мен 

дамытуға толқыныс береді [1, 17 б]. 

Қазіргі уақытта әлемде кепілдендірудің екі басты жүйесі бар, оларды бастау алған 

елдеріне байланысты шартты түрде американдық және германдық деп атауға болады. Осы 

жүйелер негізінде әлемнің барлық елдерінде кепілдендіру жүйесінің көпшілігі құрылады. 

АҚШ-та сақтандыру жүйесінің құрылысының негізі депозиттерді сақтандырудың 

Федералды корпорациясы болады. Депозиттерді сақтандырудың Федералды корпорациясы 

мемлекеттің басқаруымен құрылып, Конгресс пен федералды Үкіметтің қадағалауымен 

жұмыс жасайды. Корпорация құрамына кіретін банктер оған тәуелді, және оның әрекетін 

басқаруға қатыспайды. Канаданың, Ұлыбританияның, Индияның және басқа елдердің 

сақтандыру жүйесі де осы типте құрылған.  

Германияда керісінше мемлекет сақтандыру қорына ешқандай қатысты емес, 

сақтандыру қорлары қатысушы банктерге қарайды, оны осы сала одақтары қарастырады. 

Батыс Еуропаның кейбір елдерінде (Нидерланд, Австрия, Швейцария) сақтандыру 

жүйесінің құрылысы мемлекеттік емес банкаралық сақтандыру жүйесінің германдық жолы 

бойынша құрылған. Осындай жүйе сонымен қатар Францияда әрекет етеді. Мұнда 

депозитті сақтандыру қоры «ынтымақтастық механизмі» деп аталып, Француздық банктер 

ассоциациясымен басқарылады. «Ынтымақтастық механизмі» Франция 

территориясындағы барлық банктерді және шетелдік банктердің филиалдарын қамтиды. 

Cақтандыру қорғанысына француз банктерінің шетелдік бөлімшелері, банкаралық 

депозиттер, депозиттік сертификаттар және шетелдік валютадағы салымдар жатпайды. 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/03/09/824766-
mailto:bekzada_adal@inbox.ru
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Caқтандыру қоры басқа елдердегідей банктер төлемдерінен құралады. Олардың көлемі 

әрбір банктің депозит көлеміне байланысты арнайы шкала бойынша анықталады, бірақ ол 

30 млрд. франктен аспауы керек. Қажеттілік туындаса банктер ассоциациясы алдағы екі 

жылға төлемдерді талап ете алады. Бір салымшыға төленетін ақша қайтарылымы 200 мың 

франктен артық болмау керек.  

Бірқатар елдерде аралас типтегі жүйе әрекет етеді. Испанияда депозиттерді 

сақтандыру қоры кеңеспен басқарылады. Онда орталық банк және коммерциялық 

қатысушы банктер қатысады, қорды орталық банктің төрағасы басқарады. Жапонияда 

депозиттерді сақтандыру корпорациясы жеке меншік және мемлекет меншігінде тең 

дәрежеде бөлінген. Жапония банкі мен қатысушы банктер бірлесіп басқарылады.  

Ұйымда қаржыландыруды кепілдендіру және қолдану формасы жүйені басқару 

құрылымына байланысты келесідей формаларды көрсетуге болады:  

- мемлекет қаржыландыратын, басқаратын, құратын қорлар. Бұл жерде моральды 

тәуекелділік қаупі бар, өйткені банктер басқа банктер банкрот болғандағы шығынды бөліп 

алмайды; 

- қоғамдық корпорациялармен басқарылатын және банктермен 

қаржыландырылатын қорлар; 

- мемлекет пен банк өкілдерімен бірге басқарылатын банктер қаржыландыратын 

қорлар;  

- мемлекеттің қатысуынсыз өзара сақтандыратын қорлар. Егер шығын жүйеге әсер 

ететіндей көлемде  болса кризистік жағдайдан шығу үшін мемлекеттік көмек берілуі 

мүмкін. Басқа сөздермен айтсақ бұл форма мемлекеттік кепілдік көрсетіледі (Кесте 1).  

 

Кесте 1 - Депозитті сақтандыру қорын басқару тәсілдері 

 

Mемлекеттік Жеке меншік Аралас 

AҚШ Германия Испания 

Канада Нидерланд Жапония 

Ұлыбритания Австрия - 

Үндістан Швейцария - 

Ескерту – [2] әдебиет негізінде автормен құрастырылған. 

 

Кeпілдeндіру жүйeсінің басты элeмeнттeрін жазу үшін салымдарды caқтaндырудың 

мaқсaтын aнықтау керек, одaн келесіні бөліп aлуға болaды:  

- жинaқтaрдың қозғaлысын қaмтaмaсыз ету, бұл ішкі жинaқтaрдың жеткілікті 

нормасын қамтамасыз етудің маңыздылығын көреміз; 

- бaнктер жүйесін қaржылық кризистен сақтау, банктер жүйесінің тұрақтылығын 

және ақша айналымын қамтамасыз ету; 

- ұсaқ сaлымшылaрды тәуекел қaупінен әлеуметтік қорғaу. Өйткені олaр ақша 

салғанда өздігінен бағалап, ескере алмайды.  

Кепілдендіру жүйесінің нәтижелі жұмыс жaсaуы үшін қaржы институттарының 

жүйесіне қосылуы керек, олaрмен бірге әрекет жaсaп, мемлекеттік бaқылaуға aлынуы 

қaжет. Кепілдендіру жүйесінің нәтижелі жұмысының бір фaкторы несие-қaржы ұйымының 

желісінің дaмуы, ол тек нaрықтық қaтынaстың белгілі деңгейінде мүмкін болады. Олaр 

нaқты түрде зaңмен реттелуді қaжет етеді. Сонымен қaтaр несие-қаржы ұйымының 

желісінің дaмуының реглaменттік зaңдылығынa, олaрды тіркеуге, бaнкрот жұмысын қaтты 

нaзaрғa aлып отырaды. Несие-қaржы ұйымдaрын, бaнктерді жүйелі түрде қырағылықпен 

бақылау өте қажет.  

Территорияларында сақтандыруды кепілдендіру жүйесі әрекет ететін барлық 

елдерде коммерциялық банктер осындай жүйе әрекетіне қосылған. Кейбір жағдайда бұл 

жеке меншік банктерге қатысты. Ал мемлекеттік коммерциялық банктердің салымшылары 

басқа тәсілмен қорғалады. Сақтандыру жүйесі мемлекеттік емес қаржы-несиелік 



120 
 

ұйымдарға,банктерге де таралады. Бұл ұжымдық несиелік жинақтаушы түріндегі мекемеге 

қатысты (несиелік одақ, Ассоциациясына және т.б.). Бірқатар елдерде осындай қаржы 

мекемесі топтарына жеке жүйе және кепілдендіру органы құрылған (Германия, Австрия). 

 

Кесте 2 - Банктердің кепілдендіру жүйесіне қатысу 

 

Еркін Еркін емес 

АҚШ Германия  

Ұлыбритания Доминикан Республикасы 

Канада Шри-Ланка, Тайвань 

Жапония  

Ескерту – [2] әдебиет негізінде автормен құрастырылған. 

 

Банктің сақтандыру жүйесіне қатысуы міндетті не өз қалауы бойынша. Соңғысы 

Батыс Еуропа елдерінің сақтандыру жүйесіне тән, оларды саладағы одақтар басқарады. 

АҚШ-та (Федералды резервтік жүйенің банк-мүшелеріне), Ұлыбританияда, Канада мен 

Жапонияда банктердің қатысуы міндетті. Осы принципті дамушы елдердің көпшілігі ұзақ 

жылдар бойындағы сәтті өткен тәжірибеге сүйеніп негізге алады. Онда кепілдік жүйесі өзін 

толық ақтап шығады. 

Мeмлeкeттің қаржылық қатысуының кeлeсідей нeгізгі формасы бар: 

- Сақтандыру қорына жүйeні әрeкeткe кірістіргeндe капиталдың барын не жартысын 

ұсыну (Жапонияда мемлекет қорға алғашқы капиталдың үштен екі бөлігін ұсынды, 

Үндістанда мемлекет алғашқы капиталды толықтай көтеріп алды); 

- Қорға төлeнeтін кeзeкті төлeмдер (Испанияда мeмлeкeт қатысушы банктермен тең 

қаржы салады, Үндістанда мемлекет қажет болған кезде қаржы салуға міндеттенеді); 

- Мемлекет қорды толықтыратын рeзeрвтeгі құралдармен қамтамасыз eтeді (АҚШ-

та ФДСК-не мемлекеттен қажет кезде 3 млрд. АҚШ доллары мөлшерінде қарыз алуға құқық 

берілген; Үндістанда орталық банк сақтандыру қорын резервтік қолдауға алуды 

міндеттенеді; бірқатар елдерде мемлекет сақтандыру қорына нарықтық капиталда оны тура 

және жанама қолдауға алады). Жоғарыда көрсетілген шаралар бойынша кепілдік қорын 

мемлекет тарапынан қолдау оның дұрыс жұмыс жасауына, банкротқа ұшырамауына негіз 

болады [3, 20 б.]. 

Caлымдар кепiлдiгi жүйесi мiндеттi төлемдер (қаржыландырылатын жүйе), 

сақтандыратын жағдай туындағанда құрылады (қаржыландырылмайтын жүйе). Кепілдік 

жүйесінің басым көпшілігі қаржыландыратын жүйеге негізделген. Қордың резервін 

толықтырудың басты қайнар көзi кепiлдiк жүйесiне қатысушы банктiң қаражатын жинақтау 

болады. Ол алғашқы салымдар мен календарлық төлемдермен iске асырылады. Төлемдер 

мөлшерi мен төлеу тәртiбiн анықтауда келесі сұрақтарды шешу мақсаты туындайды:  

- бaнктердің aлғaшқы кіру және міндетті кaлендaрлық төлемдердің көлемін aнықтау; 

- төлемдердің мөлшері және кепілдік органның өзгеруі бойынша уәкілеттілігі; 

- әрбір қaтысушығa төлемдерді дифференциaциялaу, олaрдың қаржылық 

жағдайынан және басқа факторлардан шыққанда; 

- қажеттілік туындағанда шешімді тез қабылдау мүмкіндігі жағдайында қосымша 

төлемдер мөлшері мен шарттары; 

- қор қаражатын қайтару [4, 25 б.]. 

Жарнамалар базасы болып осы күнге белгіленген нақты банктің (АҚШ, 

Ұлыбритания, Германия) депозиті не сақтандырылған депозиттер табылады. Депозиттер 

базасында жыл аяғындағы депозиттер қосындысы, орташа айлық көлемі, және басқа 

төлемдер қабылданады. 

Жарнамалар көлемі әр елдерде үлкен тербелісте: Чилиде 1.2%, Жапонияда 0.008%. 

көріп отырғандай дамушы елдерде бұл көрсеткіш жоғары.  Негізгі ставка түзетлуі мүмкін 

және әртүрлі себептерге байланысты өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Аргентинада беделді 
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банктерге 10% колемінде жеңілдік жасалады.  

Әртүрлі қаржылық жағдайдағы банктерге жарнамаларды дифференциациялау – 

қарама қайшылықты процесс. Бір жағынан тұрақты және тәуекелге баратын банктер 

ешқандай мінсіз, сенімді, қаржылық жағдайы жөнінен сезік тудырмайтын банктерге 

қарағанда үлкен жарнамалар төлейді. Ал басқа жағынан құрылған жоғары ставкалар 

сенімсіз банкке негативті фактор болады. Өйткені банк көтерілген ставкаларды уақытында 

төлей алмайды. Бұл салымдардың осы банктен кетуіне негіз болып, соңында оның 

қаржылық күйреуіне әкеліп соғады. 

Банкті өз күйінде қалдырып сол уақытта салымшылардың қажеттілігін 

қанағаттандыру сақтандыру жүйесінің басты мақсаты болады. 

Сақтандыру органы ешқандай елде де орталық банкпен байланыста емес, ал олардың 

бірлесіп жұмыс жасауы мүмкін болар нәрсе. Бірқатар дамушы елдерде (Чили, Кения және 

т.б.) осындай орган орталық банкке тәуелді бөлімшесі болады. Бірақ осындай жүйе 

қарастырылмайды, ал сақтандыру жүйесі ұйымдасқан дербестік деңгейге ие болады.  

Банктер депозитін сақтандырудың халықаралық тәжірибесі ол нәтижелі жұмыс 

жасау қатынасында жақсы байқалатынын көрсетеді. Сол уақытта банктік кризистер 

салымдарды сақтандыру жүйесін кіргізуге итермелейді. 80-ші, әсіресе 90-шы жылдары 

банктер кризисінің жиілігі өскен уақытта бірқатар елдер депозиттерді сақтандыру жүйесін 

енгізуді мойындады. Қордың резервінде белгілі көлемдегі қаражат жиналғанда басқару 

органдары оларды дұрыс сақтау, қолдану тапсырмаларын шешуі керек. Кепілдік қорының 

резервінде белгілі көлемдегі қаражат жиналғанда керекті көлемде болуы мүмкін. АҚШ-та 

сақтандыру қоры ФДСК басқаруымен қазіргі кезде 20 млрд. АҚШ долларын құрайды. 

Салынған қаражат бойынша қордың кірісі бастауыш принцип болмайды, ең маңыздысы 

сенімділік пен орналастыру икімділігі болады. Инвестицияның нақтылы заңды бірнеше 

бағыты болады. Одан ауытқуға мүлдем болмайды [5, 29 б.]. 

Қор активтерінің нақты бөлігі несиелерді беруге, коммерциялық банктерге 

қаржылық қолдау көрсетуге жұмсалады. Бірақ бұл мақсаттарға барлық қаражаттың аз ғана 

мөлшері қолданылады, және ол салымдар аз мерзімдік болады: қарыздар уақытымен 

төленіп, банк акциялары сатылып отыруы керек.  

Банкаралық депозиттерге шетелдік валютадағы депозиттер кепілдігі 

таралады.(банктердің бір-бірінің қаржылық жағдайын бағалау мүмкіндігі болады деп 

болжайтын болсақ, банкаралық операциялардың тәуекелдігін азайтуға қабілетті). Соңғы 

жағдайда шығарудың себептері валютаның тербелісіне байланысты сақтандыру сомасын 

анықтау қиындығы туындайды. Қосылған депозитердің мардымсыз бөлігінде – төлем 

жүйесіне шектеулі әсер етеді. Сол уақытта өтпелі экономикалы елдерде депозит тұрақты 

валютада сақтау – тұрғындарға өз қаражатын басты функциясын өз бағасын сақтап тұруын 

мүмкін. Бірқатар елдерде кепілдік шетелдік валютадағы депозиттерге таралатын схеманы 

қолданады, компенсациялар ұлттық валютада төленеді.  

Coнымeн қaтaр сaқтaндырaтын елдің бaнкінің шетелдік филиaлының депозиттері 

сaқтaндыруғa кірмейді, (бaсқa елдің бaнкін ұлттық ресурстaрмен сaқтaндыруға 

құлықсыздық) шетелдік банктер филиалдарының депозиттерін өз территориясында 

сақтандыру. Егер штелдік банк филиалы елдің банк жүйесінде рөлі жоғары болса оларды 

шығару қажетсіз.  

Бүгінгі күні АҚШ-та ФДСК 100 мың АҚШ долларына дейінгі қайтарым іске 

асырылады. Корпорацияны құрғанда алғашында кепілдік сомасы бірнеше мың доллар ғана 

болатын. Кепілдікке жататын соманы есептегенде салым сомасының орта есептік 

көрсеткіші алынады, оны салымшы есеп қағазында көрсетеді. Келесіде жеткілікті 

деңгейдегі қаражат жинақталғанда (резервті деңгей) кепілдік сомасы өсуі мүмкін. Ол 

салымшының банкке деген сенімін арттырады. Уақытта бос қолданыста жоқ ақшаның 

орташа сомасы өсе береді [6, 22 б.]. 
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Финансовая отрасль, в том числе и банковский сектор, традиционно выступают 

лидерами во внедрении инновационных технологий и цифровых сервисов для своих 

клиентов.  

Цифровые продукты и решения помогают быстро и удобно получать финансовые 

услуги, а доступные и простые в применении сервисы становятся неотъемлемой частью 

казахстанских финансовых институтов. Уже сейчас можно получать банковские услуги 

дистанционно и с использованием биометрических технологий. 

В настоящее время в  Казахстане стремительно развивается дистанционное 

банковское обслуживание клиентов — услуги интернет-банкинга, мобильных банковских 

приложений, посредством которых можно удаленно проводить платежи, оплачивать услуги 

и иметь доступ к иным востребованным продуктам банков второго уровня. В этих системах 

зарегистрировано более 9 млн. пользователей, из которых порядка 30% регулярно проводят 

операции. Объемы операций через системы Интернет и мобильного банкинга уже сейчас 

превышают объемы безналичных платежей через POS-терминалы. Ежедневно в стране 

через системы цифрового банкинга проводится более 400 тыс. безналичных транзакций 

населения на сумму около 6 млрд. тенге, 70% финансовых транзакций субъектов бизнеса 

также проводятся посредством электронных банковских сервисов.[1] 

Например, в 2017 году количество пользователей мобильного и интернет-банкинга 

в Казахстане превысило психологическую отметку: 7 миллионов клиентов, и каждый 

второй платёж в республике – безналичный. И это было только начало большой цифровой 

эволюции в финансовом секторе.  

Параллельно в  Казахстане растет число «гибридных» клиентов банков. 

Казахстанские банки внедряют новые решения по онлайн открытию банковского счета 

и использованию биометрических технологий (отпечатки пальцев, голос и распознавание 

лица). Запущен сервис для онлайн открытия юридическими лицами банковского счета 

и заключения договора обязательного страхования на этапе их государственной 

регистрации через портал электронного правительства, то есть вновь создаваемое 

юридическое лицо в рамках одной электронной процедуры может пройти государственную 

регистрацию, открыть банковский счет по своему усмотрению в одном из банков второго 

уровня, предлагающем такой сервис, и застраховать своих работников.       Таким образом, 

активно идет процесс формирования новой цифровой экосистемы финансовых услуг. 

mailto:kul.bert@mail.ru
https://kapital.kz/finance/61638/v-kazahstane-rastet-chislo-gibridnyh-klientov-bankov.html
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Национальным Банком Казахстана совместно с банками второго уровня 

сообществом в целях дальнейшей цифровизации финансового сектора проводятся работы 

по реализации нескольких проектов, отвечающих новым современным реалиям. Это 

переход на электронное взаимодействие финансовых организаций с государственными 

органами для автоматизации процесса оказания как финансовых, так и государственных 

услуг, внедрение механизма удаленной идентификации клиентов, создание 

инфраструктуры для быстрых, моментальных платежей и ряд других инфраструктурных 

мер, в том числе, направленные на создание в перспективе открытой экосистемы 

электронных финансовых услуг. [2] 

На текущий момент со стороны всех казахстанских банков реализован сервис 

по направлению уведомлений в государственные органы о принятых платежах в бюджет 

в течение 15 минут с момента инициирования оплаты, что позволит ускорить оказание 

необходимых государственных услуг. Реализуется ряд интеграционных процессов 

по реализации доступа банков к информации об административных штрафах, налоговой 

задолженности и задолженности по социальным платежам и иной информации в системах 

госорганов для реализации автоматического учета и исполнения платежей. 

Для организации системы моментальных платежей активно внедряется новый 

расчетно-клиринговый механизм для банков в части обеспечения проведения платежей 

и переводов денег между клиентами различных банков в моментальном режиме 

по упрощенному идентификатору - номеру мобильного телефона с использованием 

различных дистанционных каналов банковского обслуживания. Это способствует 

расширению спектра оказываемых финансовыми организациями цифровых услуг, в том 

числе росту использования мобильных приложений банков, предоставляющих такие 

услуги, повышению доступности и качества услуг всего финансового сектора. 

Реализация указанных проектов послужит основой для построения интегрированной 

цифровой среды, эффективного взаимодействия финансовых институтов, клиентов 

и государственных органов для качественного повышения уровня сервисов в финансовом 

секторе. 

Надо отметить, что в 2018 году перед Казахстаном, как и перед остальным миром, 

стояли и до сих пор имеют место совершенно определенные вызовы. Среди них одно 

из ключевых мест занимают кибер-риски и риски новых (disruptive) технологий. Бизнесу 

необходимо создать четкую цифровую стратегию. Именно от нее будет зависеть место 

компании в современной среде. О высоком приоритете в создании новых и инновационных 

продуктов и услуг, а также внедрении BI-инструментов, заявило около  53% компаний. [3] 

Говоря об интересе к новым технологиям, казахстанские компании в первую 

очередь упоминают следующие: Big Data (75%), облачные технологии 

(45%), блокчейн (40%) и Интернет вещей (30%).[4] 

При этом возникает необходимость улучшения условий ведения бизнеса, 

необходимость стимулирования спроса и продвижения казахстанских ИКТ-товаров и услуг 

на внутреннем рынке. Доступ к финансам и развитие человеческого капитала также 

должны совершенствоваться, но в казахстанских компаниях внедрение инноваций 

упирается в общую отсталость процессов, которые зарегламентированы и зарегулированы 

со стороны государства, не дают продвигаться. 

Наиболее значимым трендом последних лет в финансовом и банковском секторах 

экономики стало предоставление онлайн-услуг посредством Интернета и мобильных 

приложений. На сегодняшний день практически во всех банках Казахстана внедрена 

система дистанционного банкинга. Услуги мобильного банкинга предоставляют 60% 

банков, которые обслуживают почти 90% всей клиентской базы банков. В этих системах 

зарегистрировано около 10 миллионов пользователей, из которых порядка 30% регулярно 

проводят операции. [5] 

https://profit.kz/tags/bigdata/
https://profit.kz/tags/blockchain/
https://profit.kz/tags/iot
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Ежедневно населением посредством цифрового банкинга проводятся 400 тысяч 

транзакций на сумму 6 миллиардов тенге. Семьдесят процентов финансовых операций 

субъектов бизнеса проводятся также через дистанционные сервисы. 

Для оптимизации обслуживания клиентов реализуется переход на электронное 

взаимодействие с государственными органами. На сегодняшний день внедрен ряд новых 

сервисов банков во взаимодействии с госорганами, который включает: передачу банками 

информации в государственные органы о принятых платежах в бюджет в течение 15 минут 

с момента инициирования оплаты для оперативного оказания государственных услуг; 

онлайн открытие юридическим лицам банковского счета на этапе их государственной 

регистрации через портал электронного правительства, в настоящее время 4 банка 

предоставляют финансовые услуги через данный сервис, а также продолжаются работы по 

интеграции банков с системами государственных органов для получения оперативного 

доступа к информации по административным штрафам, налоговой задолженности. 

Самым актуальным для финансового и банковского секторов остается вопрос 

исключения бумажных справок, требуемых от клиентов при оказании им финансовых 

услуг. Граждане Казахстана сейчас предоставляют финансовым организациям около 40 

видов справок и сведений на бумаге. Вся эта информация имеется в системах 

государственных органов, и финансовые организации могли бы получить их напрямую из 

государственных баз. 

Национальным Банком РК также реализуются проекты, связанные с внедрением 

новых технологий. Как известно, в конце марта 2018 года была запущена система «Invest 

Online» на базе технологии блокчейн. С помощью данной платформы клиенты вкладывают 

средства в ценные бумаги Национального Банка в онлайн-режиме. На сегодня объем 

проданных бумаг в системе превысил 145 миллионов тенге. [6] 

При разработке программы Правительством были учтены глобальные вызовы и 

возможности, которые несет цифровая эпоха для экономики Казахстана. В связи с этим 

определены два направления: построение долгосрочных институтов инновационного 

развития для устойчивого развития процесса цифровизации и обеспечение прагматичного 

старта программы, состоящего из конкретных проектов в реальном секторе. 

Сегодня  свыше 70% всех платежей юридических лиц и 50% всех платежей 

физических лиц в нашей стране проводятся через дистанционные каналы связи. Свои 

собственные разработки в виде систем интернет-банкинга имеют все 33 казахстанских 

банка второго уровня. Таким образом, их клиенты имеют постоянный удалённый доступ к 

своим финансам в любой точке земного шара, там, где есть интернет. В общем, критерии 

успеха как бизнеса, так и финансового сектора в целом, измеряются уже иными 

категориями. И государство эти новые правила игры и успехи в цифровизации признаёт, 

соглашаясь с тем, что банковская сфера всегда уверенно сохраняла статус лидера. 

18 из 33 отечественных банков запустили в разные периоды времени собственные 

мобильные приложения. Речь в основном идёт о крупных игроках, которые охватили 75% 

клиентской базы республики. Никого, впрочем, не удивит и тот факт, что постоянно 

используют мобильный банкинг на своих смартфонах более 1 млн. казахстанцев. По итогам 

2020 года, объём платежей физических лиц через интернет и мобильные устройства 

увеличился в 2,3 раза и составил 934 млрд. тенге. 

Взаимоотношения банков с клиентами вышли в последние годы на новый уровень. 

Финансовые институты постепенно переходят к обслуживанию клиентов в онлайн-режиме 

в формате 24/7/365. И условия этого сотрудничества в паре "банк – клиент" диктует уже 

последний. Казахстан согласно мировым трендам, скорее всего, ожидает в перспективе 

резкое снижение количества отделений банков второго уровня в столице и регионах. Для 

казахстанских банков второго уровня это обернётся снижением операционных расходов, 

для клиента – всеобщая цифровизация должна повысить доступность заёмных средств и, 

вероятно, процентную ставку. 
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У масштабной цифровизации банковского сектора есть и обратная сторона. За 

положительными свойствами электронных платежей многие годы стоит одна большая 

проблема – безопасность. Киберпреступники ежегодно демонстрируют миру десятки 

новых способов получить доступ к клиентским банковским счетам и базам данных самих 

финансовых институтов.  

Ключевыми элементами обеспечения киберустойчивости финансовой системы 

Казахстана являются регулятор в лице Национального банка РК, координационный центр 

по кибербезопасности, участники финансово-банковской системы и иностранные партнеры 

с наработанным опытом противодействия кибератакам. При этом необходимым условием 

является участие компетентных и правоохранительных органов.  
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Глобальный рост фондовых рынков и бум развивающихся рынков привлекли 

внимание ученых, практиков и политиков. Ряд стран, включая Индию и Китай, 

реформируют нормативные акты и законы для содействия развитию фондового рынка и 

привлечения иностранных портфельных инвестиций. Темпы и масштабы развития 

фондового рынка в развивающихся странах были беспрецедентными и привели к 

фундаментальным изменениям как в финансовых структурах менее развитых стран, так и в 

потоках капитала из развитых стран. 

Из этого вытекает вопрос, влияет ли уровень развития финансовых рынков на рост 

— это то, что уже довольно давно обсуждается на теоретической основе. Но исторически 

было практически невозможно эмпирическими методами проверить какие-либо 

теоретические модели в глобальном масштабе. Данных, просто не существовало для 

больших частей мира. Однако это меняется.  

 В последние годы Всемирный банк систематически измерял и регистрировал 

глобальные данные не только по различным показателям, связанным с ВВП, и переменным, 

традиционно связанным с регрессиями роста, но также по ряду финансовых показателей и 

добавил их в легкодоступные базы данных (WDI, GDF и т.д.). Этот доступ к данным вызвал 

новый пробудившийся интерес к попытке эмпирически оценить влияние финансов на 

экономический рост в глобальном масштабе (а не только для нескольких богатых 

промышленно развитых стран, данные о которых было легче получить). 

 Однако были также некоторые разногласия относительно практичности данных по 

многим финансовым показателям в их нынешнем виде. Это объясняется тем, что некоторые 

данные по многим таким показателям начали регистрироваться не так уж и давно и потому, 

что данные по многим беднейшим странам часто систематически более скудны данные по 

более развитым странам. Таким образом, выбор стран для выборочной совокупности по 

http://nationalbank.kz/
http://nationalbank.kz/
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качеству данных может привести к риску того, что вся выборка будет необъективна и 

сильно смещена в сторону более богатых стран, в то время как невыполнение этого может 

означать получение выборки со слишком большим количеством наблюдений, 

сосредоточенных в слишком узкий период времени. 

 Одной особенно интересной областью, в которой возникли такие разногласия, 

является измерение влияния ликвидности фондового рынка на экономический рост. Это 

интересно, потому что показатели ликвидности напрямую измеряют степень активности 

фондовых рынков и, таким образом, дают хорошее представление о транзакционных 

издержках и о том, насколько эффективны рынки акций в целом (в отличие, например, от 

капитализации фондового рынка, которая измеряет только размер фондовых рынков, а не 

волатильность, которая измеряет стабильность фондовых рынков). Следовательно, если мы 

обнаружим, что ликвидность фондового рынка оказывает значительное влияние на рост, 

мы также обнаружим, что эффективность фондового рынка так же влияет на рост. Но это 

при условии, что мы используем объективную выборку с достаточно большим 

промежутком времени. 

Как отмечалось выше, в нескольких более ранних исследованиях (например, Левин 

и Зервос 1998, Левин и др. 2000, Бецук и Левин 2002, Бития Агион и др. 2005) было 

обнаружено значительное положительное влияние ликвидности фондового рынка на рост, 

в то время как другие (Тру 2006 и Дриффилл 2002) скептически относятся к некоторым 

последствиям этих более ранних исследований и выражают озабоченность по поводу 

ограниченного времени и концентрации данных в более богатых странах а также 

потенциальных проблем с предвзятостью отбора. Кроме того, соответствующая теория 

предполагает, что эффективность ликвидности фондового рынка в стимулировании роста 

(измеряемая как полезность акционерного финансирования) должна быть значительно 

снижена в странах с меньшим доступом к капиталу, чем в странах с большим доступом к 

капиталу (см. Наше дальнейшее обсуждение теории). Из-за этого появляется возможность 

предвзятого отбора в отношении того, что беднейшие страны не все представлены.  

(поскольку у них самые скудные данные и короткое время, в течении которого были 

собраны эти данные).  

В свете этого цель будет состоять в том, чтобы выяснить, по-прежнему ли 

ликвидность фондового рынка в значительной степени коррелирует с ростом для мира в 

целом, убедившись, что используемая выборочная совокупность не слишком сильно 

отражает беднейшие экономики, и изучить, возможно ли создать такую выборку без 

слишком большого сокращения временной глубины выборочной совокупности и среднего 

числа наблюдений по стране. Я также рассмотрю, существуют ли существенные различия 

между влиянием ликвидности фондового рынка на рост в бедных, средних и богатых 

странах (как определено их средним реальным ВВП на душу населения). 

 Очевидно, что вопрос о предвзятости отбора имеет отношение к данному 

исследованию. Однако я не буду пытаться формально оценить предвзятость отбора ни для 

образцов, использованных в предыдущих исследованиях, ни для наших собственных. Это 

связано с тем, что в основе проблемы предвзятости отбора в данном исследовании лежит, в 

частности, степень включения беднейших экономик в используемые выборки, а не степень, 

в которой выборка в целом может считаться показательной для всего населения. Я считаю, 

что наиболее прямой способ измерения степени представленности беднейших стран — это 

просто измерить, насколько велика доля включенных стран в выборочную совокупность, 

которая состоит из беднейшей части определенного размера от общей численности 

населения стран.  

Поскольку концепции, лежащие в основе того, почему эффективность фондовых 

рынков может повлиять на рост, важны для этого тезиса, я начну с теоретического 

изложения этой темы. Затем будет представлено литературное резюме соответствующих 

исследований и опросов по темам, имеющим важное значение для данной диссертации, а 

также общее обсуждение методов и мер, используемых в более поздней эмпирической 
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части диссертации. После этого я проведу мое собственное эмпирическое исследование для 

решения описанных проблем. В конце будут сделаны выводы чтобы подвести итог.  
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Фиктивный капитал — это капитал, представленный в ценных бумагах, который 

дает его владельцу право получать доход в виде дивидендов или процентов. 

Накопление фиктивного капитала происходит по определенным законам, а потому 

качественно и количественно отличается от накопления денежного капитала. В то же время 

эти процессы взаимодействуют. Механизм создания фиктивного капитала состоит в том, 

что он образуется не в результате кругооборота промышленного капитала (как денежный), 

а как следствие приобретения ценных бумаг, которые дают право на получение некоторого 

дохода. Первичной формой фиктивного капитала были облигации государственного займа. 

Создание и рост акционерных обществ содействовали появлению нового вида ценных 

бумаг — акций. Преобразование акционерных обществ в более сложные объединения 

(концерны, тресты, картели, консорциумы) обусловило привлечение облигационного 

капитала — выпуск частных облигационных займов [1]. Поэтому структура фиктивного 

капитала включает три основных элемента: � акции; � облигации частного сектора; � 

государственные облигации. Чем в большей степени капитал привлекается посредством 

эмиссий акций и облигаций, тем более возрастает фиктивный капитал. Самостоятельное 

движение фиктивного капитала на рынке приводит к резкому отрыву рыночной стоимости 

ценных бумаг от балансовой, и это еще больше углубляет разрыв между реальными 

материальными ценностями и их относительно фиксированной стоимостью, 

представленной в ценных бумагах. 

Основные составляющие финансового рынка. В экономической литературе нет 

единого мнения относительно того, по каким признакам можно классифицировать 

финансовый рынок. Поэтому приведем несколько подходов к классификации: 

Экономический: Территориальный: Уровень конкуренции: – простого товарного 

производства – всеобщего товарного производства – внутренний (локальный) – 

национальный – международный – региональный – чистой конкуренции – 

олигополистический – чистой монополии – монополистической конкуренции Объект 

купли-продажи: Признаки спецификации: Количественный: – товаров и услуг – труда 

(потенциальный; дифференцированный; внутрифирменный) – финансовый (капиталов; 

денежный) – интеллектуальный – информационный – золота – валют – патентов и лицензий 

– товаров – инвестиционный рынок капиталов (ценных бумаг; средне- и долгосрочных 

кредитов) – монопольный – олигопольный – полипольный Основное отличие 
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национального рынка от мирового заключается в том, что на мировом рынке процесс 

купли-продажи регламентируется законами и нормативными актами международной 

торговли и ответственность за соблюдение установленных правил торговли несет 

государство, субъекты которого принимают участие в мировом рынке[3]. 

Финансовый рынок можно рассматривать также как совокупность первичного и 

вторичного рынков. Первичный рынок возникает в момент эмиссии ценных бумаг; на нем 

мобилизуются финансовые ресурсы. На вторичном рынке эти ресурсы 

перераспределяются, и даже не один раз. В свою очередь, вторичный рынок подразделяется 

на биржевой и внебиржевой. На последнем происходит купля-продажа ценных бумаг, по 

каким-то причинам не котирующихся на бирже (рисунок 1.1)[2]. 

При таком подходе финансовый рынок можно разделить на следующие 

составляющие: 1) Кредитный рынок (рынок денежных ресурсов) — это механизм, с 

помощью которого устанавливаются взаимоотношения покупателей и продавцов 

финансовых средств (сбережений), предоставляющих их на определенных условиях. 

Функции этого рынка: объединение сбережений; трансформация денежных средств в 

ссудный капитал; предоставление займов (кредитов). Кредитные сделки опосредуются 

кредитными институтами (коммерческими банками, специальными фондами и т. п.), 

которые берут взаймы и ссужают деньги, и инвестиционными организациями, которые 

обеспечивают выпуск и движение различных долговых обязательств, реализуемых на 

рынке ценных бумаг. Рост экономики может быть вызван расширением вложений в 

производственные факторы (капитал и труд), более эффективным использованием 

вовлеченных ресурсов. Капитал возрастает с помощью инвестиций (под которыми 

понимаются экономические ресурсы, направляющиеся на увеличение реального капитала 

общества)[4]. 

 
Рисунок 1.1 Классификация рынков [2] 

 

Мы представляем финансовый рынок как рынок финансовых ресурсов. Он состоит 

из взаимосвязанных и дополняющих друг друга, но отдельно функционирующих рынков 

(рисунок 1.2) [1]. 
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Рисунок 1.2 Структура финансового рынка [1] 

 

2) Рынок ценных бумаг объединяет часть кредитного рынка и рынок инструментов 

собственности. Он охватывает операции по выпуску и обращению инструментов займа 

(облигаций, сертификатов, векселей), инструментов собственности (акций), а также их 

гибридов (которые имеют признаки как облигаций, так и акций) и производных 

(дериватов).  

3) Валютный рынок — это механизм, с помощью которого устанавливаются 

правовые и экономические взаимоотношения потребителей и продавцов валют. 

При другом подходе к структуре финансового рынка специалисты выделяют 

следующие составляющие: 1) Рынок наличных денег и краткосрочных платежных средств, 

которые выполняют функции наличных (векселей, чеков); сюда можно отнести также 

рынок валюты. 2) Рынок ценных бумаг (фондовый рынок). 3) Рынок ссудного капитала 

(кратко-, средне- и долгосрочных банковских кредитов). В рамках третьего подхода 

вычленяют такие составляющие финансового рынка: 1) Денежный рынок наличных денег, 

краткосрочных кредитных операций, валюты. 2) Рынок капиталов — рынок ценных бумаг, 

средне- и долгосрочных кредитов. Как бы ни трактовалась структура финансового рынка, 

очень важным является распределение излишка средств (сбережений), их мобилизация и 

перераспределение между сферами и секторами эффективно функционирующей 

экономики. Этот процесс осуществляется именно через финансовый рынок [1]. 
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Бағалы қағаздар нарығындағы институционалды инвесторларды құқықтық 

қамтамасыз ету – мемлекеттік органдардың бағалы қағаздар айналысының тиімді және 

мағыналы болуы үшін белгілі-бір жағдай жасайтын заңдар шығаруы. Сонымен қатар, сол 

заңдардың мемлекет пен халық мүддесін қанағаттандырып, нарықтық қатынастарға бет 

алған қоғамның объективті экономикалық талаптарына сай келуі болып табылады.  

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, сақтандыру компаниялары және 

инвестициялық қорлардың саяси маңыздылығын ескерсек, барлық дамыған елдерде оларды 

мемлекет өте қатаң реттейді. Көптеген елдердің заңнамасында тәуекел деңгейі жоғары 

бағалы қағаздарға өте қатты шектеулер немесе тиымдар салынады. Дамыған елдерде қаржы 

нарықтарын реттеу, қаржылық және пруденциалдық бақылау формасы қолданылады. 

Қаржылық бақылау жүйесі нарық қатысушыларына бірдей жағдай жасауға және 

ақпаратпен қамтамасыз етуге бағытталған.  

ҚР бағалы қағаздар нарығындағы институционалды инвесторларды заңнамалық 

құқықтық қалыптасу негіздерін екі кезеңге топтастыруға болады:  

1. Бағалы қағаздар нарығының қалыптасу кезеңі;  

2. Институционалды инвесторлардың қалыптасу кезеңі. 

Бұл заңдарда институционалды инвесторлардың қызмет етуі, басқа нарық 

субъектілерімен өзара байланысы, инвестициялау ерекшеліктері қамтылды. Біздің 

ойымызша, бағалы қағаздар нарығындағы инвесторлардың қалыптасуын, аталуын және 

дамуының құқықтық негіздерін былай бөлу керек:  

Бірінші кезеңнің заңдары Қазақстанның бағалы қағаздар нарығының қалыптасуына 

негіз болды. Қазіргі уақыттағы күші бар заңдардың жетілдірілуіне себеп болды. 

Екінші кезеңнің заңдары институционалды инвесторлардың дамуына келесідей 

заңдардың қабылдануына негіз болды: «Акционерлік қоғамдар туралы», «Бағалы қағаздар 

нарығы туралы», «ҚР-сында зейнетақымен қамсыздандыру  туралы», Сақтандыру қызметі 

туралы», «Инвестициялық қорлар туралы» ҚР Заңдары.  

Қазіргі кезде заңнамалық актілердің, соның ішінде «Бағалы қағаздар нарығы 

туралы» заңының және басқа құжаттардың қабылдануы бағалы қағаздар нарығы мен оның 

инфрақұрылымының дамуы белгілі бір бағытта сипат алып келе жатқанына болжам 

жасауға негіз болады. Сол себепті Қазақстанның бағалы қағаздар нарығын игерудің 

жинақталған тәжірибесінің, оның нақты жағдайының, сапалық және сандық сипатының 

жүйелік талдауын жасау қажеттілігі артып отыр.  

Бұл заңдарда институционалды инвесторлардың қызмет етуі, басқа нарық 

субъектілерімен өзара байланысы, инвестициялау ерекшеліктері қамтылды.  

Инвестициялық қордың активтері бір заңды тұлғаның бағалы қағаздарына немесе 

қаржылық құралдарына инвестиция көлемі келесіден аспауы қажет: 

 ашық немес аралық пай қордың таза активтерінің құнының – 15%; 

 акционерлік және жабық инвестициялық пай қорының таза активтерінің – 20%. 

Инвестициялық пай қорларының пайларын алғашқы орналастыру кезеңі 

аяқталғанша инвестициялық қорлардың активтері тек Қазақстан Республикасының екінші 

деңгейлі банктердегі ұлттық валютадағы депозитке және сауда ұйымдастырушының 

тізімінде ең жоғары категориядағы бағалы қағаздарға инвестициялауға мүмкіндігі бар. 

Инвестициялық қорлардың активтерінің құрамына байланысты өзгеде талаптарды, 

осы қордың инвестициялық декларациясынан көруге болады.  

Инвестициялық қордың инвестициялық декларациясы келесілерді қамту керек: 
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 инвестициялық қордың инвестициялық саясатының міндеттері, мақсаттары; 

 инвестициялық қордың инвестициялау объектілерінің тізімі, мәміле түрлері, 

шектеулері және жағдайлары; 

 инвестициялық қордың активтерін әртараптандыру және хеджерлеу жағдайлары; 

 заңға сәйкес инвестициялық саясат бойынша шектеулері; 

 инвестициялық декларациямен анықталған инвестициялық объектілерінің 

тәуекелдерінің тізімі; 

 ұйымдастырылмаған нарықта барлық мәмілелерді жасау және туынды бағалы 

қағаздармен мәміле жасау мүмкіншілік жағдайлары [1]. 

Пруденциалдық қадағалаудың негізгі мақсаты – клиенттердің қызығушылығын 

қорғау және жүйелік дағдарыстардың алдын алу. Сондықтан институционалды 

инвесторлар ең біріншіден пруденциалдық қадағалаудың (қаржы нарығының делдалдары 

ретінде) субъектісі болып табылады, ал қаржылық қатынастар секторы негізгі активтер 

нарығына маңызды әсерін тигізеді. ҚР-да қолданып жатқан заңнаманы, яғни 

институционалды инвесторлардың қызметін реттейтін заңдар мен нормативтиік актілерді 

қарастырар болсақ, қазіргі кезеңге дейін нарықтың инфрақұрылымын жетілдіруге, нарық 

субъектілерінің қызметін реттеуге бағытталған жаңа заңдар қабылданып, бұрынғыларына 

бірнеше дүркін өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Қаржы нарығын мемлекеттік реттеу 

жүйесін реформалау шеңберінде Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдеде 

қабылданған «Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу мен қадағалау 

туралы» Заңы негізінде қаржы нарығына қатысушылардың қызметін қадағалайтын біртұтас 

мемлекеттік орган – Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды 

реттеу және қадағалау Департаменті болып табылады. Ал, бүгінгі қайтадан өз алдына 

дербес ұйым – Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 

(ҚНРДА) болып қайта ұйымдастырылды [2]. 

Қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуде ҚР Ұлттық Банкі өз қызметін ҚР 

ҚНРДА-мен тығыз үйлестірді. Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеудің және 

қадағалаудың бірыңғай жүйесін құруға бағытталған кешенді шараларды іске асыру 

мақсатында қаржылық қадағалаудың жаңа басымдықтарын ескере отырып, оның заңдық 

және өзге де нормативтік құқықтық базасын жетілдіру; қаржы нарығының 

инфрақұрылымын дамыту, қаржылық ұйымдардың қызметіне қойылатын талаптарды 

жоғарылату; ұлттық қаржы нарығының әлемдік нарықтарға енуін жеделдету және белсенді 

халықаралық ынтымақтастық үшін оның ашықтығы мен инвестициялық тартымдылығын 

қамтамасыз ету жөніндегі жұмыс одан әрі жүргізіледі. 

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесiн 

дамыту және Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығын дамытуға арналған 

бағдарламаларын іске асыру; Қазақстан қаржыгерлерінің конгрессінде айтылған Мемлекет 

басшысы берген тапсырмаларды орындау, оның ішінде: қаржы секторындағы 

инвестициялау, бағалы қағаздар нарығын және жинақтаушы зейнетақы жүйесiн одан әрі 

жетілдіру жөніндегі мәселелерді шешу; қаржылық ұйымдарды капиталдандыру деңгейін 

одан әрі жоғарылату жөнінде шаралар қабылдау; қаржылық ұйымдардың тәуекелдерді 

басқарудың қазіргі заманғы жүйелерін одан әрі енгізуін қамтамасыз ету; сондай-ақ, ҚР-

сының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру мәселелері бойынша, міндетті сақтандыру 

түрлері бойынша және шоғырландырылған қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар дайындау; халықтың қаржы нарығы туралы білімін 

және халықтың сақтандыру және инвестициялық мәдениетін одан әрі арттыруды 

ынталандыру болып табылады. Аталған шаралар ЕО директиваларын есепке ала отырып, 

шоғырландырылған негізде қадағалау, лицензиялау және қаржылық ұйымдардың өтімділік 

үдерісі мәселелерімен бірге қаржы нарығының барлық секторларындағы қадағалау 

жүйелерін жетілдіруді көздейді [2]. 

Заңнамаға сәйкес аталған қызметті жүзеге асыруға рұқсат беретін ҚР ҚНРДА-нің 

лизенциясы бар басқарушы ғана инвестициялық қордың бағалы қағаздарын басқаруды 
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жүзеге асыра алады. Қазіргі уақытта акционерлік қорлар заңдағы талаптарды бұзбауға 

тырысады, сол себептен әр түрлі жүйелерді құруға міндетті. Инвестициялық қорлар 

қызметінің классикалық жүйесі негізінен тәуекелді инвестициялармен байланысты, қазіргі 

уақытта қымбат тұратын венчурлы жұмыстарды қаржыландырудағы тәуекелді бөлісуге 

дайын инвесторларды табу өте қиын, сол себептен бұл жағдайда тым күрделі.  

Инвесторлардың бірінші категориясы жүзеге асыратын операциялар (бағалы 

қағаздарды сатып алу, жарғылық капиталға салымдар) бірінші кезекте қаржы нарығы 

субъектілерінің қызметін реттейтін заңнаманың және шетел активтерімен операциялар 

жүзеге асырылған жағдайда валюталық заңнаманың тарапынан реттеу объектісі болып 

табылады. Осылайша қаржы институттарының қызметін реттейтін заң нормаларының 

валюталық заңнама алдындағы басымдығын айқындауға болады. Мысалы, егер резидент 

еместердің қандай да болмасын бағалы қағаздарын сатып алу операциясын банк заңнамасы 

бойынша жүзеге асыруға болмаса, тиісінше валюталық реттеу органының валюталық 

құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды жүзеге асыруға лицензия беру 

үшін негіздері болмайды. 

Инвесторлардың екінші категориясына келетін болсақ, онда валюталық заңнаманың 

шетелдегі инвестицияларға шектеулері әрқашанда тиімді емес, себебі валюталық 

қаражатты шет елге шығарудың басқа да арналары бар [3]. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына арналған пруденциалдық 

нормативтерде шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздарына салымдардың көлемі 

сақтандыру ұйымының активтері сомасының 30%-інен аспайтыны көзделеді. Бұл ретте 

инвестициялау объектілері халықаралық қаржылық ұйымдардың жоғары өтімді және төмен 

тәуекелді бағалы қағаздарымен және инвестициялық несие рейтингі бар бағалы 

қағаздармен шектелген. Осылайша, резидент еместердің зейнетақы активтерін 

орналастыруға болатын бағалы қағаздарының ең жоғары ықтимал үлесі портфельді 

түрлендіру жөніндегі талаптар ескеріле отырып, инвестициялық рейтинг деңгейіне 

байланысты 40%-тен аспауға тиіс. Тиісінше, тартылған зейнетақы активтері есебінен 

резидент еместердің бағалы қағаздарына инвестициялар қолданылып жүрген валюталық 

заңнамаға сәйкес лицензиялауға жатпайды. Сонымен қатар, сақтандыру компанияларының, 

зейнетақы қорларының және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге 

асыратын ұйымдардың қызметін реттейтін қолданылып жүрген заңнамада шетел 

активтеріне инвестициялаудың көлемі мен тәуекелін шектейтін нормалар бар [4]. 

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың, 

сақтандыру компанияларының және инвестициялық қорлардың инвестициялауға рұқсат 

етілген қаржы құралдарының тізбесін кеңейту мүмкіндігі. Бұл іс-шараны жүзеге асыру 

көрсетілген қаржылық ұйымдарға хеджирлеудің барынша тиімді стратегияларын 

жүргізуге, ал банктер мен инвестициялық қорларға қаржы құралдарының көбірек санын  

ұсынуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар қаржылық ұйымдардың туынды қаржы 

құралдармен байланысты тәуекелдерін реттейтін қолданылып жүрген талаптардың 

тиімділігін және жаңа талаптар мен нормативтерді енгізудің орындылығын бағалау қажет, 

тәуекелдерді басқару әдістерін қолдануды ынталандыру мәселесі, салық, азаматтық 

заңнама және бухгалтерлік есеп туралы заңнаманы қоса алғанда нормативтік құқықтық 

кесімдердің кешенін мұқият пысықтауды қажет етеді. Тұтастай алғанда, хеджирлеу 

стратегиясын пайдаланудың ерекшелігі мен міндеттеріне балама құқықтық базаны жасау 

қажет. Түрлі факторлардың жиынтықты әсер етуі қаржы секторы институттарының қызметі 

тәжірибесінде әзірленетін және бекітілетін ортаны құрады, яғни қаржы секторы 

экономиканың нақты секторына және бәсеке қабілеттілікке әсер ету деңгейін анықтайды. 

Қаржы секторын мемлекеттік басқарудың сапасын нығайту мен арттыру қаржы секторын 

реттеу мен қадағалаудың 2018-2020 жылдарға арналған негізгі міндеттері қаржы секторын 

мемлекеттік реттеу мен қадағалау функцияларын жүзеге асыру мынадай мемлекеттік 

органдарға: оларға заңнамалық бекітіп берілген функциялар мен өкілеттіктер шеңберінде 

Yкімет, ҚНРДА, Ұлттық Банкке бекітілген. 
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Сондай-ақ, «Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеу және 

қадағалау туралы» заңында институционалды инвесторлардың және бағалы қағаздар 

нарығы субъектiлерiнiң қызметiн реттеу және қадағалауды жүзеге асыруда ерекшелiктер 

көрсетілген. Солардың негізгілерін атап өтуге болады: сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымына бақылау жасау құқығын алуға рұқсат беру және оны керi қайтарып алу тәртiбi, 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру резервтерiн қалыптастыруына 

қойылатын талаптар; сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының активтерiн 

орналастыру және инвестициялау тәртiбi; жинақтаушы сақтандыру бойынша қызметтi 

жүзеге асыратын сақтандыру ұйымының өз сақтанушыларына заемдарды беру тәртiбi мен 

талаптары; сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру және қайта сақтандыру 

(сақтандыру полистерi), оның iшiнде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 

мерзiмдердi бұза отырып орындаған шарттарын есепке алу тәртiбi; қаржы нарығының 

активтерiн бағалы қағаздар ретiнде тануы; бағалы қағаздар нарығының кәсiби 

қатысушыларының мамандарын оқытуды және қайта даярлауды ұйымдастыруы; бағалы 

қағаздар нарығында жұмыс iстеу үшiн мамандар даярлау жөнiндегi қызметтi жүзеге 

асыруға рұқсат беру, қолданылуын тоқтату және керi қайтарып алу талаптары мен тәртiбi, 

бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмiн, бағалы қағаздар нарығындағы қызметтi жүзеге 

асыруға лицензиялар мен рұқсаттар тiзiлiмiн және бағалы қағаздар нарығындағы қызметтi 

жүзеге асыру құқығына берiлген бiлiктiлiк куәлiктерiнiң тiзiлiмi; зейнетақы активтерiн 

инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдардың және 

институционалды инвесторлардың инвестициялық қызметiн жүргiзу тәртiбi; бағалы 

қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың және өзiн өзi реттейтiн ұйымдардың 

қызметiн жүзеге асыру тәртiбiн белгiлейдi; Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 

жарғылық капиталының ең аз мөлшерiн, оны қалыптастыру тәртiбiн және құрамын 

белгiлейдi; жинақтаушы зейнетақы қорының жиырма бес проценттен астам акцияларын 

сатып алуға рұқсат беру тәртiбiн белгiлейдi [5]. 

Институционалды инвесторлардың қызметін реттеу проблемалары бүгінгі күні 

өзекті мәселелер қатарына жатқызылады және жан-жақты талқылауды қажет етеді. 

Бiрiншiден, жоғарыда аталып өткендей инвесторлардың қаражаты есебінен 

инвестициялауды орынды пайдалану, мемлекеттік инвестициялық бағдарламаларды 

қалыптастыру механизмін жетілдіру қажет. Екiншiден, экономикадағы ұдайы өндіріс 

үрдістерін қалпына келтіру мен отандық өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін көтеру 

мақсатында институционалды инвесторлардың инвестициялық қызметінің нақты 

бағыттарын белгілеу қажет. Үшiншiден, өндіріс саласына бағытталатын институционалды 

инвесторлардың инвестицияларын кепілдендірудің тиімді жүйесін құру қажет. 

Төртiншiден, институционалды инвесторлардың қызметін реттеу механизмiн құру кезiнде 

белгiлi жеңiлдiктер құрылуы қажет. 
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Рассмотрим существующие теоретические и практические аспекты по содержанию 

планирования и его методов его осуществления в компании для дальнейшего планирования 

финансового состояния. 

Прогнозирование финансовой деятельности выступает одним из важных функций 

финансового менеджмента. Для обеспечения непрерывности движения денежных средств 

и капитала важно продумывать все этапы планирования и прогнозирования, чтобы 

обеспечить эффективное финансовое состояние. Авторы статьи, посвященной вопросам 

прогнозирования финансового состояния, Данилов С.Б., Петрова Е.Ю. отмечают процесс 

прогнозирования как определение соответствия между финансовыми ресурсами и 

направления их использования. Процесс прогнозирования в компании осуществляется на 

основе составления финансовых планов, позволяющие установить задачи и объекты 

дальнейших направлений по обеспечению финансовой состоятельности. В широком 

смысле, по мнению авторов, прогнозирование основано на плановых показателях с целью 

его реализации и контроля [1].   

В статье автор Косточко А.С. рассматривает прогнозирование на примере 

деятельности компании, что представляет собой практический опыт оценки финансового 

состояния компании.  Приводится планирование выручки методом тренда, затем показан 

план-факт с целью анализа для выявления отклонений от намеченных направлений. При 

осуществлении прогнозирования важно определить качество и анализ исполнения 

плановых показателей, которые вскрывают многие проблемы в управлении финансовой 

деятельностью компании. Выявляется необходимость усиления финансового контроля над 

расходами и издержкам компании [2]. 

Проскурникова Е.С. как автор статьи по вопросам финансового планирования и 

прогнозирования отмечает, что прогнозирование доходов и расходов денежных средств для 

обеспечения развития организации путем установления соответствия между наличием 

финансовых ресурсов.  Планирование финансовых ресурсов позволяет свести к минимуму 

негативные последствия влияния внешних и внутренних факторов, снизить издержки 

субъектов хозяйствования, определить оптимальные объемы производства и продажи 

продукции, товаров и своевременно принять финансовые меры по обеспечению 

сбалансированности поступлений денежных средств и их расходования. Основным 

моментом в статье является расчет потребностей в денежных ресурсах и определение 

объема и структуры затрат на примере приведенных подходов прогнозирования. 

Финансовое планирование и прогнозирование разрабатывает финансовые планы, расчеты 

в целях управления финансами. Планирование и прогнозирование используются как 

источник информации при составлении планов на отраслевом и общегосударственном 

уровнях [3]. 

Автор публикации Горчакова Э.Р. основывается на мнении проведения 

прогнозирования деятельности организаций. Субъекты финансового планирования 

анализируют структуру финансовых ресурсов, оценивают способы их увеличения, а также 

определяют наиболее эффективные пути их использования. Существуют подходы деления 

финансового планирования в зависимости от времени, в пределах которого можно 

прогнозировать движение финансовых ресурсов. В финансовом прогнозировании 

учитываются текущее и стратегическое направление. Стратегическое планирование 

состоит в выборе целей организации, при которых увеличивается стоимость предприятия, 

его прибыль и оптимизируется его финансовая структура. Финансовая стратегия 

необходимо для достижения долгосрочных целей. С помощью финансовой стратегии 
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компании учитывает требования рынка, а также и возможности предприятия, риски, 

необходимые в формировании финансов [4]. 

Автор Николаев Д.В. считает, что основой прогнозирования выступает оценка 

бюджета доходов и расходов, важно формировать на основе бюджетов прогнозный 

результат деятельности предприятия в бюджетном периоде. Рассчитав будущий бюджет, 

можно увидеть финансовые результаты деятельности предприятия в планируемом 

бюджетном периоде [5]. 

В статье Мигуновой Г.С. отмечено, что прогнозирование в управленческом цикле 

является научным предвидением развития будущей деятельности.  Поиск решений в 

финансовом прогнозировании направлено на исследование перспектив развития 

финансовых отношений. Также направлено на оценку источников формирования, 

направлений их использования на длительный период времени. Предлагается оценить 

предполагаемый объёма финансовых ресурсов и разработку вариантов осуществляемой 

деятельности в перспективе [6]. 

Автор Лазарева А.И. считает, что для улучшения финансового состояния компании 

необходимо спланировать финансовую отчетность предприятия, спланировать объем 

реализации продукции и поступления денежных средств, оптимальной структуры капитала. 

Приводится пример планирования инвестиций в финансовые проекты на основе 

достижения источников получения этих ресурсов, выбор механизма их привлечения с 

учетом рентабельности, определение объектов инвестирования, рисков и других факторов. 

Применение прогнозирования позволяет количественно и качественно оценить реализацию 

финансовой деятельности. При этом этот процесс позволит определить такие показатели 

как степень оправданного риска, минимальная прибыль и уровень дохода на вложенный в 

проект капитал, максимальный объем вложений ресурсов, инвестиций, оптимальный срок 

реализации проектов, финансовых возможностей предприятия [7]. 

Мнение автора статьи Кириченко Д.А., который отмечает прогнозирование как 

плановый процесс, нуждается в расширении по содержанию.   Существование большого 

количества планов обеспечивают точное взаимодействие всех процессов. Для нас важно 

понять, что для прогнозирования необходимы сгруппировать различные планы со всех 

финансовых процессов, происходящие в деятельности. Результатом осуществления всех 

этих функций при прогнозировании должно быть эффективное финансовое состояние 

предприятия. Однако для этих целей важно иметь достоверную и полную первичную 

информацию, что не имеется для нашего исследования и прогнозирования [8]. 

Кутузова Е.И. в своей научной работе выделяет прогнозирование как один из 

основных условий организации эффективной работы фирмы в современных условиях 

неопределенности на рынке. Оно включает все основные сферы производственно-

хозяйственной деятельности: финансы, сбыт, производство, закупки, научные разработки и 

проекты, которые тесно взаимосвязаны между собой. При осуществлении прогнозирования 

выпуска продукции используют различные методы, которые позволяют определить 

соответствующие факторы, влияющие на финансовые процессы организации. В статье 

приводятся практические примеры использования статистических и количественных 

методов оценки финансового состояния предприятия [9]. 

Салпагаров М.И. считает, что прогнозирование представляет собой научно 

обоснованную, системную и непрерывную постановку целей, для обеспечения 

ликвидности и финансовой устойчивости организации. Метод на основе бюджетирования 

выступает одним из существующих способов финансового планирования, обеспечивающее 

устойчивое финансовое положение предприятия. В статье им приводится анализ целевых 

показателей для прогнозирования таких как: чистая прибыль; объем продаж; нормы и 

лимиты затрат по постоянным и переменным издержкам. Для проведения прогнозирования 

мы используем предложенный подход устойчивого финансового состояния. Процессу 

прогнозирования предшествует управленческий и финансовый анализ организации, на 

основе которых устанавливаются требуемые показатели [10]. 
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Автор публикации Свириденко Л.А. считает, что экономическая деятельность 

представляет собой постоянное взаимосвязь между хозяйствующими субъектами. В их 

распоряжении находятся различные ресурсы: материальные, финансовые, трудовые. В 

процессе финансового планирования определяется сколько, когда, из каких источников 

поступят финансовые ресурсы в каких объемах, по каким направлениям и когда эти 

ресурсы будут израсходованы. Финансовое прогнозирование играет первостепенную роль 

в комплексной оценке всех стороны деятельности хозяйствующего субъекта. Для удачного 

функционирования предприятия и эффективных финансовых и хозяйственных решений 

необходимо оценить финансовую устойчивость и затем осуществить прогнозирование. В 

целях рационального финансового планирования нужно уделять внимание процессу 

бюджетирования, что является одним из его инструментов. Бюджетирование способствует 

сокращению нерационального использования финансового капитала организации и 

осуществлению финансового контроля [11]. 

Авторы публикации Небилович А.Б., Аскерова М.А. изложили содержание 

прогнозирования финансового состояния компании как процесс  обеспечение ее роста и 

повышения рентабельности деятельности на основе увеличения оборота и оптимизации его 

структуры. При прогнозировании важно учесть методы, основанные на прямом счете, 

экстраполяции, анализа показателей динамики и рентабельности, факторного анализа 

прибыли. Также аналитический метод для планирования прибыли на предприятиях, на 

основе постоянного контроля и оценки влияния различных факторов. Приводятся 

преимущества и недостатки каждого из представленных методов оценки финансового 

состояния компании для дальнейшего прогнозирования показателей [12].  

Гужва А.В., автор научной статьи, также выражает мнение, что финансовое 

состояние предприятия есть совокупность финансовых и экономических показателей, 

способность предприятия к устойчивому развитию.  Финансовое состояние предприятия 

отражает конечный результат работы, представляющий интерес не только для самого 

предприятия, но и для партнеров по деятельности. В научной статье приведены 

направления оценки финансового состояния и подход оценки ее несостоятельности 

деятельности. На основе вероятности наступления банкротства можно оценить дальнейший 

прогноз основных финансовых показателей [13]. 

В статье Болданова Е.В.  приводит анализ финансового состояния компании с целью 

прогнозирования ее дальнейшей деятельности. Считается, что на основе применения 

математических методов оценки финансового состояния компании, выявляются внешние и 

внутренние факторы формирования единой финансовой политики. Она выступает основой 

прогнозирования и показывает взаимосвязи основных финансовых показателей: 

рентабельности, выручки, себестоимости, что отражается на объемах получаемой прибыли. 

Для оценки финансовой устойчивости компании анализируются собственный и заемный 

капитал как основа функционирования компании [14]. 

Досанова А.К. в своей работе по прогнозированию приводит обоснование различных 

метолов его оценки. Практика показывает, использование основных методов 

прогнозирования, таких как экстраполяция, тренд-анализ, сценариев, экспертный.  При 

прогнозировании обычно используют финансовые показатели, на основе которых 

оценивается текущее состояние компании. По финансовым показателям прогнозирования 

можно определить эффективность основных показателей деятельности: выручки, прибыли, 

капитала. Автором сгруппированы методы прогнозирования по различным признакам [15].    

Сафарян С.А. в своей статье приводит модель оценки финансового состояния 

компании на основе регрессионного анализа. На примере отражены схемы построения 

корреляционно-регрессионной модели с избранными финансовыми параметрами. 

Рассчитанные финансовые показатели важны для построения прогноза деятельности 

компании с учетов тесноты связи между показателями. Данная практика расчета 

финансового состояния и построения прогноза будет использована в нашем исследовании. 

Автором сделаны выводы по каждому элементу деятельности компании [16].     
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Изтлеуов Ж., Умирзакова Г. отмечают в своей работе, что прогнозирование тесно 

связано с оценкой финансового состояния компании. Авторами приводится практика 

оценки финансового состояния с применением коэффициентного анализа, комплексно 

выявляются факторы повышения эффективности финансовой деятельности. На примере 

конкретной компании проанализированы финансовые показатели и приведены 

направления для дальнейшего прогнозирования [17].  

Георгиев Г.А. как автор научной статьи по прогнозированию, ставит основным 

подходом определение вероятности наступления банкротства компании. В практической 

деятельности компании прогнозирование осуществляют постоянно, так как важно 

оценивать результаты деятельности. Сопоставление прогнозных показателей с 

фактическим их значением позволяет определить сильные и слабые стороны в 

регулировании и управлении финансовой деятельности компании. Также приводится 

пример оценки финансового состояния с помощью финансовых показателей и модель 

оценки вероятности наступления банкротства [18]. 

Арчикова А.О. отмечает в научной статье – прогнозирование строится на 

применении финансовых показателей – ликвидности, рентабельности – 

платёжеспособности. Автор приводит примеры интерпретации полученных результатов по 

применению методов оценки финансового состояния компании [19].  

Бариев И.М. отмечает прогнозирование как элемент регулирования финансовой 

деятельности компании анализирует и оценивает потребность всех финансовых ресурсов. 

Они служат основой для планирования и прогнозирования финансового состояния и 

построения более эффективной модели. Автором приводится пример использования 

финансовых показателей для оценки финансового состояния и прогнозирования [20].  

Таким образом, прогнозирование финансового состояния компании выступает 

одним из главных инструментов финансового управления компании. Он позволяет увязать 

в пространстве и времени все необходимые ресурсы: материальные, трудовые, временные, 

финансовые. Он рационального распределения и управления финансовой деятельности 

компании будет зависеть успех функционирования компании. Прогнозирование как 

элемент управления обеспечивает дальнейшее повышение платежеспособности компании, 

устранение негативных факторов, воздействующих на формирование прибыли и капитала, 

а также способствует повышению эффективности финансового состояния компании в 

условиях жёсткой конкуренции и состоятельности на рынке.   
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РОЛЬ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Интыкбаева С.Ж.  - д.э.н, профессор АГЭУ, 

Алибаева А.Д. - м.э.н., ЕЭК 

 

В Государственной Программе развития образования и науки Республики Казахстан 

на 2020 - 2025 годы в качестве целевых задач определено «в ближайшие 6 лет принять 

кардинальные меры по улучшению качества образования и науки» [1]. Реализация 

поставленных задач в этом важном и столь необходимом документе направлена на решение 

ключевых проблем отечественной системы образования и науки, обеспечение ее 

конкурентоспособности, приближение к лучшим международным практикам стран ОЭСР.  

Современная наука является  наиболее активной составной частью нашего общества, 

в основе которого лежат знания. Давая определение науке как специализированной 

когнитивной(познавательной)деятельности ученых, направленной на получение новых 

научных знаний о различного рода объектах, их свойствах и отношениях [2], следует 

отметить о том, что это не единственное ее определение. Наука, являясь мощным 

двигателем общественного прогресса, динамично участвует в поиске ответов и решений 

глобальных проблем человечества. Несомненно, высока ее роль в социально-

экономическом развитии и благосостоянии общества, в котором она выполняет целый ряд 

функций: создание новых знаний, совершенствование образования, повышение 

качественных параметров жизни и др. 

Представляя собой сложную сеть взаимодействующих друг с другом 

государственных и частных, научных и коммерческих организаций, современная наука не 

только способствует развитию других сфер общества, но и сама нуждается в постоянном 

взаимодействии и поддержке.  

Оценивая многочисленные исследования в области науки и современной экономики, 

следует отметить, что устойчивое и успешное развитие научной сферы должно адекватно 

отвечать растущим потребностям общества. Здесь особо важно обратить на необходимость  

и наличие особых условий для поддержания  современной науки и ее дальнейшего 

прогресса. Как и в любой другой сфере, в науке нужны смена парадигм, перестройка 

прежних теорий, поиск инновационных  инструментов, разработка адекватных механизмов, 

переоценка прежних подходов и знаний, привлечение новых источников монетизации 

научно-исследовательской деятельности. 

В  быстроменяющихся условиях свое продвижение вперед наука ищет  и находит в 

применении новых теории, идей и принципов ко всем явлениям, которые требуют к себе 

пристального  научного внимания. Как известно, научная мысль эволюционизирует в 

процессе развития и усовершенствования, оживления, прибавления и исправления уже 

действующего и существующего. Поддерживая позицию последовательного плюрализма, 

наука активно приветствует возникновение и распространение новых, альтернативных 

теорий, давая широкие возможности для их распространения и применения в реальности. 

Актуализируя концептуальные теории мировоззрения в целом, и  экономики, в частности, 

научно-технический прогресс определяет импульсы перехода в новое качественное 

состояние на основе разработки новых научных теоретических подходов. В течение 

долгого периода особое внимание уделялось наиболее распространенным в научной 

практике теориям информационного, инновационного и когнитивного обществ, которые 

способствовали активному росту и динамичным переменам глобальной экономики. 

Так, теория  информационного общества выделяет три формы воздействия 

информатизации на социально-экономические процессы. Во-первых, информация 

становится экономическим ресурсом. Данный ресурс активно используется в 

хозяйственных процессах для стимулирования инновационной деятельности, повышения 

экономической эффективности, роста конкурентоспособности экономических агентов. Во-

вторых, «кто владеет информацией, тот владеет миром», информация становится 
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предметом массового потребления населения. В-третьих, особенность формирования 

информационного сектора экономики состоит в том, что оно идет более ускоренными 

темпами, в сравнении с другими отраслями. Как отмечают ученые в новых экономических 

реалиях производство информационного продукта превышает темпы  производства 

материальных ценностей, а интенсивный рост информационных технологии позволяет 

охватывать все больше сфер жизнедеятельности общества, меняется тенденция на рынке 

труда,  сокращая востребованность низкоквалифицированных работающих[3]. Из всего 

этого следует утверждение о том, что по своей результативности и эффективности 

воздействия, информационный сектор сегодня – самый быстроразвивающийся сектор в 

экономике, а специалисты этой отрасли на рынке труда самые востребованные работники, 

занимающие ведущие должности в топ-менеджменте компаний и организаций.  

Концепция инновационного развития, основана на логике активного использования 

интеллектуального ресурса, воспринимаемого как поток знаний. Научные инновации 

занимают особое место в наукокоемкой экономике, занимая в ней главенствующее 

положение. Наука призвана создавать инновации, которые  должны максимально 

эффективно удовлетворять потребности общества на основе мультипликативного эффекта. 

Однако, как следует из отчетов, научные фундаментальные исследования, являясь частью 

инновационной деятельности составляют лишь 10% от всего объема проводимых научных 

исследований [4].       

Процесс инновационного развития тесно связан и зависим от целого ряда условий и 

факторов, оказывающих свое воздействие: рост новых технологических и организационных 

возможностей, новые рынки сбыта продуктов, содержащих интеллектуальный ресурс [5]. 

Кроме того, к ним можно отнести и экономическое воздействие, требующее адаптации, как  

производителей, так и потребителей к инновациям, необходимость постоянных процессов 

изменений, которые  инициируют инновации, а также поддержка со стороны государства в 

проводимой политике  инновационного развития. По своему воздействию инновации 

охватывают широкий спектр их распространения и использования, включая 

технологические, экономические, социально-культурные, экологические, организационно-

управленческие, правовые и т.д.  Технологические инновации - конечный результат 

инновационной деятельности, который проявляется как   совершенно новый  или же  

усовершенствованный вид  продукта  либо услуги, внедряемый на рынок,  как новый  либо 

усовершенствованный процесс или способ производства услуг, применяемый в 

практической деятельности.  Экономические инновации направлены на формирование 

новых экономических механизмов, рыночных институтов, способов распределения и 

обмена продукции [6]. В условиях растущих требований Зеленой экономики особую 

значимость приобретают экологические  инновации, включающие новые продукты и 

технологии, направленные на уменьшение загрязнения окружающей среды, 

обеспечивающие фильтрацию и очистку вредных выбросов,  утилизацию отходов и т.п. 

В условиях ограниченности ресурсов и усиления процессов трансформации, 

инновации становятся инструментом интеллектуального капитала, эффективное 

использование которых определяет результативность и конкурентоспособность 

экономической деятельности, рост социо-культурных потребностей общества. 

Современный этап теории инновационного развития заключается в невозможности 

реализации рациональной инновационной политики без принятия факта того, что  

внедрение инноваций на всех уровнях  приводит к технократической революции и смене  

парадигм  научных, технических и общественных отношений. 

Концепция инновационной экономики со временем трансформировалась  

в теорию когнитивного общества. В основу этой теории заложена идея об исключительной 

роли знаний, которые занимают  определяющую роль в общественном развитии. В 

когнитивном обществе важнейшим источником богатства является нематериальный 

ресурс–знания. Экономика, построенная на знаниях, являясь принципиально новым 

мировым явлением, оказывается тесно связанной с технологическим использованием 
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научных открытий. Когнитивная составляющая, преломляясь через  знания, полученные и 

используемые человеком, а также адекватные механизмы познания, приобретает 

первостепенное значение во всей экономико-социальной системе. Познавательные 

процессы ставятся во главу угла нового общества, где наука используется как ведущая 

производительная сила во всех сегментах, а производимая продукция – товары и услуги 

представляют материальное воплощение научных знаний и  информации. 

Новый концептуальный взгляд когнитивного общества на место и роль науки в 

современных реалиях потверждается тем, что наука превратилась в самостоятельную 

производительную силу, обеспечивая растущую конкурентоспособность экономики в 

целом и ее агентов. Постепенно по мере дальнейшего  исследования постулатов этой теории 

и внедрения их в практику, основным источником экономического развития становится не 

вещественный, а интеллектуальный капитал. Показатель роста интеллектуального капитала 

становится одним из основных индикаторов общественного благосостояния. 

Последние десятилетия  научная деятельность направлена на исследование 

перспектив и  тенденций в  мировой экономике, разработке  альтернативных сценариев ее 

развития. Трансформационные процессы, происходящие сегодня во всех сферах 

обусловливают необходимость  новых вызовов в развитии науки, активизации ее роли и 

места в условиях происходящих промышленных революций, поскольку экономическое и 

социальное благополучие страны находится в непосредственной  зависимости от состояния  

и уровня  развития научного потенциала страны.  

Таким образом,  современные научные тенденции, среди   которых превалирует 

превращение знаний в ключевой ресурс развития, способствуют совершенствованию 

действующих и разработке новых концептуальных подходов и теорий.  В свою очередь, 

науке, в концепциях инновационного и когнитивного обществ с принципиально новой 

экономической схемой, отводится особая роль, для нее вскрываются новые возможности – 

возникают оперативные задачи научного поиска обретения конечных практических 

результатов, а также научная техника принятия решений. 

Сегодня роль науки в современном обществе обусловлена ее ускоренным 

продвижением вперед, в котором значимыми становятся новые теории, технологии и 

подходы ко всем направлениям и процессам, требующим научного внимания. Это 

относится к альтернативным теориям, еще до конца не изученным, не имеющим точности 

и определенности,  подверженным высокой степени риска. Особая значимость придается 

междисциплинарным подходам с многообразием точек зрения и методов, оказывающих 

свое влияние на эволюционные процессы и оживление науки, посредством 

совершенствования и ускорения  нового цивилизованного развития.  Кроме того, важное  

значение имеют как качественные, так и количественные результаты, позволяющие  

эффективно и грамотно управлять научными процессами трансформации действующей 

социально-экономической парадигмы.  

Свое продвижение вперед наука видит в обновлении  инструментов и механизмов 

фундаментальных и прикладных исследований, смене парадигм общественного 

мировоззрения, продвинутых информационно-компьютерных технологий, разработке  

инновационных программ, которые обращают на себя научное внимание в условиях 

сменяющихся технологических укладов, уровня экономического развития, активного 

воздействия производства объективных знаний на общественное воспроизводство и всех 

сфер жизнедеятельности  человека в современном обществе.                                                                                                                        
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Технология блокчейн является одной из ведущих инноваций в финансовой 

индустрии, которая обещает снизить уровень мошенничества, обеспечить быстрые и 

безопасные транзакции и сделки и, в конечном счете, помочь управлять рисками в рамках 

взаимосвязанной глобальной финансовой системы. Блокчейн достигает этого с помощью 

продвинутой криптографии, которая разработана таким образом, чтобы быть устойчивой к 

взлому, повышая доверие к экосистеме транзакций. Сегодня FinTech (финансовые 

технологии) и блокчейн - распространенные темы среди технологических лидеров в 

области финансов. Финансовые службы должны реагировать на эту новую технологию и 

как управлять обменом знаниями более структурированным образом. 

Блокчейн - это непрерывная база данных учетных записей, которая является полной, 

распределенной и неизменной (Yoo, 2017). Самая лучшая ценность Blockchain - это 

децентрализованная система, цепочка безопасности которой очень длинная. 

Существенным достижением является распределенное доверие, предлагаемое технологией 

Blockchain - (1) удаление доверенной третьей стороны для облегчения транзакций и (2) 

снижение стоимости торговли и (3) сокращение времени (Staples et al., 2017). Таким 

образом, ожидается, что блокчейн вызовет промышленную и коммерческую революцию и 

будет способствовать экономическим реформам во всем мире (Андервуд, 2016) рисунок 1 

показывает, как блокчейн поддерживает транзакцию между двумя сторонами. Во-первых, 

блокчейн использует шифрование для создания цифрового кода безопасности. Затем 

пользователи могут подтвердить транзакцию без личной информации. Поскольку запись в 

цепочке блоков неизменна, транзакция будет завершена автоматически и распределена. 

Tapscott и Tapscott (2017) указывают на пять основных принципов блокчейна: (1) 

вычислительная логика, (2) одноранговая передача, (3) необратимость записей, (4) 

распределенная база данных, (5) прозрачность с Псевдоним. Другой подход - использовать 

концептуальную основу для интеграции важных компонентов вместе. Например, Pazaitis et 

al. (2017) используйте концепцию обратной подачи, чтобы проиллюстрировать, как 

интегрировать производство, учет и актуализацию стоимости вместе, что может 

соответствовать как промышленной, так и информационной экономике. 
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Рисунок. 1 

 

Технология блокчейн прошла через три поколения технологического развития: 

Block 1.0, 2.0 и 3.0. Block1.0 - это валюта, а его успешный проект - биткойн. Блок 2.0 не 

только включает операции с наличными деньгами, но также охватывает ипотечные 

кредиты, облигации, ссуды, фьючерсы и смарт-контракты. Blockchain 3.0 - это 

универсальное приложение и платформа, используемые правительством, наукой, 

здравоохранением, культурой, искусством и грамотностью (Swan, 2015 ). 

Согласно Feng et al. (2018), существует три уровня блокчейна: P2P-сеть, базы данных 

и их приложения. Как показано в рисунке 2, уровень глобальной бухгалтерской книги 

содержит подключенные блоки. Каждый блок включает транзакции и смарт-контракты, а 

затем привязан к соответствующему блоку. На уровне приложения различные службы 

могут запрашивать, анализировать и интерпретировать значения каждого блока 

транзакций, смарт-контрактов и финансовых обновлений. 

 
Рисунок. 2 

 

Блокчейн обеспечивает множество финансовых применений, не ограничиваясь 

отслеживанием транзакций и сделок. Поскольку наша глобальная финансовая система 

становится все более взаимосвязанной в наш век цифровой трансформации, инвесторам 

было бы полезно узнать о том, как блокчейн меняет систему и как получить и регулировать 

влияние этого развития. 

Вот что инвесторы должны знать о растущей роли блокчейна в финансовых услугах, 

а также о потенциале заработка и факторах риска, которые он создает, от технологических 

стартапов до традиционных банков: 

Что такое блокчейн? 

Преимущества блокчейна в финансовых услугах 

Риски, с которыми сталкиваются блокчейн и финансовые институты 

Инвестиции в блокчейн для покупки 

Блокчейн - это цифровая коллекция транзакций, которые отслеживаются и 

записываются в децентрализованной сети. Это распределенная бухгалтерская книга, что 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7306205/#bib0036
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7306205/#bib0015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7306205/figure/fig0002/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7306205/figure/fig0002/
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означает, что в сети нет центрального органа власти или нет ни одного физического или 

юридического лица, которое могло бы повредить сеть. Блокчейн состоит из отдельных 

блоков данных, каждый из которых содержит запись информации, которые связаны друг с 

другом в хронологическом порядке. Эти ссылки не могут быть изменены, что и вселяет 

уверенность в сеть. Эта революционная технология управляет транзакциями информации, 

защищая их по мере их возникновения. Цель блокчейна - снизить стоимость транзакций и 

сделать их более эффективными и быстрыми. [1]. 

Технология имеет множество применений, которые могут быть интегрированы в 

различные отрасли промышленности, предоставляя инвесторам множество возможностей. 

Для начала, это одна из технологических основ криптовалют, таких как Биткоин. Одной из 

отраслей с четкими приложениями для блокчейна являются финансовые услуги, где 

компании находятся в постоянной гонке за снижение затрат и трений при транзакциях. 

Добавление безопасности. По мере того как потребители становятся все более активными 

в Интернете, цифровая вселенная становится питательной средой для мошенников. С 

помощью технологии блокчейн эта проблема может быть уменьшена. Платежи и денежные 

переводы, осуществляемые на блокчейне, быстрее и более отслеживаемы, чем в 

традиционном банковском деле. Когда информация проходит через различных финансовых 

посредников, существует риск перехвата этой информации, что повышает вероятность 

мошенничества. Эта дыра в надзоре может быть заполнена криптографическими 

алгоритмами блокчейна, которые обеспечивают безопасность при обмене информацией 

между сторонами. В традиционных финансах иногда бывает трудно получить чистые 

аудиторские отчеты, что в прошлом приводило к серьезным экономическим потерям из-за 

небрежного поведения или злоумышленников, децентрализованной финансовой 

платформы. Этот риск может быть значительно снижен с помощью сочетания технологии 

блокчейн и машинного обучения для мониторинга и управления рисками с высокой 

степенью точности. Компании, занимающиеся финансовыми технологиями, другие 

компании, использующие большие объемы данных, нуждаются в блокчейне для 

обеспечения целостности данных. Поскольку сеть блокчейна распределена, у нее нет ни 

одного источника сбоев. Снижение затрат. Поскольку инвесторы уходят от финансовых 

консультантов, чтобы избежать более высоких комиссий, блокчейн предоставляет 

потребителям возможность извлечь выгоду из более низких затрат, связанных с 

традиционными финансовыми услугами. Компании, занимающиеся финансовыми 

технологиями, стали огромной частью индустрии финансовых услуг, позволяя инвесторам 

открывать счета у цифровых консультантов и принимать независимые финансовые 

решения. Поскольку финансовые технологии играет все более важную роль в глобальных 

финансах, его связь с блокчейном неизбежно будет укрепляться [2]. 

Изменяющимся глобальным сценариям и нестабильным финансовым рынкам нужна 

такая технология, как блокчейн, для увеличения скорости международных транзакций и 

снижения затрат. Ожидается, что к 2022 году блокчейн окажет значительное влияние на 

финансовый сектор во всем мире с широким распространением. Блокчейн - это не угроза 

сектору, а инновация, которая может революционизировать существующую систему и 

сделать ее более безопасной и эффективной. Компании должны начать изучать эту 

технологию и инвестировать в нее, чтобы конкурировать в разрушительной среде. 

Бухгалтерский учет и краудфандинг 

Биткойн или другая виртуальная валюта, поддерживаемая технологией блокчейн, 

может помочь предприятиям решить проблемы, связанные с финансированием. Например, 

криптовалюты поддерживают компании, которые хотят осуществлять безналичные 

платежи и бухгалтерские расчеты. Автоматизация электронного учета управления 

транзакциями повышает уровень контроля за исполнением денежно-кредитных операций, 

как изнутри, так и извне. Кроме того, технология блокчейн представляет собой новый 

источник краудфандинга венчурного капитала. Инвесторы или учредители предприятий 

могут получить альтернативное финансирование предпринимательства посредством 
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продажи токенов или первоначального предложения монет. Компании могут более гибко 

решать финансовые вопросы, храня, переводя и выпуская цифровые валюты, основанные 

на технологии блокчейн. 

Хранение и обмен данными 

Как самый ценный ресурс, данные играют жизненно важную роль на каждом 

предприятии. Блокчейн обеспечивает надежное хранение и эффективное использование 

данных. В качестве децентрализованного и безопасного реестра блокчейн может 

использоваться для управления цифровыми активами для многих видов компаний. 

Децентрализованное хранилище данных означает, что вы не передаете данные 

централизованному агентству, а вместо этого передаете их людям по всему миру, потому 

что никто не может вмешиваться в данные в блокчейне. Компании могут использовать 

блокчейн для хранения данных, повышения прозрачности и безопасности данных и 

предотвращения подделки данных. В то же время блокчейн также поддерживает обмен 

данными. Например, все ключевые стороны бухгалтерской профессии используют 

бухгалтерский блокчейн для агрегирования и обмена случаями неправомерных действий 

практикующего специалиста по всей стране практически в режиме реального времени. 

Управление цепочками поставок 

Технология блокчейн может существенно изменить управление цепочкой поставок. 

Недавнее внедрение Интернета вещей и технологий блокчейна поддерживает лучшее 

происхождение цепочки поставок. Когда продукт переходит от производителя к 

покупателю, важные данные записываются в блокчейн. Компании могут отслеживать 

продукцию и сырье, чтобы эффективно контролировать качество продукции. 

Умная торговля 

Компании могут создавать смарт-контракты на блокчейне, который широко 

используется для реализации бизнес-сотрудничества в целом и межорганизационных 

бизнес-процессов в частности. Предприятия могут автоматизировать транзакции на основе 

смарт-контрактов в цепочках блоков без ручного подтверждения. Например, предприятия 

могут автоматически подавать налоги по смарт-контрактам [3]. 

Наиболее распространенной предметной областью является информатика, за ней 

следуют инженерия, телекоммуникации, бизнес и экономика. В исследовании «Бизнес и 

экономика» в литературе определяется несколько ключевых узлов, таких как наиболее 

цитируемые статьи, наиболее продуктивные страны и наиболее распространенные 

ключевые слова. После кластерного анализа ключевых слов мы определили пять наиболее 

популярных исследовательских тем: «экономическая выгода», «технология блокчейна», 

«первоначальное предложение монет», «финансовые технологии-революция» и 

«экономика совместного использования». 

Как важная развивающаяся технология, блокчейн будет играть роль во многих 

областях. Поэтому мы считаем, что вопросы, связанные с коммерческими приложениями 

блокчейна, имеют решающее значение как для академической, так и для общественной 

практики. Предлагаем несколько перспективных направлений исследований. Первым 

важным направлением исследований является понимание механизмов, посредством 

которых блокчейн влияет на корпоративную и рыночную эффективность. Второе 

потенциальное направление исследований - это вопросы защиты конфиденциальности и 

безопасности. Третий касается того, как управлять цифровыми валютами и как 

регулировать рынок криптовалют. Четвертое потенциальное направление исследований - 

как глубоко интегрировать технологию блокчейн и финансовые технологии. Последняя 

тема - кросс-чейн технология: если в каждой отрасли есть своя собственная блокчейн-

система, исследователи и разработчики должны найти новые способы обмена данными. Это 

ключ к достижению Интернета ценностей. Таким образом, технология кросс-чейнов со 

временем станет все более важной темой. 

Компании могут получить значительную выгоду от технологии блокчейн. Поэтому 

мы предлагаем учитывать применение блокчейна, когда предприятия предъявляют 
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следующие требования: расчет и краудфандинг, хранение и совместное использование 

данных, управление цепочкой поставок и интеллектуальная торговля [4]. 
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В настоящее время стабильная работа предприятия связана с современными 

методами управления финансами и информационными технологиями. Повысить 

эффективность финансового контроля можно при помощи совершенствования 

внутрифирменного финансового планирования и контроля. И отечественные, и зарубежные 

специалисты сходятся во мнении, что вопрос о совершенствовании финансового 

планирования на микроуровне позволяет управлять деятельностью предприятия, 

функционирующего в условиях неопределенности внешней среды. 

В ХХI в. в нашу жизнь с космической скоростью внедряются информационные 

технологии, требует новой архитектуры мировой финансовой системы. Технологические 

инновации приводят к лавинообразному росту финансовых потоков от коммерциализации 

этих инноваций. Все это оказывает колоссальное влияние на сектор финансовых услуг, а 

финансовые технологии входит в наш мир семимильными шагами. Финансовые технологии 

представляет собой сложную систему, объединяющую секторы новых технологий и 

финансовых услуг, стартапы и соответствующую инфраструктуру. Сектор финансовых 

услуг все активнее применяет новые технологии и инструменты для выполнения своих 

функций и реализации принципиально новых решений, в которых заинтересованы 

потребители услуг. Кроме того, новые финансовые технологии проникают в 

производственный сектор (в том числе, ритейл, телекоммуникации, фармацевтику, 

сельское хозяйство); оказывают свое влияние на сегмент страхования, кредитования, 

бухгалтерских услуг, массовой оценки недвижимости, управления активами, инвестиции, 

налоговое администрирование. Интерес к ним проявляют государственные и 

регулирующие организации, их тесные партнерские отношения определяют оперативность 

решения возникающих юридических вопросов, быстроту и широту продвижения продуктов 

финансовые технологии, комплексное решение вопросов безопасности, повышение 

финансовой грамотности населения и доступность финансовых услуг. 

mailto:bossynbek_70@mail.ru
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Привлечение депозитов и кредитование в контексте проблем, связанных с теневой 

банковской деятельностью и цифровыми банками способствует пониманию будущего 

банковского дела, обеспечивая основу для научных эмпирических исследований. 

Участникам рынка предлагаются четыре возможные стратегии: (1) удержание клиентов, (2) 

привлечение клиентов, (3) банковское обслуживание как услуга и (4) платежные 

платформы в социальных сетях. Все более в цифровом мире доверие останется в основе 

банковской деятельности. Тем не менее, трансформация ликвидности по-прежнему будет 

играть важную роль. Однако характер банковских и финансовых услуг кардинально 

изменится [1]. 

Банк будущего будет иметь несколько различных проявлений. Расширяется теория 

влияния финансовых технологий и Интернета на природу банковского дела. Он 

обеспечивает аналитическую основу для научных исследований, выделяя тенденции, 

которые формируют научные исследования в этой динамике. Для этого он пересматривает 

природу финансового посредничества и сделок. Цифровой банкинг будет структурно, а 

также физически отличаться от банков, описанных в литературе на сегодняшний день. Он 

делает это, расширяя вклад Кляйна (1971) в теорию банковской фирмы. Стратегия для 

действующих и претендующих банков, а также то, как банковское дело как услуга и оплата 

в социальных сетях изменят конкурентный ландшафт. 

Банковская индустрия развивается с тех пор, как Банк Монте-деи-Паски-ди-Сиена 

открыл свои двери в 1472 году. Его бизнес-модель с привлечением заемных средств со 

временем оказалась очень масштабируемой, но сейчас она сталкивается с новыми 

вызовами. Во-первых, его соотношение балансовой стоимости к капиталу, как 

задокументировано Бергером и др. (1995), последовательно снижается с 1840 года. Эта 

тенденция продолжается по мере усиления конкуренции. В последнее десятилетие в 

отрасли наблюдалось снижение прибыльности, измеряемой рентабельностью 

материального капитала. Отчасти это является результатом снижения кредитного плеча и 

комиссионных доходов, а отчасти из-за чистой процентной маржи (связанной с 

традиционной кредитной деятельностью). Эти тенденции усилились после финансового 

кризиса 2008 года. В то же время технологии сделали банки более конкурентоспособными. 

Достижения в области цифровых технологий меняют саму природу банковского дела. В 

настоящее время банки распространяют услуги с помощью мобильных технологий. 

Длительный период очень низких процентных ставок также оказывает влияние. Чтобы 

поддерживать их прибыльность многие банки усилили акцент на платных услугах. 

Как объясняет Фама (1980), банк является посредником. Однако Интернет меняет 

то, как поставщики финансовых услуг выполняют свою роль. Это в корне меняет характер 

банковской деятельности. Это, в свою очередь, меняет характер банковских услуг и то, как 

эти услуги предоставляются. Как следствие, чтобы конкурировать в меняющемся цифровом 

ландшафте, банки должны адаптироваться. Банкам будущего, как действующим, так и 

претендентам, необходимо заняться преобразованием ликвидности, данными, доверием, 

конкуренцией и цифровизацией финансовых услуг. На этом фоне действующие банки 

сосредоточены на том, чтобы переосмыслить себя. Банки-претенденты, однако, начинают 

с чистого листа. Исследовательские вопросы, которые ставит эта динамика, необходимо 

исследовать в контексте теории банковского дела, следовательно, необходимо 

пересмотреть существующую аналитическую базу. 

Банки выполняют платежные и переводные функции для экономики. Теперь 

Интернет может облегчить и даже выполнять эти функции. Это меняет способ записи 

транзакций в бухгалтерских книгах и облегчает использование как государственных, так и 

частных цифровых валют. В прошлом банки действовали в мире информационной 

асимметрии между собой и своими заемщиками (клиентами), но это меняется. Эта разница 

давала одному банку преимущество перед другим благодаря его знаниям о своих клиентах. 

Цифровая трансформация, которую приносят финансовые технологии, уменьшает это 

преимущество, поскольку эта информация может быть проанализирована в цифровом виде. 
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Даже природа месторождений трансформируется. Банки в будущем должны будут 

принимать депозиты и обрабатывать транзакции, совершенные в цифровой форме, либо в 

цифровых валютах Центрального банка (CBDC), либо в криптовалютах. Это создает ряд 

проблем: (1) это меняет способ предоставления финансовых услуг, (2) это требует 

обсуждения устойчивости, безопасности и конкуренции в платежах, (3) это обеспечивает 

основу для улучшения трансграничных денежных переводов и (4) это поднимает вопрос о 

частной и государственной эмиссии денег. 

Академическое изучение банковского дела началось с Эджворта (1888). Он 

постулировал, что это основано на вероятности. В этом отношении характер бизнес-модели 

зависит от вероятности того, что банку не придется выполнять все свои обязательства 

одновременно. Это позволяет банкам выдавать больше кредитов, чем у них есть на 

депозитах. Из-за возникающего несоответствия между долгосрочными активами и 

краткосрочными обязательствами структура капитала банка очень чувствительна к 

компромиссам с ликвидностью. Это объясняется Даймондом и Раджаном (2000). Они 

объясняют, что это делает банк «кредитором отношений». По сути, они предполагают, что 

банк является посредником, который взял взаймы у других инвесторов. 

Даймонд и Раджан (2000) утверждают, что кредитор может договориться об 

обязательствах по погашению и что банку выгодно знать клиента. Как будет показано, 

новое поколение цифровых банков-претендентов не имеет таких же компромиссов или 

знаний о клиенте. Они действуют скорее как брокер, предоставляющий платформу для 

банковских услуг. Это говорит о том, что в будущем будет более одного типа банков и 

несколько различных платежных протоколов. Это также предполагает, что банкам придется 

собирать информацию о клиентах, чтобы улучшить свое понимание финансовых 

потребностей клиента. Однако ключевым направлением работы Даймонда и Раджана 

(2000) было позиционирование традиционного банка как посредника. Герли и Шоу (1956) 

описывают, как отношения с клиентами означают, что банк может занимать средства в виде 

депозитов (обязательств) и впоследствии использовать их для кредитования или 

инвестирования (активов). Содействуя этому посредничеству, они предоставляют услугу, 

посредством которой они хранят деньги и предоставляют механизм для передачи денег. 

Однако с улучшением финансовых технологий деньги могут храниться в цифровом виде, 

кредиторы и инвесторы могут получать средства непосредственно через Интернет, а 

денежные переводы могут осуществляться в цифровом виде. Обзор финансовых 

технологий и банковской литературы представлен Такором (2020). Он подчеркивает, что 

компании, предоставляющие финансовые услуги, в настоящее время предоставляются 

претендентами, не принимающими депозиты. 

Чтобы быть банком, организация должна быть уполномочена принимать депозиты 

физических лиц. Таким образом, банк-претендент по-прежнему остается банком в 

традиционном смысле этого слова. Однако у него нет затрат на филиальную сеть. 

Одноранговый кредитор, между тем, не имеет депозитной базы и поэтому действует скорее 

как брокер. Чтобы понять, как будет выглядеть банк будущего, необходимо понять природу 

вышеупомянутого посредничества и то, как оно меняется. В этом отношении существует 

два ключевых типа посредничества. Это (1) количественная трансформация активов и (2) 

брокерская деятельность. Последнее является распространенной моделью, принятой 

банками-претендентами. Чтобы избежать тонкого различия между этими двумя типами 

посредничества, принято классифицировать банки по предоставляемым ими услугам. Они 

могут быть сгруппированы как частные, инвестиционные или коммерческие банки. 

Подгруппы услуг включают платежи, расчеты, управление фондами, торговлю, управление 

казначейством, брокерские и другие агентские услуги. 

В финансовой теории, как красноречиво объяснил Фама (1980), банковское дело 

обеспечивает систему учета транзакций и систему портфеля для хранения активов. Это не 

изменится для банков будущего. Фама (1980) объясняет, что их деятельность в 

нерегулируемом государстве соответствует теореме Модильяни–Миллера (1959) о 
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неуместности решения о финансировании. На практике традиционные банки конкурируют 

за депозиты за счет процентной ставки, которую они предлагают. Это делает 

транзакционный элемент зависимым от результирующих дебетов и кредитов, которые они 

обрабатывают, по существу превращая банки в бухгалтерские организации, выполняющие 

посредническую функцию. Поскольку это делается в ответ на конкурентные силы, общее 

равновесие является пассивным. Таким образом, банковская бизнес-модель уязвима для 

сбоев, особенно из-за инноваций в финансовых технологиях. 

Банк является своеобразной корпоративной организацией благодаря своей 

способности генерировать кредиты за счет использования своего баланса. В этом балансе 

есть активы с одной стороны и обязательства с другой, как у любого юридического лица. 

Активы состоят из денежных средств, кредитов, финансовых и основных средств. На 

другой стороне баланса находятся его обязательства, депозиты и долги. В этом отношении 

собственный капитал банка и его обязательства являются его источником средств, а его 

активы - это использование средств. Это объясняется Кляйном (1971), который отмечает, 

что собственный капитал банка W, заемные средства и его депозиты B равны его общим 

средствам F. Это то же самое для сотрудников и претендентов. Это можно изобразить 

алгебраически, если мы позволим действующим лицам быть представленными Φ, а 

претендентам - Γ: 

FΦ=W+∑ИБИ (1) 

FΓ=W+∑ИБИ (2) 

Кляйн (1971) объясняет, что собственный капитал банка, следовательно, состоит из 

его акционерного капитала и неиспользованных резервов. Последние удерживаются 

банком для защиты депозитных клиентов банка. Предусмотрена нормативными актами, 

чтобы защитить клиентов и, по сути, всю банковскую систему от системного сбоя. Эти 

защитные меры включают другие требования к хранению денежных резервов или других 

ликвидных активов. Банковские услуги могут предоставляться через Интернет без этих 

средств защиты. Банковское дело как услуга, как известно, это явление, как ожидается, 

будет расти в будущем. Это изменит характер защиты, доступной клиентам. Это изменит 

способ, которым банки преобразуют активы. 

Считается, что депозиты банка зависят от доли общих средств, полученных в 

результате выпуска i-го типа депозита, и его общих средств F, представленных ai. Если 

депозиты, представленные Bs, сделаны в форме Bs (i = 1 *s n), они генерируют процентную 

ставку. Отсюда следует, что Si Bs = B. Как таковой, 

Bi=f(ai)Ф (3) 

Поэтому можно сказать, что, 

F=W+F∑ai (F=W+F). (4) или, W=F[1−∑иаи] (5) 

Важность уравнения 3 заключается в том, что баланс может быть увеличен за счет 

выдачи кредитов. Однако следует отметить, что не все кредиты возвращаются банку 

полностью или частично. Неработающие кредиты уменьшают долю активов в балансе 

банка и действуют как ограничение на капитал, а следовательно, и на новое кредитование. 

Очевидно, что это не относится к банковскому делу как услуге. В этой модели кредиты 

предоставляются при посредничестве. Тем не менее, при традиционной модели 

преимущество финансовых технологий заключается в том, что они облегчают 

интеллектуальный анализ данных счетов клиентов. Таким образом, кредитование может 

быть в большей степени ориентировано на заемщиков, которые с большей вероятностью 

погасят задолженность, тем самым сокращая количество неработающих кредитов. Таким 

образом, при прочих равных условиях действующий банк будущего будет иметь более 

высокую доходность капитала с поправкой на риск. Однако на практике банковское дело 

как услуга приведет к усилению конкуренции со стороны конкурентов и возможному 

дальнейшему снижению маржи. В качестве альтернативы некоторые банки будут активно 

участвовать в партнерских отношениях и приобретениях, чтобы сохранить свою 

клиентскую базу и бороться с конкуренцией [2]. 
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Банк должен иметь резервы для удовлетворения спроса клиентов, требующих 

возврата своих депозитов. Размер этих резервов является ключевой функцией банковского 

регулирования. Базельский комитет по банковскому надзору устанавливает требование о 

владении различными уровнями капитала, чтобы банки имели достаточные резервы для 

защиты вкладчиков. Комитет также устанавливает рамки для снижения чрезмерного риска 

ликвидности и трансформации сроков погашения посредством установленного 

Коэффициента покрытия ликвидностью и Коэффициента чистого стабильного 

финансирования. 

В инвестиционном исследовании дочерней компании ПАО «Сбербанк» «Сбербанк 

Киб» со ссылкой на отчет по науке правительства Великобритании дается следующее 

определение блокчейна: «Блокчейн—это распределенная база данных, которая может быть 

использована одновременно целым рядом учреждений в разных географических регионах. 

При этом у каждого участника хранится своя мгновенно синхронизируемая копия. База 

формируется как непрерывно растущая цепочка блоков с записями о всех транзакциях». 

Технологию блокчейна все шире используют не только финансовые организации, но и 

корпорации, производящие электроэнергию для управления оптовыми закупками 

электроэнергии, фермеры, а также сфера государственного регулирования. Председатель 

правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф в марте 2017 г. отметил: «Блокчейн—такая 

технология, которую мы до конца еще не понимаем… Мы понимаем только, что это 

основная прорывная технология, сравнимая значимостью с Интернетом. По оценке наших 

исследователей, которые занимаются этой технологией, примерно через полтора года 

основные проблемы, технологические проблемы, которые на сегодняшний день мешают 

массовому внедрению этой технологии, будут решены. И взлет этой технологии через 

полтора года уже можно планировать». Одной из важнейших технологий блокчейна 

является криптовалюта, представляющая собой виртуальную валюту, хранение и учет 

которой осуществляется в распределенной базе данных. При этом достоверность и 

целостность цепочки блоков транзакций обеспечиваются использованием криптографии. 

Банки целого ряда стран (в частности, Великобритании, Китая, Дании, Японии, Южной 

Кореи, Сенегала, Канады) создали или работают над созданием таковых (сейчас 

насчитывается несколько сотен видов криптовалют, при этом самой известной и 

распространенной является «биткоин»). Техническая реализация данной финансовой 

технологии, как правило, не вызывает вопросов у специалистов. Однако общепринятая 

позиция относительно возможности и условий использования криптовалюты в качестве 

финансового инструмента до настоящего времени не выработана. У нас в стране данный 

вопрос прорабатывается Минфином и Банком Казахстана. 

Бюджетирование как технология управления востребована на предприятиях и в 

группах компаний независимо от их отраслевой принадлежности и масштабов бизнеса во 

всем мире. Методология бюджетирования является динамично развивающимся 

направлением научных исследований, и ее совершенствование представляет 

инструментарий, позволяющий решать актуальные проблемы, в частности, связанные с 

обработкой больших массивов информации на стадии планирования и формирования 

фактической версии бюджетов. В процессе исследования проблем моделирования данных 

в системах управленческого учета и бюджетирования использовались методы логического 

анализа и системный подход. Обоснованы принципы моделирования данных в системах 

бюджетирования и управленческого учета предприятий и групп компаний. Разработаны 

инструменты моделирования данных на основе изложенных принципов для реализации в 

электронных таблицах, специальных приложениях и с использованием облачных 

технологий. Разработка и развитие системы бюджетирования предприятий и групп 

компаний должны быть сопряжены с моделированием данных на основе 

сформулированных в работе принципов и подходов к их систематизации и 

структурированию. Предложенный инструментарий моделирования данных может быть 

полезен при организации управленческого учета и формировании бюджетной модели на 
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всех платформах автоматизации бюджетирования и управленческого учета, а также в 

Microsoft Excel с использованием надстроек Power Pivot и Power Query [4]. 
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 Кредитоспособность предприятия - это способность экономических субъектов 

своевременно и в полном объёме рассчитываться по своим обязательствам в связи с 

возвратом кредита. 

Больше всех в информации о кредитоспособности предприятий и организаций 

нуждаются банки: их прибыльность и ликвидность во многом зависят от финансового 

состояния клиентов.[1] 

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности 

производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений 

научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления 

производством и т.д. Это становится особенно актуальным в условиях все более 

усиливающегося процесса глобализации мировой экономики. В немалой степени 

поддержание финансовой устойчивости предприятия зависит от внешних факторов и  

экономической политики правительства. 

Кредитоспособность предприятия - это такое его финансовое состояние, которое 

позволяет получить кредит и своевременно его возвратить. Кредитоспособность – это 

внешнее проявление финансовой устойчивости предприятия. 

В условиях рыночной экономики кредиторы, осуществляющие финансирование 

предприятия, предъявляют требования к его устойчивому финансовому положению, в 

соответствии с принципом возвратности кредитования. Расширение самостоятельности, 

новые формы собственности - все это увеличивает риск возвращения ссуды и требует 

оценки кредитоспособности при заключении кредитных договоров, решении вопросов о 

возможности и условиях кредитования. Этим определяется актуальность темы данной 

научной статьи. 

Таким образом, вступая в диалог с кредитной организацией, предприятие должно 

экономически обосновать свои аргументы, что возможно только при глубоком анализе 

финансового состояния и объективной оценке позитивных и негативных сторон 

деятельности.  

Современная экономическая наука имеет в своем арсенале большое количество 

разнообразных приемов и методов анализа финансовых показателей. В основном 

применяются четыре основных подхода к диагностике реальной кредитоспособности 

предприятия: оценка показателей ликвидности и платежеспособности, оценка запаса 
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финансовой устойчивости, прогнозирование возможности банкротства и расчет 

нормативов кредитоспособности. 

 Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом зависит от 

оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и заемных 

средств) и от оптимальности структуры активов предприятия и, в первую очередь, от 

соотношения основного и оборотного капитала. Оборотный капитал образуется как за счет 

собственного капитала, так и за счет краткосрочных заемных средств. Желательно, чтобы 

он был наполовину сформирован за счет собственного, а наполовину - за счет заемного 

капитала. Тогда обеспечивается гарантия погашения внешнего долга.[2, 230с] 

Собственный капитал - это активы предприятия за минусом обязательств 

предприятия. Собственный капитал состоит из совокупности следующих статей: уставный 

капитал, резервный капитал, дополнительный оплаченный капитал, нераспределенный 

доход (непокрытый убыток). Более высокий удельный вес собственного капитала в 

структуре пассива баланса говорит об устойчивом финансовом положении предприятия. 

Рассмотрение проблем анализа кредитоспособности на современном этапе развития 

кредитного рынка представляет большой интерес для банков. В этой области необходимы 

как серьезные теоретические и статистические исследования, так и осмысление мирового 

опыта. 

Перед кредитными учреждениями постоянно стоит задача выбора показателей для 

определения способности заемщика выполнить свои обязательства по своевременному и 

полному возврату кредита. 

Сегодня эта проблема приобрела особую остроту: экономические трудности 

серьезным образом отразились на деятельности коммерческих банков. Общеэкономическая 

функция банков по трансформации рисков существенно ослабла. Просроченная 

задолженность по ссудам продолжает расти высокими темпами[3, с. 64] . 

Кредитная деятельность коммерческих банков наряду с тяжелой экономической 

ситуацией осложняется отсутствием у многих из них отработанной методики оценки 

кредитоспособности, недостаточностью информационной базы для полноценного анализа 

финансового состояния клиентов. В связи с тем, что организации значительно различаются 

по характеру своей производственной и финансовой деятельности, создать единые 

универсальные и исчерпывающие методические указания по изучению 

кредитоспособности и расчету соответствующих показателей не представляется 

возможным. В современной международной практике также отсутствуют твердые правила 

на этот счет, так как учесть все многочисленные специфические особенности клиентов 

практически невозможно. 

Таким образом, определены следующие основные проблемы анализа 

кредитоспособности предприятия с точки зрения банка: качественный подбор показателей 

необходимых для проведения объективной оценки потенциальных заемщиков, так как 

именно от них зависит результат анализа финансовой отчетности предприятия, а, 

следовательно, и группа риска, к которой будут впоследствии отнесены заемщики; 

информация, на основании которой проводится анализ заемщиков, представлена балансом 

предприятия и отчетом о прибылях и убытках, которые предоставляются за определенный 

отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев и год), как правило, предшествующий 

анализу и составляются на определенную дату. Так как данные носят статичный характер 

и при первом обращении заемщика в банк определить тенденции улучшения или 

ухудшения в его деятельности практически невозможно; коэффициенты, используемые для 

анализа, то не всегда могут дать объективную характеристику финансового состояния 

заемщика в связи с инфляцией, особенностями переходного состояния в экономике РК, 

спецификой деятельности заемщика в зависимости от отраслевой принадлежности, что 

требует сравнения со среднеотраслевыми показателями при отсутствии необходимой для 

сравнения информации. Кроме того, бухгалтерская отчетность очень часто не 

подтверждена аудиторской проверкой и может содержать заведомо искаженную 

http://www.bestreferat.ru/referat-219331.html#_ftn23
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информацию, в результате чего ее достоверность ставится под сомнение; предоставляемой 

заемщиком информации не достаточно для проведения качественного финансового 

анализа; не квалифицированные сотрудники банка, которые проводят данный анализ 

кредитоспособности. 

Банки должны применять определенные меры по предотвращению кредитных 

рисков, связанных с невозвратом кредита. Для этого они должны проводить периодически 

анализ финансовых данных о деятельности заемщика. Требования к частоте 

предоставления банку промежуточных финансовых отчетов исходит из ожидаемого риска 

по данному заемщику.    Зачастую недостаточность промежуточных данных - 

главная причина того, что проблемы были упущены из вида; делать адекватные выводы и 

интерпретировать полученные коэффициенты, дополнительно сделав следующие 

сопоставления [4, с.49] : 

- сравнить фактические коэффициенты текущего года с коэффициентами 

предыдущего года, а также с отдельными коэффициентами за ряд лет. 

- сравнить фактические коэффициенты с нормативами, принятыми предприятием 

(внешние пользователи финансовых отчетов редко могут провести такое сопоставление). 

- сравнить коэффициенты с показателями наиболее удачливых конкурентов.  

 Данные можно получить из публикуемых финансовых отчетов: сравнить 

фактические коэффициенты с отраслевыми показателями; обеспечить гарантию возврата 

кредита (залог, поручительство, страхование ответственности заемщиков за непогашение 

кредита); наблюдать за работой клиента путем выхода на место; привлекать к анализу 

квалифицированных сотрудников банка. 

Исследование этих проблем позволило сделать вывод о необходимости внедрения в 

банковскую практику комплексной методики оценки качества заемщиков. Это позволит 

банкам повысить эффективность своих кредитных операций и качество кредитного 

портфеля. 

Существует определенная схема оценки кредитоспособности: 

1. Изучение общей характеристики предприятия (репутация, история бизнеса, 

характеристика деловой активности, связи с потребителями продукции и поставщиками 

продукции, состав учредителей и их стабильность, возвращение предыдущих кредитов, 

местонахождение предприятия, и так далее). 

2. Анализ финансового положения предприятия (способность заемщика получать 

средства по всем видам деятельности и рассчитываться по своим обязательствам, в том 

числе по долгосрочным обязательствам). 

3. Анализ эффективности кредитной операции или инвестиционного проекта 

(окупаемость проекта, денежный поток по конкретному проекту, желание заемщика 

использовать в проекте, который кредитуется, собственный капитал, характер рынка, 

условия реализации товаров, перспективность развития отрасли, маркетинговые 

исследования, а также наличие обеспечения обязательств в виде высоко ликвидного залога. 

Перед рассмотрением вопроса о кредитовании работники банка должны 

сформировать общее представление про потенциального заемщика. В первую очередь, про 

его репутацию, честность и порядочность. Если заемщик ранее не был известен, то уже при 

первом собеседовании с ним, необходимо убедиться в том, что заемщик заслуживает 

доверия, является профессионалом, разбирается в финансовых вопросах и может дать 

гарантии своевременного погашения ссуды Определение рисков проводится 

специалистами соответствующих служб банка (службами безопасности банка, 

юрисконсультами и кредитными). 

Изучение банковского опыта последнего десятилетия дает возможность 

констатировать, что банки разрабатывают и постоянно совершенствуют методы оценки 

качества потенциальных заемщиков с помощью различного рода моделей. Цель их состоит 

в том, чтобы выработать стандартные подходы для объективной характеристики заемщика, 

найти числовые критерии для разделения будущих клиентов на основе результатов анализа. 

http://www.bestreferat.ru/referat-219331.html#_ftn24
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Основная нацеленность оценки кредитоспособности - определение степени 

финансовой устойчивости и организация кредитования таким образом, чтобы заставить 

клиента повысить свой класс кредитоспособности, так как финансовая устойчивость самого 

банка зависит от финансовой устойчивости его клиентов, и чем больше у банка 

первоклассных клиентов, тем устойчивее этот банк. 

Выделяют следующие критерии оценки кредитоспособности физического лица: 

1) Характер клиента подразумевает оценку его репутации, степени ответственности 

за погашение обязательств, а также оценку точности формулировки цели кредитования, 

согласно кредитной политике банка. 

2) Способность заимствовать средства означает наличие у клиента права на подачу 

заявки на кредит, подписи кредитного договора или ведения переговоров. 

3) Такой критерий, как способность зарабатывать средства выступает одним из 

важнейших при оценке кредитоспособности. Поскольку именно способность зарабатывать 

средства является гарантом того, что заемщик в будущем будет в состоянии вернуть всю 

сумму заложенности банку. 

4) Обеспечение кредита – это фактор, содержащий в себе вторичный источник 

погашения кредита. Источниками обеспечения кредита могут выступать – залог, гарантия, 

поручительство, страхование и др. [5, с.27] 

Конкретный вид обеспечения предусматривается кредитным договором. Критерии 

оценки заемщика позволяют определить, что на современном этапе развития банковской 

системы основным показателем кредитоспособности выступает кредитный рейтинг. Это 

универсальное значение, которое формируется на основании значений нескольких 

показателей. Присвоение кредитного рейтинга происходит в процессе перехода от 

нескольких показателей, характеризующих заемщика, к одному обобщенному значению, 

свидетельствующему об уровне кредитоспособности заемщика. Необходимость внедрения 

кредитного рейтинга обусловлена тем, что кредитоспособность должна оцениваться 

единым показателем. В процессе присвоения кредитного рейтинга происходит оценка 

финансовых показателей, характеризующих заемщика, например, наличие источников для 

получения дохода, возможность накапливания средств для последующего погашения 

кредита, наличие имущества, а также совокупность показателей личностного характера. 

Таким образом, наличие достаточно большого количества показателей и критериев оценки 

заемщика осложняют процесс кредитования на этапе принятия решения в выдаче кредита, 

так как тратиться много времени для расчета всей системы показателей и оценки их в 

динамике. В процессе анализа количественных и качественных показателей, 

характеризующих деятельность заемщика, появляется возможность выведение общего 

интегрального показателя кредитоспособности. 

На основании чего, кредитоспособность далее используется кредитными 

работниками для:  

- установления стоимости размещенных средств; 

– установления лимитов кредитования; 

- резервирования средств по выданным кредитам; 

- анализа кредитного портфеля банка; 

- поощрения работников, осуществляющих выдачу кредитов. 

Показатель кредитоспособности заемщика должен отражать не только текущее 

финансовое состояние, но и давать определенный прогноз изменения платежеспособности 

в будущем. При этом больший срок кредитования повышает кредитный риск, и банк 

предъявляет к своему клиенту повышенные требования. С точки зрения разделения 

заемщиков на физических и юридических лиц меняются и критерии. Оценка 

кредитоспособности заемщика – физического лица зависит не только от срочности кредита, 

но и от вида кредита. Виды кредитов, выдаваемых населению, могут быть разнообразны, в 

зависимости от ситуации кредитования. Наиболее значимые факторы, оказывающие 

влияние на кредитоспособность юридического лица. Кредитная история предприятия. 
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            Кредитная история субъекта предпринимательской деятельности является одним из 

важнейших критериев, которым руководствуются кредитные учреждения при принятии 

решения о выдаче кредита. В условиях нестабильности экономики, когда влияние как 

внешних, так и внутренних факторов на способность предприятия отвечать по своим 

кредитным обязательствам зачастую носит вероятностный характер, тщательный анализ 

кредитной истории позволяет коммерческим банкам, если не полностью обезопасить свой 

кредитный портфель, то, по крайней мере, в значительной степени снизить отдельный риск 

выдачи кредитов заведомо некредитоспособным предприятиям. Очевидно, что качество 

анализа кредитной истории предприятия в значительной мере зависит от степени 

достоверности информации, которой обладает кредитное учреждение. Анализируя 

кредитную историю потенциального заемщика, кредитные учреждения стараются 

максимально полно использовать альтернативные источники информации: информацию, 

полученную от банков кредиторов потенциального заемщика, его деловых партнеров, 

поставщиков; результаты аудиторских проверок, рейтинги независимых кредитно-

рейтинговых и информационных агентств, а также неофициальные источники информации. 

         Как правило, банковские аналитики и сотрудники служб экономической безопасности 

кредитных учреждений обращают внимание не только на качество обслуживания 

обязательств предприятия, непосредственно связанных с выданными ранее кредитами, но 

также и на то, насколько пунктуально предприятие отвечает по своим прочим 

обязательствам - «партнерские» кредиты, расчеты с бюджетом и персоналом и т.д. 

Несмотря на стремление банков использовать альтернативные источники 

информации, значительная доля данных, необходимых для детального анализа кредитной 

истории потенциального заемщика, может быть получена лишь непосредственно от 

анализируемого предприятия и лишь небольшая их часть может быть получена из 

открытых источников. В связи с этим кредитные учреждения придают большое значение 

тому, насколько «прозрачным» является предприятие. Оценка обеспечения возврата 

кредита. Коммерческие банки выдают кредиты как юридическим, так и физическим лицам 

под различные формы обеспечения. Под формой обеспечения возвратности кредита 

следует понимать конкретный источник погашения имеющегося долга, юридическое 

оформление права кредитора на его использование, организацию контроля банка за 

достаточностью и приемлемостью данного источника. Формы обеспечения возврата 

кредита гарантируют кредиторам сохранность и мобильность их ссудного фонда. 

Источниками погашения кредита в банковской практике могут быть выручка от реализации 

продукции, а также имущество, которым располагает заемщик на праве собственности. [5, 

с.32] 

Практика кредитования свидетельствует о том, что в условиях нестабильной 

экономики лишь немногие предприятия могут рассчитывать на признание банком 

последующих поступлений выручки в качестве единственного обеспечения кредита. 

Подобные предприятия относятся, как правило, к первому классу кредитоспособности, 

имеют длительный опыт работы с банком-кредитором и обладают безупречной кредитной 

историей. 

           В большинстве случаев для предприятий, не отнесенных к первоклассным 

заемщикам, возникает необходимость иметь дополнительные и реальные гарантии возврата 

кредита. Конкретная форма обеспечения кредита, как правило, является предметом 

длительных переговоров между банком-кредитором и потенциальным заемщиком. При 

этом, как предприятие, так и кредитное учреждение проводят независимую оценку 

потенциально возможных форм обеспечения кредита (с привлечением независимого 

оценщика). Результаты данной оценки позволяют им мотивированно защищать свои 

интересы на переговорах о выдаче кредита. 

К важнейшим видам кредитного обеспечения, которые практикуются в той или иной 

форме относятся: залог, банковская гарантия и поручительство. Анализ целевого 

назначения кредита. Одним из важнейших аспектов деятельности предприятия, которому 
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кредитные учреждения придают особое значение при анализе его кредитоспособности, 

является исполнение целевого назначения кредита. От того, насколько полно и убедительно 

руководству предприятия удастся охарактеризовать цель привлечения кредита, во многом 

зависит положительное решение кредитного учреждения о выдаче ссуды. Анализ целевого 

назначения кредита приобретает особую актуальность при инвестиционном кредитовании, 

так как основным источником погашения долгосрочного инвестиционного кредита 

является, как правило, прибыль, полученная непосредственно в результате реализации 

инвестиционного проекта. Практика кредитования показала, что в отличие от 

краткосрочных кредитов, погашение которых может быть обеспечено за счет внутренних 

резервов предприятия, качество обслуживания инвестиционного кредита практически 

полностью определяется успехом реализации соответствующего инвестиционного проекта. 

В этой связи, в случае инвестиционного кредитования, особый интерес у кредитных 

учреждений вызывают факты (или документы), подтверждающие принципиальную 

осуществимость инвестиционного проекта. Оценка деловых качеств руководства 

предприятия. Другими словами, принимая решение о сотрудничестве с предприятием, 

контрагенты руководствуются не только экономическими показателями данного 

предприятия, но и в значительной степени деловыми качествами и репутацией его 

руководителей. В процессе переговоров о выдаче кредита, а также осуществляя 

последующие контакты с представителями кредитного учреждения по вопросам его 

погашения (пролонгации) руководитель предприятия должен уделять особое внимание 

созданию благоприятного имиджа делового человека, способного четко контролировать 

все аспекты деятельности предприятия. Процесс создания данного имиджа во многом 

определяется субъективными факторами, такими как образование, накопленный опыт, 

деловые связи, коммуникабельность и т.д. Таким образом, определение наиболее значимых 

факторов, влияющих на кредитоспособность заемщиков, позволит минимизировать риски 

кредитных учреждений, сопряженные с вероятностью невозврата ссудных средств. В 

современных условиях для оценки кредитоспособности используется большое число 

моделей и методов оценки кредитоспособности заемщиков. 

Кредитоспособность заемщика в отличие от платежеспособности не фиксирует 

неплатежи за истекший период или какую-либо дату, а прогнозирует способность к 

погашению долга на ближайшую перспективу. Степень неплатежеспособности в прошлом 

является одним из формальных показателей, на которые опираются при оценке 

кредитоспособности клиента. Если заемщик имеет просроченную задолженность, а баланс 

ликвиден, и достаточен размер собственного капитала, то разовая задержка платежей банку 

в прошлом не является основанием для заключения о некредитоспособности клиента. 

           Для выдачи кредита, а также совершенствовании методов оценки 

кредитоспособности заёмщика следует: 

1. Ужесточение кредитной политики и стандартов банка при выдаче займов. 

            2. Прибыль предприятия является залогом своевременного возврата кредита, 

следует уделить внимание не только ее изменению, но и процессу ее формирования, а также 

оценку влияния факторов на ее величину. 

3. При рассмотрении заявок по долгосрочным кредитам особое внимание следует 

уделять рассмотрению динамики статей отчета о финансовых результатах, прогнозу 

воздействия процентных выплат на прибыль организации и показателей общей 

платежеспособности заемщика. 
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Кез-келген елдің ақша жүйесі, ұлттық валютаның конвертациясы қаржы жүйесі мен 

тұтастай экономиканы дамытуда өте маңызды рөл атқарады. Ұлттық валюта жүйесі ұлттық 

валютаға негізделген, оның дамуы елдің қаржылық қызметіне әсер етеді, бұл өз кезегінде 

өндірістің даму деңгейіне және адамдардың өмір сүру деңгейіне әсеретеді. 

Мемлекеттің ішкі және сыртқы экономикалық саясатын сәтті жүзеге асырудың 

маңызды элементтерінің бірі мемлекет ішіндегі валюталық реттеу болып табылады. 

Валюталық саясатты сауатты жүзеге асыру үшін ішкі валюта нарығында валюталық қарым-

қатынасты реттейтін құқық нормаларын белгілеу қажет. 

Валюталық саясат - бұл ел экономикасына және ұлттық валютаның сатып алу 

күшіне әсеретудің түпкі мақсаты бар мемлекет пен Ұлттық банктің валюталық қатынастар 

мен ақша айналымы саласындағы барлық іс-шараларының жиынтығы. 

Зерттеулер жүргізу негізінде жаңа мұнай кен орындарын пайдалануға тартуды 

ескере отырып, ұзақ мерзімді перспективаға арналған мұнай мен газ өндірудің неғұрлым 

қолайлы кестесін әзірлеу қажет. Алдағы уақытта мұнайға әлемдік бағаның жоғары болуы 

және елге шетел капиталының үлкен көлемінің келуі жағдайында фискалдық та, ақша-несие 

саясатын да қатаңдату қажет. 

Валюталық саясат «Қазақстан-2050» стратегиясында айқындалған экономикалық 

реформаларды жүргізудің мақсаты емес, құралы тез өзгеретін тарихи жағдайларда жаңа 

Қазақстан үшін жаңа саяси бағыт.[1] 

ҚР экономикалық саясатында валюталық саясаттың келесі түрлері бөлінеді: 

1. Құрылымдық-валюталық жүйеде құрылымдық өзгерістерді жүзеге асыруға 

бағытталған ұзақ мерзімді іс-шаралар жиынтығы; 

2. Валюта бағамын, валюта операцияларын және валюта нарығының қызметін 

күнделікті жедел реттеуде пайдаланылатын қысқа мерзімді шаралардың ағымдағы 

жиынтығы; 

3. Дисконттық-валюта бағамы мен төлем балансын реттеуге бағытталған Ұлттық 

банктің есеп мөлшерлемесінің өзгеруін қамтиды. Валюталық саясаттың осы түрін жүзеге 

асыру үшін банктер: қысқа мерзімді капиталдардың қозғалысына; ішкі кредиттердің 

серпініне; ақша массасының серпініне; бағалардың қозғалысына; жиынтық төлем 

сұранысының мөлшеріне әсер етеді. 
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4. Ұран-мемлекеттік органдардың шетел валютасын (ұрандарды) сатып алуы және 

сатуы арқылы ұлттық валюта бағамына әсер ету әдісі. Ұлттық валюта бағамын арттыру 

мақсатында Ұлттық банк шетел валютасын сатады, ал төмендету үшін сатыпалады; 

5. Әсер ету мақсатында Ұлттық банктің валюта нарығындағы операцияға араласуы 

жолымен жүзеге асырылады; 

6. Қос валюта нарығы-тіркелген және өзгермелі валюта бағамдарының режимдері 

арасында аралық орын алатын валюта саясатының нысаны. 

Мәні мынада, валюта нарығы екіге бөлінеді: коммерциялық операциялар мен 

қызметтер бойынша ресми валюта бағамы қолданылады, коммерциялық мәмілелер 

бойынша төмендетілген тіркелген бағам тауарлар мен қызметтердің экспортын 

ынталандыру және төлем балансын теңестіру үшін қолданылады; қаржы бойынша – 

нарықтық. Қос валюта нарығы валюталық резервтердің біршама үнемделуін қамтамасыз 

етеді, өйткені валюталық интервенцияларға қажеттілік азаяды. 

Валюталық саясат мыналарға бағытталған: 

1. Валюталық бақылауды қамтамасыз ету; 

2. Халықаралық есептеулерді регламенттеу; 

3. ҚР валюталық саясатын қалыптастыру хронологиясы; 

4. Ұлттық валюта бағамының тұрақтылығын қолдауға. 

Валюта саясатын жүргізудің ең тиімді әдісі-бұл шетелдік валюталарды сатып алу 

және сату арқылы мемлекет ұлттық валюта бағамына әсер ететін ұрандар саясаты. Ол әр 

түрлі формаларда көрінеді: [2] 

- валюталық интервенция; 

- девальвация; 

- инфляция. 

Мемлекеттердің валюталық саясатының маңызды құралы валюталық 

интервенциялар-орталық банктердің валюталық нарықтардағы ұлттық ақша бірлігін 

жетекші шетелдік валюталарға қарсы сатып алу-сату жөніндегі операциялары болып 

табылады. Валюталық интервенциялардың мақсаты-тиісті валюта бағамының деңгейін, 

әртүрлі валюталар бойынша активтер мен пассивтер теңгерімін немесе қатысушылардың 

күтулерін өзгерту. 

Төлем балансының тапшылығын азайту және экономикаларының бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру мақсатында әртүрлі елдердің үкіметтері ұлттық валюта бағамын 

төмендетуге жүгінеді. Бұл процесс табиғи және қисынды, әсіресе әлемдік экономикалық 

дағдарыс барлық мемлекеттер белгілеген жағдайларды ескергенде. Тек ойланыңыз, 

Қазақстан ештеңе жасамай-ақ, девальвация орыналған немесе қазір болып жатқан көрші 

мемлекеттерден экспорттауға «қолдау» көрсетеді. 

Ресей мысалында бұл теңгеге қатысты рубльдің арзандағанын айқын көрсетеді, 

демек, ресейлік тауарлардың бағасы біртіндеп төмендейді. Бұл жағдайда оларға деген 

сұраныс жергілікті өнімге зиян келтіреді, кәсіпкерлерде табыс азаяды, өндіріс қарқыны мен 

көлемі төмендейді. 

Инфляция кезінде ақша құнсызданады, халықтың сатып алу қабілеті төмендейді. 

Инфляцияның негізгі себептері келесі факторларды қамтиды: 

- айналыстағы ақша массасының өзгермеген көлемі кезінде жалпы ішкі өнімнің 

(ЖІӨ) қысқаруы; 

- эмиссия есебінен мемлекеттік шығыстардың өсуі; 

- компаниялар мен жеке тұлғаларға несие беру көлемін шамадан тыс кеңейту. 

Қандай да бір ел жүргізетін валюталық саясат елдің сыртқы және ішкі нарықтарында 

өткізілетін тауарларға ұлттық валютадағы бағалардың арақатынасына әсер етеді. Өз 

кезегінде оның элементтері мен формалары әлемдік экономиканың эволюциясы, елдің 

экономикалық жағдайы және әлемдік аренадағы күштердің тепе-теңдігі сияқты 

факторлардың аясында пайда болады. 
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Елдің валюталық саясатының экономикалық сипаты тарихи тұрғыдан түсіндіріледі, 

өйткені валюталық шектеулер, валюталық операцияларды тұрақтандыру, валюталық 

дағдарыстың алдын алу және валюталық тұрақтандыруды қамтамасыз ету сияқты белгілі 

бір бәсекелестік міндеттер басымдыққа айналады. Ұлттық валюта енгізілген сәттен бастап 

валюталық саясаттың қолданылуын талдау, бірінші кезекте, қазіргі уақытта ҚР-да мынадай 

жұмыс істейтін құрылымдар қалыптастырған Валюталық нарық бар екенін көрсетеді: 

тұрақты сауда-саттықтары бар банкаралық валюта биржасы, уәкілетті банктер желісі, бүкіл 

республика бойынша айырбастау пункттері. Екіншіден, валюта бағамының ауытқуынан 

пайда алу үшін валютаны сатып алу-сатудың көптеген айырбастау пункттері жүзеге 

асырылатын үрдіс байқалады. 

Валюта бағамын айқындайтын факторлар: төлем балансының жай-күйі; пайыздық 

мөлшерлемелер деңгейі; инфляция қарқыны; бюджет тапшылығы; қысқа мерзімді 

валюталық операциялар; валютаны халық аралық есептеулерде пайдалану дәрежесі; 

Халықаралық төлемдердің жылдамдығы; мемлекеттік борыштық құралдар бойынша 

кірістілік деңгейлері арасындағы спрэд шамасы; экономикалық жағдай; саяси күтулер. 

Экономиканың одан әрі «қызып кетуіне» жол бермеу және ұзақ мерзімді 

перспективада макроэкономикалық тұрақтылықты арттыру мақсатында «Қазақстан-2050» 

Стратегиясында көрсетілген шаралар кешенін қабылдау қажеттігі туындайды. [3] 

Ақша-несиесаясаты саласында ақша агрегаттарының өсуіне бақылауды арттыру, 

сондай-ақ пайыздық мөлшерлемелерді өзгерту арқылы ақша нарығына әсер етудің 

тиімділігін арттыру қажет. Қаржы секторын дамыту саясаты халықтың уақытша бос ақша 

қаражатын Инвестициялар көздеріне айналдыру үшін бағалы қағаздар нарығын одан әрі 

дамытуға бағытталуы тиіс. Бұдан басқа, Екінші деңгейдегі банктердің сыртқы қарыз 

алуының шамадан тыс өсу қарқынын тежеу жөнінде шаралар қабылдау қажет. Жүргізілген 

талдау нәтижелерін қорытындылай келе, институционалдық және экономикалық тетіктерді 

қамтитын ұлттық валютаның тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар кешені 

экономикалық қауіпсіздіктің берік іргетасын құруға мүмкіндік беретінін атап өткен жөн. 

Халықаралық айырбастауға қатысушылардың қатынастарындағы валюта саласының 

рөлінің өсу тенденциясы алтын стандарттан бастап әлемдік валюта жүйесі эволюциясының 

барлық кезеңдерінде байқалады. Ұлттық экономика әлемдік экономикалық байланыстар 

жүйесіне неғұрлым терең тартылған сайын, Ұлттықреттеуоргандарыныңэкономиканы осы 

кезеңде қолайсыз сыртқы әсерлерден қорғауға деген ұмтылысы күшейеді. 

Бұл қарама-қайшылық әр елдің валюталық механизмінің алтын стандарт кезеңінен 

бастап қазіргі уақытқа дейінгі эволюциясын алдын-ала анықтады. 

Айырбас бағамы деңгейінің өзгеруі экономиканың секторлары мен салаларына әр 

түрлі әсер етеді. Олардың, ең алдымен, экспорттық-импорттық операциялар жүйесіне 

енгізілген кәсіпорындар үшін маңызы зор. Бұл жерде өзгермейтін ереже әсер етеді: ұлттық 

валютаның басқа елдердің валюталарына қатысты бағамы төмендеген кезде 

экспорттаушылар ұтыста қалады, ал бағам өскен кезде импорттаушылар ұтады. Сондықтан 

өндірушілер валюта бағамының тұрақты және болжамды өзгеруіне өте қызығушылық 

танытады, бұл олардың коммерциялық қызметін жоспарлауға негіз бола алады. Демек, 

бағыттың өзгеруін бақылау және оны реттеу мемлекеттің экономикалық саясатының 

маңызды мақсаттарының бірі болып табылады. 

Есептік мөлшерлемені көтере отырып, Ұлттық банк Ұлттық валютаның айырбас 

бағамына тікелей ықпал етеді. Ұлттық банк өз елінің валютасын сыртқы валюта 

нарықтарында сатады: сату айырбас бағамының төмендеуіне, ал сатып алу – өсімге ықпал 

етеді. 

Девальвация өз валютасының бағамын төмендетуге бағытталған, ал ревальвация 

оны көтеруге бағытталған, оны елдің заң шығарушы органы жариялайды. Экономикалық 

қатынастардың барлық салаларындағы сияқты, валюталық реттеу саласында да мемлекет 

либерализм мен түрлі шектеулер арасында маневр жасауға мәжбүр. 
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Осылайша, Қазақстандағы ақша-несие саясатының негізгі мақсаты баға 

тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады, бұл жылдық инфляцияны 6-8% дәлізінде 

ұстауды көздейді. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

1. «Қазақстан-2050» Стратегиясы тым құбылмалы тарихи жағдайдағы жаңа 

Қазақстан үшін жаңа саяси бағыт. 

2. Агабекова, Ш., Хан, И. Банктің валюталық операциялары: Оқу құралы. - 

Шымкент: Мирас Университеті, 2019. - 101 б. 

3. Оразалинова, М.Н., Иманбай, И.Ә. Валюталық операциялар: Оқу-әдістемелік 

құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 57 б. 

 

 

 

КОРПОРАЦИЯНЫҢ НАРЫҚТЫҚ ҚҰНЫ НЕГІЗІНДЕ КОРПОРАТИВТІК 

БАСҚАРУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ 

 

Кузенбаева Э.Р. - э.ғ.м., доцент 

Алматы гуманитарлық-экономикалық университеті, Алматы, Қазақстан 

е-mail: elmira.kuzenbaeva@mail.ru 

 

Корпоративтік басқарудың дамуының өзектілігі кәсіпорын иелері мен корпоративтік 

басқарудың өзегін құрайтын менеджерлер арасындағы барған сайын күрделене түсетін 

қарым-қатынастармен анықталады. Егер Қазақстандағы нарықтық реформалардың 

бастапқы кезеңінде олар көбінесе бір адамға біріктірілсе, қазір бүкіл «өркениетті әлемде» 

сияқты акция иелері (меншік иелері) барған сайын кәсіби менеджерлерді менеджер ретінде 

жұмысқа алуға мәжбүр. Сонымен қатар, корпорациялар ішіндегі акционерлердің әртүрлі 

топтары арасындағы қарым-қатынас күрделене түседі: кіші және үлкен, бақылаушы және 

блоктау және т.б. Қарым-қатынастардың осы бір түйіні корпоративтік басқару 

принциптерімен реттелуі керек. 

Қазақстанда қалыптасып келе жатқан корпоративтік басқару жүйесі кейбір 

ерекшеліктерімен сипатталады: 

- Корпорациялардағы мүлікті қайта бөлудің тұрақты процесі; 

- көптеген инсайдерлердің (менеджерлер мен ірі акционерлердің) қаржылық 

ағындарды бақылаумен және корпорацияның активтерін «алып қоюымен» байланысты 

нақты уәждері; 

- акциялардың (бақылау пакетінің) директорлар корпусының немесе бас 

директордың қолында шоғырлануы;  

- дәстүрлі «сыртқы» корпоративтік басқару тетіктерінің әлсіз немесе типтік емес рөлі 

(бағалы қағаздар нарығы, банкроттық, корпоративтік басқару және бақылау нарығы) т.б. 

Корпоративтік басқару жүйесінің елеулі кемшілігі ондағы корпорация қызметіне 

қатысушылардың тең өкілдігінің болмауы болып табылады. Басқару жүйесінің әртүрлі 

деңгейлері арасында, сондай-ақ шешім қабылдау процесіне қатысушылар арасында 

өкілеттіктерді, құқықтарды, жауапкершіліктер мен функцияларды бөлудің нақты бекітілген 

және тексерілген жүйесі жоқ. Бұл жағдай корпорацияның экономикалық қауіпсіздігіне 

төнетін қатерлердің бірі болып табылады.[1] 

Корпоративтік басқаруды орталықтандырудың жоғары дәрежесі корпоративтік 

бөлімшелердің экономикалық тәуелсіздігінің төмен деңгейіне әкеледі. Мұндай басқару 

жүйесі басқарудың төменгі деңгейлерінің жоғарғы басшыларға және жанама түрде 

директорлық корпусқа және жеке бас директорға қатаң бағыныштылығымен сипатталады, 

бұл ретте олар көбінесе шаруашылық қызметінің нәтижелері үшін тиісті жауапкершілік 
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көтермейді. Бұл көбінесе корпоративтік басқарудың қалыптасуы мен дамуына кедергі 

болып табылады. 

Экономика және менеджмент саласындағы көптеген сарапшылар экономикадағы 

тұрақты дағдарыстық процестер көбінесе қарым-қатынастың жаңа, адекватты түрі – 

корпоративтік қатынастарды қалыптастыру мәселелерімен байланысты деп санайды. 

Негізгі мақсаты тиімді меншік иелерінің отандық табын қалыптастыру болған 

жекешелендіру бұл мәселені шеше алмағаны жасырын емес. Кәсіби жалдамалы 

менеджерлер нарығы да дамымаған. Осының барлығы, сондай-ақ корпорацияларды 

басқаруға бақылаудың жоқтығы, көптеген шетелдік инвесторлардың пікірінше, отандық 

және шетелдік компаниялардың бірігуіне, шетелдік инвестицияларды тартуға үлкен кедергі 

болып табылады. 

Бұл жағдайда басты мәселе, менеджменттің тиімсіз әрекеттеріне уақтылы ден 

қоюдың мүмкін еместігі проблемасы болып табылады, бұл корпоративтік басқарудың 

тиімділігін барабар бағалаудың болмауымен де, корпоративтік басқарудың тиісті 

тетіктерінің болмауымен де байланысты. басқару. Қазіргі жағдайда корпоративтік 

басқарудың тиімділігін бағалау саласындағы жұмыстарды теориялық талдау мұндай 

бағалаудың екі іргелі тәсілі бар: сапалық және сандық деген қорытынды жасауға мүмкіндік 

береді. 

Корпоративтік басқарудың тиімділігін сапалы бағалау әдістерінің салыстырмалы 

түрде оңай қолданылуына және олардың абсолютті әмбебаптығына қарамастан, оны 

қолданудың айтарлықтай шектеуі – субъективтілігі бар. Корпоративтік басқарудың 

тиімділігін бағалау мәселесіне сандық көзқарас, сапалық көзқарасқа қарағанда, 

субъективтіліктің жоқтығынан ада. Сандық тәсіл әдістерінің бірлігі – корпорацияның 

тиімді қаржылық-шаруашылық қызметі корпоративтік басқарудың тиімділігін растайтын 

тұрақты қаржылық жағдайды талап ететінін түсіну. [2]  

Бұл тәсіл қаржылық жағдайды бағалау әдістерін де, корпорацияның нарықтық 

құнын бағалау әдістерін де қамтиды. Акциялары еркін сатылатын немесе бағалы қағаздар 

нарығында айналысты жоспарлап отырған барлық компаниялар өз акционерлері үшін 

нарықтық құнды құру қажеттілігіне сөзсіз тап болады. 

Құндылықты басқару мәселелеріне назардың кең таралу себептері объективті 

сипатқа ие.  

Біріншіден, инновацияның қарқыны және сыртқы ортаның өзгермелілігі күрт өсуде.  

Екіншіден, жаһандық экономикада бәсеке ресурстар, ақпарат, талант, еңбек және 

капитал нарықтарын қамтитын барлық нәрсені қамтиды.  

Үшіншіден, нарықтарды ырықтандыру және капиталдың қолжетімділігін арттыру 

аясында материалдық емес активтердің рөлі ұдайы артып келеді, басқару қабілеті басты 

бәсекелестік артықшылыққа айналады. 

Қазіргі әлемде құн активтің өз иесіне әкелетін болашақ экономикалық пайдасының 

шамасы ретінде қарастырылады. Өзіндік құн кәсіпорынның болашақта алатын пайдасының 

жалпы сомасы деп айта аламыз. Күтілетін пайда мөлшері неғұрлым көп болса, актив құны 

соғұрлым жоғары болады. Біреу «басқару құндылығы» туралы айтқанда, компания 

шешімдерді табуға және иесіне ұзақ мерзімді пайданы барынша арттыратын әрекеттерді 

жасауға тырысатыны түсініледі.  

Кәсіпорын әрекетінің табыстылығының критерийі ретінде құндылық көрсеткіші 

бірқатар маңызды артықшылықтарға ие: [3]  

- бұл көрсеткіштің қаржылық көрінісі бар және бір мағыналы; 

- ол кез келген саладағы кез келген компанияға шектеусіз қолданылады; - уақыт 

шектеулері жоқ;  

- шығындар критериі болашаққа бағытталған;  

- бұл компания қызметінің барлық маңызды аспектілерін ескереді.  

Шығындық тәсілдің басқаларға қарағанда маңызды артықшылығы – бұл құн 

өлшенетін көрсеткіш. 
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Әртүрлі қажеттіліктер үшін құндылықтың көптеген түрлері бар. Бұл несие немесе 

қарыз құны, сақтандыру құны, баланстық құн, қалдық құн, жалдау құны, инвестициялық 

құн, қалдық құн, әділ нарықтық құн сияқты түрлер.  

Ақылға қонымды нарықтық құн – әділ мәмілеге тән барлық шарттар орындалған 

және сатып алушы да, сатушы да мәміле бағасы бойынша ақылға қонымды және білімді 

әрекет еткен жағдайда, мүлікті сату бәсекеге қабілетті және ашық нарыққа әкелетін ең 

жоғары ақшалай құн. бөгде факторлар мен ынталандырулардың әсерінен болмайды.  

Нарықтық құн – әрқашан қол жеткізе бермейтін идеалды стандарт. Осы себепті 

мәміленің нақты бағасы көбінесе әділ нарықтық құнмен сәйкес келмейді, сондықтан ең 

ықтимал сату бағасы жиі анықталады. Ең ықтимал сату бағасы – нарықтық жағдайларды, 

сатып алушылар мен сатушылардың нақты білімі мен мінез-құлқын ескере отырып, 

жылжымайтын мүлікті иеліктен шығаруға болатын ықтимал бағаның өлшемі. Бұл шығын 

сметасы мәміленің ықтимал бағасы жақын болашақта ақталғанын болжайды. Ол бір цифрда 

көрсетілген әділ нарықтық құнға қарсы ықтимал үлестіру шегіндегі бағалар аралығы 

ретінде көрсетіледі. 

Шығындарды басқару жалғыз басқару функциясы болудан қалды және ұйымның 

барлық деңгейлерінде шешім қабылдауды жақсартуға арналған. Құнды басқару 

бухгалтерлік балансты пайда мен залал туралы есеппен теңестіруді және ұзақ мерзімді және 

қысқа мерзімді тиімділік мақсаттары арасындағы ақылға қонымды тепе-теңдікті сақтауды 

талап етеді.  

Құнды жақсы басқару корпоративтік басқару компанияға негізгі құндылық 

драйверлерінің айналасында басқару шешімдерін қабылдауды құру арқылы оның құнын 

барынша арттыруға көмектесуге бағытталғанын білдіреді.  

Менеджерлер арасында қаржылық менеджмент және компанияны корпоративтік 

басқарудың тиімділігін арттыру құралы ретінде бағалауға неғұрлым жүйелі көзқарас 

салыстырмалы түрде жақында пайда бола бастады. Кәсіпорынның құны стратегиялық 

басқару объектісі болып табылады. Қазір көптеген топ-менеджерлер, сайып келгенде, 

кәсіпорынды басқарудың тиімділігі оның өтімділігімен немесе табыстылығымен, пайда 

мөлшерімен емес, бизнестің «бағасының» өсуімен анықталатынын түсінеді. Бұл 

кәсіпорынды сауатты корпоративтік басқару уақыт өте келе оның құнын арттыратынын 

білдіреді. 

Компанияның нарықтық құнын бағалаудың үш тәсілі бар: өзіндік құн, 

салыстырмалы және пайдалы, олардың әрқайсысы FCF, EVA, CVA, NPV және т.б. сияқты 

әртүрлі көрсеткіштерге негізделген нарықты анықтауға мүмкіндік беретін бірнеше 

модельдерді қамтиды. акционерлік қоғамның құны. [4]  

Табыс тәсілі жылжымайтын мүліктің келтірілген құны оны пайдаланудан немесе 

сатудан күтілетін болашақ табыстың ағымдағы құнына тең деген теориялық ұстанымға 

негізделген. Демек, табыс тәсілі – бұл объектінің құны осы объект әкеле алатын барлық 

болашақ таза кірістің ағымдағы құнына тікелей байланысты деген принципке негізделген 

құнды бағалау процедурасы, өйткені инвестор табыс әкелетін объектіні бүгінгі ақшаға оның 

жұмысынан және оны кейіннен сатудан болашақта табыс алу құқығына айырбасқа алады.  

Бағалаудың шығындық тәсілі акциялардың құнын жұмсалған шығындар 

тұрғысынан қарастырады. Акциялардың құны кәсіпорынның барлық міндеттемелерді 

өтегеннен кейін қалған мүлкінің құнына тең деп танылады. Сонымен бірге, әдетте, 

активтердің баланстық құны олардың нарықтық құнын көрсетпейді. Тиісінше, әрбір 

активтің нарықтық құнын жеке алдын ала бағалау арқылы оған түзетулер енгізу қажет. 

Шығындық тәсіл алмастыру принципіне негізделген, оған сәйкес инвестор объекті үшін 

бірдей пайдалылықтағы ұқсас объектіні өндіруге (сатып алуға) кететін шығыннан асатын 

соманы төлемейді. 

Салыстырмалы тәсіл – салыстырмалы жылжымайтын мүлікті сату-сатып алу 

операцияларын талдауға, сондай-ақ ұқсас жылжымайтын мүлікке бағаны сұрауға 

негізделген.  
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Есептеудің кезеңдері салыстырмалы аналогтарды таңдау және соңғыларды бір 

негізге келтіру үшін салыстырылатын объектілердің баға көрсеткіштерін талдау болып 

табылады.  

Нарықтық құн негізінде корпоративтік басқарудың тиімділігін бағалау кезінде 

барлық үш тәсіл қолданылады. Бизнесті бағалаушы бизнестің ерекшеліктеріне, компания 

активтерінің құрамына, қолда бар ақпараттың көлемі мен сапасына, мақсаттарына 

негізделген жоғарыда аталған барлық тәсілдердің әдістерінің жиынтығын тәжірибеде 

пайдаланады. Көбінесе қорытынды балл үш тәсілдің нәтижелерінен тұрады, олардың 

әрқайсысының салмағы әртүрлі. Әрине, бағалаушы есебінде келтірілген корпорацияның 

нарықтық құны мәміле қатысушылары үшін нұсқау ғана болып табылады. Мәміленің соңғы 

бағасына есепте көрсетілмейтін көптеген факторлар әсер етеді. Іс жүзінде бағалаушы 

анықтаған бизнес құны мәміле бағасынан үштен біріне ерекшеленуі мүмкін. [5] 

Компанияның құны оның дисконтталған болашақ ақша ағындарымен анықталады, 

ал жаңа құн компаниялар инвестицияланған капиталдан капиталды тарту құнынан асатын 

кіріс алған кезде ғана жасалады. Шығындарды басқару бұл ұғымдарды одан әрі тереңдетеді, 

өйткені мұндай басқару жүйесінде ірі стратегиялық және операциялық шешімдерді 

қабылдаудың бүкіл механизмі соларға негізделген. Дұрыс құрылған құн менеджменті 

компанияның барлық ұмтылыстарының, аналитикалық әдістер мен басқару әдістерінің бір 

ортақ мақсатқа бағытталғанын білдіреді: негізгі шығындар факторлары бойынша басқару 

шешімдерін қабылдау процесін құру арқылы компанияға оның құнын барынша арттыруға 

көмектесу.  

Құнды басқаруға бірқатар факторлар әсер етеді, оларды анықтау үшін әдетте 

қаржылық есеп (пайдалар туралы есеп, бухгалтерлік баланс, ақша қозғалысы туралы есеп), 

сондай-ақ фирмааралық есеп берудің басқа да құжаттары талданады.  

Факторлар мен құндылық көрсеткіштерін сауатты талдау компания басшылығына 

меншік иелерінің мүлкін барынша арттыруға бағытталған корпоративтік басқару жүйесін 

дұрыс құруға мүмкіндік береді.  

Корыта айтқанда, корпоративтік басқарудың тиімділігін бағалау әдістерінің 

әртүрлілігі зерттелетін мәселеге басқаша көзқарасты көрсетеді. Бұл корпоративтік 

басқарудың біршама көп қырлы категория екендігімен түсіндіріледі және зерттеушілер 

оның тиімділігін бағалау кезінде әртүрлі әдістерді қолдануды талап ететін әртүрлі 

мақсаттарды көздей алады. 
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ТЕНДЕНЦИЯЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 

ҚОНАҚҮЙ БИЗНЕСІНІҢ ДАМУЫНА ӘСЕРІ 
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       Университет Нархоз, Алматы, Қазақстан 

 

Аннотация: Бұл мақалада Қазақстан экономикасын дамытудың басым бағыты 

және осы саланың негізгі саласы - қонақ үй бизнесі қарастырылады. Сондай-ақ, елдегі 

қонақ үй нарығының қалыптасуы мен дамуының негізгі тенденциялары анықталды. 

Қазақстан Республикасындағы қонақ үй индустриясының қазіргі жағдайымен қатар 

нарықты дамыту проблемалары және оларды еңсерудің мүмкін жолдары қарастырылуда. 

Индустрияның осы саласының даму үрдістеріне әсер ететін негіз қалаушы факторлар 

анықталды.  

Кілт сөздер: қонақ үй бизнесі, қонақ үй қызметтері, туризм, қонақ үй нарығы, 

индустрия, қонақ үй кәсіпорындары. 

 

Біздің елде қонақ үй нарығын сәтті дамыту үшін барлық мүмкіндіктер бар. 

Республиканың бай тарихы, сирек кездесетін тарихи ескерткіштер, өзіндік мәдениет, саяси 

тұрақтылық, салыстырмалы ашықтық және оның ынтымақтастыққа дайындығы - мұның 

бәрі туристік және қонақ үй саласының қарқынды дамуына әкеледі. Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында: «..біз бәсекеге қабілеттілікті арттырудың 

экономикалық әлеуеті бар бәсекеге қабілетті экономика моделін таңдадық, сол арқылы 

қазақстандық кластерлер жүйесін дамытуды бастадық» [1]. Әлемдік тәжірибе 

көрсеткендей, қызметтің басым бағыттарының қатарына қонақ үй бизнесі жатады. 

Қонақ үй бизнесі халықаралық туризмдегі негізгі сектор болып табылады және 

туристер ағыны туризм индустриясының осы секторының мөлшері мен сапасына тікелей 

байланысты болып келеді. Бірақ Қазақстан бай туристік ресурстарға қарамастан, әлемдік 

туристік ағымда елеусіз үлеске ие. Қонақ үй бизнесі экономикалық қызметтің бір түрі бола 

отырып, тікелей немесе жанама түрде жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді және ел 

қазынасын шетел валютасымен толықтырудың маңызды құралы болып табылады. 

Әлемде қонақ үй бизнесінің жаңа тұжырымдамаларын дамыту және ескілерін 

жаңарту процесі үнемі жүреді. Халықаралық туристік, қонақ үй бизнесінің одан әрі дамуы 

туристерді орналастырудың жаңа құралдарының пайда болуына әкеледі. Ғылыми-

техникалық прогрестің көптеген жетістіктері қонақ үй кешендеріндегі брондау жүйелерінің 

тез дамуына ықпал етеді, сонымен қатар қонақтарды орналастыру жүйесін жеңілдетеді. 

Қазақстан Республикасында қонақ үй кәсіпорындарының тиімді дамуын тежейтін 

проблемаларға бірқатар кәсіпорындардың рентабельділігінің өте төмен болуы жатады. 

Қонақ үй қызметтері нарығының бәсекеге қабілеттілігі төмендейді, шетелдік 

инвестициялардың деңгейі төмендейді, нәтижесінде нарық өзінің тартымдылығын 

жоғалтады. Бүгінгі таңда елдегі қонақ үй қызметтері нарығы өзінің даму сатысында және 

бұл тұрақты урбанизациямен тікелей байланысты ең ірі қалаларға тән. Көп жағдайда қонақ 

үй кәсіпорындарының тиімді дамуына тек экономикалық және психологиялық факторлар 

ғана емес, сонымен қатар басқарушылық факторлар да әсер етеді, олардың шешімі мына 

факторларға қол жеткізуге мүмкіндік береді: 

- ұсыныстарды мамандандыру; 

- көрсетілетін қызметтерді әртараптандыру; 

- сервисті концептуализациялау; 

- қызмет көрсетуді дараландыру; 

- маркетинг саласындағы кооперациялар. 
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Қонақ үй кәсіпорындарының ұсыныстарының мамандану динамикасын анықтайтын 

негізгі факторларға мыналар жатады: туристік сұраныстың әлеуметтік базасын нығайту 

және туристердің қажеттіліктерін жекелендіруді нығайту. 

Осылайша, қонақжайлылық саласына, оның ішінде қонақ үй бизнесін дамытуға 

әлемдік стандарттарды енгізу үрдісі Қазақстан үшін тұрақты сипатқа ие болуда. Әлемдік 

тәжірибені тану және туристік ағынмен өзара әрекеттесуде елдің қонақ үй индустриясының 

ерекшеліктері мен жай -күйін білу мыналарға мүмкіндік береді: 

- қазақстандық тәжірибеде стандарттарды енгізудің бағыты мен жолдарын нақты 

көрсету; 

- халықаралық және Қазақстандық қонақ үй-туристік кешендер желісін құру 

жүйесіне ішкі және аралас инвестициялау құралдары мен көздерін анықтау; 

- қонақжайлылық пен туризм қызметтері нарығын қалыптастырудың әлемдік 

үрдістерімен елдің қонақ үй-туристік кешенін теңестіру үшін шығындардың параметрлерін, 

көлемдері мен кезеңдерін айқындау. 

Қонақ үй сервисі туристер үшін қызметтердің тұтас кешенін қамтиды және қонақ үй 

бизнесінің әлемдік жүйесінде бәсекеге қабілетті, Қазақстанда туризмнің даму 

перспективаларын айқындайтын негізгі фактор болып табылады. Бүгінгі таңда 

қонақжайлылық индустриясы аймақтың немесе туристік орталықтың қуатты экономикалық 

жүйесі және туризм экономикасының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Қонақ үй қызметтері нарығының дамуы Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша 

қабілетті елу елдің қатарына кіру стратегиясының іске асырылуына байланысты, онда 

туризм саласы қонақ үй секторымен бірге басым сала ретінде айқындалған. Қонақ үй 

бизнесі-ең жылдам дамып келе жатқан салалардың бірі, оған әлемдік жалпы ұлттық өнімнің 

6% - ға жуығы және барлық салық түсімдерінің 5% - ға жуығы тиесілі, бұдан басқа, 

құрылыс, сауда, ауыл шаруашылығы, халық тұтынатын тауарлар өндірісі және т.б. басқа 

бағыттардың дамуын ынталандырады. Орташа алғанда, қонақ үйде тұратын әрбір 10 

туристке қызмет көрсету үшін шамамен үш жұмыс орны және жанама қызмет көрсетумен 

байланысты екі жұмыс орны қажет [2]. 

Қонақ үй бизнесі-бүкіл әлем бойынша миллиондаған табыс әкелетін ең 

перспективалы және қарқынды дамып келе жатқан қызмет түрлерінің бірі. Сонымен бірге, 

әлемдік экономикадағы қонақ үй бизнесі ұлттық туризмнің өсуіне негіз болатын, 

халықаралық қоғамдастықтың көз алдында елдің белгілі бір брендін қалыптастыратын, 

мемлекеттік бюджетке тұрақты кіріс алу үшін үлкен әлеуетке ие және интеграциялық 

қатынастар жүйесі арқылы мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметін кеңейтуге ықпал 

ететін кәсіпкерлік қызметтің ерекше түрі ретінде қарастырылады. 

Бүгінгі таңда қонақ үй индустриясының әртүрлі ойыншыларының 

басымдықтарында өз желілерін дамыту мен жетілдіруде өзекті өзгерістер байқалады, 

қонақжайлылық нарығында қатысушылардың саны артып, бизнесті демократияландыру 

жүріп жатыр. Компаниялар бай клиенттерді тартуға ғана емес, сонымен қатар орташа 

табысы бар клиенттерге өз қызметтерін ұсынуға тырысады. Сыртқы және ішкі саяси және 

экономикалық ортаның өзгеруінің арқасында туризм мен қонақжайлылық нарығында жаңа 

үрдістер қалыптасуда [2].  

Әлемдік қонақ үй индустриясын дамыту саласындағы келесі заманауи үрдістерді 

атап өткен жөн: 

- «шағын орналастыру құралдары» - шағын қонақ үйлер мен хостелдер сегментін 

дамыту; 

- заманауи қонақ үй индустриясында заманауи маркетингтік әдістерді белсенді 

пайдалану (ынтымақтастық, бірлескен форумдар және жарнамалық платформалар және т. 

б.); 

- қонақжайлылық нарығында сән үйлерінің (Armani, Versace, Missoni, Moschino және 

т. б.) әлемдік танымал брендтерінен отельдер ашу; 

- халықаралық қонақ үй желілерін дамыту; 
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- жайлылыққа, бірегейлікке, стандартты емес шешімге, инновациялық 

технологиялар мен жиһаздарды пайдалануға, сәнді және эксклюзивті интерьерге, түпнұсқа 

бөлшектерге және қонақжайлылықтың ең жоғары деңгейіне қызмет көрсетуге ставка 

жасайтын шағын тәуелсіз, бірегей бутиктік қонақ үйлерді дамыту; 

- қонақ үй индустриясында әртүрлі ақпараттық технологияларды белсенді пайдалану 

және дамыту: ақпараттық терминалдар мен SD модульдері-әуежайларда және қонақ 

үйлердің лоббилерінде қонақтарды өз бетінше тіркеуге және орналастыруға арналған 

қосымшалар;  

- қонақ үйге кіру және шығу жазбаларын, қосымша қызметтерді брондауды, сондай-

ақ ұялы телефон арқылы кілтсіз бөлмеге кіруді және басқа да көптеген функцияларды өз 

бетінше тіркеуге мүмкіндік беретін ұялы телефондарға арналған IT технологиялары мен 

ақпараттық қосымшаларды қолдану; 

- қызмет көрсетудің әлемдік стандарттарына сәйкес соңғы инновациялық 

технологиялармен жабдықталған қонақ үйлер мен жеке нөмірлерді салу және пайдалануға 

енгізу; 

- жаһандық брондау жүйелерін пайдалану [3]. 

Өкінішке орай, Қазақстанда қонақ үй нарығының қызмет көрсету саласының 

элементі ретінде және кәсіпкерлік қызметтің ерекше түрі ретінде жұмыс істеу ерекшелігі аз 

зерттелген. Отандық ғылыми зерттеулерде қонақ үй қызметтері нарығының жұмыс 

істеуінің көптеген нақты проблемаларын пысықтаудың, ішкі нарықта ғана емес, сонымен 

қатар сыртқы нарықта да макро - және микро деңгейде оны басқару тиімділігін арттыру 

шарттарын іздеу тәсілі ретінде Қазақстанда қонақ үй индустриясын дамыту 

тұжырымдамасы мен стратегиясын қалыптастыру ерекшелігін және бәсекеге 

қабілеттіліктің өсуін ескерудің жеткіліксіздігі. Басқаша айтқанда, келушілерді тұрғын 

үймен, тамақпен қамтамасыз етуге, сондай-ақ олардың бос уақытын ұйымдастыруға 

бағытталған бизнес. Соңғы онжылдықтардағы саяхат санының өсу себептерін әлемдегі 

жалпы жағдайдың өзгеруінен іздеу керек. 

Заманауи компьютерлік технологиялар қонақ үй өнімін жылжытуға үлкен әсер етеді. 

Сонымен, жарнама саласында электронды пошта арқылы қонақ үй ақпаратын тікелей 

тарату және интернетте өз сайттарын құру кең таралуда. Қонақ үй бизнесіндегі 

инновациялық технологиялардың негізгі бағыттарының бірі мультимедиялық 

технологияларды, атап айтқанда анықтамалықтарды, буклеттерді, каталогтарды енгізу 

болып табылады. Мультимедиялық технологияларды қолдану ықтимал қонаққа қонақ үй 

туралы ақпаратты жедел ұсынуға мүмкіндік береді және сол арқылы қонаққа қажет қонақ 

үй өнімін тез және дәл таңдауға мүмкіндік береді. Қонақ үй, мейрамханалар және қонақ үй 

кәсіпорнының басқа бөлімшелерінің қызметін автоматтандыру бағдарламаларын әзірлеу 

менеджментте айтарлықтай өзгерістерге әкеледі, сонымен қатар қызмет көрсету сапасын 

жақсартады. Қонақ үй кәсіпорнының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі инновациялық 

технологиялар арқылы да шешілуде [4]. 

Қорытындылай келе, жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, қонақ үй нарығы 

белсенді қалыптасу сатысында және одан әрі дамудың кең перспективалары бар екенін атап 

өтуге болады. Қонақ үй бизнесінде қаралған нәтижелер Қазақстан Республикасының қонақ 

үй шаруашылығындағы менеджмент деңгейі енді ғана тұрақтана бастағанын және 

шығындарды азайту және тиімділікті арттыру проблемалары қонақ үй кәсіпорындарының 

меншік және шаруашылық жүргізудің барлық дерлік нысандары үшін ортақ болып 

табылатынын көрсетеді. 

Қонақжайлылық индустриясындағы қарқынды өзгерістер бәсекелестіктегі өз 

позицияларын нығайту үшін жаңа импульстарды қажет етеді, өйткені тек бетінде жатқан 

резервтерді пайдалану тұрақты табыстың, бизнестің жұмыс істеуі мен дамуының кепілі 

бола алмайды. Қонақ үй кәсіпорнының экономикалық қызметтің қазіргі әлемдік 

тенденцияларын талдау, зерттеу және пайдалану қызмет көрсету сапасын жақсартуға, қонақ 
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үй кәсіпорнының бәсекеге қабілеттілігін, имиджі мен беделін арттыруға әсер етеді, оны 

клиенттер үшін тартымды және ерекше етеді. 
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Қазіргі жағдайда Қазақстандық кәсіпкерлер шығындарды басқаруды білмей, 

банкроттыққа жиі ұшырайды.  

Шығындарды басқару процесі кәсіпорынға материалдық ресурстар мен құрал-

жабдықтарды жеткізуден бастап дайын өнімді өткізуге дейін аяқталатын шаруашылық 

қызметтің барлық аспектілерін қамтитын көп салалы процесс. 

Шығындарды басқару: экономикалық көрсеткіштерді жақсартуға; басқарудың 

негізгі функциялары бойынша шығындар көлемін анықтау; жалпы кәсіпорын бойынша да, 

оның жеке бөлімшелері – шығын орталықтары бойынша да өнім бірлігінің өзіндік құнын 

есептеу; бизнес шешімдерін таңдау және қабылдау кезінде шығындарды бағалауға, 

ағымдағы шығындар деңгейін бақылауға мүмкіндік беретін ақпараттық базаны дайындау; 

өндірістік процестің барлық кезеңдерінде және кәсіпорынның барлық өндірістік 

бөлімшелерінде өзіндік құнын төмендету резервтерін анықтау; кәсіпорынның жағдайына 

неғұрлым сәйкес келетін шығындарды басқару жүйелерін таңдау. 

Шығындарды басқару - нормаларды есептеудің көптеген міндеттерін шешед, 

нормативтік құқықтық базаны оңтайландырады: [1] 

• өзгеретін нормаларды ұйымдастыру;  

• жоспарлы және есептік сметаларды (бюджеттерді) әзірлеу;  

• жоспарлы (нормативтік) және есептілік есептерін әзірлеу;  

• өндіріске, цехтарға және технологиялық қайта бөлуге кеткен шығындарды есепке 

алу; • шығындарды азайту (өзгерту) бойынша тапсырмаларды қалыптастыру;  

• жинақтау резервтерін анықтау; шығындар сомасына жүйелі бақылауды қамтамасыз 

ету және соның нәтижесінде банкроттықтың алдын алу шарасы болып табылады. 

Шығындарды басқарудың мақсаты: өндірілетін өнімнің бәсекеге қабілеттілігін және 

сонымен бірге кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын үнемі қолдау, сәйкесінше ұйымның 

банкроттыққа ұшырауын болдырмау екенін біле отырып, мен негізгі мақсатты ашамын. 

жұмыс – банкроттықтың алдын алу шарасы ретінде шығындарды басқарудың негізгі 

әдістерін зерттеу. 

«Банкроттық» – борышкердің (ұйымның) төлем қабілетсіздігі туралы танылған сот 

шешімі, оны таратуға негіз болады. 
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Банкроттықтың алдын алу шаралары көбінесе экономикалық және 

ұйымдастырушылық сипатта болады және негізінен мемлекеттік немесе муниципалды 

тұлғаның заңды тұлғаның үлесін сатып алуынан, несиелер беруінен, несиелер беруінен, 

берешекті қайта құрылымдаудан, салықтық жеңілдіктер беруден немесе мерзімін ұзартудан 

тұрады. салықтарды төлеу, заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру немесе қайта құруға 

жәрдемдесу, экспорттық квоталарды ұлғайту. 

Осы немесе басқа шараларды таңдау банкроттық қаупін тудыратын себептерге 

байланысты. Бастапқы себептер, әдетте,: төмен ғылыми-өндірістік әлеует, 

ұйымдастырушылық әлеуеттің әлсіздігі, басқару жүйесінің тиімсіздігі (басқару 

механизмдері және басқаруды ұйымдастыру), стратегиялық шешімдердің кәсіпорындағы 

қателіктер сериясы. 

Банкроттықтың алғышарттары банкроттық қаупінің басталуынан көп бұрын пайда 

болатыны анық. Өндірістік жүйе дамуының әртүрлі кезеңдерінде кәсіпорында мүмкін 

болатын ақаулардың негізгі сигналдары:  

• даму кезеңі – технологиядағы күтпеген революциялық өзгерістер; дамудың төмен 

қарқынына байланысты жаңадан енгізілген технологияны жою немесе технологиялық 

жүйені жобалауда прогрессивті емес шешімдерді қабылдау; өндірілетін өнімге нақты 

сұраныс пен бұрынғы болжамды сұраныс арасындағы үлкен сәйкессіздік; бәсекенің 

шиеленісуі, нарыққа ену мүмкіндігін жабу;  

• технологиялық жүйенің тұрақты жұмыс істеу кезеңі – өндірілген тауарларға 

сұраныстың өсуінің баяулауы; нарықтағы позицияны жоғалтумен қатар жүретін 

бәсекелестіктің шиеленісуі; сұраныстың қанығуы немесе әлсіреуі, нарықты жоғалту қаупі;  

• техникалық жүйенің тозуы, бәсекеге қабілеттілігін жоғалту сатысында; бұзылу 

қаупі. 

Осылайша, егер кәсіпорынның технологиялық жүйесі деградация сатысында болса 

және банкроттықтың айқын белгілері байқалса, онда өндірісті қайта құруға мүмкіндік 

беретін көлемде қаржылық көмексіз кәсіпорынның тұрақты төлем қабілеттілігін қалпына 

келтіру іс жүзінде мүмкін емес. 

Дамуға инвестициялау үшін жеткілікті қаржыландыру болмаса, тек осы заңды 

тұлғаның таратылуы, оның ішінде мүліктік кешеннің сатылуы немесе басқа заңды тұлғаға 

қосылуы арқылы ғана нақты болып табылады.  

Кәсіпорындар өз бетінше қабылдай алатын негізгі шаралар, жақсартулар мыналарды 

қамтиды: [2] 

• нарықтық конъюнктураны ескере отырып, бар өндіріс факторларының 

қайтарымдылығын арттыру және оларды жаңартудың басым бағыттарын таңдау;  

• ассортименттік құрылымды өндіріс көлемі мен өнімнің рентабельділігінің жалпы 

көлеміндегі пропорция тұрғысынан ұтымды ету мақсатында ассортимент саясатын қайта 

қарау;  

• бар әлеуметтік әлеуетті толық пайдалану және ұйымдық әлеуетті арттыру және 

ұйымдастырушылық әлеуетті арттыру және ұйымдастырушылық әлеуетті арттыру;нарық 

стратегиясын оңтайландыру және нарықтағы бәсекелестік позицияны таңдау. 

Банкроттықтың басқа классификациялары да мүмкін. Мысалы, банкроттықтың 

түрлерін негізгі себептерге байланысты анықтауға болады. 

Банкроттықтың бірінші түрі – кәсіпорынның банкроттығы немесе кәсіпорынды 

басқарудың тиімсіздігімен, маркетингтік стратегиямен немесе қолда бар ресурстарды 

пайдаланумен байланысты банкроттық.  

Банкроттықтың екінші түрі – меншік иесінің банкроттығы немесе банкроттығы, ол, 

ең алдымен, қалыпты негізгі қорлар мен еңбек ресурстары болған кезде меншік иесінің 

кеңейтілген, кейде қарапайым ұдайы өндірісті жүзеге асыру үшін қажетті инвестициялық 

ресурстарының жетіспеушілігінен, негізді маркетинг саясаты және өндірілген өнімге 

сұраныс.  
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Банкроттықтың үшінші түрі – өндірістің банкроттығы, алғашқы екі фактордың 

әсерінен, не ескірген құрал-жабдықтың әсерінен, не отандық және шетелдік өндірушілердің 

қатаң бәсекелестігі салдарынан кәсіпорын бәсекеге қабілетсіз өнім шығарады және 

кәсіпорынның бұл жағдайы. [3] 

Өндірістің ішінара немесе толық профилін қайталамай-ақ, басқарушыны өзгерту 

немесе инвестициялық инъекциялар арқылы іс жүзінде болмай қоймайды. Қазіргі ресейлік 

кәсіпорындарға өте тән банкроттықтың төртінші түрі «әділетсіз басқару» деп аталады. Бұл 

санатқа кәсіпорын басшылығының міндеттемелерден қасақана жалтарумен байланысты 

әрекеттері жатады. 

Кез келген факторлардың кәсіпорындардың төлем қабілетсіздігінің негізгі себебі 

болғанына байланысты экономикада банкроттықтың келесі түрлері бөлінеді:  

• теңгерімді экономика жағдайында жұмыс істейтін кәсіпорынның субъективті 

себептермен, осы кәсіпорын өз міндеттемелерін орындай алмаған кезде пайда болған 

ерекше банкроттығы;  

• экономиканың дағдарысты жағдайы жағдайында жұмыс істейтін кәсіпорындардың 

болашақта экономикалық мәселелерді шеше алмайтын кездегі жаппай банкротқа ұшырауы.  

Төлем қабілетсіздігі институтының мақсаты мен тиімділігін дұрыс түсіну оның 

қызмет ету нәтижелері бойынша шешуші болып табылады. Банкроттық рәсімдері жан-

жақты дамыған бола отырып, ұзақ мерзімді перспективада қолайлы құрылымдық 

өзгерістердің кепіліне айналады. Және, керісінше, біржақты, толық ойластырылмаған және 

дұрыс реттелмеген банкроттық рәсімдерімен қазірдің өзінде орта мерзімді перспективада 

экономиканың құрылымында да, қалыптасып жатқан экономикалық қатынастардың 

сипатында да қолайсыз үрдістер байқалуы мүмкін.  

Осылайша, банкроттықтың себептері мен түрлерін дұрыс түсіну төлем қабілетсіздігі 

институтының мақсаты мен тиімділігін дұрыс түсінуге ықпал етеді және бұл оның қызмет 

ету нәтижелері бойынша шешуші болып табылады. Банкроттық рәсімдері жан-жақты 

әзірленген бола отырып, ұзақ мерзімді перспективада қолайлы құрылымдық өзгерістердің 

кепілі болады. 
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Туынды қаржы құралдарының мәні, олар уақыт пен кеңістікте ақша 

қаражаттарының қозғалысын теңестіруге негізделген, алып-сатарлық пайда немесе 

хеджирлеу тәуекелдерін алу үшін жасалатын мерзімдік келісім-шарттарға негізделген. 

Нарықтың туынды қаржы құралдарының кең тұжырымдамасы негізгі құралдарға 

және онымен жасалатын мерзімдік операцияларға негізделген кез-келген инновациялар 

ретінде олардың пайда болуы мен жұмыс істеу процестерінің мәнін көрсетпейді.  
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Туынды құралдар бір жағынан тұрақсыздық пен белгісіздікті жоғарылату 

(бағалардың ауытқу мөлшерінің артуы, активтердің саны айтарлықтай өзгеретіні, салық 

салудағы жиі өзгерістер, валюталық реттеу және т.б.) және табыстылық, тәуекел, төлемдер 

жиілігі, қызмет көрсету құны, шығару шығындары бойынша әр түрлі елдерде орналасқан 

нарық қатысушыларының барынша нақты, жеке және әр түрлі топтарының өтініштері мен 

мүдделерін қанағаттандыруға жаңа бағалы қағаздар, салық салу және т.б. жатады. 

Туынды құралдар бұл - ауытқулардың өздері арқылы нарықтық бағалардың 

ауытқуларымен күресуге мүмкіндік беретін нарық құралдарының бірі. Сондықтан туынды 

құралдарды кеңінен түсіну - олар нақты активтерге және онымен жасалатын мәмілелерге 

негізделген нарықтық құралдар және нарық қатысушыларының алдына қойылған 

мақсаттарға жету үшін баға айырмашылықтарын пайдалану [1, 8 б.]. 

Туынды - болашақта тауарларды және қаржы құралдарын алдын ала белгіленген 

бағамен сатып алу немесе сату құқығын немесе міндеттемесін беретін шарт. Бұл құралдар 

туынды құралдар деп аталады, себебі олардың бағасы келісім-шарт негізінде жатқан 

элемент (ауыспалы) базалық айнымалының мәніне немесе құнына байланысты. Негізгі 

айнымалы ретінде тауарлар мен қаржы құралдарын ғана емес, индекстерді, пайыздық 

мөлшерлемелерді және айырбас бағамдарын да қолдануға болмайды [2, 39 б.]. 

Туынды қаржы құралдарының мақсаты - белгілі бір қаржылық тәуекелдерге қарсы 

сақтандыру (хеджирлеу) немесе сауда (спекулятивтік) операциялардан түскен табыс.  

ХҚЕС бойынша туынды қаржы құралының сипаттамалары бар келісім-шарт ретінде 

анықталады: 

- базалық айнымалы өзгерістің өзгеруіне байланысты шығындардың өзгеруі; 

- сатып алу бастапқы инвестицияларды талап етпейді немесе нарықтық жағдайда 

өзгерістерге ұқсас әрекет ететін басқа келісім-шарттармен салыстырғанда шағын бастапқы 

инвестицияларды талап етеді; 

- есептеулер болашақта жүзеге асырылады. 

ХҚЕС қаржылық активтер мен міндеттемелерді сатып алу немесе сату бойынша 

барлық келісім-шарттарға қолданылады. ХҚЕС ережелері базалық айнымалыны алу немесе 

беру мақсатында енгізілген немесе ұсталған жағдайда қаржылық емес активтерді немесе 

міндеттемелерді сатып алу немесе сату туралы келісім-шарттарға қолданылмайды. 

Туынды қаржылық құралдар нарығы экономикада бірнеше маңызды функцияларын 

орындайды: 

- туынды құралдар - экономиканың агенттері арасында тәуекелдерді бөлудің құралы; 

- активтерді бөлу проблемасын шешуде, қаржы операцияларының кірістілігін 

арттыруда, ақша нарығында жұмыс істеген кезде ғана қол жетімді емес төлемдер 

функциясы бар құралдарды жасауға; 

- деривативтер нарығы тікелей байқау үшін қол жетімсіз ақша нарығының 

параметрлері туралы ақпарат алу үшін қолданылады [3, 41 б.]. 

Қаржы жүйесінің дамуындағы қазіргі үрдістердің салдарынан туынды қаржы 

нарығы қаржы жүйесінің қарқынды дамып келе жатқан секторы болып табылады. Жыл 

сайын компаниялар санының көбеюі өздерінің туынды құралдарын пайдаланады, ал сауда 

платформалары ойыншылардың түрлі құралдарға қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

тырысады. 

Туынды құралдардың, опциондардың, форвардтар мен фьючерстердің және 

своптардың ауқымы кең таралған. Олар ұйымдастырылған (айырбасталатын) және 

ұйымдастырылмаған (биржадан тыс) нарықтарда сатылады. Сонымен қатар пайыздық 

своптар ұйымдастырылмаған нарықта, сондай-ақ ұйымдастырылған нарықта, фьючерстер 

мен опциондарда ең танымал болып табылады. 

Қаржы жаһандану үрдістеріндегі туынды құралдардың рөлін бағалау қарапайым 

емес. Бір жағынан, олар тәуекелдерді қайта бөлуге және қаржы нарықтарының әр түрлі 

сегменттерінің бірігуіне ықпал етеді, бұл қаржылық делдалдықтың құнын төмендетеді. 

Мысалы, кредиттік туынды құралдар нарығы несиелер мен қорларға арналған жаһандық 
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нарықпен тығыз байланысты. Екінші жағынан, қаржы туындылары елеулі қауіп-қатерлерге 

ие. 

Мерзімдік нарық - ең қызықты, реттелмеген (оның серпінділігіне байланысты) және 

қаржы нарығының қарқынды дамып келе жатқан секторы. Мерзімдік нарықта 

қолданылатын құрал-жабдықтар, капиталды ұлғайтатын операцияларға қатысудан басқа 

қаржы инвестицияларының айналымдылығын арттыруға, жауапкершілікті және 

қатысушылардың тәуекелдерін сақтандыруға бағытталған. Ұзақ мерзімді банктік 

есептеулерде осындай мақсаттарға жету өте қиын, мемлекет тарапынан қатысушылардың 

іс-әрекеттеріне қатаң бақылау жасау жоғары салық ауыртпалығы және құпия ақпараттың 

жауапкершілігімен нарық қатысушыларын ұстауда елеулі қиындықтар. 

Дегенмен, ең алдымен, қаржы туындылары тәуекелдерді басқару және хеджирлеу 

құралдары болып табылады, олар әсіресе нарықтардағы және қор нарығының жоғары 

құбылмалы жағдайында әсіресе тиімді. Олардың массивтік пайдаланудың артықшылығы 

мен экономикаға оң әсерін тудыратын туынды құралдардың функциясынан туындайды. 

Туынды бағалы қағаздар қаржы интеграциясы тұрғысынан нарықтық 

экономикаларда елеулі үлестірім алды. Әлемдік қаржы нарықтарының өсуі олардың қаржы 

құралдарын біріктіруге және кеңейтуіне әкелді. Егер қаржы туындыларының пайда болуы 

негізінен жетекші дамыған елдерде валюталық шектеулерді қолдану кезеңіне байланысты 

болса, олардың максималды пайдаланылуы елдер арасында капитал қозғалысын 

ырықтандыру кезеңіне түсті.  

1970 жылдары Америка Құрама Штаттары туынды қаржы құралдарымен биржалық 

сауда-саттық саласында монополист болып қалып, 80-ші жылдардың басынан бастап басқа 

елдерде фьючерстер мен опциондық айырбастар ашыла бастады. 90-шы жылдардың 

соңында еуропалық қаржылық туынды қаржы құралдары (EUREX) жетекші орындарды 

иеленді.  

Туынды қаржылық құралдарды дамытудағы негізгі даму кезеңі өткен ғасырдың 90-

жылдарында жатыр. Осы кезеңде биржадан тыс нарықта өтеуге дейін туынды құралдардың 

номиналды немесе шартты көлемі 141,7 трлн. АҚШ долларын құрады, оның ішінде 

пайыздық ставкалар бойынша туынды құралдар шетел валютасымен жасалған келісім-

шарттар бойынша 71,8%-ды құрады, ал 13%, акцияларға қатысты шарттар 1,6%, тауар 

туындылары - тек 0,65%. Осылайша, туынды бағалы қағаздардың жаһандық айналымы 

қаржы туындыларында басым. Биржадан тыс нарықта сатылатын туынды құралдардың 

жалпы нарықтық құны 6,4 трлн. АҚШ доллары 2010-2020 жж. Фьючерстер мен опциондар 

бойынша биржалық сауда-саттық айналымы - 694 миллиард долларды құрады. 

2020 жылы қаржы туынды құралдарындағы биржалық сауданың жалпы көлемі 

1809,5 трлн. долларды құрады, бұл 2019 жылғы көрсеткіштен 28,5% артық. Жылдың 

аяғындағы ашық позициялардың жалпы саны туынды құралдар нарығының барлық 

тарихында - 70,5 трлн. 2018 жылмен салыстырғанда 22% -ға, 2019 жылдың ортасында - 

531,2 трлн. 2019 жылдың аяғынан бастап 2020 жылдың ортасынан бастап қаржы 

туындылары нарығы аралас динамиканы көрсетті. Көптеген валюталардың құнсыздануы 

инвесторларды валюталық дериваттарға және пайыздық мөлшерлемелерге байланысты. 

Сонымен қатар, акцияларға арналған туынды құралдардың көлемі өзгерген жоқ - 

инвесторлар бағалы қағаздармен тікелей айналысуға шешім қабылдады. Ақырында, несие 

дефолтының своптар секторында (CDS) айтарлықтай құлдырау байқалды. 

FIA қауымдастығының жарияланған деректеріне сүйенсек, 2020 жылы 22,3 

миллиардтан астам фьючерстік және опциондық келісім-шарттар жасалды - бұл 2019 

жылғы әлемдік нарықтағы сауда-саттық көлемінен 25,6 пайызға артық. 

2020 жылдың аяғында тарихта тұңғыш рет Азия-Тынық мұхиты аймағы биржа 

саудасының көлемі бойынша Еуропа мен Американы басып озды. Азиялық қор 

биржаларында 8,86 млрд. Келісім-шарт сатылды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 42,8% 

артық. Аймақтағы транзакциялардың негізгі көлемі Оңтүстік Корея, Қытай және Үндістан 

қор биржаларында жүргізілді. Солтүстік Америка, бұл көрсеткіш бойынша дәстүрлі түрде 
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көшбасшы, 2020 жылы. екінші орынға 7,17 миллиард келісім-шартпен түсіп, 2019 жылмен 

салыстырғанда 12,8 пайызға жоғары болды [4].  

Оңтүстік Корея келісім-шарттар бойынша есептелген әлемдегі ең ірі сауда көлемін - 

Кореялық биржаға (3.75 миллиард) ие болды. Үшінші орында - CME Group (3.08 миллиард), 

Chicago CME және CBOT, сонымен қатар Нью-Йорк NYMEX және COMEX біріктіреді. Бұл 

биржалық холдинг 19,0% -ға ұлғайды. Үшінші орында - Eurex ISE-мен бірге (2,64 млрд). 

Олардың қатарында американдық NYSE Euronext (2.15 миллиард) және Үндістанның NSE 

(1.62 миллиард). 

2019 жылы АҚШ пен Еуропада туынды қаржы құралдарына деген 

қызығушылықтың едәуір төмендеуіне байланысты туынды құралдар нарығының басқа да 

дамып келе жатқан секторлары осы уақытта қамтылмаған жаһандық көлемдер тек 0,4% 

өсті. 

2020 жылы ең жылдам дамып келе жатқан сектор валюта болған. Сауда-саттық 

фьючерстері мен түрлі валюталар бойынша опциондар 142% -ға артып, 2,40 млрд. Үндістан 

айтарлықтай үлес қосты, мұнда мини-контрактілер белсенді түрде сатыла бастады. 

Индустрияның ең ірі секторы қор индекстерінің туындылары болды, олардың айналымы 

7,41 млрд. Келісім-шартты құрады, бұл 2019 жылғы көрсеткіштен 16,2%-ға артық [4]. 

Қаржы активтерінің түрлері бойынша сауда статистикасының базалық активтің 

түрлері бойынша бөлуі пайыздық туынды құралдардың сөзсіз басымдықты (құндық 

тұрғыдан алғанда) - жалпы сауда көлемінің 90% -ын және ашық позицияларды көрсетеді. 

Осы топтың ішінде бұл көрсеткіштер туынды құралдар арасындағы қысқа мерзімді 

пайыздық мөлшерлемелерге (IR туындылары ақша нарығына) және туынды қаржы 

құралдарын ұзақ мерзімді пайыздық мөлшерлемелерге (bond-linked IR derivatives) 4: 1 

қатынасында бөледі. Сонымен қатар, ең үлкен өсу қарқыны қор индекстері. 

Сауда-саттыққа арналған қаржы құралдары, әдетте, ұлттық базалық активтерге 

негізделген және ұлттық экономикаларда тәуекелдерді тиімді басқаруды ұйымдастыруға 

мүмкіндік береді. 

2010-2020 жылдары Туынды құралдар нарығы бірден-бірден және басқарушы 

құрылымдармен реттелмейді. Әлемдік қаржы нарығындағы үрдістерді бақылайтын және 

осы салаға әсер ететін жалғыз орган - Орталық банктердің форумы болып табылатын 

Халықаралық есеп-айырысу банкінің (БСН) «Әлемдік қаржы жүйесі бойынша комитет», 

қаржылық нарықтар мен жүйелер. Бұл орталық банктерді ақша-несие мен қаржылық 

тұрақтылыққа қатысты өз міндеттерін орындауда қалай қолдауға болатыны туралы тиісті 

ұсыныстар әзірлеуге көмектеседі. Комитет орталық банкирлерге жаһандық қаржы 

жүйесінің қауіп-қатерлерін талдауға және оларға жауап беруге көмектесуге ерекше көңіл 

бөледі. 

Әлемдік ауқымдағы құндылықтар бойынша туынды құралдар шығарылымының 

көлемі таңқаларлық. Төмендегі 2-кестеде шығарылған туынды құралдардың құндылық 

түрінде активтердің түрі бойынша ең үлкен баптар бойынша топтауы көрсетілген. CDS-нің 

жеке бағанында несиелік дефолт своптары бөлінді. 

Британ банктік қауымдастығының деректері бойынша, несиелік деривативтердің 

номиналды құны 1996 жылы 40 миллиардтан 2003 жылы 1,8 трлн. долларға дейін өсті. Ал 

2020 жылдың соңында 493 трлн. АҚШ долларын құрады [4]. Кредиттік туынды құралдар 

банктерге ақшаны шектен тыс иммобилизациялаудан босатуға көмектеседі. Мысалы, 

қазіргі Базель стандарттарына сәйкес банктің міндетті резерві орташа 8% құрайды. Алайда, 

несие туындылары бар мәміледегі серіктес ЭЫДҰ елінен банк болып табылса және несие 

беруші банк осы несие тәуекелін осы банкке аударғанын көрсетуі мүмкін болса, қажетті 

қордың сомасы 1,6% -ға дейін төмендейді. 

Дамыған нарықтық экономикаларда секьюритилендіру процестері соңғы 

онжылдықтарда белсенді түрде дамып келеді. Секьюритизациялау тұжырымдамасы 

секьюритилендіру тұжырымдамасы банктік несиелерді бағалы қағаздармен алмастыруға, 

банктер үшін жаңа бәсекелестік жағдайларды жасауға, ал тар мағынада - банкке дамыған 
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қаржы нарықтарының артықшылығын пайдалануға, тәуекелдерді таратуға және 

инвесторлардың кең ауқымын тартуға мүмкіндік беретін кейбір қаржы активтерін 

ауыстыруды білдіреді. 

Туынды қаржы құралдарының нарығы жоғары тәуекелдің әлеуетті көзі болып 

табылады, сондықтан оны мемлекеттік реттеу қажет. Бұл жағдайда басты міндет - 

форвардтық операциялармен мәмілелерді құқықтық қорғау. Әлемдік тәжірибеге сүйене 

отырып, туындылар экономиканың тұрақсыздығына қауіп төндіретін әлеуетті сыртқы 

дереккөз ретінде қарастырылады және олар күтпеген жерден шығып кету капиталдың 

неғұрлым елеулі ағылуына әкелуі мүмкін алып-сатарлық шетелдік капиталдың 

экономикасына тартылатын көз болуы мүмкін. 

Туынды бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыру кезінде  дамушы елдердің 

қаржы нарықтарына баса назар аударған жөн. Туынды қаржы құралдарының 

артықшылықтары: 

- қаржы операцияларының құнын төмендету; 

- активті сатып алу үшін қажетті бастапқы инвестициялардың мөлшерін азайтуға; 

- шығындардың тәуекелін азайту және елеулі тәуекелдерді қабылдау бойынша 

шектеулерді алып тастау; 

- болашақ кірістер мен шығыстардың белгісіздігін азайтады. 
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Валюталық операция бұл – шетел валютасын сатып алу-сату немесе бір валютаны 

екіншісіне айырбастау [1, 52 б.]. 

Шетел валютасы валюталық операцияны жүргізудің негізгі объектісі ретінде 

мынадай жағдайларда пайдаланылады: 

1) коммерциялық мәміле жүргізу кезінде; 

2) валюта нарығын құру кезінде; 

3) төрелік жүргізу кезінде; 

4) тәуекелді реттеу үшін. 

Шетел валютасын пайдаланатын коммерциялық мәмілелер - таза қаржылық 

операцияларды емес, тауарлар мен қызметтер саудасын жеңілдету үшін шетел валютасын 

сатып алуды және сатуды қамтитын операциялар. 

Валюта саудасы банктік операциялардың әр түрлі түрлеріне жатқызылуы мүмкін. 

Кейде бұл банк өз қаражаты есебінен жүргізетін операцияларға жатады, ал кейде олар 

банктік қызметтердің бір түрі болып саналады. Сонымен қатар, валюта саудасы арнайы 

валюта биржаларында жүзеге асырылуы мүмкін. Сауда көбінесе банктік қызметтерге 

немесе банк есебінен жүргізілетін операцияларға қатысты коммерциялық банктің мөлшері 

мен түріне байланысты болады. 

mailto:darkhano@inbox.ru
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Валюта саудасының салыстырмалы түрде аз бөлігі ғана валюта биржасы арқылы 

жүзеге асырылатындықтан (және валюта биржасы барлық елдерде бола бермейді), 

банкаралық валюта саудасы басым. 

Валюталық сауда келесі функцияларды орындау үшін танылған: 

1. Коммерциялық және коммерциялық емес салаларда төлем айналымын жүзеге 

асыру үшін, сондай-ақ шетел валютасындағы өтімділікті басқару үшін шетел валютасын 

беру. 

2. Орталық банк валюта саласын мемлекеттік-монополистік реттеу үшін 

пайдаланатын құралдардың көмегімен ұлттық және банкаралық валюта саясатына әсер ету. 

3. Қарапайым тәуекелдерді сақтандыру, банктердің өз клиенттерінің валюталық 

позицияларын қолдауы арқылы валюта бағамдарының өзгеруі. 

4. Валюталық пайда алу. Валюта саудасы әр түрлі валюталық операциялар түрінде 

жүзеге асырылады. 

ҚР ішкі валюта нарығында шетел валютасымен операциялар уәкілетті банктер 

арқылы жүзеге асырылады. Уәкілетті банктер екінші деңгейдегі банктер және валюталық 

операцияларды жүргізуге ҚР ҰБ лицензиясын алған өзге де кредиттік мекемелер деп 

аталады. 

Валюталық операциялар бұл – валюталық құндылықтармен міндеттемелерді 

орындауға немесе өзгеше тоқтатуға және оларды төлем құралы ретінде пайдалануға, 

сондай-ақ меншік құқықтарының ауысуын көздейтін өзге де жағдайларда бағытталған іс-

әрекеттер. 

Мұндай операцияларға ҚР-ға әкелу және жөнелту, сондай-ақ ҚР-дан валюталық 

құндылықтарды әкету және жөнелту; халықаралық ақша аударымдарын жүзеге асыру 

жатады. 

ҚР валюталық заңнамасы бойынша валюталық операцияларға мыналар жатады: 

1) резиденттің резиденттен валюталық құндылықтарды сатып алуы және 

резиденттің пайдасына заңды негіздерде иеліктен шығаруы, сондай-ақ валюталық 

құндылықтарды төлем құралы ретінде пайдалануы; 

2) резиденттің бейрезиденттен не бейрезиденттің резиденттен валюталық 

құндылықтарды, ҚР валютасын және заңды негіздерде ішкі бағалы қағаздарды сатып алуы 

және резиденттің бейрезиденттің пайдасына не бейрезиденттің пайдасына иеліктен 

шығаруы, сондай-ақ валюталық құндылықтарды, ҚР валютасын және ішкі бағалы 

қағаздарды төлем құралы ретінде пайдалануы; 

3) бейрезиденттің бейрезиденттен валюталық құндылықтарды, ҚР валютасын және 

ішкі бағалы қағаздарды заңды негіздерде сатып алуы және бейрезиденттің пайдасына 

иеліктен шығаруы, сондай-ақ валюталық құндылықтарды, ҚР валютасын және ішкі бағалы 

қағаздарды төлем құралы ретінде пайдалануы; 

4) валюталық құндылықтарды, ҚР валютасын және ішкі бағалы қағаздарды ҚР 

кедендік аумағына әкелу және ҚР кедендік аумағынан әкету; 

5) шетел валютасын, ҚР валютасын, ішкі және сыртқы бағалы қағаздарды ҚР 

аумағынан тыс ашылған шоттан ҚР аумағында ашылған сол тұлғаның шотына және ҚР 

аумағында ашылған шоттан ҚР аумағынан тыс ашылған сол тұлғаның шотына аудару; 

6) резидент еместің ҚР валютасын, ішкі және сыртқы бағалы қағаздарды ҚР 

аумағында ашылған шоттан сол тұлғаның ҚР аумағында ашылған шотына аударуы [2]. 

Валюталық операциялардың мысалдары: 

а) тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің, зияткерлік қызмет нәтижелерінің 

экспорты мен импорты бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру үшін ҚР-ға және ҚР-

нан шетел валютасын аудару); 

б) экспорттық-импорттық операцияларды кредиттеуге байланысты есеп 

айырысуларды жүзеге асыру үшін ҚР-на және ҚР-нан шетел валютасын аудару; 

в) қаржылық кредиттер алу және беру; 
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г) салымдар, инвестициялар, кредиттер және капитал қозғалысына байланысты 

басқа да операциялар бойынша ҚР-на және ҚР-нан пайыздарды, дивидендтерді және өзге 

де кірістерді аудару; 

д) ҚР-да және ҚР-нан сауда емес сипаттағы аударымдар, мысалы, жалақы, 

стипендия, зейнетақы, алимент төлеу, қызметкерлерді шетелге іссапарға жіберуге 

байланысты шығыстарды төлеу; мұраны қабылдауға байланысты төлемдер; авторлық 

сыйақы төлеу. 

е) тікелей инвестициялар, яғни кіріс алу және кәсіпорынды басқаруға қатысу 

құқығын алу мақсатында кәсіпорынның жарғылық капиталына салымдар; 

ж) портфельдік инвестициялар, яғни бағалы қағаздарды сатып алу; 

з) өзі орналасқан елдің заңнамасы бойынша жылжымайтын мүлікке жататын жерді 

және оның жер қойнауын қоса алғанда, ғимараттарға, құрылыстарға және өзге де мүлікке 

меншік құқығын, сондай-ақ жылжымайтын мүлікке өзге де құқықтарды төлеуге аудару [2]. 

Банктер шетелдік банктерде корреспонденттік шоттардың шексіз санын аша алады 

және олар бойынша операциялардың барлық түрлерін жүргізе алады. 

Валюталық операциялар банк кірісінің маңызды құрамдас бөліктерінің бірі болып 

табылады, сондықтан жыл сайын мұндай қызметтердің ауқымы кеңеюде. 

Қазіргі уақытта ҚР валюталық заңнамасының негізгі ұғымы «валюталық 

операциялар» ұғымы болып табылады, өйткені кез келген тұлғалар, резиденттер де, 

бейрезиденттер де валюталық құқықтық қатынастардың субъектілеріне айналады, демек, 

олар валюталық операцияларды жүзеге асырған жағдайда ғана ҚР валюталық 

заңнамасының қолданылу аясына жатады. 

ҚР қолданыстағы заңнамасын талдау негізінде, оларды жүзеге асырудың құқықтық 

режимдеріндегі елеулі айырмашылықтарды ескере отырып, валюталық операцияларды 

мынадай белгілер бойынша жіктеуге болады: 

1. Объекті бойынша: 

- шетел валютасымен операциялар; 

- шетел валютасындағы бағалы қағаздармен операциялар; 

- қымбат металдармен операциялар; 

- табиғи асыл тастармен және інжу-маржандармен операциялар; 

- ҚР валютасымен операциялар. 

2. Субъектілер бойынша: 

- жеке тұлғалардың операциялары; 

- заңды тұлғалар (оның ішінде банктер) мен кәсіпкерлердің заңды тұлға құрмай 

жүргізген операциялары; 

- ұлттық-мемлекеттік, әкімшілік-аумақтық және муниципалдық құрылымдар 

операциялары; 

- ҚР, шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың операциялары. 

3. Жүзеге асыру режимдерінің саны бойынша: 

- әмбебап-құқықтық режимі операция субъектісінің резиденттік мәртебесіне 

байланысты емес операциялар; 

- дараландырылған-құқықтық мәртебесі операция субъектісінің резиденттік 

мәртебесіне байланысты болатын операциялар. 

4. Жүзеге асыру аумағы бойынша: 

- ішкі, нәтижесінде валюталық құндылықтар ҚР аумағында қалады; 

- жасалуы нәтижесінде валюталық құндылықтар ҚР аумағына немесе аумағына 

әкелінетін (әкетілетін), аударылатын немесе жіберілетін трансшекаралық құндылықтар; 

- шетелдік, нәтижесінде валюталық құндылықтар ҚР аумағынан тыс қалады. 

5. Валюталық операциялар жүзеге асырылатын құқықтық қатынастардың түрі 

бойынша: 

- қаржылық-құқықтық (мысалы, салық төлемдерін, кеден төлемдерін өтеуге 

валюталық аударымдар); 
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- әкімшілік-құқықтық (мысалы, валюталық операцияларды есепке алудың жоқтығы 

үшін шетел валютасында айыппұл төлеу); 

- азаматтық-құқықтық (мысалы, тасымалдау шарты негізінде резидент-көлік 

ұйымының пайдасына резидент-импорттаушының валюталық төлемі); 

- халықаралық жеке-құқықтық (мысалы, резиденттердің экспорттық-импорттық 

сыртқы сауда келісім-шарттары бойынша резидент еместердің пайдасына валюталық 

төлемдері); 

- халықаралық жария-құқықтық (мысалы, мүшелік жарналарды төлеуге 

халықаралық ұйымдардың пайдасына валюталық аударымдар) [2]. 

Шетел валютасымен және шетел валютасындағы бағалы қағаздармен операциялар 

ағымдағы валюталық операциялар және капитал қозғалысымен байланысты валюталық 

операциялар болып бөлінеді. 

Ағымдағы валюталық операцияларға мыналар жатады: 

- тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің экспорты мен импорты 

бойынша төлемді кейінге қалдырмай есеп айырысуларды жүзеге асыру үшін, сондай-ақ 90 

күннен аспайтын мерзімге экспорттық-импорттық операцияларды кредиттеуге байланысты 

есеп айырысуларды жүзеге асыру үшін ҚР-ға және шетел валютасы елінен аударымдар; 

- 180 күннен аспайтын мерзімге қаржылық кредиттер алу және беру; 

- салымдар, инвестициялар, кредиттер және капитал қозғалысымен байланысты 

басқа да операциялар бойынша ҚР-на және елден пайыздарды, дивидендтерді және өзге 

кірістерді аудару; 

- ҚР-да және елден саудалық емес сипаттағы аударымдар, оның ішінде сомалардың, 

жалақының, зейнетақының, алименттің, мұраның және т. б. аударымдары. 

Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операциялар мыналарды қамтиды: 

- тікелей инвестициялар, яғни кіріс алу және кәсіпорынды басқаруға қатысу құқығын 

алу мақсатында кәсіпорынның жарғылық капиталына салымдар салу; 

- портфельдік инвестициялар, яғни бағалы қағаздарды сатып алу; 

- өзі орналасқан елдің заңнамасы бойынша жылжымайтын мүлікке жататын жерді 

және оның жер қойнауын қоса алғанда, ғимараттарға, құрылыстарға және өзге де мүлікке 

меншік құқығын, сондай-ақ жылжымайтын мүлікке өзге де құқықтарды төлеуге 

аударымдар; 

- тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің экспорты мен импорты бойынша 90 күннен 

астам мерзімге төлемді кейінге қалдыруды ұсыну және алу; 

- 180 күннен астам мерзімге қаржылық несие беру және алу; 

- ағымдағы болып табылмайтын барлық басқа валюталық операциялар [3, 148 б.]. 

Қазіргі уақытта ағымдағы валюталық операциялар кең маңызға ие болды. Капитал 

қозғалысымен байланысты валюталық операциялардың шектеулі ауқымы оларды жүзеге 

асыру кезінде үлкен тәуекелдермен, сондай-ақ неғұрлым күрделі ресімдеумен (осы 

операцияларға ҚР ҰБ рұқсат алу немесе жекелеген шектеулермен) негізделеді. Барлық 

валюталық операциялар бір-бірімен тығыз байланысты екенін нақтылау қажет, сондықтан 

барлық операцияларды шетел валютасымен нақты жіктеу өте қиын. Сонымен қатар, сол 

операцияны валюталық операциялардың бірнеше негізгі түрлеріне жатқызуға болады. 

Банктік валюталық операцияларды жіктеу барлық банктік операцияларға (пассив, 

белсенді операциялар) ортақ критерийлер бойынша да, тек валюталық операцияларға ғана 

тән ерекше жіктеу белгілері бойынша да жүзеге асырылуы мүмкін (мысалы: сауда және 

сауда емес операцияларды жіктеу, клиенттердің сыртқы экономикалық қызметіне қызмет 

көрсету бойынша банк операцияларын жіктеу, сауда емес операцияларды ішкі жіктеу және 

т.б.). 

Шетел валютасындағы банк операцияларын банк өз атынан, өз бастамасы бойынша 

және өз есебінен немесе банк клиенттерінің атынан және олардың тапсырмасы бойынша 

орындай алады. Демек, операцияларды жүзеге асырудың бастапқы ұсынысы шыққан 

субъектіге байланысты валюталық операцияларды екі топқа бөлуге болады: 
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1) банктер өз есебінен жүзеге асыратын операциялар (өз операциялары); 

2) банк клиенттерінің тапсырмасы бойынша жүзеге асырылатын операциялар 

(клиенттік операциялар). 

Валюталық банктік операцияларды меншікті және клиенттік операцияларға бөлу 

қажеттілігі бірінші жағдайда қаржылық нәтижелер шекті кіріс немесе шығын ретінде, ал 

екінші жағдайда – делдал функциясын орындағаны үшін комиссиялық сыйақы ретінде 

Банктің осы функцияны орындаумен байланысты шығыстарына азайтылған кіріс ретінде 

қалыптасуымен байланысты. Бірінші жағдайда операцияны орындаумен байланысты 

барлық тәуекелдер банкке, ал екінші жағдайда – осы операция орындалатын клиентке 

жүктеледі. 

Валюталық операциялардың негізгі түрлерін толығырақ қарастырайық: 

1. Клиенттердің шетел валютасындағы валюталық шоттарын ашу және жүргізу. 

- заңды тұлғаларға (резиденттерге және резидент еместерге);  

- жеке тұлғаларға шетел валютасында шоттар ашу; 

- шоттардағы қалдықтар бойынша пайыздарды есептеу; 

- овердрафттар беру (Банк басшылығының шешімі бойынша ерекше клиенттерге); 

- операция жасалуына қарай үзінді көшірмелер беру; 

- кез-келген уақыт аралығы үшін шот мұрағатын ресімдеу; 

- клиенттердің валюталық шоттарындағы қаражатқа қатысты өкімі бойынша 

операцияларды орындау (ұсынылған құжаттарды төлеу, клиенттердің қаражаты есебінен 

шетел валютасын сатып алу және сату), жүргізілетін валюталық операциялардың 

қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін, ішкі валюта нарығында шетел валютасын сату 

жөніндегі міндеттемелердің орындалуын, шетел валютасындағы төлемдердің негізділігін 

бақылауды жүзеге асырумен біріктірілген. 

2. Саудалық емес коммерциялық банк операциялары. Сауда емес операцияларға 

банк клиенттерінің тауарлары мен қызметтерінің экспорты мен импорты бойынша есеп 

айырысуды жүргізумен немесе капитал қозғалысымен байланысты емес клиенттерге 

қызмет көрсету жөніндегі операциялар жатады. Коммерциялық емес операцияларды 

дамыту коммерциялық банктердің клиенттерді (ең алдымен жеке тұлғаларды) тарту үшін 

бәсекелестігінде маңызды емес. Саудалық емес операцияларсыз, атап айтқанда, шетелге 

аударым жасау, аккредитивтерді төлеу және ұсыну, жол чектерін сатып алу, валюта 

айырбастау операциялары, айырбастау операциялары болмаса, банктің күнделікті жұмысы 

іс жүзінде мүмкін емес, өйткені валюталық операциялардың бұл тұрпаттарын клиенттер 

кеңінен талап етеді және ең тиімді болып табылады. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

1. Бертаева К.Ж., Оналтаев Д.О., Кузенбаева Э.Р. Валютный рынок и валютные 

операции. Учебное пособие. – Алматы: «Фортуна Полиграф». – 2019. – 219 с.   

2. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан 

Республикасының 2018 жылғы 2 шілдедегі Заңы. 

3. Маргацкая Г.С. и др. Валютные операции: Учебник./ Г.С. Маргацкая, Р.В. 

Маргацкий, В.П. Маргацкий. – Алматы: Университет «Туран», 2014. – с.148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВ 

 

Орынтаев Б.М. - магистрант ОП  «Финансы»  

Алматинский гуманитарно-экономический университет, Алматы, Казахстан 

e-mail : oryntaevbaqtybai@mail.ru 

  

Стабильность банковского сектора во многом предопределяет стабильность 

экономики в целом и ее успешное развитие. Поэтому первостепенной задачей денежных 

властей на макроуровне, и менеджмента кредитных организаций на микроуровне,  является 

обеспечение данной стабильности посредством проведения рациональной денежно-

кредитной политики, анализа и мониторинга состояния реального и финансового секторов 

экономики, снижения всех видов рисков и получения доходов, превосходящих совокупные 

расходы, что повлечет за собой совершенствование и повышение качества банковских 

услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам.  Проблема финансовой 

устойчивости коммерческих банков особенно в кризисных условиях является одной из 

важнейших проблем отечественной экономики на современном этапе ее развития. 

Финансовая устойчивость коммерческого банка - это определенное состояние 

структуры активов и пассивов банка, влияющее на платежеспособность коммерческого 

банка.[1, с.24] 

Финансовая устойчивость - является важнейшей характеристикой финансовой 

деятельности коммерческого банка в условиях рыночной экономики. Ее обеспечение 

является одной из наиболее острых проблем в деятельности коммерческих банков. Если 

коммерческий банк финансово устойчив, то он имеет конкурентные преимущества перед 

другими коммерческими банками, что находит выражение в привлечении дополнительных 

ресурсов, доминировании на том или ином сегменте рынка, увеличении вкладов населения 

как основного источника банковских ресурсов и, соответственно, в расширении сферы 

инвестиционных вложений, возможности осваивать новые нетрадиционные виды услуг и 

др. Кроме этого, финансово устойчивый банк создает благоприятную внешнюю среду, то 

есть не вступает в конфликтные отношения с государством и обществом, так как 

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги в бюджет и внебюджетные фонды, 

заработную плату рабочим и служащим, дивиденды акционерам, возвращает заемные 

средства своим кредиторам. 

Современная банковская система - это сфера многообразных услуг своим клиентам 

- от традиционных депозитно-ссудных ирасчетно-кассовых операций, определяющих 

основу банковского дела, до новейших форм денежно-кредитных и финансовых 

инструментов, используемых банковскими структурами. Реализуя банковские операции, 

достигая их слаженности и сбалансированности, коммерческие банки, обеспечивают тем 

самым свою устойчивость и надежность в системе рыночных отношений. 

Все аспекты и сферы деятельности коммерческих банков объединяются единой 

стратегией управления банковским делом, цель которой - достижение доходности и 

ликвидности. Это интегрированные критерии оценки эффективности и надежности работы 

коммерческих банков, зависящие как от проводимой ими политики, связанной с 

привлечением денежных ресурсов, так и от политики прибыльного размещения банковских 

средств, в сферах кредитно - инвестиционных систем. Эти две стороны деятельности 

коммерческих банков взаимосвязанные, взаимозависимые, но и в тоже время и 

взаимоисключающие.[2, с.14] 

Важная экономическая роль коммерческих банков существенно расширила сферу их 

деятельности. Они выполняют следующие основные функции:   

 мобилизацию временно свободных денежных средств и превращение их в 

капитал; 

 кредитование предприятий, государства и населения; 

 выпуск кредитных орудий обращения (кредитных денег); 
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 осуществление расчетов и платежей в хозяйстве; 

 эмиссионно - учредительскую деятельность; 

 консультирование, предоставление экономической и финансовой 

информации.[3, с.38] 

На современном этапе деятельности коммерческих банков, наблюдается тенденция 

к универсализации, что объясняется влиянием конкуренции. Для повышения 

эффективности банковской деятельности, банковское законодательство промышленно-

развитых стран стимулирует конкуренцию, создавая равные условия для деятельности 

различных кредитных учреждений. В рамках данной тенденции изменяется концепция 

взаимоотношений банков с клиентами, создаются принципиально новые направления 

банковского дела. Это выражается, не только в увеличении числа предлагаемых клиентам 

услуг, но и в качественном изменении структуры операций, снижении удельного веса 

ссудо- сберегательных операций и увеличении объемов операций с ценными бумагами. 

В последнее время в банковской практике появились операции, связанные со 

страхованием: предоставление клиентам гарантии погашения задолженности, увеличение 

суммы вклада при болезни или несчастном случае, мобилизация денежных средств путем 

продажи страховых полисов населению. Банки - функционирующие страховые компании, 

что оказывается выгодным как для банков, получающих стабильно прибыльные страховые 

компании, так и для страховых компаний, которым предоставляется возможность 

использовать широкую сеть банковских филиалов и отделений на территории своей страны 

и за рубежом. Таким образом, в современных условиях продолжается развитие тенденции 

расширения функций коммерческих банков, которые для улучшения банковской 

ликвидности, получения доходов, занятия позиций на рынке, развивают нехарактерные 

ранее для банков операции и услуги. 

Финансовое состояния Банка также оценивается, прежде всего, его финансовой 

устойчивостью и платежеспособностью. Обеспеченность запасов источниками их 

формирования выражает сущность финансовой устойчивости, в то время как 

платежеспособность выступает ее внешним проявлением. 

Платежеспособность отражает способность Банка платить по своим долгам и 

обязательствам в данный конкретный период времени. 

Понятно, что платежеспособность Банка в данный конкретный период времени 

является условием необходимым, но недостаточным. Условие достаточности соблюдается 

тогда, когда предприятие платежеспособно во времени, т.е. имеет устойчивую 

платежеспособность отвечать по своим долгам в любой момент времени.[4, с.40] 

Однако можно ли в этом смысле говорить, что коммерческий банк финансово 

устойчив? Ведь погасить прежние долги можно и за счет новых долгов, например, 

кредитов, так и не найдя точки финансового равновесия между собственными и заемными 

средствами. При этом можно активно пользоваться эффектом финансового рычага, хотя 

банк и будет оставаться даже неплатежеспособным, а структура баланса 

неудовлетворительной. 

Следовательно, финансовая устойчивость - это такое состояние его денежных 

ресурсов, которое обеспечивает развитие Банка в основном за счет собственных средств 

при сохранении платежеспособности и кредитоспособности при минимальном уровне 

предпринимательского риска, т.е. соблюдение условий финансового равновесия между 

собственными и заемными финансовыми средствами.  

Финансовое равновесие представляет собой такое соотношение собственных и 

заемных средств Банка, при котором за счет собственных средств полностью погашаются 

как прежние, так и новые долги. При этом, если нет источника для погашения новых долгов 

в будущем, то устанавливаются определенные граничные условия на использование уже 

существующих собственных средств в настоящем.[5, с.92] 

Это означает, что размер новых долгов ограничивается размером уже 

существующих и, следовательно, ожидаемых собственных средств. Таким образом, 
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рассчитанная по определенным правилам точка финансового равновесия не позволяет 

предприятию, с одной стороны, увеличить заемные средства, а с другой, нерационально 

использовать уже накопленные собственные средства. 

Следовательно, соблюдение условия финансового равновесия создает нормативную 

базу для финансовой устойчивости Банка и его платежеспособности во времени, а также 

накладывает определенные ограничения на размер его обязательств перед работниками 

Банка, кредиторами, бюджетом, банками и инвесторами. 

Принимая во внимание, что собственные и заемные финансовые ресурсы проходят 

этапы образования, распределения и выплаты, а их конечная величина идет на пополнение 

имущества, то проведение анализа финансовой устойчивости на каждом из этих этапов дает 

возможность установить условия укрепления или потери финансового равновесия. 

Если обменные, распределительные и финансовые операции раскрывают движение 

финансовых ресурсов в привязке с активами и капиталом, то для оценки финансовой 

устойчивости необходим такой критерий, который бы одновременно соединял в себе 

информацию об активах, капитале финансовых ресурсах, а финансовое состояние Банка 

рассматривалось бы в динамике. 

Такое подробное представление анализируемого критерия преследует 

определенную цель - найти точку финансового равновесия, обеспечивающую финансовую 

устойчивость.[6, с.48] 

При изучении структуры направления использования средств банка, используются 

такие основные статьи актива баланса, как: 

 денежные средства в кассе и на корреспондентских счетах; 

 выданные кредиты, в том числе факторинговые и лизинговые операции; 

 межбанковские кредиты; 

 вложения в ценные негосударственные бумаги, включая средства, 

 перечисленные для участия в деятельности других предприятий и в ценные 

государственные бумаги.[7, с.63] 

Рассматривая структуру средств банка, необходимо учитывать, приносит ли 

конкретная группа активов доход или является иммобилизацией средств в активы, не 

приносящие дохода и создающие лишь условия для работы банка. 

Так, например, вложения банка в недвижимость и оборудование, не приносят 

дохода, т. к. используются только для внутренних нужд банка. Положительной является 

такая динамика изменений структуры активов, при которой доля активов, приносящих 

доход, увеличивается более быстрыми темпами, чем валюта баланса. 

Что касается влияния структуры активов банка на его ликвидность, то в этом случае 

справедливо утверждение: чем больше доля первоклассных ликвидных активов в общей 

сумме активов, тем выше ликвидность банка. 

Все активы банка по быстроте превращения их в денежную наличность, или степени 

ликвидности, можно сгруппировать следующим образом. 

Ликвидные средства, находящиеся в состоянии немедленной готовности 

(первоклассные ликвидные средства): 

 касса и приравненные к ней средства; 

 денежные средства на корреспондентском счете, открытом в Национальном 

банке РК; 

 средства на резервном счете в НБ РК. 

 средства на счетах в иностранных банков - членов ОЭС; 

 средства, вложенные в высоколиквидные активы (государственные ценные 

бумаги, краткосрочные ссуды, гарантированные государством, первоклассные векселя и 

т.п.). 
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Ликвидные средства, имеющиеся в распоряжении банка, которые могут быть 

обращены в денежные средства. Данную группу активов по степени ликвидности можно в 

свою очередь подразделить на подгруппы: 

- ссуды, выдаваемые предприятиям и организациям (уровень ликвидности этих 

активов зависит как от сроков и целей, на которые предоставлены ссуды, так и от 

заемщиков - наиболее ликвидными являются ссуды, выданные другим банкам, и 

краткосрочные ссуды первоклассным заемщикам); 

- инвестиции в ценные бумаги других предприятий, организаций и паевое участие в 

их деятельности (уровень ликвидности в этой группе ниже, чем в предыдущей - в настоящее 

время к наиболее ликвидным можно отнести ценные бумаги банков - акции, депозитные 

сертификаты и тому подобное).  Другие виды ликвидных активов не получили пока 

развития. Низколиквидные активы: 

- просроченные и ненадежные долги; 

- здания и сооружения, вычислительная техника, оборудование, транспортные 

средства и т.д., принадлежащие банку и относящиеся к основным фондам.  При анализе 

ликвидности банка с точки зрения структуры банковских активов следует помнить, что 

такие первоклассные ликвидные активы, как наличность в кассе или средства на корсчете 

в Национальном банке РК, не приносят дохода и, следовательно, структура активов, где 

значительно преобладают указанные средства, не при любых величинах может считаться 

оптимальной. Углубить анализ структуры активов помогает более детальная информация о 

размещении средств в кредитах и доходных ценных бумагах не только собственным 

банком, но и другими банками. Так, анализ ссуд, выданных под ценные бумаги, позволяет 

не только дополнить результаты микроанализа деятельности отдельно взятого 

коммерческого банка (как своего, так и банка - конкурента), но и сделать некоторые выводы 

макроаналитического характера о биржевом ажиотаже или кризисе: в период ажиотажа 

ссуды банков под ценные бумаги возрастают, в период кризиса - резко снижаются.[8, с.96] 

Один из методов определения финансовой устойчивости коммерческого банка 

осуществляется посредством анализа его ликвидности. 

В процессе эволюционных преобразований социально-экономических систем, 

совершенствования мировой практики банковского дела, вопрос о ликвидности 

коммерческих банков получил свое развитие по следующим двум основным направлениям: 

1. теория управления активами 

2. теория управления пассивами коммерческих банков. 

Теория управления активами, как составная часть политики управления 

ликвидностью коммерческих банков, в настоящее время основывается на трех 

методологических утверждениях: 

 коммерческий банк может сохранять свою ликвидность, если его активы 

размещены в краткосрочных ссудах и своевременно погашаются заемщиками; 

 коммерческий банк может быть ликвидным, если его активы можно 

переместить, либо продать другим кредиторам или инвесторам за наличные деньги; 

 ликвидность коммерческого банка можно планировать, если в основу графика 

платежей в погашение кредитов положить будущие доходы заемщика.[9, с.81] 

Следовательно, на банковскую ликвидность можно воздействовать, изменяя 

структуру сроков погашения кредитов и инвестиций. Теория управления пассивами, 

основывается, в свою очередь, на следующих двух утверждениях: 

 коммерческий банк может решать проблему ликвидности привлечением 

дополнительных денежных средств, покупая их на рынке (реально данное утверждение 

нашло свое практическое воплощение в развитии финансовых и денежных рынков); 

  коммерческий банк может обеспечить свою ликвидность, прибегая к обширным 

займам денежных средств. 

Основой устойчивого функционирования коммерческих банков в финансово-

кредитных системах, является их ликвидность - гарант платежеспособности, а 
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следовательно, исходное и объективно необходимое условие доходности (прибыльности) 

банковского дела в целом. Банки, оказавшиеся не в состоянии обеспечить ликвидность в 

некоторых непредвидимых ситуациях, могут оказаться неплатежеспособными, а в итоге, 

возможно, и банкротами. Вот почему вопрос управления ликвидностью коммерческих 

банков имеет принципиальное значение и занимает в практике банковского дела одно из 

первостепенных мест. 

Сегодняшние условия работы коммерческих банков меняются, ужесточились 

требования Национального банка РК (открыть коммерческий банк не так просто, как это 

было всего несколько лет назад) невыполнение предписаний НБ ведут к серьезным 

санкциям со стороны последнего. Прошли те времена, когда достаточно было привлекать 

«короткие» деньги, направлять их на спекулятивные операции и, получая хорошую маржу, 

обеспечивать высокие финансовые показатели, не особенно заботясь о том, «как 

получилось сегодня и что будет завтра». В сложившихся условиях, изменяются и подходы 

к анализу. Потребители банковских услуг, сами банкиры, осознают необходимость в 

наиболее полных и достоверных средствах анализа банковской надежности. 

Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости 

Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных относительных 

показателей. Обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости является 

излишек или недостаток источников средств формирования запасов и затрат, получаемый 

в виде разницы между величиной запасов и затрат. При этом имеется в виду обеспеченность 

запасов и затрат такими источниками, как собственные оборотные средства, долгосрочные 

краткосрочные кредиты займы, кредиторская задолженность только в части задолженности 

поставщикам, зачтенная банком при кредитовании.[10, с.68] 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат применяется 

несколько показателей, отражающих различную степень охвата разных видов источников: 

1. Наличие собственных оборотных средств. Определить эту величину можно как 

разность между реальным собственным капиталом и величинами внеоборотных активов и 

долгосрочной дебиторской задолженности по формуле (1): 

СОС=РСК-ВА-ДДЗ (3) 

где СОС - наличие собственных оборотных средств (чистый оборотный капитал); 

РСК - реальный собственный капитал; ВА - внеоборотные активы (1_ый раздел актива); 

ДДЗ - долгосрочная дебиторская задолженность. 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (СДИ) рассчитывается как сумма собственных оборотных средств (СОС), 

долгосрочных кредитов и займов, целевого финансирования и поступлений и определяется 

по формуле (2): 

СДИ=СОС+ДКЗ+ЦФП (4) 

где СДИ - собственные и долгосрочные заемные источники финансирования 

запасов; ДКЗ - долгосрочные кредиты и займы; ЦФП - целевое финансирование и 

поступления. 

3. Показатель общей величины основных источников формирования запасов и затрат 

рассчитывается как сумма собственных и долгосрочных заемных источников 

финансирования запасов (СДИ) и краткосрочных заемных средств и определяется по 

формуле (5): 

ОВИ=СДИ+ККЗ (5) 

где ОВИ - общая величина основных источников формирования запасов; 

 СДИ - собственные и долгосрочные заемные источники финансирования запасов; 

 ККЗ - краткосрочные кредиты займы. 

Устойчивость финансового состояния в рыночных условиях наряду с абсолютными 

величинами характеризуется системой финансовых коэффициентов. Они рассчитываются 

в виде соотношения абсолютных показателей актива и пассива баланса. Анализ 
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финансовых коэффициентов заключается в сравнении их значений с базисными 

величинами, изучении их динамики за отчетный период и за ряд лет.  

Важнейшие показатели, характеризующие финансовую устойчивость Банка, 

являются: 

1. Коэффициент автономии (минимальное значение 0,5) - отношение общей суммы 

собственных источников финансирования к общему итогу баланса. 

2. Коэффициент соотношения заемных средств и собственных (нормальное значение 

- меньше 0,5). 

3. Коэффициент маневренности - отношение собственных оборотных средств Банка 

к сумме собственных и долгосрочных заемных средств (более 0,5). 

4. Коэффициент мобильности всех средств Банка - отношение стоимости оборотных 

средств к стоимости всего имущества. 

5. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками 

средств для их формирования (более 0,6-0,8) - отношение суммы собственных и 

долгосрочных заемных средств к стоимости запасов и затрат. 

6. Коэффициент материальных оборотных средств - отношение стоимости запасов и 

затрат к итогу баланса. 

7. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств. 

8. Коэффициент краткосрочной задолженности. 

9. Коэффициент кредиторской задолженности.[11, с.59] 

От того, насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала, во 

многом зависит финансовое положение субъекта. Обеспеченность запасов и затрат 

источниками их формирования позволяет классифицировать финансовые ситуации по 

степени их устойчивости. Так же возможно выделение четырех типов финансовой 

устойчивости: 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния характеризуется тем, что 

запасы и затраты субъекта меньше суммы собственных оборотных средств и кредитов 

банка под товарно-материальные ценности. Она встречается редко и представляет собой 

крайний тип финансовой устойчивости. Банк не зависит от внешних кредиторов и 

определяется неравенствами: 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния, при котором гарантируется 

платежеспособность субъекта. Запасы и затраты равны сумме собственных оборотных 

средств и кредитов банка под товароматериальные ценности. 

3. Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние, когда запасы и затраты 

равны сумме собственных оборотных средств, кредитов банка под товароматериальные 

ценности и временно свободных источников средств (резервного фонда, фонда социальной 

сферы и т.д.). При этом финансовая устойчивость является допустимой, если соблюдаются 

следующие условия: 

 производственные запасы плюс готовая продукция равны или превышают 

сумму краткосрочных кредитов, заемных средств, участвующих в формировании запасов; 

 незавершенное производство плюс расходы будущих периодов меньше или 

равны сумме собственного оборотного капитала. 

Неустойчивое финансовое состояние характеризуется тем, что сохраняется 

возможность восстановления платежеспособности. 

4. Кризисное финансовое состояние (на грани банкротства), когда равновесие 

платежного баланса обеспечивается за счет краткосрочных платежей по оплате труда, 

ссудам банка, поставщикам, бюджету и т.д., т.е. в данной ситуации денежные средства, 

краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают даже его 

кредиторской задолженности и просроченных ссуд. 

Финансовая устойчивость может быть восстановлена как путем увеличения 

кредитов, займов, так и путем обоснованного снижения уровня запасов и затрат. 
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Неустойчивое финансовое состояние характеризуется наличием нарушений 

финансовой дисциплины, перебоями в поступлении денежных средств на расчетный счет, 

снижением доходности деятельности.[12, с.24] 

Кризисное финансовое состояние характеризуется кроме указанных признаков 

наличием неустойчивого финансового положения, регулярных неплатежей (просроченные 

ссуды банков, просроченные задолженности поставщикам, наличие недоимок в бюджет). 

Абсолютная и нормальная устойчивость финансового положения характеризуется 

высоким уровнем доходности и отсутствием нарушений платежной дисциплины.   
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Анализ тенденций экономического развития Казахстана показал, что одной из 

характерных черт современной экономической деятельности является стремительный рост 

деловой активности компаний. Усилившаяся конкуренция послужила причиной, 

заставившей отечественных экономистов обратить внимание на корпоративный 

финансовый менеджмент, в том числе на исследование финансовых потоков организаций. 

В ходе осуществления предприятиями различных видов финансовых операций 

происходит определённое движение финансовых ресурсов в форме их поступления и 

расходования. Возникновение и использования финансовых ресурсов обусловлены не 

только внутренней деятельностью предприятия, но и взаимодействием с внешней средой (с 

бюджетом по налогам, сборам и различным отчислениям, с банками, контрагентами- 

поставщиками сырья, материалов, услуг, покупателями продукции и т.д.). Это движение 

средств компании за определённый период представляет собой непрерывный процесс и 

определяется понятием «финансовый поток». 
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На современном этапе управлению финансовым состоянием предприятия уделяется 

всё больше внимания и достигнут определенный прогресс. Потоковый подход 

рассматривается как важный элемент оперативного и стратегического планирования 

предприятия.  

В трудах учёных по управлению финансами термин «финансовый поток» 

встречается крайне редко и не выражают специфику в данной категории, а отражает мнение 

того или иного автора. Когда речь заходит о финансовых ресурсах, их поступление и 

расходовании, избытке или недостатке, то говорят о формировании и использовании 

денежных фондов, которые рассматриваются как обособившаяся часть денежных средств 

[1]. 

Некоторые исследователи ставят равенство между денежными и финансовыми 

потоками, охватывающими весь денежный оборот и её размещение в активах [2]. 

По нашему мнению, более правильно рассматривать отдельно две стадии процесса 

принятия: решение по управлению финансовыми потоками; их планирование и процесс 

выполнения плана. 

Определение целей. Управление финансовыми потоками нужно рассматривать в 

связке с целями, которые стоят перед менеджментом и определяют финансовую политику 

предприятия. На стратегическом уровне формируется программа действий с учётом 

важности проблемы, имеющихся ресурсов и алгоритм действий для достижения 

стратегических целей предприятия. И таким образом, предприятие получает единственное 

направление действий [3]. 

АО «Алматы Темір» является динамично развивающиеся компанией, деятельность 

которой включает в себя аренду складских помещений, железнодорожных тупиков, а также 

реализацию металлопроката. 

Компания осуществляет следующие виды деятельности: производство и реализация 

товаров производственного назначения и народного потребления; торгово-посредническая 

деятельность; выполнение и оказание услуг юридическим и физическим лицам; 

внешнеэкономическая деятельность; иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством РК[4]. 

Данные показатели имеют весомое влияние на конечный результат деятельности 

любого предприятия. Определённые факторы оперативного влияния и соответствующих 

контрольные показатели предлагается закрепить за центрами ответственности (таблица 1). 

Факторы, приведённые в таблице, связаны с обращением финансовых потоков 

операции операционной деятельности предприятия, в которой сконцентрирована 

преобладающая доля его финансовых ресурсов. 

  

Таблица 1 – Закрепление факторов за объектами ответственности в АО «Алматы 

темір» и определение финансовых потоков, нуждающиеся в корректировке 

 

Фактор Центр 

ответственности 

Финансовый поток, который 

нуждается в корректировке 

Исполнитель 

Изменение 

объёма заказов 

готовой 

продукции, 

услуг 

Отдел сбыта Объем производства 

продукции, оказания услуг 

Производственные 

отделы 

Объём реализации 

продукции 

Объём закупки 

материальных расходов 

Отдел материального 

обеспечивания 

Объём складских запасов 
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Возможным отклонением фактических показателей является ±5-10 %от 

запланированного уровня. Превышение нормативного диапазона характеризует 

неэффективное планирование, неритмичность выполнения заказа. Нарушение технологии 

обработки продукции создаёт условия для нерационального использования мощностей, 

которое ведёт к непроизводственным потерям, подорожанию продукции и, как следствие, 

снижению чистой прибыли. 

Общеупотребляемое понятие банкротства в мировой практике означает длящееся 

состояние неплатежеспособности предприятия, отсутствие возможности рассчитаться по 

своим обязательствам. 

Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» в статье 6 главы 1 

формулирует понятие банкротства как «признанная решением суда несостоятельность 

должника, являющаяся основанием для его ликвидации». 

Процедура банкротства статьей 7 главы 1 закона формулируется как  процедура, 

осуществляемая с целью удовлетворения требований кредиторов за счет имущественной 

массы банкрота в порядке, установленном законами Республики Казахстан. 

С юридической точки зрения неплатежеспособность в форме длительного 

непогашения своих обязательств перед кредиторами является лишь основанием для 

обращения в суд. Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» в статье 6 

главы 1 формулирует понятие банкротства как «признанная решением суда 

несостоятельность должника, являющаяся основанием для его ликвидации». 

С юридической точки зрения неплатежеспособность в форме длительного 

непогашения своих обязательств перед кредиторами является лишь основанием для 

обращения в суд. 

А несостоятельность, как признанное решением суда состояние предприятия, влечет 

за собой юридический статус предприятия с особым режимом функционирования, 

ограничениями в распоряжении активами предприятия и особым порядком признания и 

погашения задолженности. 

Закон о банкротстве 

История законодательства о банкротстве Республики Казахстан исчисляется 

начиная с 2017 года, когда впервые был принят закон регулирующий мероприятия 

связанные с состоянием неплатежеспособности предприятия. 

В последней редакции закон «О реабилитации и банкротстве» был принят 7 марта 

2016 года. Его положения уточнялись и корректировались Постановлениями Верховного 

суда, а также изменениями, принятыми мажилисом парламента Республики Казахстан. 

 Процедура банкротства предприятия является конечным актом урегулирования 

задолженностей предприятия. Смещение акцентов отразилось и в названии закона. Если в 

предыдущих версиях данный закон носил название «О банкротстве», то в последней версии 

он называется «О реабилитации и банкротстве». 

Если вам необходимы консультации, вы можете обратиться к услугам  опытного 

специалиста в процессе реабилитации и банкротства предприятий. 

Причины банкротства 

Банкротство, как состояние предприятия, по причинам возникновения 

неплатежеспособности можно разделить на три вида: 

 вынужденное банкротство; 

 ложное и преднамеренное банкротство; 

 банкротство из-за неэффективного управления, низкого качества менеджмента. 

В случае возникновения ситуации неплатежеспособности, руководство предприятия 

должно принять меры, которые могут позволить компании избежать процедуры 

банкротства. К таким мерам относятся: 
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 реструктуризация долгов предприятия; проведение переговоров с кредиторами 

с целью отсрочить, рассрочить либо сократить задолженность организации с целью 

сохранения его основной деятельности; 

 проведение реорганизации предприятия и модернизация ее организационной 

структуры; 

 смена руководства компании или ее администрации, модернизация системы 

управления организацией; 

 смена направления деятельности и перепрофилирование производства или 

оказания услуг; 

 продажа имущества предприятия, не участвующего в формировании прибыли с 

целью погашения обязательств; 

 проведение процедуры взыскания средств с должников предприятия; 

 изменение маркетинговой стратегией компании; 

 привлечение новых инвестиций под определенные гарантии. 

Мероприятия по реструктуризации долгов организации должны быть закреплены 

составлением соглашения с кредиторами о реструктуризации, утверждения его судом и 

принятие решения суда о применении процедуры реструктуризации. 

В случае возможности восстановления платежеспособности путем введения 

реабилитационной процедуры и согласования плана реабилитации с кредиторами, судом 

выносится решение о применении реабилитационной процедуры в отношении 

предприятия-должника с установлением срока реабилитационной процедуры. 

В случае невозможности восстановления платежеспособности предприятия, судом 

выносится решение о банкротстве предприятия [5]. 
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Предоставление кредитов является основной операцией, которая обеспечивает 

доходность и стабильность существования любого коммерческого банка. При выдаче 

кредитов физическим и юридическим лицам, банк создает свой кредитный портфель. 

В условиях жесткой конкуренции, банки должны не только стремиться к росту 

кредитных операций, то есть к увеличению прибыли, но и к улучшению структуры и 

качества кредитного портфеля [3]. Поэтому для того что бы эффективно управлять 
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кредитным портфелем, необходимо определить приоритетные стороны его формирования, 

а также подвергать непрерывному анализу его структуру и качество. 

 

Таблица 1 - Анализ динамики показателей кредитного портфеля физическим лицам 

ПАО «Банк», млрд, руб. 

Показатели 

Сумма 
Отклонения 

(+,-) 
Изменения, % 

2018г.  2019г. 2020г. 
2019/

2018  

2020/ 

2019  

2019/ 

2018  

2020/ 

2019  

Жилищное кредитование 

физических лиц 3850,6 4211,6 5148,5 361 936,9 109,38 122,25 

Потребительские и прочие 

ссуды физическим лицам 2108,7 2445,6 2767,5 336,9 321,9 115,98 113,16 

Кредитные карты и 

овердрафтное 

кредитование физических 

лиц 657,5 699,9 692,4 42,4 -7,5 106,45 98,93 

Автокредитование 

физических лиц 130 132,2 141,5 2,2 9,3 101,69 107,03 

Итого 6746,8 7489,3 8749,9 742,5 1260,6 111,01 116,83 

 

В 2020 году наблюдается увеличение кредитования физических лиц на 1260,6 млрд. 

руб. или 16,83% за счет роста всех видов кредитования, за исключением кредитных карт и 

овердрафтного кредитования физических лиц, по которым произошло снижение на 7,5 

млрд. руб. или 1,07%. 

Наибольшее увеличение в 2020 году наблюдается по жилищному кредитованию 

физических лиц - на 936,9 млрд. руб. или 22,25%. Жилищное кредитование физических лиц 

представляет собой кредитование физических лиц на приобретение, строительство и 

реконструкцию недвижимости.  Данные кредиты, как правило, носят долгосрочный 

характер и обеспечены залогом в виде недвижимости. 

 

Таблица 2 - Анализ структуры кредитного портфеля физическим лицам ПАО 

«Банк», % 

Показатели 

Уд. вес, % Отклонения (+,-) 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

год  

2019 год от 

2018 года 

2020 год от 

2019 года 

Жилищное кредитование 

физических лиц 57,07 56,23 58,84 -0,84 2,61 

Потребительские ссуды 

физическим лицам 
31,25 32,65 31,63 1,4 -1,02 

Кредитные карты и овердрафтное 

кредитование физических лиц 
9,75 9,35 7,91 -0,4 -1,44 

Автокредитование физических 

лиц 
1,93 1,77 1,62 -0,16 -0,15 

Итого 100 100 100 Х Х 

 

В структуре кредитного портфеля ПАО «Банк» на протяжении всего анализируемого 

периода преобладает жилищное кредитование. В 2020 году наблюдается увеличение 
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удельного веса жилищного кредитования на 2,61% по сравнению с 2019 годом и в 2020 году 

он стал равен 58,84%. 

Потребительские и прочие кредиты физическим лицам представлены кредитами, 

выданными физическим лицам на текущие нужды, не связанные с приобретением, 

строительством и ремонтом недвижимости, а также с автокредитами, кредитными картами 

и овердрафтами.  В анализируемом периоде наблюдается разнонаправленная тенденция 

изменения удельного веса потребительских и прочих ссуд физическим лицам - увеличение 

до 32,65% в 2019 году и снижение до 31,63% в 2020 году.   

Автокредитование физических лиц представлено кредитами, выданными 

физическим лицам на покупку автомобиля или другого транспортного средства.  

Автокредиты предоставляются на срок до 5 лет. В течение анализируемого периода 

наблюдается тенденция снижения удельного веса автокредитования физических лиц с 

1,93% в 2018 году до 1,62% в 2020 году [4]. 

Кредитные карты и овердрафтное кредитование физических лиц представляют 

собой возобновляемые кредитные линии [3, c.55].  Данные кредиты являются удобным 

источником дополнительных средств для потребителя, доступных в любой момент времени 

в случае необходимости. Процентные ставки по таким кредитам выше, чем по 

потребительским кредитам, поскольку в них заложен больший риск для банка.  

В 2020 году наблюдается снижение удельного веса кредитных карт и овердрафтного 

кредитования физических лиц в кредитном портфеле физических лиц до 7,91%. 

 
Рисунок 1 - Портфель кредитных карт и овердрафтов ПАО «Банк», млрд. руб. 

 

В 2020 году Банк продолжил либерализацию политики по кредитным картам и 

предложил клиентам с действующими кредитными картами увеличенные кредитные 

лимиты [4].  

Тренд на снижение ключевой ставки Банком России позволил Банку также 

предложить клиентам более привлекательные условия и снизить ставки по новым 

выдаваемым кредитным картам. Клиентам с предварительно одобренным предложением 

была предоставлена возможность получить карту моментальной выдачи с лимитом до 600 

тыс. руб. (ранее максимальные лимиты по этим картам составляли 120 тыс. руб.). 
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Рисунок 2 -  Действующие кредитные карты ПАО «Банк», млн. шт. 

 

При этом для зарплатных клиентов был снижен минимальный возраст получения 

кредитной карты с 25 до 21 года. Другим нововведением стала отмена платы за первый год 

обслуживания карты для клиентов без предварительного одобренного предложения. При 

этом клиенты без предодобренного предложения могут получить кредитную карту всего по 

одному документу – паспорту, без предоставления справки о доходах и трудовой книжки. 

Отмена требования к наличию регистрации клиента на территории обслуживания 

территориальных банков позволяет заказать кредитную карту через любой канал и 

получить ее в любом отделении. 

На сегодняшний день ПАО «Банк» предлагает следующие кредитные программы 

для физических лиц: 

- потребительские, которые выдаются на стандартных условиях. Такой кредит 

оформляется без указания цели, и деньги можно потратить на что угодно; 

- на получение образования;  

- потребительский кредит военнослужащим; 

- с поручительством; 

- с материальным обеспечением (под залог недвижимого/движимого имущества); 

- потребительский кредит на рефинансирование; 

- ипотечный заём (на приобретение или строительство жилья) [4]. 

Отличаются эти программы не только предназначением, но и различными 

нюансами, в том числе и документацией, требованиями к клиентам, размерами и 

процентными ставками.  

В 2018 году была запущена новая линейка премиальных кредитных карт. Линейка 

представлена тремя продуктами: Visa Signature и World MasterCard Black Edition с 

повышенным начислением бонусов, а также Visa Signature Аэрофлот с начислением 2 миль 

за каждые 60 руб. В целях повышения качества обслуживания клиентов и создания 

позитивного клиентского опыта мы запустили обновленные интерфейсы с информацией о 

задолженности в мобильном приложении и полноэкранной версии «Банк Онлайн». Процесс 

внесения платежа стал еще более простым и быстрым. Теперь клиенты знают, сколько 

нужно внести на карту, чтобы не допустить просрочку, и как использовать льготный период 

кредитования. Полюбившийся клиентам СМС-сервис «Долг», позволяющий узнать сумму 

и дату платежа, теперь сообщает и о задолженности льготного периода, которую нужно 

вносить, чтобы не платить проценты за покупки [4]. 

Одним из ключевых элементов кредитной политики ПАО «Банк» является создание 

надежной системы резервов под риск невозврата ссуд. В целях обеспечения защиты от 

возможных потерь по ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с 

Положением Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
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задолженности» в ПАО «Банк» создается резерв на возможные потери по ссудной 

задолженности, который на 01.01.2021 года составил 26 312 057 тыс. руб. Фактически 

созданный размер резерва на возможные потери по ссудам составляет 100% от величины 

расчетного резерва. ПАО «Банк» устанавливаются процентные ставки, приемлемые для 

развития и обеспечения доходности Банка [4].  

Кредитный риск минимизируется соблюдением установленных в ПАО «Банк» 

правил, порядка и процедур рассмотрения обращений на получение кредитов, определения 

кредитоспособности Заемщика, лимита риска на кредитный продукт, группы риска по 

внутрибанковским методикам оценки уровня кредитного риска и принятия решений о 

предоставлении кредитов. 
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Секция – УЧЕТ, АУДИТ И СТАТИСТИКА 

 

ПЕДАГОГИКА, ДИДАКТИКА ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕНІҢ БАЙЛАНЫСЫ 

 

Алайдаркызы Қ.  - э.ғ.к., доцент, Әлайдар Ж. -  э.ғ.к., доцент 

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті, Алматы, Қазақстан 

e-mail: Kalamkas_alaidar@mail.ru  

 

Педагогика атауы «пайдос» - бала және «аго» - хабар деген грек сөздерінен шыққан. 

Сөзбе-сөз аударғанда «пайдагогос» «баланы жүргізу» деген мағынаны береді. Ежелгі 

Грекияда педагогтар деп нақты өзінің қожайынын қолынан ұстап, мектепке дейін апаратын 

құлды атаған. Бірте-бірте «педагогика» сөзі «баланы өмір бойы жетелеу» шеберлігін 

анықтау үшін анағұрлым жалпы мағынада қолданыла бастады. Яғни, оны тәрбиелеп, оқыту, 

жан мен тән дамуына бағыттау.  

Уақыт өте келе жиналған білім балаларды тәрбиелеу мен оқыту туралы ерекше 

ғылымның пайда боулына әкеп соқтырды. Жиырмасыншы ғасырдың ортасына дейін 

педагогика осылай түсіндіріліп келді. Бүгінгі таңда білікті педагогикалық жетекшілік тек 

балаларға ғана емес, сонымен қатар ересектерге де қажет деген түсінік қалыптасып отыр.  

Педагогиканың ең қысқа анықтамасы келесідей: Бұл адамның білімі, оны оқыту, 

тәрбилеу туралы ғылым. нақтырақ айтқанда, педагогиканы өскелең ұрпақты, ересек 

адамдарды тәрбиелеу заңдылықтары туралы, қоғамның қажеттіліктеріне байланысты 

олардың дамуын басқару жөніндегі ғылым деуге болады[1].  

Жоғары оқу орындарында  экономикалық  ғылымдарды оқыту барысы барлық 

педагогикалық процестердің негізінде жатқан, жалпы педагогика және әдістемелік 

қағидаларға негізделеді.  

Педагогиканың құрамдас бөлігі білім беру және оқыту теориясынан көрініс табатын 

дидактика болып табылады. Дидактика мектепке дейінгі балалар мекемелерінен бастап  

және жоғары мектептен аяқталатын (өзіндік білім беруді есепке ала отырып) оқыту 

барысындағы барлық баспалдақтарды қамтиды. Бұл жерде жоғары оқу орнындағы білім 

беру және оқытудың өзіндік ерекшеліктерін есепке ала отырып, жоғарғы оқу орнының 

дидактикасы туралы айтуға толық негіз бар.  

Білім беру - бұл оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыратын және ойлау 

қабілеттері арқылы білім, білік дағдыларды жүйелі меңгерудің процесі және нәтижесі. 

Оқыту - оған қажетті іс әрекеттердің мақсатты процесі. Оқу тармағынада, яғни оқытуды 

басқару дегенді білдіреді. Кең мағынадағы оқу оқушының қызметі (оқу) және оқытушы 

тарапынан осы процесті басшылыққа алатын процес (оқыту) енеді. Басқаша айтсақ, оқыту 

білім берудің міндеттерін жүзеге асырушы құрал болып табылады. Білім беруде 

анықталушы оның мазмұны болып табылады. Ол өндіруші күштердің даму прогресіне, 

экономика және ғылымға қажетті басыңқы топтардың саяси мақсатына байланысты үнемі 

өзгеріп отырады.  

Білім беру мазмұнының өзгеруіне сәйкес, оқыту процесіне де өзгерістер енгізіледі. 

Жоғары мектептегі білім берудің мазмұны бәрінен бұрын жоғары білім беру орнындағы 

студент оқып үйренуге қажетті ғылым мазмұнымен анықталады.  

Білім берудің мазмұнын анықтаудағы дидактиканың рөлі қандай?  

Дидактика, осы нақты тарихи жағдайдағы оқыту процесінің өзіндік ерекшеліктерін 

ескере отырып, білім беру міндеттерін оқыту процесінде жүзеге асыратын негізгі 

принциптерді анықтайды.  

Қазіргі дидактикалық принциптер жоғары оқу орнында білім беру мазмұнында оның 

ішінде экономикалық ғылымдар саласында көрсетілген маңызды талаптарды ұсынады. Бұл 

принциптер С.И. Зиновьеваның кітабында: «Ғылымдылық және идеялылық принциптері; 

практиканың теориямен байланысы принципі; ғылым мен практикалық тәжірибе; 

мамандарды дайындаудағы жүйелілік және бірізділік принципі; студенттердің оқудағы 
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сезімталдық, белсенділік, өзіндік принциптері; жеке ғылыми ізденісті ұжымдағы оқу 

жұмыстары мен қосу принципі, оқытудағы көрнекілік абстрактылы ойлаудың сәйкестілік 

принципі, білімді меңгерудің беріктілік принципі»  

Қазіргі жоғары мектептің дидактикалық принциптері қоғамдық нарықтық қайта 

құру кезеңіндегі жоғары білім беруге қойылған логикалық, психологиялық заңдылықтар 

және жоғары жүйке қызметі физиологиясы талаптарына негізделген ғылыми сипатқа ие. 

Дидактиканың принциптерінен тыс оқыту мүмкін емес. Аталған принциптердің кез 

келгенін жете бағаламау немесе оны ескермеу оқытудың тиімділігін төмендетеді[2].  

Кез келген ғылымды оқытуда жоғары мектептің дидактикалық принциптерінде 

ғылымдық дүниетанымдық, жалпы әдістемелік және ғылыми танымдық логика ұсынатын 

талаптар жүзеге асырылыу қажет.  

Философиялық әдіс (грек тілінде methodos – таным жолы) тек ғылыми зерттеулерде 

ғана емес, сонымен бірге оқыту процесінде де қоғамдық заңдылықтарды құбылыстардың 

себеп–салдарының байланыстарын ашуға, ішкі қайшылықтар мен дамушы күштердің 

қозғалысын анықтауға, маңызды құбылыстарды кездейсоқтардан ажыратуға жәрдемдеседі. 

Осыған байланысты, ғылыми әдіснама оқушылардың қоғамдық өмір құбылыстарын 

баяндап қана қоймай, сонымен қатар оларды теориялық зерттеуге және нақты 

материалдарды талдау кезінде терең және жан-жақты ғылыми қорытындылар жасауға, 

қоғамдық дамудың заңдылық іс әрекетін және олардың түрлі жағдайларда пайда болуының 

өзіндік түрлерін бақылауға септігін тигізеді.  

Экономикалық ғылымдар әдіснамасы студенттердің көзқарастары мен сенімін 

қалыптастыруға белсенді әсерін тигізеді, шындықты практикалық меңгеруге жәрдемдеседі. 

Сондықтан педагогика және дидактика дайындайтын әдістемелердің негізін түсіндіріп қана 

қою жеткіліксіз ғылыми дүниетаным, ғылыми танымның жалпы әдіснамалық және 

логикалық талаптары көрсетілген экономикалық ғылымдарды оқыту әдістемесінің жалпы 

негіздерін есепке алу қажет[3].  

Біз С.И. Зиновьеваның жеке әдістемені дайындау кезінде, ең алдымен «Сол пәнді 

оқытудың ғылыми және бірыңғай теориялық негізі нақты көрсетілген болуы қажет, ол оның 

маңында жеке әдістеменің барлық бөлшектері орналасатын тірегі қызметін атқарады » 

деген пікірімен келісеміз.  

Оқу пәнінің мазмұнын құрайтын ғылым, оны оқытудың әдістемесіне өз белгілерін 

жинақтайды және оны басқа оқу пәнінен ажырататын сипаттама береді. Кез келген басқа 

ғылымдар сияқты экономикалық ғылымдар да оның оқытылу әдістеріне дүниетанымдық, 

әдіснамалық және логикалық белгілі талаптар қояды.  

Экономикалық ғылымдарды меңгеру танымдық процестердің жалпыға ортақ өзіндік 

ерекшеліктері пайда болатын, қоршаған әлемді танудың маңызды аспектілерінің бірі болып 

табылады.  

Әдістемелік талап осы жерден келіп шығады- практикада экономикалық 

ғылымдарды тану процесі оқытудың логикасын анықтау және оны есепке алу.  

Әдістеме тану процесінің жалпы заңдылықтарынан шығады. Оқытылатын ғылымға 

қатысты оның атқаратын рөлін есепке ала отырып, оқыту және үйрену процесінде осы 

оқытылатын ғылымның мазмұны ашылатын оның әдістемесін анықтауға болады, оның 

практика үшін мәні оның басқа ғылымдармен байланысы, студенттерді тәрбиелеу-

оқытылатын пән арқылы жүзеге асырылады.  

Әдістемені кейбір ұйымдастыру шараларының жиынтығы деп қарастыру дұрыс 

емес. Әдістеменің өз теориясы, әдіснамасы және практикасы бар. Ол өзіне кез келген 

ғылыми пәндерді оқып үйренуге қойылатын талаптарды қояды. Біліммен қамтамасыз 

етілмеген эмпирикалық, стихиялық әдістеме оқу процесін жұтаңдатып, оның тимділігі мен 

тәрбиелік мәнін төмендетеді.  

Жоғары оқу орнындағы мұғалімдер мен студенттердің білім берудің белгілі 

мазмұнын меңгеруге бағытталған оқытудың сол немесе басқа әдістері, оның түрлері 

құралдарымен жүзеге асырылады. Әдістеме ұғымы тек педагогикаға ғана тән емес. Кез 
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келген қызмет саласында адамдар не істеу қажеттігі анықталған соң ғана, оны қалай істеу 

қажеттігі талаптарын қояды. Сондықтан әдістеменің астарында белгілі міндеттерді шешу, 

алға қойған мақсаттарға жету тәсілдері жатады.  

Әдістемелік әдебиеттерде «Әдіс», «Түр», және «Құралдар» т.б. оқытудың алғашқы 

түсінігін түрлі талдауларын кездестіруге болады.  

Әрине, әдістемелер мен оқыту түрлерінің арасында айырмашылықтар болуы 

шартты. Әдістемелік әдебиеттерде бұл түсініктер синоним сияқты қолданылады. Алайда, 

ғылыми пәндерді оқыту әдістемелерін құру, педагогикалық практикада әдебиеттерде 

міндетті түрде артық не кем қолданылатын белгілі категорияларды өңдеуді талап етеді[4].  

Бұл оқулықтағы әдістеме астарында барлық экономикалық ғылымдарға тән түрлі 

функциялар ашылатын әдістер ескерілген. Осыған байланысты, ғылыми әдіснама 

оқушылардың қоғамдық өмір құбылыстарын баяндап қана қоймай, сонымен қатар оларды 

теориялық зерттеуге және нақты материалдарды нақты талдау кезінде терең және жан-

жақты ғылыми қорытындылар жасауға, қоғамдық дамудың заңдылық іс әрекетін және 

олардың түрлі жағдайларда пайда болуының өзіндік түрлерін бақылауға көмектеседі.  

Экономикалық ғылым әдіснамасы студенттердің көзқарастары мен сенімін 

қалыптастыруға белсенді әсерін тигізеді. Практикалық шындықты меңгеруге жәрдемдеседі.  

Сондықтан педагогика және дидактика дайындайтын әдістемелердің негізін 

түсіндіріп қана қоймай, ғылыми дүниетаным, ғылыми танымның жалпы әдіснамлық және 

логикалық талаптары көрсетілген экономикалық ғылымды оқытудың әдістемесінің жалпы 

негіздерін есепке алу қажет.  
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Қаржылық есептіліктің 2-ші ұлттық стандартында және уәкілетті органның арнайы 

ұсынымдарында бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік мәселелері жөніндегі талаптар 

мен ережелер болмаған кезде ауыл шаруашылығы кәсіпорындары қаржылық есептіліктің 

халықаралық стандарттарын пайдалана алады.  

Бухгалтерлік есеп жұмысын халықаралық стандарттар бойынша жүзеге асырушы 

ұйымдар өздерінің қаржылық есептілігін «Қаржы есептiлiгiн ұсыну» 1-ші ҚЕХС-на сәйкес 

дайындайды және ұсынады. 

1-ші ҚЕХС баланста, пайда мен зиян туралы есепте және меншікті капитал туралы 

есепте және ақша қаражаттары қозғалысы туралы есепте ақпараттарды дәл айқындап, ашып 

көрсетудi талап етеді, сондай-ақ басқа желілік баптар туралы ақпаратты тікелей осы 

есептілікте не болмаса түсіндірме жазбаларды ашып көрсетудi талап етедi.  
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Қаржы есептiлiгi міндетті түрде дәл анықталуға және жарияланған бір құжат 

шеңберiндегi басқа ақпараттан бөлiнуге тиiс. 

Халықаралық қаржы есептілігі стандарттары жылдық есепте немесе басқа құжатта 

ұсынылған басқа ақпаратқа емес, қаржы есептiлiгiне ғана қолданылады. Сондықтан 

Халықаралық қаржы есептілігі стандарттары қолданылып әзiрленген ақпаратты 

пайдаланушылар үшiн пайдалы, бiрақ Халықаралық стандарттар талаптарының мәнi болып 

табылмайтын ақпараттан пайдаланушылардың айыра алуы маңызды. 

Ұйымның қаржылық есептілігінің ең маңызды нысаны бухгалтерлік баланс болып 

саналады. 

Баланс міндетті түрде кем дегенде мыналарды көрсететiн жекелеген баптарды 

қамтуға тиiс: негізгі құралдар; жылжымайтын мүлікке инвестициялар ; материалдық емес 

активтер; қаржы активтері;  қатысу әдiсi бойынша ескерiлген инвестициялар; биологиялық 

активтер; қорлар;  сауда және басқа дебиторлық берешек; ақшалай қаражаттар және 

ақшалай қаражаттардың баламалары; сауда және басқа кредиторлық берешектер; бағалау 

мiндеттемелерi; қаржы міндеттемелері; ағымдағы салық бойынша мiндеттемелер мен 

активтер; кейінге қалдырылған салық міндеттемелері мен кейінге қалдырылған салық 

активтері; меншікті капиталдың құрамында ұсынылған азшылық үлесі; шығарылған 

капитал және бас компанияның меншікті капитал иелеріне қатысты резервтер; үлес ішінде 

ұсынылған, бақыланбайтын пайыздар; бас ұйымның иелеріне тән шығарылған капитал 

және резервтер[1]. 

Ұйым қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтер мен қысқа мерзімді және ұзақ 

мерзімді міндеттемелерді баланстың өзінде жеке бөлімдер ретінде ұсынатын болса, ол 

кейінге қалдырылған салық активтерін (міндеттемелерін) қысқа мерзімді салық активтері 

(міндеттемелері) ретінде сыныптауға құқылы емес. 

Ұйымның активтері, егер мынадай өлшемдердің кез келгенін қанағаттандырса, 

міндетті түрде айналымдағы актив ретінде сыныпталуға тиіс: 

 оны өткiзу көзделсе, не ол кәсiпорынның әдеттегі операциялық кезеңiнiң 

барысында сатуға немесе пайдалануға арналса; 

 ол негiзiнен сауда мақсаттарына арналса; 

 оны есепті күннен кейін он екі айдың ішінде сату ұйғарылса;  

 ол ақшалай қаражаттар немесе ақшалай қаражаттардың баламалары нысанында 

болса.  

Қалған активтердiң барлығы міндетті түрде ұзақ мерзiмдi активтер ретiнде 

сыныпталуға тиiс. 

Ұйымның мiндеттемелері, егер мынадай өлшемдердің кез келгенін қанағаттандырса, 

міндетті түрде қысқа мерзімді міндеттемелер ретінде сыныпталуға тиіс: 

 оны ұйымның әдеттегі операциялық кезеңiнiң шеңберінде өтеу көзделсе;  

 ол негізінен сату мақсаттарына арналса; 

 ол есепті күннен кейiн он екi айдың iшiнде өтелуге тиiс болса; 

 есепті күннен кейін ең аз дегенде он екі айдың ішінде тиісті міндеттемені өтеуді 

кейінге қалдыруға ұйымның сөзсіз құқығы болмаса. 

Қалған мiндеттемелердiң барлығы ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер ретiнде 

сыныпталуға тиiс. 

Жеткiзушiлер мен мердiгерлердiң алдындағы кредиторлық берешек сияқты кейбiр 

қысқа мерзiмдi мiндеттемелер, қызметкерге кейбір есептеулер және басқа да операциялық 

шығындар ұйымның әдеттегі операциялық кезеңiнде пайдаланылатын айналымдық 

капиталдың бiр бөлiгiн құрайды. Ондай операциялық баптар, тiптi олар баланс күнiнен 

бастап он екi айдан астам уақыт өткен соң өтелуге тиiс болса да, қысқа мерзiмдi 

мiндеттемелер ретiнде сыныпталады. Ұйымның әдеттегі операциялық кезеңі дәл анықтауға 

келмесе, оның ұзақтығы он екі айды құрайды деп көзделеді.  
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Басқа қысқа мерзiмдi мiндеттемелер әдеттегі операциялық кезеңнiң бiр бөлiгi 

ретiнде өтелмейдi, бiрақ баланс күнiнен кейiн он екi айдың iшiнде өтеуді талап етеді немесе 

негізінен сату мақсаттарына арналады[2]. Сатуға арналғандар ретінде сыныпталған қаржы 

міндеттемелері, банктік овердрафтар, ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелерінің ағымдағы 

бөлігі, төлеуге дивидендтер, пайдаға салынатын салықтар және басқа сауда-саттық емес 

кредиторлық берешектер. Ұзақ мерзімді негізде қаржыландыруды қамтамасыз ететiн (яғни 

ұйымның әдеттегі операциялық кезеңінде пайдаланылатын айналым капиталының бір 

бөлігі болып табылмайды) және баланстан кейін он екi айдың iшiнде өтелуге жатпайтын 

қаржы мiндеттемелері ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер болып табылады. 

Ұйым баланста немесе оған түсіндірмеде ұйымның операцияларына сәйкес 

келетіндей етіп сыныпталып ұсынылған желiлiк баптардың әрқайсысының бұдан арғы iшкi 

топтарын ашып көрсетуге міндетті.  

Кәсіпорын кезең ішінде танылған табыс және шығындардың барлық баптарын ашып 

көрсетуі тиіс. 

Кезең ішінде танылған кірістер мен шығыстардың барлық баптары міндетті түрде 

пайдаға немесе зиянға қосылуға тиiс. 

Әдетте кезеңде танылған кірістер мен шығыстардың барлық баптары пайдаға немесе 

залалға енгізіледі. Оған бухгалтерлік бағалаудағы өзгерістердің тиісті баптары кіреді. 

Алайда белгілі бір жағдайларда нақты баптар ағымдағы кезең ішіндегі таза пайдадан немесе 

залалдан алып тасталуы мүмкін. 

Кәсіпорын қайта жіктеуден кейінгі өзгерістермен қоса, басқа толық табыстың әрбір 

компонентіне байланысты табыстық салықтың сомасын табыс жөніндегі есептілікте, 

немесе ескертпелерде ашып көрестуі тиіс. 

Ұйым қандай ұсынудың сенімді болып табылатынына және неғұрлым маңызды 

ақпарат беретініне байланысты немесе шығыстарының сипатына, сонымен қатар ұйым 

ішіндегі олардың мақсатына негізделген сыныптауды пайдалана отырып, пайда және зиян 

туралы есепті талдаудың екі әдісінің біреуін қолдана отырып, ұсынуға міндетті. 

Талдаудың бірінші нысаны «Шығыстар сипаты бойынша әдіс» деп аталады. Пайда 

мен зиян туралы есепте шығыстар олардың сипатына қарай (мысалы, амортизация, 

материалдар сатып алу, көлік шығындары, қызметкерлерге сыйақы және жарнамаға 

шығыстар) біріктіріледі және олардың әртүрлі мақсаттарға арналуына сәйкес ұйым ішінде 

қайта бөлінбейді. Бұл әдісті қолдану оңай, өйткені қызметтік сыныптауға сәйкес 

шығыстарды бөлу талап етілмейді. Шығыстардың сипаты бойынша әдістің көмегімен 

сыныптаудың мысалы былайша көрініс табады: 

 

11 кесте - Шығыстар сипаты бойынша пайда және зиян туралы есеп  

 

Көрсеткіштер Сомасы Сомасы 

Түсім   х 

Басқа кірістер  х 

Дайын өнiм және аяқталмаған өндiрiс қорларындағы өзгерiстер х  

Пайдаланылған шикiзаттар және шығыс материалдары х  

Қызметкерлерге сыйақы төлеуге арналған шығыстар х  

Амортизациялық шығыстар х  

Басқа шығыстар х  

Шығыстар жиынтығы  (х) 

Салық шегерілмеген пайда  х 

 

Талдаудың екінші нысаны «Шығыстардың мақсаты бойынша» немесе «Сатудың 

өзіндік құны бойынша» деп аталады және сатудың өзіндік құнының бір бөлігі ретінде 

олардың мақсатына сәйкес шығыстарды немесе өткізуге немесе әкімшілік қызметті 
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жүргізуге арналған шығыстарды ажыратады[3]. Ең аз дегенде, ұйым осы әдіс бойынша 

сатудың өзіндік құнын басқа шығыстардан бөлек ашып көрсетеді. Бұл әдіс шығыстарды 

сипатына қарай сыныптауға қарағанда пайдаланушыларға неғұрлым маңызды ақпарат 

беруі мүмкін, бірақ шығыстарды олардың мақсатына қарай бөлу бөлудің субъективтілігіне 

және тиісті пікірлер әзірлеу жөнінде едәуір күш жұмсауға әкеп соқтыруы мүмкін. 

Шығыстар мақсаты әдісінің көмегімен сыныптаудың мысалы мынадай болады: 

 

12 кесте – Шығыстардың мақсаты бойынша пайда және зиян туралы есеп 

 

Көрсеткіштер Сомасы  

Түсім х 

Сатудың өзіндік құны (х) 

Жалпы пайда х 

Басқа кіріс х 

Өткізуге жұмсалған шығыстар (х) 

Әкімшілік шығыстары (х) 

Басқа шығыстар (х) 

Салық шегерілмеген пайда х 

 

Шығыстарды мақсаты бойынша сыныптайтын ұйымдар, амортизациялауға және 

қызметкерлерге сыйақы төлеуге жұмсалған шығыстарды қоса, шығыстардың сипаты 

туралы қосымша ақпаратты ашып көрсетуге тиiс. 

Шығыстардың мақсаты бойынша әдiс пен шығыстардың сипаты бойынша әдiстің 

арасынан таңдау тарихи және салалық факторларға, сондай-ақ ұйымның сипатына 

байланысты болады. Әдiстердiң екеуi де ұйымның сату немесе өндiру көлемiнiң өзгеруiне 

байланысты тiкелей немесе жанама түрде өзгеруi мүмкiн болатын шығыстарды көрсетедi. 

Ұсынудың әрбір әдiсінің әр түрлi ұйымдар үшiн өз артықшылықтары болғандықтан, бұл 

Стандарт ұйым басшылығынан неғұрлым маңызды және сенімді ұсынуды таңдауын талап 

етедi. Алайда шығыстардың нақты сипаты туралы ақпарат ақшалай қаражаттардың 

болашақ тасқынын болжау үшiн пайдалы болғандықтан, шығыстардың мақсатына 

негізделген сыныптауды пайдаланған кезде қосымша ашып көрсету талап етiледi. 

Ұйым меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп ұсынуға және осы есептің өзiнде 

мынадай ақпаратты ашып көрсетуге міндетті: 

 бас ұйымның иелеріне және бақыланбайтын пайыздарға тән жалпы сомаларын 

бөлектеп көрсететін кезең iшiндегi жалпы толық табысты; 

 пайда немесе шығынды; 

 басқа толық табыстың әрбір баптарын. 

Ұйымның меншiктi капиталындағы екi есепті күн арасындағы өзгерiстер кезең 

ішінде оның таза активтерінiң артуын немесе кемуiн көрсетедi. Меншікті капиталдың 

иелері ретінде әрекет ететін меншікті капиталдың иелерімен операциялар нәтижесінде 

болған өзгерістерді (капиталға жарналар, меншікті үлестік құралдар және ұйымның 

дивидендтері сияқты) және осындай операциялармен тікелей байланысты мәмілелер 

бойынша шығындарды қоспағанда, кезең ішіндегі меншікті капиталдағы жиынтық өзгеріс, 

ұйымның осы кезең ішіндегі қызметінің нәтижесінде туындаған басқа пайдалар мен 

залалдарды қоса (кірістер мен шығыстар туралы осы баптар кірістер мен шығыстар туралы 

есепте танылатынына немесе тікелей - меншікті капиталдағы өзгерістер ретінде 

танылатынына қарамастан), кірістер мен шығыстардың жалпы сомасын көрсетеді.  

Ұйымның ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есебі кезең ішіндегі ақша 

қаражаттарының қозғалысы туралы деректерді оларды операциялық, инвестициялық 

қызмет немесе қаржы қызметі бойынша жіктей отырып білдіруі тиіс.  
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Ұйым операциялық, инвестициялық қызмет немесе қаржы қызметінен түскен ақша 

қаражаттарының қозғалысы туралы деректерді өзінің қызметінің сипатына неғұрлым 

сәйкес келетіндей береді. Қызмет түрлері бойынша жіктеу пайдаланушыларға осы 

қызметтің ұйымның қаржы жағдайына әсер етуін, оның ақша қаражаттары мен ақша 

қаражаттарының баламаларының сомасын бағалауға мүмкіндік беретін ақпаратты 

қамтамасыз етеді. Бұл ақпарат сонымен бірге қызмет түрлері арасындағы өзара байланысты 

бағалау үшін де пайдаланылады.  

Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының түсімдерінің және 

төлемдерінің мөлшері компания операциялары кредиттерді өтеу, операциялық 

мүмкіндіктерді сақтау, дивидендтер төлеу және қаржыландырудың сыртқы көздеріне 

жүгінбестен жаңа инвестицияларды жүзеге асыруға жеткілікті болатын ақша 

қаражаттарының түсімін қамтамасыз ететін дәрежедегі басты индикатор болып табылады. 

Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының бастапқы операциялық түсімдер 

мен төлемдерінің негізгі құрамдас бөлігі туралы ақпарат басқа ақпаратпен үйлесе отырып 

операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының болашақ қозғалысын болжау үшін 

пайдалы болады. 

Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы компанияның 

кіріс келтіретін негізгі қызметіне тікелей байланысты. Сөйтіп, әдеттегідей, олар таза 

пайданы және залалды айқындауға кіретін операциялар мен басқа да оқиғалардың нәтижесі 

болып табылады. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттары қозғалысының 

түрлері мыналар болып табылады:  

 тауарларды сатудан және қызмет көрсетулерден алынатын ақшалай түcімдер; 

 жалдаудан түсетін ақшалай түсімдер, қаламақылар, комиссиялық сыйақылар және 

басқа да табыс;  

 тауарлар мен қызмет көрсетулері үшін жеткізушілерге берілетін ақшалай 

төлемдер;  

 қызметшілерге және олардың атынан басқа тұлғаларға ақшалай төлемдер;  

 сақтандыру компаниясының сақтандыру сыйлықтары мен талап арыздары, 

жылдық жарналар және басқа да сақтандыру сыйақылары ретіндегі ақшалай түсімдері мен 

төлемдері; 

 коммерциялық немесе сауда мақсатында жасалатын келісім-шарттар бойынша 

ақшалай түсімдер мен төлемдер. 

Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы туралы 

ақпаратты жеке ашудың зор маңызы бар, өйткені ол болашақ кіріс пен ақша қаражаттарын 

молайтуға арналған ресурстарды қалыптастыру мақсатында жүргізілген тиісті шығындар 

туралы айғақтайды.  

Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражаттары мысалдары мыналар болып 

табылады: 

 негізгі құралдар, материалдық емес және басқа да ұзақ мерзімді активтер сатып 

алуға арналған ақшалай төлемдер. Оларға капиталдандырылған әзірлеу шығындарына және 

меншікті өндірістің негізгі құрал-жабдықтарына байланысты төлемдер жатады; 

 негізгі құралдар, материалдық емес және басқа да ұзақ мерзімді активтер сатудан 

алынған ақшалай түсімдер;  

 басқа ұйымдардың үлестік немесе борыш құралдарын және бірлескен қызметке 

қатысу үлестерін сатып алуға арналған ақшалай төлемдер (ақша қаражаттарының 

баламалары ретінде қарастырылатын осы құралдар үшін және коммерциялық немесе сауда 

мақсатына арналған төлемдерден басқалары); 

 басқа ұйымдардың үлестік немесе борыш құралдарын және бірлескен қызметке 

қатысу үлестерін сатудан алған ақшалай түсімдер;  

 басқа тараптарға берілген аванстық ақшалай төлемдер мен несиелер; 
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 басқа тараптарға берілген аванстар мен кредиттер қайтарылымынан алынған 

ақшалай түсімдер;  

 келісім-шарттар коммерциялық немесе сауда мақсаты үшін жасалған немесе 

төлемдер қаржы қызметі ретінде жіктелетін жағдайларды қоспағанда, мерзімді келісім-

шарттар, опциондар мен своптар бойынша ақшалай төлемдер;  

 келісім-шарттар коммерциялық немесе сауда мақсаты үшін жасалған немесе 

түсімдер қаржы қызметі ретінде жіктелетін жағдайларды қоспағанда, мерзімді келісім-

шарттар, опциондар мен своптар бойынша ақшалай түсімдер[4].  

Қаржы қызметінен ақша қаражаттарының қозғалысы туралы ақпаратты жеке 

ашудың зор маңызы бар, өйткені бұл ақпарат компанияға капитал беретін инвесторлардың 

ақша қаражаттарының болашақ түсімдеріне қатысты талаптарын болжау үшін қажетті.  

Қаржы қызметінен түсетін ақша қаражаттары қозғалысының мысалдары мыналар 

болып табылады:  

 акциялар эмиссиясынан немесе басқа да үлестік құралдардан түскен ақша 

түсімдері; 

 компанияның акцияларын сатып алу немесе өтеу үшін акция иеленушілеріне 

ақшалай төлемдер;  

 қамтамасыз етілмеген облигациялардан, заемдардан, вексельдерден, қамтамасыз 

етілген облигациялардан, кепілдік және басқа да қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 

кредиттерден ақшалай түсімдер;  

 несиелік сомаларды ақшалай өтеу; және  

 қаржылық жалдау бойынша берешекті азайту үшін жалға алушының ақшалай 

төлемдері.  

Ұйым операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы туралы 

деректерді тікелей әдісті, бұл әдіс кезінде жалпы ақша түсімдерінің негізгі түрлері мен 

төлемдері туралы ақпаратты ашылады; не болмаса жанама әдісті пайдалана отырып беруі 

тиіс, бұл әдіс кезінде таза пайда мен зиян ақшалай емес сипаттағы операциялардың, негізгі 

қызметтен кез келген кейінге қалдырылған немесе есептелген өткендегі немесе 

болашақтағы ақша түсімдерінің немесе төлемдерінің және инвестициялық немесе қаржы 

қызметінен ақша қаражаттарының қозғалысымен байланысты кірістердің немесе 

шығыстардың нәтижелері ескеріле отырып  түзетіледі. 

Ұйымның ақша қаражаттарының қозғалысының ағындарын көрсету үшін тікелей 

әдісті қолдануы құпталады. Бұл әдіс жанама әдісті қолдану кезінде болмайтын ақша 

қаражаттарының болашақ ағындарын бағалау үшін қажетті ақпаратты қамтамасыз етеді. 

Тікелей әдісті пайдаланған кезде жалпы ақша түсімдерінің және жалпы ақша төлемдерінің 

негізгі түрлері туралы ақпарат мыналардан алынуы мүмкін:  

 ұйымның есепке алу жазбаларынан;  

 сатуды, сатудың өзіндік құнын, кезең ішіндегі босалқылардағы және операциялық 

дебиторлық және кредиторлық берешектердің өзгерістерін; басқа ақшалай емес баптарды; 

инвестициялық немесе қаржылық ақша ағындарының туындауына әкеп соқтыратын басқа 

да баптарды ескере отырып, пайда мен залал туралы есептегі басқа да баптарды түзету 

арқылы.  

Жанама әдісті қолданған кезде операциялық қызметтен алынатын ақша 

қаражаттарының таза ағыны: кезең ішіндегі қорларды және дебиторлық және кредиторлық 

берешектердің өзгерістерін; тозу, бағалау міндеттемелерін, мерзімі кейінге қалдырылған 

салықтарды, шетелдік валютамен жүргізілген операциялар бойынша іске асырылмаған 

пайда мен зиянды, нәтижесі инвестициялық немесе қаржы қызметінен ақша 

қаражаттарының қозғалысы болып табылатын барлық басқа да баптарды ескере отырып, 

таза пайданы немесе зиянды түзету арқылы анықтайды. 

Өзгеше алғанда, операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының таза ағыны 

жанама әдісті қолдану кезінде пайда мен зиян туралы есепте ашылатын түсімдер мен 
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шығыстарды және кезең ішіндегі қорлар мен дебиторлық және кредиторлық 

берешектердегі өзгерістерді көрсету арқылы жанама әдісті пайдаланумен ұсынылуы 

мүмкін.  
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Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында үстеме шығыстарға арнайы өндірістік 

саланы басқару, сондай-ақ өндірілген өнімнің бір түріне немесе бір шығын объектісіне 

тікелей апаруға болмайтын, яғни жалпы салаға не болмаса жалпы өндірістік бөлімшеге 

қатысты әртүрлі өндірістік шығындар жатады. 

Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі үстеме шығыстарды өсімдік шаруашылығының 

және мал шаруашылығының үстеме шығыстарды деп бөліп қарастыруға болады. 

Үстеме шығыстардың есебі 8410 «Үстеме шығыстар» деп аталатын жинақтап 

бөлуші активтік шотында жүргізіледі. Бұл шоттың дебеті бойынша жыл бойы шығындар 

жинақталып, ал жылдың соңында шоттың кредиті бойынша шығындар негізгі өндіріс 

шығындарының шоттарына шығарылады. Нәтижесінде жылдың соңында үстеме шығыстар 

шотында қалдық қалмай, шот жабылады. 

8410 «Үстеме шығыстар» шотына төмендегідей аралық шоттар ашуға болады: 

8410/1 «Өсімдік шаруашылығының үстеме шығыстары»; 

8410/2 «Мал шаруашылығының үстеме шығыстары». 

Үстеме шығыстар есебі арнайы белгіленген шығын баптары арқылы 

ұйымдастырылады. Бұл шығын баптарына сипаттама жеке-жеке беріп өтуге болады[1]. 

1) Саланың басқару аппараттарын ұстау шығындары. Бұл шығын бабы бойынша 

саланы басқарушылардың еңбек ақылары мен еңбек ақыдан аударымдары есепке алынады. 

Өсімдік шаруашылығында – бас агрономдардың, бөлім және учаскі меңгерушілерінің, 

бухгалтерлер мен есепшілердің еңбек ақылары мен еңбек ақыдан аударымдары 

жинақталады. Мал шаруашылығында – бас зоотехниктердің, ферма және учаскі 

меңгерушілерінің, бухгалтерлердің еңбек ақылары мен еңбек ақыдан аударымдары 

жинақталады. 

2) Саланың басқа да қызметкерлерін ұстау шығындары. Мұнда өсімдік және мал 

шаруашылығын басқаруға қатысты өндірістік бөлімдер мен фермалардағы бригадирлердің, 

қатардағы агрономдар мен зоотехниктердің, мал дәрігерлерінің және өндірісті басқарумен 

айналысатын көмекші мамандардың еңбек ақылары мен еңбек ақыдан аударымдары есепке 

алынады. 

3) Еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздендіру шығындары. Мұнда өндірістік 

машиналар мен құрылғылар арқылы орындалатын жұмыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мақсатында жұмсалынған шығындар, яғни қоршаулар мен агрегаттар орнату, дыбыс 
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құралдары мен желдеткіштерді құрастыруға байланыст ышығындар есепке алынады. Бұл 

шығын бабында сонымен қатар, өндірістік тазалықты қамтамасыз ету (жунатын 

құрылғыларды орнату, су өткізу, канализация және т.б.) және еңбекті қорғауға байланысты 

басқа шығындар (белгі беретін жазуларды рәсімдеу, анықтамалар мен нұсқауларды сатып 

алу және т.б.) есепке алынады. 

4) Жалпы салалық негізгі құралдарды күтіп-ұстау шығындары. Бұл бап бойынша 

жалпы өндірістік мақсаттағы негізгі құралдардың амортизациясы мен оларды ағымдағы 

жөндеуге байланысты шығындар: өсімдік шаруашылығында – агрокабинеттерді, 

агрохимиялық зертханаларды, ауыл шаруашылығы машиналарын сақтау орындарын; мал 

шаруашылығында – мал дәрігерлік зертханаларды, мал дәрігерлік пунктер мен 

дәріханаларды, мал дәрігерлік автокөліктерді күтіп-ұстау мен олардың амортизациялары 

есепке алынады. 

5) Жеңіл автокөліктерді күтіп-ұстау шығындары. Бұл бапта салаға қызмет көрсетуге 

байланысты жеңіл автокөліктерді күтіп-ұстауға жұмсалынған шығындар есепке алынады. 

Оған жанар-жағар май құндары, жеңіл автокөліктердің амортизациясы мен оларды 

ағымдағы жөндеу шығындары жатады. Сонымен бірге бұл бапта өндірістік-техникалық 

қызметкерлерге өндірістік бөлімшелерді аралау мақсатында берілген аттарды күтіп-ұстау 

шығындары да есепке алынады. 

6) Уақытша құрылыс жайларды күтіп-ұстау шығындары (тек өсімдік шаруашылығы 

бойынша). Өсімдік шаруашылығының маусымдық жұмысына байланысты уақытша тұрғын 

жайларды (күрделі емес) тұрғызу, олардың амортизациясы, егіс алаңдарында 

тамақтандыруды ұйымдастыруға байланысты шығындар есепке алынады. 

7) Көліктік қызмет көрсетулер. Бұл шығын бабы бойынша әрбір салаға көрсетілген 

көліктік қызметтердің құны көрсетіледі. Өсімдік шаруашылығында – машиналар мен 

өндірістік құрылғыларды бір учаскіден екінші уаскіге тасымалдау, су және жұмыс 

машиналары мен комбаиндарына жанар-жағап май тасымалдау, жұмысшыларды егіс 

алаңына әкелу шығындары; мал шаруашылығында – жұмысшыларды жұмыс орындарына 

тасымалдау, құрылғылар мен материалдарды ішкі орын ауыстыру және басқа да шығындар 

жатады. 

8) Басқа да шығындар. Бұл шығын бабы бойынша жалпы өндірістік мақсат үшін 

жұмсалынған энергия, жылыту, эрозияға қарсы шараларды жүзеге асыруға байланысты 

шығындар мен карантин шараларын ұйымдастыруға байланысты шығындар есепке 

алынады. 

Өсімдік және мал шаруашылыығнда жыл бойы жұмсалынған үстеме шығындар 8410 

«Үстеме шығыстар» шоты дебеті және келесі шоттардың кредитімен 

корреспонденцияланып көрсетіледі: 

- 1310, 1350 – жалпы өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыс жайларды, 

көмекші цехтарды күтіп-ұстау үшін жұмсалынған материалдар; 

- 3350 – өндірісті басқару және оған қызмет көрсетуші қызметкерлерге есептелінген 

еңбек ақы сомасы; 

- 3150, 3210 – еңбек ақы қорынан есептелінетін әлеуметтік салық сомасы мен 

міндетті әлеуметтік аударымдар; 

- 3310, 8310 – резерв жасақталмаған кезде өндірістік негізгі құралдарды ағымдағы 

жөндеу шығындарының сомасы (мердігерлер көрсеткен қызметтер және көмекші өндіріс 

қызметі); 

- 2420 – өндірістік мақсаттағы негізгі құралдардың тозу сомасы; 

- 3310, 8310 – өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыс-жайлар үшін 

есептелінген коммуналдық төлемдер; 

- 3360, 4150 – өндірістік мақсаттағы негізгі құралдарды жалдау ақылары; 

- 3240 – негізгі құралдар мен қой басын ерікті сақтандыру төлемдері; 

- 1310, 1350 – кінәлі тұлға болмаған жағдайда мал азығының және басқа 

материалдардың бұзылуынан жетіспеушіліктер сомасы. 
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Ауыл шаруашылығы бөлімшелерінде үстеме шығындардың есебін жүргізу үшін ай 

сайын «Орындалған жұмыс және жұмсалған шығын есебінің журналы», «Материалдардың 

қозғалысы есебі» және басқа да алғашқы құжаттардың негізінде өндірістік үстеме 

шығындардың айлық есебі жүргізіліп отырылуға тиісті. Бірақ, қазіргі жағдайда кішігірім 

шаруа қожалықтары үстеме шығындардың айлық есебін жасай бермейді[2]. Сондықтан, 

өсімдік және мал шаруашылығындағы шығындардың жұмсалуына жедел бақылау 

болмайды да, оның нәтижесі шығынның нормадан артық немесе үнемсіз жұмсалуына және 

өзіндік құнның шамадан тыс жоғарылауына негіз болады. Сондықтан, біз әрбір 

шаруашылықтағы бөлімшелердің бригадалық (цехтық) үстеме шығындар сметаларының 

сақталуына үнемі алдын ала және кейінгі бақылау жүргізіліп отыру қажет деп санаймыз. 

Соның нәтижесінде материалдар, отын, энергия, құрал-саймандар, негізгі құралдарды 

жөндеуге жұмсалынатын басқа да шығындардың нормалары қатаң сақталынуы қамтамасыз 

етіледі. 

Аул шаруашылығында үстеме шығындарды есеп объектілері арасында тарату үшін 

бөлу базасы ретінде көпшілік жағдайда өндірістік жұмысшылардың негізгі еңбек ақылары 

қолданылатынын анықтап отырмыз. Дегенмен де, әртүрлі сипаттағы үстеме 

шығындардың түрлеріне мұндай бөлу базасын қолдану дұрыс болмайды. Себебі, үстеме 

шығындарды еңбек ақыға тепе-тең бөлу үстеме шығындардың нақты деңгейін, сондай-ақ 

белгілі бір уақыт өткеннен кейін алынған өнімнің нақты өзіндік құндарының дұрыс 

есептелуін қамтамасыз етпейді және өзіндік құнды шамадан тыс жоғарылатып жібереді. 

Соған байланысты нақты бөлімшелері бойынша үстеме шығындардың мына түрлерін:  

- еңбекті қорғау, күзет қызметі, өрт сөндіру, өндірістегі ақау сомаларын (кінәлі тұлға 

болмаған жағдайда), мал басының жоғалуы, өліміне байланысты үстеме шығындарды 

(бөлімшелік үстеме шығыстарды) тиісті алғашқы есеп құжаттары мәліметтерінен тікелей 

алу арқылы бөлімшедегі мал топтарына немесе егіс алып жатқан алқаптың көлеміне қарай 

өнімнің өзіндік құнына тікелей апаруға болады.  

Үстеме шығындардың мынадай түрлерін: 

- өндірісті басқарушылардың негізгі еңбек ақыларын мал басының санына немесе 

азық-күнінің санына не болмаса өндірістік жұмысшылардың негізгі еңбек ақы сомасына 

пропорционалды бөлу жолымен; 

- қосымша еңбек ақы шығындарын өндіріс жұмысшыларының негізгі еңбек ақысына 

қарай; еңбек ақыдан аударымдарды негізгі және қосымша еңбек ақы сомасының 

жиынтығына қарай; 

- өндірістік ғимараттар мен құрылыс жайлардың тозу сомаларын мал топтары алып 

отырған алаң немесе егіс көлеміне қарай пропорционалды бөлу жолымен; 

- машиналар мен беріліс құралдарының тозу сомаларын олардың тиісті жұмыс 

істеген уақытына қарай;  

- машиналар мен беріліс құралдарының жөндеу шығындарын олар орындаған жұмыс 

көлеміне қарай;  

- өндірістік ғимараттарды жөндеу, күтіп ұстау шығындарын, жалдау ақыларын, 

жылыту, жарықтандыру шығындарын мал топтары алып жатқан алаң көлеміне қарай 

немесе астық өнімдері сақталып тұрған ғимараттардың көлеміне қарай;  

- отын, қосалқы бөлшектер мен көмекші материалдарды машиналардың бір сағатта 

пайдаланатын нормасына не болмаса машинаның жұмыс істеген уақытына қарай бөлу 

қажет.  

Демек, ауыл шаруашылығы ұйымдары үшін әртүрлі үстеме шығындарды өнім 

түрлері арасында немесе шығындар есебінің объектісіне тек өндірістік жұмысшылардың 

негізгі еңбек ақыларына қарай бөлу дұрыс емес деп, әрбір үстеме шығын түрін жоғарыда 

көрсетілген тиісті бөлу базаларын қолдана отырып, өнімнің өзіндік құнына немесе 

шығындар есебінің объектісіне апару қажет.  

Болашақ кезең шығындарының есебі. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында 

шығындардың маңызды бөлігін болашақ мерзімнің шығындары алады. Әрбір шаруашылық 
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өндірістің бірнеше сатысына апарылатын шығындарды жұмсауға мәжбір болып келеді. 

Соған сәйкесті, есепте бұл шығындарды әрбір есепті кезеңге дұрыс бөлу үшін бірнеше 

есепті мерзімге бөліа қарастырудың қажеттілігі туындайды. Осы мақсат үшін бухгалтерлік 

есепте 1620 және 2920 «Болашақ кезең шығыстары» деп аталатын бюджеттік-бөлу шоттары 

қолданылады. 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында болашақ кезең шығындары шоттарында 

өндіріс мақсаты үшін күрделі емес уақытша құрылыс-жайларды салу шығындары, алдын 

ала төлеген жалдау ақылары, сақтандыру жарналары, ғылыми-техникалық әдебиеттер мен 

газет-журналдарға жазылу және осы есепті мерзімде жұмсалып, болашақ кезеңде тиісті 

шығын объектілеріне тең үлеспен таратылып отырылатын басқа да шығындар есепке 

алынады. Сондай-ақ бол шотта жалға алынған негізгі құралдарды күрделі жөндеу 

шығындары да есепке алынады[3]. 

1620 және 2920 шоттардың дебеті бойынша жыл бойы жұмсалынған шығындар 

сомасы жинақталады, ал шоттардың кредитінде есепті жылда тиісті шығын объектілеріне 

апарылатын болашақ мерзімнің шығындары көрсетіледі. 

Ауыл шаруашылығында уақытша ғимараттар мен құрылыс жайларды пайдалану 

мерзіміне байланысты жыл сайынғы есептен шығарылатын шығындардың үлесі әртүрлі 

болуы мүмкін. 

Ғылыми-техникалық әдебиеттер, газет-журналдарға жазылу, жалдау ақылары және 

басқа да шығындар есепті мерзім бойы тең үлеспен шығын есебінің объектілеріне 

апарылып отырылады. 

Бухгалтерлік есеп тіркемелерінде болашақ кезең шығыстары келесідей тәртіппен 

көрсетіледі. Өндірістік бөлімшелерде алғашқы құжаттардың негізінде өндірістік есепке 

түсіріледі. Өндірістік есептің негізінде талдамалық есепте болашақ кезең шығыстары 

«Болашақ кезең шығындары есебінің ведомостісі» бойынша көрсетіледі. Бұл ведомостіде 

болашақ кезең шығыстары жыл басынан бастап өсу қарқынымен әрбір бөлімше бойынша 

шығын түрлеріне қарай жинақталады[4]. 

1620, 2920 «Болашақ кезең шығыстары» шоттарының дебеті келесі шоттардың 

кредитімен корреспонденцияланады: 

- 1010, 1030 – сақтандыру келісім шарты бойынша сақтандыру ұйымдарына төленген 

сақтандыру жарналары; 

- 1010, 1030, 1060 – болашақ мерзім үшін төленген жалдау ақылары; 

- болашақ есепті мерзімге жатқызылатын шығындар (жаңа технологиялық 

процесстерді игеру, цехтар мен агрегаттарды дайындау шығындары): 

- 2420 – негізгі құралдарға есептілінген амортизация сомасы; 

- 1310, 1330, 1350 – материалдарды есептен шығару; 

- 3310 – жабдықтаушылар мен мердігерлер көрсеткен қызметтердің құны; 

- 3350  – жұмысшыларға есептелінген еңбек ақы сомасы; 

- 3150, 3210 – еңбек ақы қорынан аударымдар сомасы; 

- 1010, 1030 – басылымдарға жазылу. 

Болашақ мерзім шығындары есепті мерзімде тиісті шығын объектілеріне, соның 

ішінде 7110 «Өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді сату бойынша шығындар», 7210 

«Әкімшілік шығыстар», 7470 «Өзге де шығыстар», 8410 «Үстеме шығыстар» шоттарына 

таратылып отырылады. 

1620, 2920 «Болашақ кезең шығыстары» шоттарында есепті мерзімнің соңында 

болашақ мерзімге жатқызылуға тиісті қалдық сомасы тиісті шығын объектілеріне 

таратылмаған болашақ мерзімге жатқызылуға тиісті шығындарды білдереді.  
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Кез келген басқа ғылымдар сияқты экономикалық ғылым да оның оқытылу 

әдістеріне дүниетанымдық, әдіснамалық және логикалық қызметінен шығатын белгілі 

талаптар қояды.  

Экономикалық ғылымдарды меңгеру танымдық процестердің жалпыға ортақ өзіндік 

ерекшеліктері пайда болатын, қоршаған әлемді танудың маңызды аспектілерінің бірі болып 

табылады.  

Біз С.И. Зиновьеваның жеке әдістемені дайындау кезінде ең алдымен, «Сол пәнді 

оқытудың ғылыми және бірыңғай теориялық негізі нақты көрсетілген болуы қажет; ол оның 

маңында жеке әдістеменің барлық бөлшектерін орналастыратын тірек қызметін атқарады» 

деген пікірімен келісеміз.  

Оқу пәнінің мазмұнын құрайтын ғылым, оны оқытудың әдістемесіне өз белгілерін 

жинақтайды, және оны басқа оқу пәнінен ажыратуға сипаттама береді.  

Әдістемелік талап осы жерден келіп шығады-практикада экономикалық 

ғылымдарды тану процесі оқытудың логикасын анықтау және есепке алу[1].  

Әдістер, нысана мен оқу құралының тиімді үйлесімсіз ғылыми білімді меңгеру 

мүмкін емес. Осыдан келесі пікір туындайды: әдістер, нысана мен білім беру құралы – 

оқытудың мазмұны. Осылайша экономика сабағын оқытуың әдістеріне келесі жатады:  

- экономикалық ғылымды оқытуда педагогика мен дидактиканың заңдылықтарын 

пайдалану мен ашу. 

- тәсілдерді қолдану мен әзірлеу, нысана, құрал мен қабылдауды әзірлеу, тәжірибеде 

бөлімсіз байланыстағы әдіснама және дүние көзқарасының негізі ретінде экономикалық 

ғылымды оқыту мен қамтамасыз ету, тәжірибеде әлеуметтік - хабардар орнату мемлекеттің 

ерекшелігі. 

- басқада тұлғалық сенімдермен терең білімге айналу мақсатында, оқытуға тиімді 

тәрбиемен қамтамасыз ету керек, бұл әдісті күнделікті тәжірибеде қолданылатын іс-әрекет. 

Бұл мақалада тек қана экономикалық ғылымын оқытудың негізгі әдістер туралы  

айтылады. Жалпы оқыту тәсілдеріне басқада жұмыстар арнау керек.  

Экономика ғылымын оқытудың негізгі тәсілдеріне жалпы талаптарды жобалаймыз, 

осы ғылымдар ерекшеліктеріне сай жоғары мектепте оқытуға талап етеді. Сонымен қатар 

нысана, құрал мен ұйымдастырылған қабылдау, қолдануға тиісті, бұл талаптар жоғарғы 

дәрежеде іске асырылу тиісті. 

Тәртіп әртүрлі мазмұнына байланысты бір-бірімен ерекшеленеді. Бірақ бұлардың 

әрқайсысы міндетті түрде ерекше оқыту нысанын талап ететінің білдірмейді. ЖОО 

тәжірибесінде өз-өзін ақтайтын оқытудың әдісі қалыптасты, соның ішінде мысалға дәріс 

жалпы әдіс болып  есептеледі. Сонымен қатар экономикалық ғылымын мінсіз техникалық 

меңгеру процесінде қолданылады. 
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Экономикалық теория, макроэкономика, эконометрика, еңбек  экономикасы  ЖОО-

да бір әдіс арқылы оқытылады: дәріс, өзіндік жұмыс, семинарлық сабақтар, консультация, 

емтихандар, аудиториядан тыс әртүрлі әдістер (оқу тәжірибесі, кәсіпорынға экскурсия, 

және т.б.)  

Басқаларын алмастыра алатындай оқытудың еш бір әдісі әмбебап болып 

танылмайды.  

Бұлардың әрқайсысы оқу процесінде өз орнын алады және өз қызметтерін атқарады: 

олардың бірі оқыту процесін бастайды (дәріс), басқалары жалғастырады және дамытады 

(семинар, консультация) үшіншісі баяндайды (есеп пен емтихан) 

Оқытудың нысаны – бұл тек қана көлемді жинаған білімнің сатысы емес. Олардың 

әрқайсысы дидактикалық тапсырманы орындалады деп танылады. Дәрістік нысана 

студенттерді  негізгі ғылыми сұрақтармен таныстырады, зертханаға ғылыми ой енгізеді. 

Өзіндік жұмыстардың арқасында студенттер білімге иемденеді. 

Экономикалық теорияның классикалық ғалымдардың шығармашылығын меңгеріп, 

ойлана отыра, өзінің білім дәрежесін жүйелі түрде жоғарлатады. Семинарлық сабақтың 

нысаны, студенттерді теорияны практикамен тығыз байланыстыруға өзінің ауызша сөйлеу 

білімін бәсекеде, дискуссияда белсенді қолдануға, өзінің пікір – сенімінде тұра білуге, 

метафизика мен механикалық материализмнің байқауларымен күрес жүргізуге үйретеді деп 

танытады.  

Ғылымның дамуы оқытудың мазмұнына тікелей әсер етеді, олар әрдайым өзгеріс, 

байыту мен нақтылау үстінде. Осыдан әдістер, нысаналар мен оқу құралдары әр дайым 

өзгерістерді талап етеді, оларды тұрақты деп есептеуге болады. 

Методика – баяндалу материалдардың құрылымының құрастыруға мүмкіндік 

туғызады деп саналады, олар аса дәрежеде, оның дер кезіндегі жағдайын, даму үрдісін, 

оның тәжірибемен байланысын бейнелейді. Тап осы ғылымның әрбір баяндалатын және 

меңгеретін жағдайы осы құрылымның элементі болып табылады. Методиканың мақсаты 

бұл ең алдымен мұғалімдерге бұл элементтерді бір жүйеге байланыстыруға көмектеседі[2].  

Оқыту методикасын меңгеріп алу – бүл меңгерілген және баяндалған ғылым 

жүйесінің лайықты орнына «жылжу» дегенді білдіреді, сонымен қатар меңгеру процесінің 

жалпы заңдылықтарына. 

Оқыту процесіне әдістер, нысана мен оқыту құралдарының оқыту мазмұнына 

тәуелділігі ешбір түрде олардың белсенді ролін төмендетпейді. Олардың қолданылуына 

байланысты, оқушылардың танымдылық қызметке белсенділігін не артады, не тежетеді, 

ғылыми қызығушылық тудырады, оларды дамытуға мүмкіндік туғызады немесе 

студенттердің ойларын құбылыс бетінде ұстайды, ғылымға сүйіспеншілік ұластырады 

немесе студенттерді немқұрайды қалдырады. Дұрыс емес немесе сәтсіз таңдалған әдіс, 

нысана, оқыту құралы оқыту – тәрбиелік жұмысқа үлкен, кейде түзетілмейтін зиян әкелу 

мүмкін. Сол себептен әдістерді қолдану, нысананы, оқыту құралын таңдау салмақты 

дәлелді талап етеді.   

Экономика ғылымын оқыту методикасы тек қана диалектикалық және тарихи  

мәліменттермен ғана тығыз байланысты емес  ғылымтанудың жалпы әдісі ретінде,  

сонымен  қатар нақты ғылымның құбылмалы  әдісімен байланысты. Оқыту әдісінің  

ғылыми зерттеу әдістерімен байланысы  зерттелетін ғылымның жағдайын  түбірінен  тиімді 

зерттеуге  комектеседі, өйткені  әрбір ғылымның  әдіснамалық мәселесі  оқыту құралы мен 

әдісімен , оның мазмұнымен  тығыз байланысты. Оқыту методикасын  теория мен әдістен  

бөлінуі  меңгерілетін ғылым тәртібінің негізін құрайтын, басты болатындарды  оқыту 

барысында кеміп, кебуіне әкеледі. 

Оқыту методикасы мен ғылыми зерттеу  әдісінің  бірлігі, экономика ғылымының 

оқытушылыры арасындадағы   бәсекесіз жағдай болып табылады. Алайда оқытушылардың  

кейбір бөлігі оқыту методикасы мен ғылыми зерттеу  әдісін біріншісін екіншісіне  

қатынастырады. Осылардың  арасында осы не басқа да мәселенің баяндалуы, ғылыми әдіс 

зерттеудің  көзқарасымен  методикалық қарым-қатынаста қанағатсыз болып  саналуы 
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мүмкін. Егерде ғылыми зерттеудің әдісі мен оқыту әдісі сәйкескен жағдай болғанда,  

дидактика мен методиканың қажеті болмас еді. Бірақ оқыту методикасы-ерекше құбылыс, 

ол оқыту-тәрбиелік жүйесіне тән қасиет. Бұл тәжірибие мен ғылыми мәліметтердің  студент 

пен специфизикалық байланыс  формасы, ол оқытушы арқылы жүзеге асады. 

Оқытылатын пәннің методикасын былай орналыстырган жөн-оқушы тек қана  

пәннің құрамын ғана меңгермей, сонымен қатар оны көркемдік дамытып, оны ұғынуға 

белседілік салысу керек. «Оқуға оқыту керек», яғни осындай дайындықпен қамтамасыз ету, 

ол  жас мамандарға болашақта  өз дәрежесін өздігімен көтеріп, білімін одан әрі тереңдетуге  

көмектеседі. Дәріс, әңгімелесу, әдебиеттерді оқу  анық және бекіт түсінушілікке акелу 

керек[3]. 

Демек, пәнді зерттеудің басты міндеті терең ғылыми білім алу ғана емес, сонымен 

қатар оны меңгеру барысында құбылыстар мен процестердің заңдылығы мен мағынасын 

аша алатын пікірлерді қалыптастыру болып табылады. Оқыту әдістемесі нақ осыған қызмет 

етуге тиіс. 

Экономика ғылымдарын оқыту тәжірибесінде мақсат, педагогикалық әсер ету 

(тәсілдер жиынтығы, ықпал ету шаралары, іс-шаралар) әдістері мен олардың нәтижелері 

арасындағы шешуші елеулі қатынастарды сипаттайтын төмендегідей (А.С. Макаренко 

тұжырымдаған) жайттар маңызды болып табылады. 

Бөлек педагогикалық әдіс нақты жағдайға байланысты пайдалы немесе зиянды, әлсіз 

немесе пәрменді болуы мүмкін.    

Педагогикалық мақсатты жүзеге асыру үшін педагогикалық әдістер жүйесі қызмет 

етеді. Оны біржолата белгілеп қоюға болмайды. Ол өзгереді және дамиды. Педагогикалық 

жұмыс тұтастай қойылған мақсатқа жетуге белсенді, табанды батыл ұмтылыс болу керек. 

Егер жеке мақсат басты мақсатпен үйлеспесе, негізгісінде ұту үшін екінші дәрежелі 

мәселені құрбан ету қажет.  

Бұл жағдайларды дұрыс бағаламау қателіктерге соқтырады. Бұл кейбір 

экономикалық ғылымдар оқытушыларының қызметінде де орын алады. Жеке міндеттерді 

шешу кезінде, басты және елеулі мәселе көзден таса болады (мысалы, семинарда сыртқы 

белсенділікке қол жеткізуге тырыса отырып, семинардың негізгі мақсатын елемейді). 

Педагогикалық әдістерді таңдаған кезде нақты жағдайларды ескермейді (мысалы, сапалы 

жаңа шарттарға қарамастан ескі әдістемені қолданылады).  

А.С.Макаренко педагогикалық мақсатқа лайықты талаптарды бұзатын қателіктердің 

үш типін атап көрсетті.  

Біріншіден, қандай да болмасын жалпы жағдайдан тәжірибеде тексерместен белгілі 

бір әдіс-тәсілдер, форма, амалдар жақсы нәтижеге қол жеткізуге тиіс деген формалды - 

логикалық жолмен қорытынды шығарылғанда.  

Екіншіден, жеке бір әдіс, форма немесе тәсіл оқыту мен тәрбиелеудің тұтастай 

жүйесінен тәуелсіз бағаланғанда. Мұндай жағдайларда сол бір форма немесе жұмыс әдісі 

әртүрлі педагогтарда түрліше бағаланады: аса қуаныштыдан күрт жағымсызға дейін. 

Мұнымен қоса, олардың барлығы жеке тәжірибесіне сүйенеді.  

Үшіншіден, әдіс, форма немесе тәсіл олардың атауларына жағымды жайттар 

байланысты болғандықтан ғана жақсы болып танылғанда.  

Сонымен, қандай да болмасын әдістемелік формалар немесе әдіс-тәсілдер туралы 

ой-пікірлерді болжанып отырған соңғы нәтиженің сипаттамасына орай қалыптастыруға 

болмайды. Педагогикалық жұмыстың бөлек кезеңдерінің қыр-сырын ескеру керек. Бұл 

жерде педагогикалық тәжірибе маңызды көмек көрсетеді. Экономика ғылымдары 

саласында осы сияқты тәжірибелерді өткізу әдістемесі өмірде қойылған, бірақ әлі 

шешілмеген міндеттер қатарына жатады. Оқу процесінің қандай да болмасын формасына 

қойылатын талаптар терең ғылыми зертетуді және негіздеуді қажет етеді. Бұл үшін 

жұмыстың едәуір тиімді формаларын анықтауға мүмкіндік беретін алуан түрлі 

педагогикалық тәжірибелер әдістемесін жасап шығару керек. Біз оқыту процесінде ненің 

үздік нәтиже беретінін нақты білмейінше, көзді жұмып қойып жұмыс істей алмаймыз. Бұл 
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үшін ойша пайымдау жеткіліксіз, тәжірибе мәліметтеріне негізделген ғылыми дәлелдер 

қажет.  

Айта кетейік, педагогикалық тәжірибе жүргізу зертханада жүргізілген 

тәжірибедегідей ғылыми тұрғыдан қарауды қажет етеді. Оның үстіне, бұл жерде шындап 

байыппен қарау керек, өйткені, зерттеу нысаны ретінде мұнда оқу сабақтарының 

қойылуындағы сәттілік пен сәтсіздіктерді ерекше сезгіштікпен бағалайтын жастар болып 

табылады[4].  

Оқыту әдістемесін меңгеру үшін оқушылардың психологиясын білген жөн. Бұл 

аудиториямен қажетті байланыс орнатудың және басқа да әдістемелік мәселелерді шешудің 

міндетті шарты. Оқыту әдістемесі бірқатар ғылымдар «түйіскен» кезеңде тұр: логика, 

психология, әлеуметтану, бұл әңгіме қозғалып отырған оқыту ғылымын айтпағанда. Демек, 

экономикалық ғылымдар оқытушыларына ой-өрісін кеңейту, өз білімдерін оқыту процесіне 

тікелей қатысы бар басқа да ғылымдар мәліметтерімен толықтыру өте қажет.           
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«Методика» ұғымының түбірі сонау Ежелгі Грекияда жатыр, аудармасында «Ілім», 

«Теория», «Зерттеулер» деген мағынаны білдіреді. 

Бұдан методика (сөздің жалпылама мағынасында) – белгілі-бір пәнді оқытудың 

заңдылықтарын зерттейтін педагогикалық ғылымның саласы деуге болады.  

Методиканы оқыту теориясынан алғаш рет XVIII ғ. ұлы педаго Ян Амос Каменский 

бөліп қарастырды. 

Оқыту әдістемесінің тар мағынасында – оқыту мен тәрбиелеу әдістері туралы ілім 

дегенді білдіреді. Бірақ әдістеме тек әдіс, тәсіл, ұйымдастырылу шараларынан тұрады деп 

қарастыру үлкен қателік. Бұл өзінің жеке теориясы, тәжірибесі, әдіснамасы бар ғылым 

болып табылады. Сондықтан бұл ғылымға немқұрайлы емес, өзге  ғылымдарға қарағандай 

қарау керек[1]. 

Оқыту әдістемесінің пәні – білім алушыларды оқыту үрдісі, оның заңдылықтары 

болып табылады. Бізге білім заңдылықтарының (объективті де, субъективті де) негізінде 

әдістеме, бір жағынан, оқыту-тәрбиелеу үрдісінің құралы, тәсілдері және ұйымдастырылу 

формалары, екінші жағынан, педагогдардың қызметіне нормативті талаптарды жасап 

шығарады. 

Бұдан әдістеменің көп деңгейлі екені айдан анық көрінеді. 
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Алғашқы деңгейі – педагогиканың (білім беру теориясы) және дидактиканың (оқыту 

теориясы) өзара әрекеттесумен сіңісідуң негізінде болатын педагогикалық үрдісті толықтай 

бағындыратын ғылым. 

Екінші деңгейі – оқыту мен тәрбиелеу әдісі, білім беру заңдылықтары туралы ілім 

(ғылыми дисциплина). 

Үшінші деңгейі – белгілі-бір пәнді (немесе олардың тобын) оқып білуге арналған 

әдіс-тәсілдер мен ұйымдастырылу шараларының бекітілген жиынтығы. 

Әдістеме теориясымен қоса, пәндер тобын, жекелей пәннің оның бөлімдерін, тіпті 

жеке тақырыптарды оқытудың жалпылама әдістемесі де, арнайы (жекелей) әдістемесі де 

кіреді. 

Сонымен методикада жалпыламаның, ерекшенің және жекелегеннің негізгі және 

диалектикалық байналысуы байқалады. 

Қазіргі кезде әдістеменің рөлі мен маңызы артып келеді. Бұны көптеген 

факторлармен түсіндіруге болады. 

Біріншіден, кез-келген жоғарғы білімі бар кәсіби маман тек қана атқарушы ғана емес, 

сонымен қатар шығармашыл болуы тиіс: яғни, ол бағынышты қызметкерлер мен 

әріптестеріне өз идеялары мен ойларын дәл және кәсіби түрде жеткізе білуі тиіс. 

Екіншіден, саяси, идеологиялық, экономикалық т.б.  құбылыстар қазіргі заманда 

соншалықты қатты байланысқан, солардың ішінен тек экономикалық мақсаттар мен 

мәселелерді ажыратып, өңдей білу[2]. 

Үшіншіден, кез-келген істің жетістігі орындаушыларының сенімділік пен білімінің 

ақпараттандырылуынан және олардың саналы бірігуіне байланысты. 

Төртіншіден, экономикалық практика өзгерісті этапта теориялық негізделуі мен 

практикалық қуаттауды қажет етеді, ол теорияны тәжірибемен байланыстыру 

педагогиканың, соның ішінде әдістеменің ең негізгі мақсаты болып табылады. 

Бесіншіден, оқытушы сабақ беру үшін сәйкес кәсіби психологиялық-педагогикалық 

дайындықтары болуы қажет, мысалы, психология және педегогика негіздері, іскерлік 

психология: оқытудың коммуникациялық үрдісі, экономиканы оқыту әдістемесі. 

Осылайша, әдістеме – жай ғана ғылым, оқу пәні емес, шынайы экономикалық 

жетістікке жетудің маңызды тетігінің өзегі. 

«Әдістеме» сөзі тура мағынасында оқыту мен тәрбиелеудің әдістері туралы ілім 

дегенді білдіреді. Оқыту әдістемесінің пәні болып, белгілі-бір пәннің білім беру үрдісінің 

өзі болып келеді. Оның мақсаты бұл  – білім берудің заңдылықтары мен соның негізінде 

оқытушылардың қызметіне нормативті талаптарды қояды. Басқаша айтқанда, әдістеме 

белгілі-бір әдістердің жиынтығы, солар арқылы оқытушыға қойылған талаптарды 

орындалады. 

Экономикалық ғылымдарды оқыту әдістемесі оқыту деңгейінің теориялық жағынан 

жоғарылығы, материал мазмұнының қатаң ғылымилығы, айқындығы, түсініктілігін 

қамтамасыз етуі керек. 

Белгілі-бір амалдардың жиынтығы ретінде әдістеме оқылып жатқан ғылым мазмұны 

мен оның әдіснамасымен ажырамас байланыста. 

Көптеген мысалдарда әдіснама мен оқыту әдістемесінің арасындағы өзара 

байланысын көруге борлады. Мысалы, әдістеменің толық дайын болмауы дәріс пен 

семинарлардың әдіснамалық деңгейіне міндетті түрде теріс әсер етеді және керісінше.  

Әдістеме оқыту мен тәрбиелеудің әдісі туралы ілім болғандықтан, мазмұны, әдісі, 

оқыту формасы туралы барлық сұрақтардың кешенінен жасап шығаратын білім алу мен 

оқытудың жалпы теориясы – дидактиканың бөлігі болып табылады. Ал дидактика, пәні 

адамға білім беру, оқыту, тәрбиелеу болып келетін, педагогиканың құрылымының негізгі 

бөлігі[3]. 

Жекелеген пәндерді оқытудың әдістемесі педагогика ғылымының жалпы жүйесінің 

бөліктері. Олар педагогика мен дидактиканың негізгі қағидаларын нақты бір оқытудың 

ерекшелігіне сәйкес келетіндей өз құрамдарына қосып, пайдаланады. 
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Әдістеме  белгілі-бір ғылымды оқыту мен зерттеу заңдылықтарымен әрекеттеседі. 

Алғашқысының ғылымға деген көмекші рөлін ескерсек, әдістеме дегеніміз зерттеу мен 

оқыту үрдісінде сол ғылымның мазмұны ашылып, практикаға деген мәні, басқа 

ғылымдармен байланысы, оның тәрбиелік мәні ашылуға көмектесетін формасы деген 

анықтама бере аламыз. 

Экономикалық ғылымдарды оқыту әдістемесінде жалпы, ерекше мен жекелейді 

бөліп алуымыз қажет. 

Барлық қоғамдық ғылымдарды оқыту жалпы әдістемелік талаптардың негізінде 

жүргізіледі. Сонымен қатар осылардың әрқайсысы сол ғылымның мазмұнының өзгешелігін 

көрсететін өзінің ерекше әдістемесін қажет етеді. 

Әрбір ерекше нәрсе бұл тұста жалпы болатыны да белгілі. Сондықтан әр қоғамдық 

ғылымды оқыту да, барлық қоғамдық ғылымдарды оқытуға деген қатынасын алғанда 

ерекше болғанымен, жеке әдістемеде жалпы болып келеді. 

Әдістеме дидактиканың қағидаларын іске асыруды қамтамасыз етеді, оның ішінде: 

–   теория мен практиканың байланысы; 

– кәсіби мамандарды дайындауда жүйелілігі мен бірізділігі; 

– студенттердің оқуда саналылығы, белсенділігі мен өз бетінше жұмыс істей білуі; 

– білімді индивидуалды ізденіс пен ұжымның оқу әрекетімен қосарлануы; 

– абстрактілі ойлаудың оқытудағы көрнекілікпен үйлесімділігі; 

– білім игерудің беріктілігі; 

– ғылыми білімнің түсініктілігі; 

– оқыту мен тәрбиелеудің оқу үрдісінің барлық формаларында біртұтастығы. 

Әдістеменің ғылыми негіздері оқыту-тәрбиелеу жұмысының барлық бөліктерін 

қамтиды. 

ЖОО-ның оқу практикасында қоғамдық ғылымдарды оқыту өздерін толықтай 

ақтаған мынадай оқу формалары бар: дәрістер, студенттердің өзіндік жұмысы, семинарлық 

сабақтар, консультациялар, сынақтар, емтихандар, аудиториядан тыс әр түрлі жұмыстың 

формалары. 

Студенттерді дайындау барысында өзіндік жұмыс, реферат, курстық жұмыс басқа да 

ізденіс жұмыстары орындау кезіндегі өз бетінше іздену дағдысын жетілдіру үлкен роль 

атқарады. Егер белгілі-бір талаптармен оқу үрдісіне интернетті енгізсе, оқу және қосымша 

әдебиеттерді қолданудың үлкен әсері болар еді. Бұл жағдайда студенттер мен оқутушылар 

арасындағы ара қатынасы кеңістікте және уақытта алшақтайды. Бұл жерде кафедраның 

қызметінің маңыздылығы зор. 

Жаңа курстар мен арнайы курстарды таңдауды ұсыну өзінің ғана мүддесі үшін 

болмауы керек. Біріншіден, кез-келген таңдау өзекті дайындықтың негізінде жүргізілуі 

тиіс. Екіншіден, таңдалатын пәндерді бір негізгі оқу пәнінің балама жақтары болатындай, 

сонымен қатар, күрделілігі мен қабылдау көлеміне қарай бірдей деңгейде болуы тиіс.  

Бұл формалардың ешқайсысы басқалардың орнын басатындай әмбебап болып 

есептелуі мүмкін емес[4].  

Сондықтан әдістемелік жақтан қарағанда кафедралардың оқу үрдісінің жекелеген 

бөліктерін бөліп жібереіп, оларды негізсіз басқалармен ауыстыруды дұрыс деп санауға 

болмайды. Оқу үрдісінің формалары өзара байланыста, өзара келістірілген логикалық 

бірізділігі бар. Әр түрлі оқытудың әдісінің сандық арақатынасы мен рөлі өзгертілуі мүмкін 

екенін есте сақтау қажет. Осылайша, жоғарғы курстарда семинарлық сабақтар мен 

студенттердің өзіндік жұмысының рөлі жоғарылайды.  

Оқыту әдістеріне оқу жоспары бойынша бөлінген сағат саны, оқытудың заманауи 

техникалық құралдармен қамтамасыз етілуі мен олармен оқу аудиторияларының 

жабдықталуы және т.б. факторлар әсер етеді. 
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В мире телекоммуникационных технологий и массовых коммуникаций особую роль 

играет цифровая экономика. Эта концепция сформировалась в последнем десятилетии XX 

века и активно развивается на сегодняшний день.  

В ближайшие несколько лет цифровая экономика будет активно развиваться и будет 

главным двигателем инноваций, конкурентоспособности и экономического роста в мире. 

Процесс цифровизации сегодня затрагивает практически все страны мира. Сам термин 

«цифровизация» буквально означает переход на цифровой способ связи, записи и передачи 

данных с помощью цифровых устройств. В более широком смысле «цифровизация» – это 

система экономических отношений, основанных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий. Цифровая экономика представляет собой 

модель взаимодействия всех участников экономических процессов, основанную на 

использовании современных электронных каналов связи и способов учета и хранения 

информации, с использованием электронного документооборота. Такой вид экономики 

подразумевает максимальную автоматизацию бизнес-процессов внутри предприятия и во 

взаимоотношениях с контрагентами и государственными органами за счет использования 

современных информационных технологий. Для успешного функционирования цифровой 

экономики необходимы три элемента: инфраструктура (доступ в интернет, программное 

обеспечение, телекоммуникации), электронный бизнес (ведение хозяйственной 

деятельности через компьютерные сети), электронная коммерция (дистрибуция товаров 

через интернет). Основная идея развития цифровой экономики состоит в том, что 

цифровизация будет считаться благом, если она приводит к эффективности экономики и 

росту прибыли.  

Цифровая экономика имеет много преимуществ по сравнению с традиционной: она 

более эффективна с точки зрения производительности труда и возможных издержек на 

единицу производства; она снижает стоимость платежей, себестоимость товаров и услуг, 

открывает новые источники дохода; она упрощает и ускоряет взаимодействие сторон, делая 

управление экономическими процессами более простым и прозрачным; требуется 

существенно меньше усилий, чтобы принять те или иные решения; масштабируется до 

международных масштабов; а также легко интегрируется в существующие процессы, 

протекающие в государстве. Плюсы видны и для потребителей – удешевление товаров и 

услуг, быстрота их получения; для государства – прозрачность экономики и больше 

возможностей экономического мониторинга. Вместе с тем отметим, что цифровизация 

сопровождается высвобождением людей, т.е. безработицей, и это, вероятно, самая большая 

проблема будущего 
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Цифровизация воздействует на экономику и жизнь людей, преобразовывая 

экономический уклад и повседневность общества. Ярким примером влияния цифровой 

экономики является совершенствование систем сбора, хранения и обработки информации 

социально-экономических процессов. Главной проблемой ведения бухгалтерского учета 

является слабая автоматизированная система. Но, благодаря цифровизации появились 

особые стандарты к ведению бухгалтерского учета. Также цифровизация способствует 

появлению новых возможностей для системы бухгалтерского учета, где будут собираться 

данные, которые определяют состояние внутренних социально-экономических процессов 

фирмы.  

Обновление структуры бухгалтерского учета позволит сохранить актуальность 

системы, а также повысит конкурентоспособность с другими цифровыми 

информационными системами. Развитие цифровой экономики существенно влияет на все 

сферы человеческой жизнедеятельности, а также и на бухгалтерский учет, в связи с этим 

учетные процессы в последнее время подвергаются колоссальным изменениям, которые 

связанны с инновационными технологиями передачи и хранения информации.  

На сегодняшний день для упрощения бухгалтерской и аудиторской деятельности 

создаются и вводятся современные инструменты, которые основываются на использовании 

цифровых ресурсов в работе предприятий. Т. П. Карпова отмечает: «Цифровизация 

оказывает влияние на значительное улучшение, как характеристик бухгалтерской 

информации, так и возможностей ее применения»[1]. И с этим трудно не согласиться. 

Большая часть компаний для облегчения ведения бухгалтерской отчетности используют 

продукты «1С». Наиболее востребованными продуктами являются «1С - Бухгалтерия» и 

«1С - Предприятие». Их преимуществами являются формат сохранения данных, 

расширенная панель навигации, высокая производительность работы, в том числе в 

крупных организациях и уменьшение времени для формирования отчетов. Руководители 

крупных организаций, уделяют особое внимание оцифровке данных о деятельности 

предприятия, то есть преобразование информации в цифровую систему.  

Анализ результатов цифровизации бухгалтерского учета на современном этапе с 

помощью анализа программных средств, используемых в этой области, показали, что 

автоматизированные информационные системы (АИС) воздействуют на принципы 

структурирования информации в бухгалтерском учете. По мнению Ю.И. Будовича, 

«технологии аккумулирования необходимой информации, ее хранения и передачи 

заинтересованным пользователям – это современные информационные системы, которые в 

основном реализуются посредством создания и обслуживания баз данных»[2]. 

Основываясь на данное высказывание, можно утверждать, что при использовании АИС 

каждый факт хозяйственной деятельности вводится в базу данных в виде набора признаков 

или реквизитов, в том числе и признаков счетов и их сторон, записанных двоичным кодом, 

то появляется возможность использования двух и более счетов. В результате увеличения 

признаков или реквизитов, в данном случае счетов бухгалтерского учета, появляется 

возможность систематизировать и обобщить информацию, а затем и представить 

пользователям в более детализированном и удобном формате.  

Сфера бухгалтерского учета достаточно быстро адаптируется к процессам 

цифровизации, которые развиваются по трем направлениям: управленческий, финансовый 

и налоговый учет. Нужно отметить, что учетная работа в Казахстане сегодня значительно 

облегчилась и изменилась за последние годы. В части цифровизации налогового учета, на 

базе Комитета государственных доходов созданы такие информационные системы, как ИС 

СОНО, ИС ЭСФ и ИС НДС-Blockchain. 

Эволюция цифровых технологий способствует значительному сокращению времени 

процесса сбора и обработки информации, а также увеличивает объемы ее хранения. На 

современном этапе, одним из популярных, а самое главное эффективных направлений 

цифровизации бухгалтерского учета является технология «блокчейн». В ближайшем 

будущем с помощью технологии блокчейн хозяйствующие субъекты смогут значительно 
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уменьшить расходы и время по ведению бухгалтерского учета в различных направлениях. 

Наиболее подходящим бизнес-процессом для введения блокчейна является бухгалтерский 

учет. «Для бухгалтерской работы блокчейн обладает рядом преимуществ: защищенность и 

постоянная запись данных; персональный ограниченный доступ к определенным данным; 

достоверность предоставляемой в блокчейне информации при отсутствии доверия к 

контрагенту; высокая скорость и точность транзакций»[3]. Исходя из этого, можно 

утверждать, что технология блокчейн может считаться одним из способов внедрения 

цифровых технологий. С помощью этой технологии, организации смогут справиться с 

проблемами в сфере учета финансово-хозяйственных операций.  

Осуществление платежей и переводов происходит посредством интернет-банкинга, 

бухгалтерам нет необходимости представлять в обслуживающий банк платежные 

документы в бумажном виде. Сегодня практически все казахстанские банки предоставляют 

услуги посредством дистанционных каналов, 70% банков оказывают сервисы физическим 

лицам посредством интернет- и мобильного банкинга, 55% банков предоставляют свои 

услуги на базе мобильных приложений. 

С возникновением современных технологий, совершенствуются процессы ведения 

бухгалтерского учета и аудита. С помощью новых инструментов и методов стало 

возможным упростить и ускорить принятие управленческих решений. Как раз цифровые 

технологии и относятся к таким методам. Они вводятся в виде специальных программ, 

блокчейнов, облачных серверов, электронной подписи и других. Кроме того, в скором 

времени появятся новые инструменты, обновленные ПО, у которых список функций будет 

только расширяться. Исходя из этого, можно сделать вывод, что у цифровых процессов 

большие перспективы в сфере бухгалтерского учета и аудита.  
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Повышение уровня жизни населения является важнейшей составляющей социально 

– экономической политики Казахстана. Особая роль человеческому потенциалу отводится 

в Стратегии «Казахстан -2050», где здоровье, образование и благополучие граждан 

Казахстана названы в числе ведущих приоритетов долгосрочного развития страны. В 

Послании Президента Республики Казахстан «Повышение благосостояния граждан 

Казахстана – главная цель государственной политики», в качестве одного из основных 

направлений экономической и социальной политики определено повышение 

благосостояния народа Казахстана.  

В современных условиях развития экономики меняется политика в области 

вознаграждений, социальной поддержки и защиты работников. Понятие «заработная 

плата» наполнилось новым содержанием и охватывает все виды вознаграждений, 
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начисленных в денежной и натуральной формах, независимо от источников 

финансирования, включая денежные суммы, начисленные за непроработанное время 

(ежегодный отпуск и др.). Определены источники получения денежных доходов в виде 

сумм, начисленных к выплате по акциям и вкладов членов трудового коллектива в 

имущество организации (дивиденды, проценты и пр.). Отдельные функции государства по 

реализации этой политики переданы хозяйствующим субъектам, которые самостоятельно 

устанавливают формы вознаграждений работникам [1]. 

Бухгалтерский учет вознаграждений работникам занимает одно из центральных мест 

в системе бухгалтерского учета, позволяет эффективно использовать труд работников, 

обеспечивать занятость и вознаграждение работников по результатам их трудовой 

активности.  

В сложившихся условиях экономический и нормативно-правовой инструментарий 

вознаграждений работникам требует пристального внимания, возникает объективная 

необходимость корректировки основных направлений и методов бухгалтерского учета 

вознаграждений работникам в процессе реализации программы реформирования 

бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности.  

Стоимость трудовых ресурсов в соответствии с действующим законодательством 

включается в себестоимость продукции (работ, услуг), а также признается расходами в 

целях налогообложения прибыли. Кроме того, расходы на оплату труда являются базой для 

исчисления индивидуального подоходного налога, социального налога и других 

отчислений на социальные нужды работников.  

В связи с реформированием бухгалтерского учета в Республике Казахстан, а также 

ввиду все большего использования МСФО в учетной практике хозяйствующих субъектов 

важную роль приобретает обобщение и распространение опыта применения 

международных стандартов, в том числе и в части учета трудовых затрат. 

Основным стандартом, определяющим порядок учета вознаграждений работникам, 

является МСФО [IAS] 19 «Вознаграждения работникам» [2]. Дополняет МСФО [IAS] 19 

другой стандарт – МСФО [IAS] 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам» [3]. Цель 

стандарта [IAS] 19 состоит в том, чтобы установить правила учета и раскрытия информации 

о вознаграждениях работникам. Он требует от предприятия признавать:  

1. обязательство – в случае если работник оказал услугу в обмен на вознаграждение, 

подлежащее выплате в будущем;  

2. расход – в случае, если предприятие использует экономическую выгоду, 

возникающую в результате услуги, оказанной работником в обмен на вознаграждение. 

МСФО [IAS] 26 применяется для финансовой отчетности по пенсионным планам 

предприятиями, которые составляют такого рода финансовую отчетность.  

Согласно МСФО [IAS] 19 вознаграждения работникам – это все формы выплат 

работникам в обмен на оказанные ими услуги, а краткосрочные вознаграждения 

работникам – это вознаграждения работникам, подлежащие выплате в полном объеме в 

течение 12 месяцев после окончания периода, в котором работники оказали 

соответствующие услуги (кроме выходных пособий). В МСФО [IAS] 19 понятие 

вознаграждений работникам является более широким, чем в других стандартах. Помимо 

заработной платы и премий в состав вознаграждений включаются и другие выплаты и 

начисления (например, оплата социального страхования работников, медицинские услуги 

и др.). 

МСФО [IAS] 19 «Вознаграждения работникам» определяет следующие категории 

вознаграждений работникам. 

Краткосрочные вознаграждения:  

- заработная плата и взносы на социальное обеспечение, оплачиваемый ежегодный 

отпуск и оплачиваемый отпуск по болезни (в РК данный вид вознаграждений не 

применяется); 
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- участие в прибыли и премии, выплачиваемые в течение 12 месяцев; 

- льготы в неденежной форме (медицинское обслуживание, обеспечение жильем и 

автотранспортом, бесплатные или дотируемые товары, услуги для занятых в настоящее 

время работников). 

Вознаграждения после окончания трудовой деятельности – пенсии и прочие 

выплаты при выходе на пенсию, а также страхование жизни и медицинское обслуживание 

по окончании трудовой деятельности. 

    Выходные пособия. К ним относятся вознаграждения работникам, выплачиваемые в 

результате:  

- решения предприятия расторгнуть трудовое соглашение с работником до 

достижения им пенсионного возраста; 

- решения работника об увольнении по собственному желанию при сокращении 

штатов в обмен на такого рода вознаграждения. 

Прочие долгосрочные вознаграждения:  

- отпуск за выслугу лет, празднование юбилеев или иные вознаграждения за выслугу 

лет; 

- выплаты при длительной потере трудоспособности, а также участие в прибыли, 

премии и отложенное вознаграждение. 

Согласно НСФО «Вознаграждения работникам» применяются следующие 

категории вознаграждений работникам [4]. 

Краткосрочные вознаграждения работникам: 

- заработная плата рабочим и служащим; 

- краткосрочные оплачиваемые отсутствия на работе (такие как ежегодный 

оплачиваемый отпуск и социальные отпуска) за период, в котором работники предоставили 

соответствующие услуги; 

- участие в прибыли и премии, подлежащие выплате за период, в котором работники 

оказали соответствующие услуги; 

- вознаграждения в неденежной форме (такие как медицинское обслуживание, 

обеспечение жильем и автотранспортом, бесплатные или дотируемые товары или услуги) 

для занятых в настоящее время работников. 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности, которые являются 

вознаграждениями работникам (за исключением выходных пособий), подлежащими 

выплате по окончании трудовой деятельности; 

Прочие долгосрочные вознаграждения работникам: 

- долгосрочные оплачиваемые отсутствия на работе, такие как оплачиваемый отпуск 

для работников; 

- юбилейные или прочие вознаграждения за выслугу лет; 

- долгосрочные пособия по нетрудоспособности; 

- участие в прибыли и премии, подлежащие выплате через двенадцать месяцев, в 

котором работники предоставили соответствующие услуги; 

- отсроченная компенсация, выплаченная через двенадцать месяцев. 

Выходные пособия, подлежащие выплате в результате: 

-решения субъекта уволить работника до достижения им пенсионного возраста; 

- решения работника о добровольном согласии с увольнением по сокращению 

штатов в обмен на такие вознаграждения. 

При изучении двух стандартов МСФО (IAS) 19 и НСФО в части вознаграждений 

работникам можно сделать вывод о том, что современный экономический инструментарий 

по вознаграждениям работникам не сложился в полной мере и в настоящее время 

определение вознаграждения работникам требует систематизации. В связи с этим мы 

считаем необходимым внести дополнение в соответствии с МСФО (IAS) 19 в виды 

вознаграждений, предусмотренных НСФО включив в состав вознаграждений  наряду с 
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заработной платой компенсационные и стимулирующие выплаты, иные компенсации, и 

добровольные отчисления в пенсионный фонд, приведенных в таблице 

 

 
Рис 1. Виды краткосрочных оплачиваемых отпусков согласно МСФО 19 

Примечание - составлено автором в соответствии с МСФО 19 

 

Заработная плата состоит из основной и дополнительной частей. Основная 

заработная плата, являющаяся относительно постоянной частью заработной платы, состоит 

из должностных окладов (тарифных ставок). Составляющими элементами дополнительной 

заработной платы являются доплаты и надбавки к должностным окладам (тарифным 

ставкам), премии и вознаграждения, прочие виды выплат. 

Необходимость учета труда и заработной платы определяется тем, что труд является 

важнейшим элементом издержек производства и обращения предприятия. Повышением 

производительности труда, прежде всего, обусловлен рост эффективности производства, а, 

следовательно, его рентабельности и прибыльности. Вместе с тем эти процессы 

сопровождаются потреблением живого труда, величина которого измеряется количеством 

отработанного времени (обычно человеко-часов). Отсюда вытекает необходимость 

достоверного и своевременного исчисления размера оплаты труда каждому работнику по 

всем основаниям и отнесения затрат по оплате труда на издержки производства 

(обращения). 

Учет труда и заработной платы по праву занимает одно из центральных мест во всей 

системе учета на предприятии. Задачи бухгалтерского учета труда и заработной платы – это 

целевые установки, требования к бухгалтерскому учету труда и заработной платы, а 

именно: 

 в установленные сроки производить расчеты с персоналом предприятия по 

оплате труда (начисление зарплаты и прочих выплат, сумм к удержанию и выдаче на руки);  

 своевременно и правильно относить в себестоимость продукции (работ, услуг) 

суммы начисленной заработной платы и отчисленной органам социального страхования; 

 собирать и группировать показатели по труду и заработной плате для целей 

оперативного руководства и составления необходимой отчетности, а также расчетов с 

органами социального страхования и пенсионным фондом.  
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Следовательно, учет труда и заработной платы должен обеспечивать оперативный 

контроль за количеством и качеством труда, за использованием средств, включаемых в 

расходы организации. За каждым расчетом необходимо подразумевать работника, для 

которого заработная плата является основным источником дохода, а для организации – это 

суммы расходов, прямо влияющих на финансовый результат ее деятельности. [5, с.153].  В 

условиях рыночной экономики предприятия вправе выбирать системы и формы оплаты 

труда самостоятельно, исходя из специфики и задач, стоящих перед предприятием. 

Учет труда и заработной платы должен обеспечивать оперативный контроль за 

количеством и качеством труда, за использованием средств, включаемых в расходы 

организации [6].  

В заключение можно отметить, что МСФО 19 не регламентирует методику и 

порядок расчета сумм отпускных, источники, за счет которых производится их выплата, так 

как этим вопросам посвящено трудовое законодательство той или иной страны. Стандарт 

описывает принципы отражения в учете и отчетности обязательств и расходов по 

предоставляемым отпускам, следование которым делает отчетность, подготовленную по 

МСФО, достоверной и востребованной пользователями.   
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Учет использования рабочего времени всех категорий работающих ведется в 

«Табеле учета рабочего времени», который служит для контроля соблюдения рабочими и 

служащими установленного режима работы, получения информации об отработанном 

времени, расчета заработной платы, а также составления статистической отчетности по 

труду.  

Для учета трудового исполнения рабочего времени и выработки работников 

применяются табеля учета рабочего времени. Бланки этого табеля могут быть созданы с 

помощью средств компьютерной техники и с частично заполненными реквизитами. К 

таким реквизитам относятся: структурное подразделение предприятия, цех (отдел), 

фамилия, имя, отчество работника, профессия (должность), табельный номер и т. д. В 

этом случае форма табеля изменяется в соответствии с принятой технологией обработки 

данных. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31335065
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Табель открывается 1-го числа каждого месяца, составляется в одном экземпляре 

лицом, уполномоченным на его ведение. После соответствующего оформления табель 

передается в бухгалтерию, где используется для расчета заработной платы работникам 

предприятия. 

Табельные номера устанавливаются на предприятии в целом по порядково-серийной 

системе, причем каждому производственному подразделению отводится своя серия 

номеров. В табель заносятся фамилии всех работников независимо от формы оплаты труда. 

Учет использования рабочего времени осуществляется в табелях либо методом 

сплошной регистрации (каждодневный) регистрации явок или неявок на работу, либо путем 

регистрации только отклонений (простои, неявки, сверхурочные, опоздания). Выбор 

метода ведения табельного учета обуславливается только удобством для предприятия. 

Отметки в табеле о причинах неявок на работу или о работе неполный рабочий день, 

о работе в сверхурочное время и других отступлениях от нормальных условий работы 

должны быть сделаны только на основании документов, оформленных надлежащим 

образом (листок нетрудоспособности, справки о выполнении государственных или 

общественных обязанностей и т.п.). 

Учет времени, потраченного на сверхурочные работы, может осуществляться и на 

основании списков лиц, выполнявших эти работы. Списки составляются и подписываются 

начальником структурного подразделения. Затем руководитель сверхурочных работ делает 

отметку о количестве фактически отработанных часов. На основании списков с такой 

отметкой вносятся данные в табель. 

Если в работе были допущены простои, то время простоев также может учитываться 

в табеле. Соответствующие данные в табель записываются на основании листков о простое, 

выписанных руководителем структурного подразделения. 

Так же табельный учет ведется с применением табельных марок (жетонов), 

карточным методом – при использовании контрольных часов; пропускным методом – 

путем сдачи и выдачи пропусков; с помощью контрольно-пропускных устройств и т.д.  

Отметку о неявке или опозданиях делают в табеле на основании соответствующих 

документов – справок о вызове в военкомат, суд, листках о временной нетрудоспособности 

и других, которые работники сдают в бухгалтерию.  

Учет личного состава работников ведет отдел кадров или специально назначенное 

лицо. На каждого принятого, на работу (постоянно, временно) заполняется личная карточка 

и ему присваивается табельный номер. На основании приказов или распоряжений 

руководителя предприятия бухгалтерия открывает на каждого работника лицевой счет. В 

нем указываются справочные данные работника и накапливаются все сведения о 

начисленных суммах и удержаниях из заработной платы.  

Учет выработки призван обеспечить получение своевременных и точных данных о 

количестве произведенной продукции, незавершенном производстве и допущенном браке; 

правильное и своевременное определение размера оплаты труда каждого работника в 

соответствии с его выработкой; контроль за соответствием произведенной продукции 

количеству материалов и полуфабрикатов, направленных на обработку; контроль за 

движением деталей, узлов и агрегатов в производстве. 

В зависимости от характера и организации производства, применяемой системы 

оплаты труда, контроля качества продукции, уровня компьютеризации учета и других 

особенностей применяют различные методы учета и формы первичных документов (наряд 

на сдельную работу, маршрутный лист, рапорт о выработке и др.). В целях упрощения учета 

могут использоваться многодневные первичные документы (рапорты о выработке, 

ведомости, наряды на неделю, декаду, месяц, цикл работ). 

В условиях массово – поточного производства выработка учитывается по приемке 

готовой продукции. Производство продукции каждым членом бригады учитывают на 
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основании рапортов о выработке, заполняемых мастером или бригадиром. Исходя из 

данных рапортов, начисляется заработок рабочему бригады. 

Рапорт о выработке бригады выписывают на определенный вид производимой 

продукции, за единицу которой устанавливают расценку по ее обработке. В течение месяца 

или другого срока в рапорте ежедневно отражают выработку бригады – принятые с 

последней операции обработанные детали. Оплату труда, определенную исходя из 

принятой продукции по конечной операции, распределяют между членами бригады в 

соответствии с отработанным временем и разрядами рабочих. 

Рапорт о выработке бригады применяют при отсутствии стабильности 

пооперационных заделов незавершенного производства. Рапорт используют для 

ежедневного учета индивидуальной выработки бригады, которая контролируется путем 

снятия остатков пооперационных заделов на начало и конец месяца. 

Рапорт о выработке бригады применяют на поточных линиях при условии частной 

смены исполнителей отдельных операций и меняющихся пооперационных заделов в 

смежных сменах и ведут в сочетании с карточками учета выработки и заработной платы. 

Рапорт о выработке (накопительный) применяют в массовом производстве для учета 

выработки и оплаты труда одного или нескольких рабочих, когда им приходится выполнять 

различные периодически повторяющиеся работы. 

Ведомость учета выработки выписывают на группу рабочих (бригаду), 

выполняющих в течение месяца однородные работы. Ведомость учета выработки 

(форма Т-30) выписывают на группу рабочих (бригаду), выполняющих в течение месяца 

несколько различных работ [1]. 

При всех формах оплаты труда при установлении тарифных ставок и должностных 

окладов используются минимальный размер заработной платы, Приказ Министра труда и 

социальной защиты населения Республики Казахстан от 6 января 2021 года № 4 Об 

утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (выпуск 8) [2] и «Правила разработки, апробации, пересмотра, утверждения и 

применения Единого тарифно-квалификационного  справочника работ и профессий  

рабочих,  тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих, 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов  и  других 

служащих, а также  типовых квалификационных характеристик должностей 

руководителей, специалистов  и  других  служащих  организаций (Приказ Министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 

982, с дополнениями:  приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 

16.03.2020 № 92).  [3]                                                                    

Квалификационные требования к работникам и сложность определенных видов 

работ устанавливаются на основе квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, квалификационного справочника должностей служащих. Разработка и порядок 

применения указанных справочников определяются уполномоченным государственным 

органом по труду. Отнесение выполняемых работ к определенной сложности и присвоение 

квалификационных разрядов работникам производятся работодателем самостоятельно в 

соответствии с квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 

квалификационным справочником должностей служащих. Примерная единая тарифная 

сетка приведена в  таблице 1.     
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Таблица 1- Единая тарифная сетка 

Разряд ЕТС 

Тарифный 

коэффициент  

(к 1 разряду) 

Разряд ЕТС 

Тарифный 

коэффициент (к 1 

разряду) 

1 1,0 12 2,20 

2 1,07 13 2,37 

3 1,15 14 2,55 

4 1,24 15 2,74 

5 1,33 16 2,95 

6 1,43 17 3,17 

7 1,54 18 3,41 

8 1,66 19 3,67 

9 1,78 20 3,94 

10 1,91 21 4,24 

11 2,05   

 

Нормы труда (нормы выработки, времени, обслуживания) являются мерой затрат 

труда и устанавливаются для работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, 

технологии, организации производства труда. Введение, замена и пересмотр норм труда 

производятся работодателем. 

В соответствии с трудовым законодательством месячная оплата труда работника, 

отработавшего полностью определенную на этот период норму рабочего времени и 

выполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда. 

В настоящее время минимальная заработная плата выполняет три основные функции: 

 является минимальной государственной оплатой труда; 

 служит критерием определения размера большинства социальных пособий и 

других выплат, связанных с социальной защитой населения; 

 выполняет роль норматива при установлении размеров штрафов, налогов и 

других сборов. 

Согласно Трудового кодекса Республики Казахстан система оплаты труда может 

формироваться на основе тарифной, бестарифной или смешанной системы [4]. 

Тарифная система оплаты труда включает в себя: тарифную ставку (оклады), 

тарифную сетку, тарифные коэффициенты. 

Порядок начисления средств на оплату труда и удержаний из заработной платы 

является одним из наиболее трудоемких участков работы бухгалтера, кроме того, данные 

процедуры должны обеспечивать исключительную точность расчетов, поэтому, чтобы на 

предприятии система учета расчетов с персоналом по оплате труда должна быть 

автоматизирована.  

Список использованных источников: 

1 Назарова В.Л. Бухгалтерский учет в отраслях: учебник.- Алматы: Экономика, 

2014.-426с.  

2 Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 6 января 2021 года № 4 Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 8) 

3 Правила разработки, апробации, пересмотра, утверждения и применения 

Единого тарифно-квалификационного  справочника работ и профессий  рабочих,  

тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих, Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов  и  других служащих, а также  
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типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов  и  

других  служащих  организаций (Приказ Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 982, с дополнениями:  приказ 

Министра труда и социальной защиты населения РК от 16.03.2020 № 92).                                                                          

4 Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК. 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.01.2021 г.), 
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ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью) – одна из самых 

востребованных организационно–правовых форм юридических лиц в Республике 

Казахстан. 

Для ведения бухгалтерского учета товариществу с ограниченной ответственностью, 

прежде всего, необходимо руководствоваться Законом РК от 28 февраля 2007 года № 234-

III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», который не делает исключений по 

освобождению от ведения бухгалтерского учета ни для каких хозяйствующих субъектов 

Республики Казахстан, за исключением отдельных категорий индивидуальных 

предпринимателей. 

Реформа системы бухгалтерского учета в Казахстане имела целью разработку новой 

системы бухгалтерского учета, которая отвечала бы требованиям экономических 

преобразований, расширению связей и интеграции Республики Казахстан в мировое 

сообщество. 

Переход на международные стандарты бухгалтерского учета дал возможность 

собственникам бизнеса объективно оценить результаты финансово-хозяйственной 

деятельности, а управленцам – составлять достоверную финансовую отчетность. Кроме 

этого, в Казахстане утвержден Приказом Минфина РК от 31.01.2013 № 50 Национальный 

стандарт. В НСФО описываются общие положения и принципы по учету запасов, основных 

средств, нематериальных активов, доходов, расходов в упрощенном варианте[1]. 

Закон устанавливает требования к применению различных стандартов 

бухгалтерского учета в зависимости от величины организации, которые согласно закону «О 

Предпринимательстве» в Республике Казахстан подразделяются на три формы ведения 

предпринимательской деятельности: малая, средняя и крупная. 
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Форма ведения бизнеса Критерии Применяемые стандарты 

бухгалтерского учета 

 

Малая 

 

До 50 сотрудников, а 

активы за год не 

превышают 60000-кратный 

МРП 

НСФО 

МСФО для МСБ 

МСФО 

 

 

Средняя 

 

Свыше 50, но не более 250 

человек, среднегодовая 

стоимость активов за год 

менее 325 000-

кратного МРП 

МСФО для МСБ 

МСФО 

 

Крупная Более 250 человек или 

имеет общую стоимость 

активов свыше 325 000-

кратного МРП 

МСФО 

 

 

В Законе «О предпринимательстве» также существует запрет на отнесение ТОО, 

занимающихся определенными видами деятельности, к субъектам малого бизнеса. Так, 

например, если ТОО численностью 10 человек предоставляет аудиторские услуги, и 

суммарный объем активов кратен 50000 МРП, оно не будет относиться к субъектам малого 

предпринимательства 

Отсюда, прежде всего, ТОО нужно определиться, какие Стандарты бухгалтерского 

учета оно будут применять при формировании Учетной политики. 

Между МСФО и НСФО существует множество различий. 

НСФО – один национальный продукт, а МСФО – 45 документов, разработанных 

международным советом МСФО. 

 

Область применения 

  

МСФО НСФО 

Состав финансовой 

отчетности 

– отчет о финансовом 

положении, 

– отчет о совокупном доходе, 

– отчет о движении денег, 

– отчет об изменениях в 

капитале, 

– примечания к финансовой 

отчетности 

 

бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках 

 

Переоценка основных 

средств 

 

ТОО должно выбрать между 

моделью учета по 

первоначальной стоимости 

или моделью учета по 

переоцененной стоимости, 

которую применяет ко всему 

классу основных средств  

 

Основные средства не 

переоцениваются 

 

Методы начисления 

амортизации 

 

– линейный, 

– уменьшаемого остатка, 

– списания стоимости актива 

пропорционально объему 

продукции 

 

Прямолинейный способ 
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Себестоимость запасов 

 

В себестоимость 

производимой предприятием 

продукции, приобретенного 

сырья и материалов 

включаются все затраты на их 

приобретение и переработку, в 

том числе транспортные 

расходы, затраты на погрузку 

и разгрузку и другие затраты, 

непосредственно относимые 

на приобретение готовой 

продукции, материалов и 

услуг 

 

Затраты на переработку сырья 

и другие затраты, понесенные 

для того, чтобы обеспечить 

текущее нахождение и 

состояние запасов ТОО, 

признаются расходами 

текущего периода 

 

Отражение выявленных 

ошибок  

ТОО ретроспективно 

корректирует существенные 

ошибки прошлых лет  

При обнаружении ошибок в 

отчетном периоде за прошлые 

годы  их корректировка 

включается при определении 

прибыли или убытка за 

отчетный период 

 

Учет займов   

 

Проценты по 

полученному  займу, за счет 

которого происходит 

финансирование 

строительства основного 

средства, капитализируются 

посредством их включения в 

первоначальную стоимость 

этого актива 

Расходы на оплату процентов 

вне зависимости от 

направленности займов, 

относятся на расходы 

текущего периода 

 

Учет финансовой аренды

   

Арендатор на дату начала 

арендных отношений 

признает арендованный актив 

в финансовой отчетности и 

обязательство по наименьшей 

из двух величин: 

дисконтированной стоимости 

арендных платежей или 

справедливой стоимости 

арендованного имущества 

Арендаторы признают 

объекты финансового лизинга 

в составе основных средств и 

обязательств в балансе по 

стоимости имущества, 

определенной сторонами в 

договоре лизинга 

 

Резерв по сомнительным 

долгам   

В финансовой отчетности 

дебиторская задолженность 

отражается за минусом 

резерва по сомнительным 

долгам 

ТОО не формирует  резервы 

по сомнительным долгам 

 

Договоры займа с 

процентной ставкой ниже 

рыночной  

Справедливая стоимость 

выданного займа, по которой 

он отражается в учете ТОО, 

будет равна сумме 

совокупных денежных 

потоков и вознаграждения, 

дисконтированных по 

рыночной ставке. Величина, 

полученная взаймы сверх этой 

стоимости, будет являться 

доходом общества  

Сумма займа отражается в 

учете ТОО в сумме 

фактически полученных 

денежных средств 
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НСФО – это наиболее упрощенный стандарт, который, в отличие от МСФО,  не 

имеет цели представлять сформированную по итогам года финансовую отчетность 

широкому кругу лиц,  не требует больших затрат на подготовку и обработку учетной 

информации. 

Поэтому Национальный стандарт  очень удобен для применения  субъектами малого 

бизнеса, для которых использование МСФО зачастую не только непозволительная и 

неоправданная роскошь, но и трудоемкий процесс [1]. 

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» бухгалтерская документация включает в себя: 

 первичные документы, 

 регистры бухгалтерского учета, 

 финансовую отчетность, 

 учетную политику. 

В соответствии пунктом 2 статьи 6 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» учетная политика представляет собой конкретные принципы, основы, 

положения, правила и практику, принятые к применению ИП или организацией для ведения 

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, международными 

стандартами или национальными стандартами финансовой отчетности, иди МСФО для 

МСБ, плана счетов бухгалтерского учета, исходя из их потребностей и особенностей 

деятельности. 

Также в целях бухгалтерского учета нужно использовать Правила ведения 

бухгалтерского учета, Приказом Министра финансов РК №241 от 31 марта 2015 года № 241 

«Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета»; 

Оформление первичной учетной документации осуществляется в соответствии с 

Приказом Министра финансов РК от 20 декабря 2012 года № 562 «Об утверждении форм 

первичных учетных документов». 
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Глобализация, рост финансово-экономических и политических рисков в мире, 

пандемия COVID-19, череда финансовых кризисов согласно прогнозам Института 

международных финансов отражаются на снижении темпов роста мировой экономики. В 

таких условиях развития экономики для любой компании существует риск наступления 

экономического кризиса и банкротства предприятия. Согласно данным Комитета 

государственных доходов МФ РК, 30% предприятий в Казахстане находятся на грани 

банкротства [1]. Более 99% предприятий, проходящих процедуры ликвидации, относятся к 

малым; 0,4% - к средним и лишь 0,2% - относятся к крупным предприятиям. Согласно 

данным Бюро национальной статистики АСПР РК, наиболее подвержены банкротству 
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предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей – 36,12%. Второе место 

в этой градации занимают предприятия строительной отрасли – 24%. Третьими по 

количеству банкротств являются предприятия обрабатывающей промышленности – 5,35%. 

Далее по количеству банкротств следуют предприятия занимающиеся профессиональной, 

научной и технической деятельностью – 5,14%, предприятия транспорта и складирования 

– 3,94%, предприятия сельского, лесного и рыбного хозяйства – 2,78%, отрасли образования 

– 2,46% и другие [2]. 

В то же время мировая практика показывает множество положительных примеров 

выхода компаний из критической ситуации, избежав банкротства. К ним относятся такие 

компании как Nestle, Johnson&Johnson, Nike, AIGAmerican, WalMart, которые в 1990-х 

годах благодаря различным мерам реабилитации вышли из кризисного состояния и на 

сегодняшний день занимают огромную нишу на мировом рынке [3]. 

В различной литературе понятие банкротства предприятия трактуется весьма 

неоднозначно, но большинство авторов под понятием «банкротство» понимают длящееся 

состояние неплатежеспособности предприятия, отсутствие возможности рассчитаться по 

своим обязательствам. В Законе Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» в 

статье 6 главы 1 понятие «банкротства» формулируется как «признанная решением суда 

несостоятельность должника, являющаяся основанием для его ликвидации» [4].  

Банкротство, как состояние предприятия, по причинам возникновения 

неплатежеспособности можно разделить на три вида:  

1) Вынужденное банкротство (несостоятельность компании возникает по причинам, 

от него не зависящим, таким как стихийные бедствия, политическая нестабильность, 

банкротство иных организаций, за которыми оставалось обязательство по выплатам 

данному предприятию, и иные внешние причины. 

2) Ложное и преднамеренное банкротство (фальсификация собственной 

несостоятельности, чтобы избежать выплаты долгов, это сокрытие имущества, выведение 

имущества из собственности компании, неправомерное погашение одних обязательств в 

ущерб другим и т.п.). 

3) банкротство из-за неэффективного управления, низкого качества менеджмента 

(случается в результате неэффективной работы предприятия). Такой вид банкротства 

можно спрогнозировать путем анализа деятельности предприятия, соответствия его 

финансовых показателей нормативным и предотвратить, если своевременно принять 

соответствующие управленческие действия. Своевременно введенные меры могут 

защитить компанию от банкротства, а постоянное наблюдение антикризисного развития 

компании помогает вовремя распознать угрозу и предотвратить риск его наступления. 

Прогнозирование возможности возникновения состояния неплатежеспособности 

компании, как отмечалось выше, возможно с применением методов финансового анализа, 

расчета финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и 

финансовую устойчивость предприятия. Немаловажным является также мониторинг 

финансового состояния предприятий партнеров, контрагентов. 

В соответствии со статьей 49 закона Республики Казахстан «О реабилитации и 

банкротстве» в обязанность временных управляющих входит сбор сведений о финансовом 

состоянии должника в период рассмотрения в суде дела о банкротстве и составление 

заключения о финансовой устойчивости должника, содержащее один из 

нижеперечисленных выводов: 

1. должник относится к I классу финансовой устойчивости, заявление о признании 

банкротом является необоснованным; 

2. должник относится ко II классу финансовой устойчивости, отсутствуют 

основания для признания должника банкротом, но имеются основания для применения 

реабилитационной процедуры; 

3. должник относится к III классу финансовой устойчивости, имеются основания 

для признания его банкротом. 
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При разработке методики расчета класса финансовой устойчивости за основу 

принята методика прогнозирования банкротства на базе аналитической модели 

прогнозирования вероятности банкротства.  

В последнее время часто используемыми методами являются модели, разработанные 

при помощи мультипликационного дискриминантного анализа (MDA) модели; logit-

модели и скоринговые модели. Самыми популярными кризис - прогнозными моделями в 

оценке финансового положения предприятий являются Z-модель Лиса, Z-модель 

Таффлера, модель Спрингейта, модели Альтмана и др.  

Для сравнения рассмотрим основные преимущества и недостатки моделей 

прогнозирования банкротства (табл. 1). 

 

 Таблица 1 - Сравнение типов моделей прогнозирования банкротства 

№ Тип 

модел

и 

Модель Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 5 

1 

M
D

A
 -

 м
о
д

ел
ь
 

Модель 

Альтмана 

Переменные  отображают 

различные аспекты 

деятельности 

предприятия. Значение Z-

счета используется для 

производственных и 

непроизводственных 

предприятий 

Значения факторов 

существенно отличаются в 

оснобенностях Казахстанкой 

экономики, поэтому это 

приводит к значительным 

отклонениям от реальности 

2 Модель Лиса Можно стороить модели 

нелинейной зависимоти 

Легкая интерпритация 

результата 

Не учитывает спицифику 

предприятия. Зависимость 

факторов друг от друга. 

Различия в исходных данных 

при построении модели 

3 Модель 

Таффлера 

Дает высокую точность 

прогноза, на основе 

многих 

проанализированных 

компаний 

Сложность трактования 

итогового значения. 

Использование устаревших 

данных. Точность расчетов 

зависит от исходной 

информации 

4 

M
D

A
 -

 м
о
д

ел
ь
 

Модель 

Спрингейта 

Достаточный уровень 

надежности прогноза 

Нет отраслевой 

интерпритации Z-счета.  

Достаточно высокая 

корреляция между 

переменными 

5 Модель 

Сайфуллина-

Кадыкова 

 

При расчете учитывает 5 

влияющих факторов 

Может применяться для 

быстрой оценки 

прогнозирования 

банкротства 

Возможность применения 

модели в любой отрасли 

Рассчитываемые 

коэффициенты не 

соответствуют нормативным 

значениям 
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6 Модель 

Селезневой-

Ионовой 

Простота расчета и 

анализа 

При расчете необходимо 

проводить корректировку 

коэффициентов 

7 

L
o
g
it

 -
 м

о
д

ел
ь
 

Модель 

Чессера 

Максимально объективно 

оценивает риски 

банкротства 

Данная модель предназначена 

только для краткосрочных 

кредитов (1год) 

8 R- модель Возможность определить 

риск банкротства за три 

квартала с точностью в 

81% 

Во многих случаях результаты 

расчетов данной модели не 

сходятся с показателями 

других моделей  

9 

С
к
о
р
и

н
го

в
ая

 м
о
д

ел
ь
 

Коэффициент 

У. Бивера 

Используется только 5 

ключевых коэффициентов 

 

Неоднозначные выводы при 

разных значениях 

коэффициентов 

10 Методика 

Дюрана 

Улучшает качество 

кредитного портфеля 

Более совершенная 

техника оценки 

Положительно влияет на 

финансовое состояние 

предприятия 

Результаты формируются на 

осное прошлых периодов 

Ускоренный и поверхностный 

анализ при принятии быстрых 

решений 

Примечание: разработано авторами на основе источника [5] 

 

Все перечисленные модели кроме отмеченных выше недостатков имеют 

субъективный характер прогнозной вероятности, в то же время позволяют комплексным 

подходом выявить признаки банкротства и отличаются друг от друга значимостью весовых 

коэффициентов, точностью прогноза и факторами риска. 

В заключении отметим, что мировой финансовый кризис, глобализация экономики 

и эпидемиологическая ситуация привели к кризисному положению многих казахстанских 

предприятий. Статистика о несостоятельности казахстанских предприятий в сложившихся 

условиях нарастает, в частности, малого и среднего бизнеса. Банкротство предприятия 

имеет влияние и на развитие экономики страны в целом. Большая распространенность 

таких явлений, проявляющихся в спаде производства и неплатежеспособности 

предприятий, говорит о необходимости поиска новых направлений по урегулированию 

кризисного положения.  

Предварительная оценка вероятности банкротства поможет минимизировать риски 

предприятия, предостеречь компанию от возможных негативных последствий и не 

доводить ситуацию до потери платежеспособности и снижения доходности, которая в 

дальнейшем может привести к банкротству. 
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Қазақстанда зейнетақымен қамтамасыз етуді жинақтау негізіне аудару және 

жинақтау жүйесі мынаған негізделеді: Қазақстанның әрбір жұмысшы азаматы және белгілі 
статусы бар резидент емес тұлға, өзі таңдаған және өзінің салымарын зейнетақы жасына 
жеткенше жасайды. Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің үш субьектісінің ішіндегі 
(жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін басқаратын компания, банк-
кастодиан) зейнетақы активтерін басқаратын компания (ЗАБК) түскен зейнетақы 
жарналарын қаржы құралдарын инвистициялаумен айналысып, инвестициялық шешім 
қабылдайды [1]. 

2021 жылдың 1 қарашасындағы жағдай бойынша инвестициялық 
басқарудағы  зейнетақы активтерінің жалпы көлемі 13,2 трлн теңгені құрады. Бұл ретте ҚР 
ҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері 13 231,90 млрд теңге. ИПБ 
басқаруындағы зейнетақы активтері шамамен 5,7 млрд теңгеге жетті. 

Инвестициялық қызмет нәтижесінде еептелген инвестициялық табыстың жалпы 
көлемі 01.01.2021 ж. мен 30.10.2021 ж. аралығындағы кезеңде 1,2 трлн теңге болды, оның 
ішінде: ҚРҰБ басқаруындағы зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелі 2021 
жылдың 1 қарашасына ҚР Ұлттық қорын басқару жөніндегі Кеңес мақұлдаған 2021 жылға 
арналған бағыттар шеңберінде ҚҰБ (сенімгерлік басқарушы ретінде) инвестициялауының 
негізгі бағыттары былайша берілген: 

 ҚР Қаржы министрлігі шығарған, ағымдағы құны 4 943,24 млрд теңгені (бүкіл 
портфельдің 37,36%) құрайтын ҚР Мемлекеттік бағалы қағаздары. Теңгеге номиналданған 
ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 9,3%, 
ал АҚШ долларында – жылына 3,4% құрады. 

 ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары (ағымдағы құны 1 724,49 
млрд теңге (портфельдегі үлесі – 13,03%). ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының теңгемен 
номиналданған облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 10,8%, 
АҚШ долларымен жылына 5,5%. 

 шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары 1 577,93 млрд теңге 
болды. Олардың портфельдегі үлесі – 11,93%. БЖЗҚ-ның ЗА портфеліндегі есепті күндегі 
шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 0,6%.  

 1 039,68 млрд теңгеге (7,86%)  ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары. 
ҚР ЕДБ теңгеге номиналданған облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік 
есепті күнге жылына 10,0%.  

БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары 
номиналданған валюталар бөлінісінде қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 
былайша берілген: - ұлттық валютадағы инвестициялар – 67,88%, АҚШ долларында – 
32,05%, Ресей рублінде және басқа валютада – зейнетақы активтері портфелінің 0,06%. 

ҚРҰБ алған, жыл басынан бері есептелген инвестициялық табыстың құрылымы 
мынадай сипатқа ие: 

 бағалы қағаздар, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» 
операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер 730,36 млрд теңге; 
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 бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер 191,26 млрд теңге; 

 шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер 39,53 млрд теңге; 

 сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер 111,44 млрд теңге; 

 өзге де кірістер 175,25 млрд теңге. 
Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-ақ, шетел валюталары бағамдарының 

құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 
есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 2021 жылдың басынан бастап 1 247,84 млрд. 
теңге, 2021 жылдың басынан бастап салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген 
БЖЗҚ зейнетақы активтерінің кірістілігі инфляция 7,00%  болған кезде 9,93% жетті. 
Осылайша БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты табыстылық 2,93% көрсетті. 

Бұл ретте 2021 жылдың 1 қарашасындағы жағдай бойынша БЖЗҚ салымшылары 
(алушылары) үшін соңғы 12 айдағы (2020 жылдың қарашасынан 2021 жылдың қазанына 
дейін) зейнетақы активтерінің кірістілігі 8,90% мөлшеріндегі инфляция кезінде 10,90% 
құрады. Осылайша БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша соңғы 12 айдағы нақты 
табыстылық 2,00% көрсетті. 

Инвестициялық портфельді басқарушылар Қазақстандық басқарушы компанияларға 
берілген қаражаттың жалпы көлемі шамамен 5,7 млрд теңге.   

"Jýsan Invest" АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 2,55 млрд теңгені 
құрады. Оларға ҚРҰБ ноттары (портфельдің 36,24%), Exchange Traded Funds (ETF) пайлары 
( 22,90%), ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ (17,73%) сатып алынды, инвестициялық 
шоттарда ақшалай қаражатта қалған активтер - 23,13%. Портфельдің 53,99% теңгемен, 
46,01% АҚШ долларында.  

Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-ақ, шетел валюталары бағамдарының 
құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 2021 
жылдың 15 наурызынан бастап 1 қарашасына дейін есептелген инвестициялық табыс 
мөлшері 95,70 млн теңге болды. Зейнетақы активтерінің табыстылығы – 6,47%. 

 «Halyk Global Markets» АҚ-ның сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 1 
қарашада 1,56 млрд теңгені құрады. Портфельдің құрылымында ҚРҰБ ноттары 
(портфельдің 20,59%), ETF пайлары (17,78%), ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының 
облигациялары (16,10%), ЕДБ облигациялары (10,00%), шетелдік эмитенттердің акциялары 
мен депозитарлық қолхаттары (9,85%), кері РЕПО операциялары (9,33%), ҚР 
ұйымдарының корпоративтік облигациялары (7,94%), ХҚҰ (7,80%) және шоттардағы ақша 
қаражаты (0,60%) бар. Портфельдегі ұлттық валютадағы инвестициялар 71,82%, АҚШ 
долларында 28,18%.   

Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-ақ, шетел валюталары бағамдарының 
құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 
15.03.2021 жылдан бастап 01.11.2021 жылға дейін есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 
74,38 млн.теңге болды. Зейнетақы активтерінің табыстылығы 6,11% жетті. 

 «BCC Invest» АҚ-ның сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 1 
қарашасындағы жағдай бойынша 1,0 млрд теңгені құрады. Олар пайларға (ETF 
индекстерге) (29,94%), ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларына (19,53%), ҚР 
ЕДБ облигацияларына (11,47%), кері РЕПО операцияларына (10,97%), ХҚҰ 
облигацияларына (9,68%), шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық 
қолхаттарына (8,78%), ҚР  резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларына 
(8,22%), инвестициялық шоттардағы ақша қаражатына (2,52%) бөлінген.  

Ұлттық валютадағы құралдарға портфельдің 60,00%, АҚШ долларында 
40,00%  инвестицияланған. 

Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-ақ, шетел валюталары бағамдарының 
құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 
15.03.2021 жылдан бастап 01.11.2021 жылға дейін есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 
47,80 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің табыстылығы - 5,88%. 

2021 жылғы 1 қарашасындағы жағдай бойынша "Сентрас Секьюритиз" 
АҚ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері 572,98 млн теңгені құрады. Олар 
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ҚР ҚМ МБҚ-ға (86,68%), ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарына 
(13,31%), инвестициялық шоттардағы ақша құралдарына (0,01%) инвестицияланды. Барлық 
инвестициялар ұлттық валютада жүргізілді [2]. 

Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-ақ, шетел валюталары бағамдарының 
құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 
01.04.2021 жылдан бастап 01.11.2021 жылға дейін есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 
40,69 млн.теңгені құрады. Инвестициялық қызмет және қаржы құралдарының нарықтық 
құнының өзгеруі нәтижесінде зейнетақы активтерінің кірістілігі 8,45% болды. 

Бұдан бөлек, БЖЗҚ сайтының «Көрсеткіштер» қосымша бетінде «Зейнетақы 
активтерінің инвестициялық портфеліне қысқаша шолу» бөлімі бар. Онда инвестициялық 
портфельдің құрылымы бойынша жалпы ақпарат берілген.  

Зейнетақы  қорларының инвестициялық шоты және ЗАБК-ның жеке қаражаттар 
бойынша есеп бөлек жүргізіледі. ЗАБК салымдарының кепілденген сақтандырылуы үшін 
ҚР-дың  ҰБ бағалы қағаздар бойынша департаменті инвестициялық портфельді басқаруға 
сәйкес лицензиясы бар өзінше заңды аффилирленбеген тұлға құрылады. ЗАБК ның 
қаржылық есептемесін құру және есеп жүргізу №26 бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес 
жүргізіліп, ЗАБК ның инвестициялық қызметі  №8 (қаржылық инвестиция есебі) 
бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес құрылады [3]. 

Қаржылық инвестициялар қысқа және ұзақ мерзімді болып бөлінеді. Қысқа 
мерзімді қаржылық инвестициялар келесідей есептелінеді: 

 ағымдағы құн бойынша; 

 сатып алу және ағымдағы құнның барынша аз бағалануы бойынша (бұл    
жағдайда баланстық құн не жалпы портфельдің жиынтығы негізінде не   инвестиция түрі 
бойынша не жеке инвестиция негізінде анықталуы мүмкін).  

Ұзақ мерзімді инвестициялар келесідей есептелінеді: 

 сатып алу құны бойынша;  

 қайта бағалауды есептеу құны бойынша;  

 портфель негізінде анықталатын ағымдағы және сатып алу құнының барынша аз 
бағалауы бойынша. 

Қаржылық инвестиция алғанда алумен тікелей байланысты (брокерлік сыйақы және 
банк қызметі үшін) шығыстарды қоса алғандағы сатып алу құны бойынша бағаланады. Бұл 
операцияларды келесі кестедегі бухгалтерлік жазу арқылы көруге болады, кесте 1. 

 
Кесте 1. Қысқа және ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар есебі бойынша 

операциялар 

Операция мазмұны Дт Кт 

Жинақтаушы зейнетақы қорына келіп түскен зейнетақы жарнасы 
(1% комиссиондық сыйақы аударымын есептегенде) 

1070 
3220 

3220 
3380 

Комиссиондық сыйақыны нақты аударғанда 3380 1070 

Инвестициялық табыс алу мақсатымен бағалы қағаздар сатып алу 1130 6110 

Инвестициялық қызмет табысы   1270 6110 

Салымшылардың жеке зейнетақы шоттарына инвестициялық 
табысты апару  

1410 1270 

Инвестициялық қызмет табысы 1410 6010 

Қорға есептелінген 10% комиссиондық сыйақы қордың есеп 
айырысу шотына түскенде  

1010 1410 

Қорға есептелінген 10% комиссиондық  сыйақы қордың есеп 
айырысу шотына түскенде  

1010 1410 

Қорлардың комиссиондық сыйақы шығыстарын есептен 
шығарғанда. 

7320 1270, 
1410      

Дереккөз: enpf.kz 
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Зейнетақы қорының жұмысының  тиімділігін айқындайтын  көрсеткіш оның 

табысының коэффиценті болып табылады. Жаңадан енгізілген зейнетақы  активінің 

нарықтық  бағасы,  нарықтық бағаларды ескеріп, портфельдің нақты құнын  көрсетеді. 

Яғни, портфель құрамындағы құралдардың  нарықтық бағаларын енгізе отырып,  осы   

уақытта қаншаға  сатылса,  сол  сомамен бағаланады. 

Қорлар берілген  тәртіппен  зейнетақы активтерін  есептегеннен кейін  және 

табыстарының жаңа көрсеткіштерін, салымшылар БЖЗҚ өз портфельдерін дұрыс бағалай 

алатын халге  және қаражаттар өтімді құралдарға  салынды  ма, соны айқын көре алатын 

болды. Әрине,  қордың нақты көрінісі тек нарықтық бағалауға көшкен кезде ғана көрінеді.  

Зейнетақы активтерін немесе жинақтаушы зейнетақы қорын инвестициялық 

басқаруды жүзеге асыратын, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес 

жүзеге асыратын ұйымдар, қаржылық және (немесе) өзге де есептілік мәліметтерін түзету 

бойынша жазбаша нұсқамада көрсетілген уәкілетті органның талаптарын орындамаған 

жағдайда, пруденциялдық нормативтердің және басқа да міндетті нормалар мен 

лимиттердің есебін уәкілетті орган өздері түзеткен есептілік негізінде жүзеге асырады. 

Қор төлем құжаттарының және алдыңғы жұмыс күні үшін солардың пайдасына 

«Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы» республикалық мемлекеттік қазынашылық 

кәсіпорнынан алынған міндетті зейнетақы жарналары мен өсімпұлдар аударылатын жеке 

тұлғалардың тізімдері негізінде тиісті шоттардың дебеті (бұдан әрі – Дт) және кредиті 

бойынша (бұдан әрі – Кт) мынадай бухгалтерлік жазбаларды жүзеге асырады: 

 

Кесте 2. Зейнатақы активтерінің қозғалысы бойынша операциялар 

 
Зейнатақы активтерінің қозғалысы бойынша операциялар 

 

Дт Кт 

«Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша қаражаттары 

(зейнетақы активтері)» 

1060 61 3390  65 

Қате есептелген зейнетақы жарналарының және өзге түсімдердің сомасына мынадай 

бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады: 

«Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша қаражаттары 

(зейнетақы активтері)»  

1060 61 3390 64 

Қате есептелген зейнетақы жарналары және өзге түсімдер ақшаны жөнелтушіге қайтарылған 

кезде, мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады: 

«Қате есептелген зейнетақы жарналары сомасын қайтару 

бойынша міндеттемелер».  

3390 64 1060 61 

Салымшы (алушы) алдындағы міндеттемелер сомасына: 

«Жеке зейнетақы шоттарындағы жинақталған зейнетақы 

қаражаттары» 

3390 65 3390 61 

3390 62 

3390 63 

Нақты төлем бойынша: 

«Ағымдағы шоттағы (төлем шоты) ақша қаражаттары 

(зейнетақы активтері)», «Жеке табыс салығы». 

1060 62 3120 

Борышқорлық бағалы қағаздар және  РЕПО операциялары активтерінің  есебі 

«Саудаға арналған құнды қағаздар» 

«Сатуға арналған құнды қағаздар»  

1060  01 

1060  02 

1060 03 

Таза құны бойынша сатып алынған құнды қағаздарға: 

Сыйақылар сомасына және де келісімдер бойынша шығындар сомасына: 

«Құнды қағаздарды сатып алу бойынша сыйақылар» 1060 04 1060 05 

«Саудаға арналған құнды қағаздар» 

 

1060 01 

1060 02 

1060 07 

«Сатып алынған құнды қағаздар бойынша сыйақы түріндегі 

есептелінген табыстар» 

 

 

1270 01 6280 01 
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2-ші кестенің жалғасы 

«Сатып алынған құнды қағаздар бойынша сыйақы түріндегі 

есептелінген табыстар» 

1270 01 6280 02 

Бағам айырмасының теріс сомасына: 

«Шетел валютасын қайта бағалау бойынша өтелмеген 

шығындар» 

7430 01 1270 01 

Борышқорлық құнды қағаздарды сатып алынғанда берілген бухгалтерлік жазбалар: 

Борышқорлық құнды қағаздарды сатып алу құнына: 

«Құнды қағаздардың өтелімге дейінгі ұсталымдары» 1060 08 1060 09 

«Құнды қағаздарды сатып алу бойынша сыйақылар» 1270 01 1060 

«Құнды қағаздардың өтелімге дейінгі ұсталымдары» 1060 08 1060 07 

«Алдындағы иесіне есептелінген құнды қағаздар бойынша 

сыйақылар» 

1270 02 1060 

«Корпоративті табыс салығы бойынша шығындар» 7710 3110 

«Сатып алынған құнды қағаздар бойынша сыйақылардың 

амортизация шығындары» 

7420 01 1270 01 

«Құнды қағаздармен РЕПО операциясы бойынша сыйақылар 

түріндегі есептелінген шығындар» 

7470 01 

7470 02 

1060 

«Құнды қағаздармен РЕПО операциясы бойынша сыйақылар 

түріндегі есептелінген табыстар» 

6280 08 6280 09 

Дереккөз: enpf.kz 

 

Инвестициялық декларация – зейнетақы ережелеріне қосымша болып табылатын 

және инвестициялау объектілерінің тізбесін, зейнетақы активтеріне қатысты 

инвестициялық қызметтің мақсаттарын, стратегиясын, талаптарын және шектеулерін, 

зейнетақы активтерін хеджирлеу және әртараптандыру талаптарын анықтайтын құжат [4]. 

Сақталуы міндетті пруденциалдық нормативтер зейнетақы активтерін 

инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның төлем қабілеттілігі мен қаржылық 

тұрақтылығы кепілдігін қамтамасыз ету үшін сақталуы міндетті пруденциалдық 

нормативтер белгіленеді. Пруденциалдық нормативтердің тізбесін, олардың нормативтік 

мәндері мен есеп-қисап әдістемесін, сондай-ақ тиісті есептілік нысандары мен оны табыс 

ету мерзімдерін уәкілетті орган белгілейді. 

Зейнетақы активтерінің инвестициялық табыстары есебі 26-шы Халықаралық 

Қаржылық Есептілік Стандарты (IAS 26) Зейнетақымен қамсыздандыру бағдарламалары 

(зейнетақы жоспарлары) бойынша есеп және есептілік бойынша жүргізіледі. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы 

№ 237 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 12 қазанда 

№ 8815 тіркелді. 

2. https://www.enpf.kz/kz/about/press-center/news/?ELEMENT_ID=12164 

3. https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1300000105 

4. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31247478 
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Еліміздің стратегиялық даму бағдарламаларында, халықтың әл-ауқатын көтеріп,... 

Қазақстанның алдыңғы қатарлы әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіруін өз алдына 

мақсат ету мәселелері жиі көтеріліп жүр. Осы мақсатқа жетудің маңызды индикаторы-

қарапайым халықтың әлеуметтік жағдайы». Әлемдегі дамыған елдерің өмір сүру деңгейіне 

теңесіп, әлеуметтік жағдайды көтеру міндеттерін жүзеге асыру үшін елімізге талай асулар 

бар. Осы ғасырдың ортасына қарай еңбегі сіңген демалысқа кететіндерді лайықты 

зейнетақымен қамтамасыз ету, бүгінгі күннің өзекті мәселесінің бірі. Бұл мәселелердің 

шешімі табыла ма, жоқ па, оны еліміздің қазіргі зейнетақы жүйесінің сапасы мен 

табыстылығы көрсететін болады [1].  

Біздің елімізде 2015 жылы болған зейнетақы реформасынан кейін алты жылға жуық 

қызмет еткен БЖЗҚ жүйесінің тәжірибесі екі тұрғыдан күрделі талдау жасауға негіз болды:  

1) зейнетақы реформалары әлеуметтік мақсаттарды, яғни қарт адамдардың 

табысының лайықты деңгейін қамтамасыз ете алды ма?  

2) зейнетақы реформалары ұлттық қорланымды ұлғайтуға, капитал нарығын 

дамытуға қол жеткізе алды ма? 

Нарықтық реформалардың оң нәтижесіне және макроэкономикалық өзгерістердің 

ілгері басуына қарамастан, Қазақстанда зейнетақы жүйесі бүгінгі күннің талаптарына сай 

болмай отыр. Ал шоғырландырылған қаражатты құнсызданудан қорғайтын және 

мүмкіндігінше олардың нақты өсуін қамтамасыз ететін, тиімді ұзақ мерзімді инвестициялау 

мақсатында, зейнетақы активтерін оңтайлы басқару қазіргі уақытта басқарушы 

компанияның алдында тұрған негізгі міндеттердің бірі болып табылады.   

БЖЗҚ-ы 2021 жылды зейнетақы активтерінің кірістілігі 6,1% құрайтын, ал 

жиынтық құнсыздану деңгейі 7,9% құрайтын көрсеткішпен аяқтады. Орталықтан басқару 

барысында да зейнетақы активтерінің табыстылығы құнсыздану деңгейін жаппады. Бұл ҚР 

ҰБ тарапынан қабылданған шешімдердің орындалмағанын білдіреді [2].  

Макроэкономикалық деңгейде, зейнетақы капиталы ұлттық экономиканың жалпы 

жағдайымен өзара байланысты екенін 1-кестеден көрелік.  

 

Кесте 1 – 2015-2020 жылдар аралығындағы зейнетақы активтерінің үлесінің ЖІӨ 

қатынасының динамикасы 

 

Республика экономикасындағы 

зейнетақы секторының ролін 

сипаттайтын салыстырмалы 

көрсеткіштердің динамикасы  

Жыл 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Жинақталған зейнетақы 

қаражатының ЖІӨ-ге қатынасы,  

%-бен 

10,9  10,4  10,1  10,5  10,8 11,7 

Зейнетақы жарналарының ЖІӨ-ге 

қатынасы, %-бен  

8,8  8,4  7,6  8,2  8,8 9,5 

«Таза» инвестициялық табыстың 

ЖІӨ-ге қатынасы, %-бен  

2,8  2,6  2,1  2,2  2,2 2,6 

Ескерту – Дереккөз: ҚР ҰБ  
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Зерттелген уақыт аралығында зейнетақы активтерінің ЖІӨ-ге қатынасы  2015-2020 

жылдар аралығында 9,4% - дан 11,7 % өсті.  

 

 
 

1 – сурет – 2015-2020 жылдардағы жалпы ішкі өнім көрсеткіші мен зейнетақы 

активтерінің өсімінің динамикасы, % 

Ескерту – www.enpf.kz дереккөзі негізінде автормен құрастырылған 

 

2015-2020 жылдардағы жалпы ішкі өнім көрсеткіші мен зейнетақы активтерінің 

өсімінің динамикасын салыстырсақ, зейнетақы активтерінің өсімі, ЖІӨ-нің өсіміне 

қарағанда әлдеқайда жоғары екенін көріп отырмыз, олай болса зейнетақы қорланымының 

Қазақстан экономикасында ішкі инвестиция көзі ретінде ролі өте зор (1- сурет). 

Зейнетақы  қорланымының өсуі, жұмыссыздық деңгейінің азаюына, орташа жалақының 

өсуіне, оның төленуінің тұрақтылығына, қолма-қол ақшалардың көлеңкелі айналымнан 

шығуына, сонымен бірге өзін-өзі жұмыспен қамтылған азаматтардың зейнетақы жарналарын 

қаншалықты тұрақты аударуына байланысты. Осы аталған көрсеткіштер бойынша 

(жұмыссыздық, экономикада жұмыспен қамтылғандар саны, өзін-өзі жұмыспен 

қамтығандар саны, орташа жалақы деңгейі, зейнетақы жинақтары және зейнетақы 

жарналары) 2015-2020 жж. аралығындағы  статистикалық деректеріне талдау жасасақ [3], 

ЖІӨ мен осы алты фактордың арасында тығыз байланыстың бар екенін, оның ішінде екі 

фактордың тәуелділігін бірге алғанда, яғни Х1-зейнетақы жарналары мен Х6-өзін-өзі 

жұмыспен қамтығандар жоғары екенін көруге болады. Көпфакторлы регрессия моделі 

келесі түрде болады [2]:   

 

Ү = -54175,79949+10,4554850*X1+22,62549526*X6 

 

ЖІӨ мен жұмыссыздық ( 93,0
51


xx

r ); ЖІӨ  мен экономикада жұмыспен 

қамтылғандар саны ( 96,0
61


xx
r ); ЖІӨ мен өзін–өзі жұмыспен қамтитын тұрғындар саны 

( 75,0
61


xx
r );  

Моделі адекватты Fфакт=209,47 > Fкесте=4,75 теңдеудің параметрлері статистикалық 

маңызды. Бұл модель параметрлері мынадай мағана береді: егер экономикадағы жұмыспен 

қамтылғандар тұрақты жарналар аударып отырса, ал өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың 
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ішінен зейнетақы қорына жарналарын тұрақты аударып отыратындардың саны Ү-ке, бір 

бірлікке, яғни мың адамға өссе, ЖІӨ көлемі 10,5 млрд. теңгеге өседі екен. Өзін-өзі 

жұмыспен қамтығандар есебінен зейнетақы жарналарын 1 млрд. теңгеге өссе, жалпы ішкі 

өнім көлемі  22,6 млрд. теңгеге өседі екен. 

Болжам  жасасақ, зейнетақы жарналары 3690 млрд. теңге  және өзін-өзі жұмыспен 

қамтығандар саны 2635 мың болады делік, онда 2020  жылы жалпы ішкі өнім көлемі 44 

триллион 023 млрд. теңге болады деп болжам жасауға болады. 

 

Yболжам=-54175,79949+10,4554850*3690+22,62549526*2635 = 44 023 млрд. тенге 

болады. 

 

Зейнетақы активтері мен ЖІӨ-ні салыстырғанда, елде жасалатын әрбір 100 теңгеге, 

11,7 теңге мөлшеріндегі зейнетақы активтері қалыптасатындығын көруге болады. Бұл 

көрсеткіш 2020 жылы едәуір өскен, дегенмен экономикадағы көлеңкелі бизнестің әлі де 

болса сақталғандығынан және зейнетақы қорымен өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды 

зейнетақы қорына толық тартпау салдарынан біршама ауытқиды. Екінші жағынан, 

зейнетақы капиталы  нарығы 90%-ға бағалы қағаздар нарығының тиімділігіне тәуелді [4]. 

Сондықтан зейнетақы қоры, қор нарығының айтарлықтай маңызды қатысушысы болып 

келді. Олардың іс-әрекеті нарықтың көптеген сипаттамаларына және оның басқа 

қатысушыларының мінез-құлқына әсер етеді. Зейнетақы активтерін инвестициялау қор 

нарығымен тығыз байланысты және осы нарықта бағалы қағаздар бойынша сауда-саттық 

жүзеге асырылатын болғандықтан, қойылған нормативтік шектеулерге қарамастан оның 

жағдайы осы активтердің баға динамикасына тікелей әсер етеді. Сондықтан, зейнетақы 

активтерінің өсуі тұтас қаржы нарығының, әсіресе оның қаржы сегментінің (бағалы 

қағаздардың жергілікті нарығының, корпорациялық және ипотекалық облигациялар 

нарығының дамуы), сондай-ақ активтермен қамтамасыз етілген бағалы қағаздардың басқа 

да формаларының дамуына тәуелді.  

Бұдан, БЖЗҚ инфрақұрылымдағы ірі стратегиялық жобаларды қаржыландыру 

бойынша негізгі қаржы институттарының бірі ретінде ұлттық экономиканы дамытудағы 

рөлі өте зор екенін көруге болады. Дағдарысқа дейін зейнетақы қорлары қор нарығын 

көтеруге көп әсерін тигізгенін де айта кеткен жөн.  

2015-2020 жылдар аралығында зейнетақы активтерінің қорлану құрылымын талдау 

барысында БЖЗҚ қызметін тежеп келген себептерді анықтадық.  

Оларға біріншіден әсер еткен әлемдік дағдарыс-жалпы қаржы нарығындағы 

жағдайдың нашарлауы, яғни барлық қаржы құралдары бойынша табыстылықтың төмендеуі 

болса, екіншіден дағдарыстан кейін экономикада өсіп келе жатқан тәуекелді қауіптерге 

қарсы, Қорлардың қаржылық тұрақтылығын сақтау мақсатында реттеуші органдар 

тарапынан қойылған шектеулер. Үшіншіден, банк секторындағы тұрақсыздық (ЕДБ 

дефолты) жағдайлар. Төртіншіден, зейнетақы активтері көлемінің нарық сыйымдылығына 

сәйкес келмеуі, зейнетақы активтерін инвестициялау барысында бірінші нарықтың нашар 

дамуы, бағалы қағаздардың екінші қайталама нарығының болмауы, қаржы құралдарының 

тапшылығына байланысты зейнетақы активтерін әртараптандыру деңгейінің төмендігі, 

ұлттық валютаның девальвациясы мен ревальвациясы, құнсызданудың жоғары деңгейі. 

Құнсыздану деңгейінің зейнетақы активтері табыстылығынан жоғары болуы, 

нарықта инвестицияланған қор салымдарының тұрақсыздығы, акция нарығы мен 

корпоративтік бағалы қағаздар нарығының дамуының жеткіліксіздігі, ақша ағымдарының 

зейнетақы жүйесінен нақты сектор нарығына ауысу механизмінің жоқтығы, зейнетақы 

нарығын ғана емес жалпы экономиканың дамуын да тежеп отыр.  

Зейнетақы реформасынан  кейінгі орталықтан басқару барысында біраз өзгерістер 

болғанымен, зейнетақы активтерінің табыстылығы құнсыздану деңгейін жаппады. 

Сондықтан, зейнетақы активтері құрылымындағы мемлекеттік бағалы қағаздар үлесін 
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азайтып немесе оның табыстылық деңгейі құнсыздануды жабатындай шаралар қолдану 

керек. Қазір зейнетақы қорларындағы салымшылардың активтерін мемлекет өзі 

кепілдендіруде, ал құнсыздану есебінен кеміген салымдарды мемлекет өмірбақи толықтыра 

алмайтыны анық, бұл жағдай өз кезегінде ел бюджетіне үлкен салмақ түсіретіні белгілі. 

Сондықтан, біздің ойымызша бұл тығырықтан шығу еліміздің қор нарығын дамып, бұған 

отандық компаниялар мен эмитеттерді тарту. Бұл өз кезегінде қаржылық құралдардың 

тізімін кеңейтіп, зейнетақы активтерін әртараптандыруға, ал БЖЗҚ өз кезегінде қаржылық 

институт ретінде Қор нарығын дамытуға үлесін қосатын еді.  
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Дебиторлық берешекті басқару саясаты ұйымның ағымдағы активтерін басқарудың 

жалпы жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Дебиторлық берешекті басқару белгілі 

бір уақыт аралығында дебиторлық берешекті басқарудың жалпы шығындарын барынша 

азайта отырып, компанияның ақша ағындарын оңтайландыратын қолданыстағы 

дебиторлық берешек сомасы туралы шешім қабылдау және жүзеге асыру жүйесін 

білдіреді.  

Компания басшылығының және басқа да лауазымды тұлғалардың ұйымда болып 

жатқан барлық бизнес-процестер туралы толық және сенімді ақпаратқа ие болуы 

дебиторлық берешекті басқару процесіне әсер етуге мүмкіндік береді. Мұндай ақпараттың 

қалыптасуы ұйымның дебиторларымен есеп айырысуларды басқарудың үш функциясының 

өзара әрекеті болған кезде орын алады: есепке алу, талдау және бақылау. Бұл функциялар 

әртүрлі перспективалар бойынша дебиторлық берешекті сипаттауға, сондай-ақ ұйым үшін 

тиімді стратегиялық және тактикалық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. 

Қазіргі жағдайларда ұйымның тұрақты қаржылық жағдайын сақтаудың маңызды 

шарттарының бірі борышкерлермен есеп айырысуды нақты ұйымдастыру болып табылады. 

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қарыздарына мұқият назар аудармау олардың 

жеткізушілерге, қызметкерлерге қарыздарын өтеуге қаражаттың жетіспеуіне және бизнес-

процестерді жүзеге асыруға байланысты басқа да шығындарға әкеп соқтырады, ал қолда 

бар қаржыландыру кенеттен айтарлықтай қысқаруы мүмкін [1] .  

Тауарларды сату бойынша дебиторлық берешекті басқару стратегиясы белгілі бір 

кезеңге тауарды сату шарттарын таңдау, сатып алушылардың қарыздарының жалпы 

сомасын оңтайландыру және белгілі бір нәтижеге қол жеткізу үшін оларды уақтылы 

қайтару бойынша компанияның жалпы саясатының бөлігі болып табылады. компания 

дамуының осы кезеңіндегі қаржылық тұрақтылық деңгейі.  
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Қарыздың жалпы сомасын азайту және бизнесті жүргізудің тиімділігін арттыру 

үшін дебиторлық берешекті оңтайландыру қажет.  

Дебиторлық берешекті басқаруды автоматтандыру жүйелерін енгізудің негізгі 

себептері контрагенттердің шартқа қол қойылғанға дейін төлем қабілеттілігін бағалау 

жүйесінің болмауы, байланыс жүйесінің және барлық борышкерлерді алдағы қарызды өтеу 

мерзімдері туралы хабардар ету жүйесінің болмауы, мерзімі өткен берешектермен жұмыс 

істеудің дұрыс әзірленген ішкі ережесі, дебиторлық берешекті талдау және қаражатты 

өндіріп алу мәселелерімен айналысатын ұйымның ішкі бөлімшелері арасындағы 

байланыстың жоқтығы және т.б. Сонымен қатар, мерзімі өткен берешектерді уақтылы 

қадағалау жүйесінің жоқтығынан контрагент банкротқа ұшырап, қарыз үмітсіз болып 

қалған уақытты өткізіп алу қаупі бар [2]. Борышкерлер саны көп болғандықтан, қарыздары 

өтелмейтіндерді анықтау қиын жұмыс болып табылады және оны қолмен жасау мүмкін 

емес, нәтижесінде жай-күйі туралы уақтылы ақпараттың болмауына байланысты ағымдағы 

қарыздан күмәнді қарыздар көбейеді. Қазіргі уақытта ұйымның дебиторларын есепке алу 

және талдау процестерін жеңілдету үшін бухгалтерлік есептің автоматтандырылған 

жүйелерін қолданған жөн. 

Ұйымда дебиторлық берешек сомасын азайту үшін өзара есеп айырысуларды 

бақылаудың заманауи цифрлық технологияларын, сондай-ақ мерзімі өткен дебиторлық 

берешекпен жұмыс істеу құралдарын пайдалану қажет. Бүгінгі таңда мұндай басқару 

жүйелері экономиканың көптеген салаларында белсенді түрде қолданылады, бірақ сонымен 

бірге автоматтандыру жүйелерін ішінара пайдаланатын немесе өз қызметінде мүлде 

енгізбейтін ұйымдардың айтарлықтай саны қалады. Соңғы тәсіл төлемдерді жинаумен 

тікелей айналысатын мамандардың, заңгерлер мен сауда менеджерлерінің жұмысының 

тиімділігін төмендетеді. 

Борышкерлермен жұмысты басқаруды оңтайландыру үшін адами факторды 

толығымен жою, мерзімі өткен берешекті өндіріп алудың нақты нормативтік-құқықтық 

актілерін әзірлеу, осы нормативтік құқықтық актілер негізінде бизнес-процестерді 

автоматтандыру, олардың орындалуына жауапты тұлғаларды іріктеу және осы талаптардың 

сақталуын тұрақты бақылау қажет. ережелер. Қызметкер орындайтын күнделікті 

операцияларға көптеген тапсырмалар кіреді. Мысалы, мерзімі өткен қарызға қатысты ол 

борышкерге қоңырау шалуы немесе хат жазуы, пошта арқылы талап арызын жіберуі, алу 

фактісін тексеруі, құжаттар пакетін дайындауы және т.б. Цифрлық технологияларды енгізу 

күнделікті күнделікті операцияларды дұрыс реттілікпен және уақытында орындауды тиімді 

автоматтандыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, мұндай технологияларды пайдалана 

отырып, контрагенттерге электрондық хаттар жіберуге, борышкерлерге автоматты түрде 

қоңырау шалуға және талап қою үшін құжаттар пакетін жинауға болады. Осы жүйелердің 

көмегімен қарыздарды бақылау және өндіріп алу процесін әрбір ұйымның ерекшеліктері 

мен қажеттіліктеріне сәйкес реттеуге болады.  

Осылайша, менеджмент жүйесі қарызы жинақталған борышкерлерді дербес 

анықтайды және өндіріп алу шараларын қабылдауды талап етеді. Ол өз бетінше өндіріп алу 

бойынша қадамдар тізімін қалыптастырады және ұйым қызметкерлеріне іс-шаралар 

жоспарын береді, барлық кезеңдерді бақылайды және әрбір контрагент бойынша егжей-

тегжейлі есеп береді, атап айтқанда әрбір борышкер бойынша жұмыс қай кезеңде. Сонымен 

қатар, ол жалпы ұйым бойынша дебиторлық берешектің жай-күйін бағалайды және 

қарызды өндіріп алудың әртүрлі әдістерінің тиімділігін талдайды. Әрбір контрагент 

бойынша егжей-тегжейлі есеп қызметкерлердің тәртібінің орындалуын бақылауға және 

дебиторлық берешекпен жұмыс сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

Көптеген ұйымдар дебиторлық берешекті есепке алу мен бақылауға мүмкіндік 

беретін кең таралған бағдарламаларды пайдаланады, олар MS Excel және 1С: Бухгалтерлік 

есеп 8.3. MS Excel артықшылығы - орнату мен пайдаланудың қарапайымдылығы, 

пайдаланушы көргісі келетін кез келген деректерді қосу мүмкіндігі және контрагенттер 
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бойынша жиынтық есептерді құру. Қажет болған жағдайда ақпаратты қабылдауды 

жеңілдету үшін деректерді визуализациялауды орындауға болады [3].  

Өз кезегінде, 1С: Бухгалтерлік есеп 8.3 бағдарламасы бухгалтерлік есепте маңызды 

артықшылықтарға ие, сондықтан оның жұмысында біздің еліміздегі көптеген ұйымдарда 

танымал. Артықшылықтарының бірі ақпараттық жүйенің басқа қолданбалармен тиімді 

интеграциясында жатыр. Бұл процесс бағдарламада қазіргі заманғы деректер алмасу 

механизмінің болуына байланысты жүзеге асырылуы мүмкін. Ол арнайы қондырмаларсыз 

бухгалтерлік операциялар бойынша деректерді қабылдауға және беруге мүмкіндік береді. 

Ұйымның жұмыс істеуінің осы кезеңінде жоғарыда сипатталған бағдарламалар 

ағымдағы операцияларды жүргізуде айтарлықтай жақсы жұмыс істейді. Дегенмен, уақыт 

өте келе сатып алушылар саны артуы мүмкін, сонымен қатар ірі тұтынушылармен жаңа 

мәмілелер жасалуы мүмкін. Осылайша, ұйымға ақпараттың үлкен көлемін өңдей алатын 

және көптеген деректерді «қолмен» енгізу қажет болғандықтан жиі жіберілетін қателерді 

жоя алатын күрделірек, күрделі жүйе қажет болуы мүмкін. Бұл ұйым үшін арнайы 

әзірленген бағдарламалар немесе бухгалтерлік операцияларды жүргізу үшін қолданыстағы 

бухгалтерлік есеп жүйесіне енгізілген модульдер болуы мүмкін [4].  

Мысалы, «Галактика. DIRECTUM Prestima модулі». Prestima-ның сөзсіз 

артықшылығы - ұйымда бұрыннан қолданылған бағдарламаларға біріктіру мүмкіндігі, яғни 

бағдарламаның толық нұсқасын сатып алудың қажеті жоқ. Осының бәріне қарамастан, оны 

төмен деп атауға болмайды, өйткені бұл кең мүмкіндіктері бар толық тәуелсіз тиімді жүйе. 

Directum Prestima жүйесі компанияға дебиторлық берешекті басқарумен тікелей 

байланысты мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.  

Компаниялар әртүрлі себептермен тоқтату тізімдерінде пайда болуы мүмкін, 

мысалы, ұйым өте кешіктіруде немесе белгілі бір компаниялар үшін тасымалдау шегінен 

асып кеткені немесе клиенттің қаржылық жағдайының нашарлауы туралы ақпарат 

алынғаны байқалады. ; хабарламалар – дебиторлық берешекті басқаруға бағытталған 

функциялардың бірі, онда хабарлама, ескерту және контрагенттер үшін қиын 

жағдайлардың туындау мүмкіндігі, мысалы, несиелік лимиттен, оның ішінде компанияны 

тоқтату тізімінде асыру немесе азайту жүзеге асырылады.  

Әрбір клиент үшін жеке-жеке немесе клиенттердің белгілі бір тобын анықтау үшін 

ұсынылатын әрекеттер тәртібін басшылыққа ала отырып, оқиғаларды құру мүмкіндігі бар; 

дебиторлық берешекті талдау – жүйенің бұл функциясы кәсіпорында бар дебиторлық 

берешекті олардың көлемі, кешіктірулердің болуы және олардың мерзімі, дебиторлар, 

жауаптылар және т.б. бойынша талдауға мүмкіндік береді. Мұндай аналитикаға қол жеткізу 

ұйымда басқару шешімдерін тікелей қабылдайтын қызметкерлермен ғана шектелуі мүмкін. 

Сонымен қатар «Галактика. DIRECTUM Prestima модулі ”, Microsoft Dynamics AX / 

Microsoft Dynamics NAV немесе Oracle Credit-to-Cash жүйелерін де қарастыруға болады. 

Функционалдық мүмкіндіктері бойынша олар жоғарыда сипатталған бағдарламаға өте 

ұқсас, өйткені оларда Prestima-ға ұқсас функциялар бар.  

Барлық жүйелердің үлкен артықшылығы дебиторлық берешекті есепке алу және 

талдау процесін толық дерлік автоматтандыру болып табылады. Есептік және 

аналитикалық әрекеттердің көпшілігі осы бағдарламалардың құрылымына ендірілген, бұл 

қызметкерлердің уақытын үнемдеуге және осы уақытты басқа маңызды операцияларды 

орындауға бағыттауға мүмкіндік береді. Мысалы, қарыздың өтелу мерзімін автоматты 

түрде бақылауға болады. Бұл келесі жолмен жүзеге асырылады: жүйе клиентке де, 

ұйымның өзіне де кідірістің бар екендігі туралы хабарлама жіберу арқылы сыни кідіріс 

туралы сигнал береді. Дегенмен, ұйымның әрқашан бизнес-процестерге жылдам араласу 

және реттеу мүмкіндігі бар, бұл да маңызды плюс [5]. 

Төлем күнтізбесіне интеграция компанияның бухгалтерлік операцияларын басқару 

жүйесінің қызықты нұсқасы болуы мүмкін. Әрбір контрагент үшін төлемдер мерзімі 

компанияның төлем күнтізбесіне енгізілген, бұл ақша ағындарын болжауға және 

жоспарлауға үлкен көмектеседі. Дебиторлық берешекті басқаруға арналған Microsoft 
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Dynamics AX/Microsoft Dynamics NAV және Oracle Credit-to-Cash бағдарламаларының 

жалғыз кемшіліктері бүкіл жүйенің толық лицензияланған нұсқасын сатып алған кезде ғана 

қол жетімді болуы мүмкін, өкінішке орай, сіз мұны алмайсыз. жеке дебиторлық берешек 

модулін пайдалана білу.  

Дегенмен, ұйымның осы бағдарламалардың барлық функцияларын пайдаланудан 

алатын әсері оның құнын толығымен ақтайды.  

Қорытындылай келе, егер бизнестің көлемі мен дебиторлық берешек сомасы 

жеткілікті әсерлі болса, бұл бағдарламалар кез келген ұйым үшін бухгалтерлік есеп пен 

талдау үшін шынымен тиімді болуы мүмкін деп нақты айта аламыз. Дегенмен, жаңа 

жүйелерді енгізудің кемшілігі бар, өйткені компания мұндай жүйеге көшу немесе оны 

қолданыстағы басқарушылық есеп жүйелеріне біріктіру үшін айтарлықтай күш салуы 

керек. Бірақ мұндай бағдарламаларды пайдаланудың ықтимал оң әсері оларды іске асыру 

шығындарынан асып түсуі мүмкін. 

Дебиторлық берешекпен жұмысты автоматтандыруды енгізу оның табыстылығын 

орта есеппен 30-40%-ға арттыруға мүмкіндік береді. Бұл өсім контрагенттер туралы үлкен 

көлемдегі деректерді өңдеу уақытын қысқарту және дер кезінде шаралар қабылдау арқылы 

қол жеткізіледі. Сонымен қатар, мұндай өсім төлемді кешіктірген жағдайда жүйенің 

жөнелтілімдерді автоматты түрде блоктауына байланысты болуы мүмкін. Клиенттер 

тауарсыз қалғысы келмейді, сондықтан қарыздарын тез өтейді [3].  

Бүгінгі таңда автоматтандыру жүйелері дамуын жалғастыруда, нарықта әртүрлі 

интерфейстері мен функционалдығы бар жаңа опциялар пайда болады. Жалпы және арнайы 

мәселелерді шешетін жаңа өнімдер пайда болады. Мұндай жүйелерді енгізу ұтымды 

басқару шешімдерін қабылдау уақытын айтарлықтай қысқартуға әкеледі. Оның үстіне 

борышкердің жеке деректеріне қол жеткізу және оларды онлайн режимінде талдау 

мүмкіндігі бар. Іске асыру менеджерге де, қызметкерлерге де тиімді.  

Қызметкерлер үшін артықшылықтар вексельдермен жұмыс істеудің ыңғайлылығы, 

қажетті ақпаратты жылдам іздеу, тапсырмаларды автоматты түрде еске салу, қолмен 

орындалатын қадамдарды азайту және тапсырмаларды оңай жоспарлау. Менеджер үшін 

артықшылықтар қызметкерлердің жұмысын бақылау мүмкіндігінен, жүйеден деректерді 

жоғалту және жою мүмкін еместігінен, өндірістің барлық кезеңдерінде жинау процесін 

жеделдетуден және жедел басқарудың онлайн есеп беруінен тұрады. 
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Бухгалтерлік есепті автоматтандыру бағдарламалық қамтамасыз ету кез келген 

бизнес үшін негізгі құрылыс материалы болып табылады. Әсіресе цифрлық экономика 

дәуірінде бухгалтерлік есеп процестерін автоматтандыруға арналған қосымшаларды 

пайдалану арқылы қанша ақша мен уақытты үнемдейтініңізді елемеу мүмкін емес. 

Сонымен қатар, қаржы мамандары автоматтандырудың тағы бір ерекшелігін - тәуекелді 

азайтуды атап өтеді. Біріншіден, кез келген процесті автоматтандыру пайдаланушы 

қатесінің ықтималдығын азайтады. Екіншіден, типтік есеп тапсырмаларын автоматтандыру 

есептерді нақты уақыт режимінде қарау мүмкіндігін ашады. Бұл қаржы топтары әлеуетті 

проблемаларды анықтай алады және олар әлі де шамалы болған кезде оларды шеше алады 

дегенді білдіреді.  

Дербес ЭЕМ-нің дамуына байланысты кәсіпорындарда бухгалтерлік есеп жүйесін 

автоматтандыру 90-жылдардан бастап есептеу орталығынан, жүйені автоматтандыру 

бөлімдерінен тікелей бухгалтердің жұмыс орнына берілді. Содан бері бухгаптерлік есеп, 

қазіргі экономика жағдайында кәсіпорындардың барлық меншік формалары мен 

мөлшерлерінің қаржы-шаруашылык, қызметі жайлы ақпараттарын тіркеудегі, өңдеудегі 

және сақтаудағы кәделі экономикалық пән болып отыр. Қазіргі кезде қазақстандық, 

шетелдік, ресейлік фирмалар ірі және шағын кәсіпорындарға бағытталған ең озық үлгідегі 

жаңа технологияға негізделіп жасалған кешендік бухгалтерлік программаларды ұсынуда. 

Мұндай өнімдерді жасаушы фирмалар АйТи, Галактика, Диц ІС:, Парус, Информатика, 

Инфрософт, Инфин, Инэк, КомТех+, Ланкс, ЛокИС, Цефей, Никос-софт, Гарант, 

Консультант, Кодекс және басқалар әр түрлі кәсіпорындарға арналған талдау мүмкіндіктері 

мол кешендік бухгалтерлік программалар жасауға зор көңіл бөлуде. Мұндай 

программаларға 1994 жылдан бастап дамыған: ЛУКА-ПРО, ГАЛАКТИКА, 1С: Бухгалтерия, 

ТСВ БУХГАЛТЕРИЯ, SОlOМОN 4, Алтын, (ВЕ-2), Турбо Бухгялтер, КОМТЕХ және тағы 

басқалар жатады. 

Кез келген кәсіпорында бухгалтерлік есепті автоматтандыру, онда бухгалтерлік 

программалар жүйесін жасау деген сөз. Қазіргі уақытта сондай программалық жүйелерді 

жасауда, кәсіпорынның өз күшімен программалық кешендер жасау емес, автоматтадыру 

мәселелерін тиімді шешетін дайын программалық өнімдерді сатып алуда. Алайда 

осындай программалар кәсіпорынның барлық ерекшеліктерін (қызмет аясын, ұйымының 

көлемін, автоматтандыруға қойылатын талаптарды) қанағаттандыра алмайды, сондықтан 

олар параметрлік икемге келтіру үшін үлкен резервпен жасалады және программаның 

негізгі сипаттамаларын кеңінен түрлендіруге қосымша мүмкіндіктер береді. Осыған 

байланысты программалық кешенді нақты   жұмыс   жағдайына бейімдеу қажеттілігі 

туады. 

Бухгалтерлік программалардың құрылымы икемді және ашық жүйелі болуы керек. 

Бұл бухгалтерлік есеп саласында болатын өзгерістерге байланысты кез келген уақытта 

үлгіге (бухгалтерлік формаға) өзгеріс енгізе алады деген сөз. Бұл талаптар 

автоматтандырылатын объектілердің қатаң параметрленуі және модульдік принцип 

бойынша іске асырылады. 

Икемді түрге келтірудің біреселігі (ендіру сәтіне), жүйедегі пайдаланушылардың 

санын, физикалық құрылғылардың ерекшеліктері мен құрамын, қызмет көрсету барысында 

технологиялық ерекшеліктерін, сонымен қатар бухгалтерлік технологияның өзгеруін 

қамтамасыз етеді. Бухгалтерлік технологиялардың өзгеруіне байланысты (шоттар жоспары 
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және баланс құру алгоритмінің өзгеруі) икемді күйге келтіру ағымдағы болуы мүмкін, 

мұндай жағдайда оны бухгалтердің өзі жасай алады. 

Икемді күйге келтіру спекторына байланысты кәсіпорындағы программалық 

өнімнің бейімделуі және енгізілуі 1-2 айдан 3 жылға дейін, кейде менюді күйге келтіру, есеп 

беру формасын жасаудан бастап мүлдем жаңа программалық модуль жасауға дейін 

өзгереді. Жүйені икемді күйге келтіруді шартты түрде келесі жұмыс мезетіне бөлуге 

болады: 

• Кәсіпорында қолданылатын шоттар жоспарын құру; 

• Талдамалы есеп жүргізуді ұйымдастыру; 

• Бастапқы қалдықтарды енгізу; 

• Алғашқы құжаттар жиынтығымен қамтамасыз ету; 

• Керекті бухгалтерлік проводкаларды құру; 

• Стандартты емес есеп беру үлгілерін құру. 

Қазіргі кезде әртүрлі меншік формаларындағы кәсіпорындарда бухгалтерлік есеп 

жүргізу деректерді компьютерлік өңдеусіз тиімділігі шамалы, сондықтан жаңа 

технологиялар негізінде бухгалтерлік программалар жасау жұмысының үлкен мәні бар. 

Бухгалтерлік есепті автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйелерді шартты 

түрде үш топқа бөлуге болады: 

- мини –жүйелер; 

- шағын және орта кәсіпорындарға арналған әр жақты (әмбебап) жүйелер; 

- ірі кәсіпорындарға бағытталған кешендік жүйелер. 

Мини-жүйелер айналымы шағын және жүйенің жұмыс істеу мүмкіндігіне 

қойылатын талаптары жоғары емес кәсіпорындарға арналған. Бұл жүйелерге БАС 

БУХГАЛТЕР, 1С:БУХГАЛТЕРИЯ және тағы басқалар жатады. Әр жақты (әмбебап) жүйелер 

терең талданыммен сипатталады және олар бухгалтерлік есептің барлық бөлігінде 

жүргізіледі. Мұндай жүйелерге ЛУКА-ПРО, 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ, ТСВ БУХГАЛТЕРИЯ, 

ПАРУС, Турбо Бухгалтер ЖАТАДЫ. 

Ірі кәсіпорындарға бағытталған ірі кешендік программалар мен жүйелер, жергілікті 

есептеу желісі мен есептің белгілі бір бөлігіне бағытталған: Негізгі құралдар, Банктік 

операциялар, Касса, Жалақы, Материалдар, Қойма және тағы басқа осы сияқты ЖОА-ның 

жиынтығын береді. 

Ақырында, автоматтандыру көптеген негізгі транзакцияларды компьютерлердің 

қолына беру арқылы ішкі алаяқтықты азайта алады. Мұндай бағдарламалық қамтамасыз 

етуді пайдалану жаңартылған шоттарды жүргізуге, кредиторлық және дебиторлық берешек 

деректерін минималды қателермен енгізуді жеңілдетуге және процесті жылдамдатуға 

көмектеседі.Шын мәнінде бағдарламалық құралдағы конфигурация қаржылық есептерді 

белгіленген бухгалтерлік есеп принциптеріне сәйкес жүргізуге көмектеседі. 

Тағы бір қажеттілік Бухгалтерлік есепте жасанды интеллектке мүмкіндік беру 

тұтынушылар арасында өсіп келе жатқан нарық сұранысы болып табылады.Бәсекелестік, 

тұтынушылар, транзакция көлемінің ұлғаюы және басқа да факторлар қазір бизнесті 

инновациялар мен жаңа стратегиялардың шегіне итермелейді.Сыртқы талаптар 

операциялық тиімділікті арттыруға, табыстылықты арттыруға және 

тұрақтылық.ресурстарды басқару - Қоршаған орта қаржы және есеп бөлімдерінде тұрақты 

шешімге итермелейді, ал бухгалтерлік есепті автоматтандыру практикалық шешім болып 

табылады.  

Бухгалтерлік есепті автоматтандыруды қосудың тиімділігін түсінгеннен кейін, сіздің 

бизнесіңіз үшін қандай бағдарламалық құралдардың ең жақсысы туралы ойлануды бастау 

керек. Дұрыс құралды таңдау осы қолданбалардың әрқайсысының не істейтінін, олардың 

қалай жұмыс істейтінін және олардың нақты жағдайыңызға сәйкес келетінін түсінуді 

білдіреді.  

QuickBooks - шағын бизнестің бухгалтерлік бағдарламалық қамтамасыз ету 

индустриясының шыңы. Соңғы жылдары Intuit-тің нарықтағы үлесін төмендете бастаған 
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бәсекелестердің ағынына қарамастан, ол ондаған жылдар бойы осы салада үстемдік етті. 

Бұл платформа жұмыс үстелі және онлайн нұсқаларында келеді, ол үшін жақсы икемділік 

дәрежесін қамтамасыз етеді. QuickBooks көптеген әртүрлі пішіндерде қол жетімді. , арзан, 

бірақ өте шектеулі өзін-өзі жұмыспен қамтығандардан салыстырмалы түрде сенімді (бірақ 

айтарлықтай қымбатырақ) Enterprise пакетіне дейін. Бұл өте шағын бизнеске QuickBooks 

бағдарламасының негізгі нұсқасынан бастауға және олар өскен сайын жаңартуға мүмкіндік 

береді. Шот-фактураны автоматтандырудың тамаша құралы. үлгілерді жасау және кесте 

бойынша шот-фактураларды жасау QuickBooks бағдарламасының ең маңызды кемшілігі 

қорларды басқаруға сенімді қолдаудың жоқтығы болуы мүмкін [quickbooks.intuit.com 

ресми порталы].  

Xero - шағын бизнес бағдарламалық қамтамасыз ету жинағы. Алдыңғы қолданбадан 

айырмашылығы, xero-да барлық 50 штат үшін қол жетімді жалақыға салық салу құралдары 

жоқ (әлі) Find & Recode кеңесшісі пайдаланушыларына бір уақытта бірнеше 

транзакцияларды өзгертуге мүмкіндік береді, бұл Xero-ның кірістірілген жүйесі жоқ 

осындай өзгерістерді жасауға кететін уақытты айтарлықтай қысқартады. уақытты бақылау 

құралдары мен жобаны басқару, бұл оны қызмет көрсету кәсіпорындары үшін біршама 

пайдалы етеді (бірақ мұндай құралдарды кірістірілген қолданбалар арқылы алуға болады) 

[www.xero.com].  

FreshBooks және FreshBooksClassic жеке кәсіпкерлер мен микро-бизнестерге 

арналған. Платформа бұл бизнес үшін, әсіресе шот-фактуралар үшін жақсы жұмыс істейді, 

бірақ ірі бизнеске қажет мүмкіндіктер жоқ (мысалы, тауарлық-материалдық қорларды 

бақылау және тұтынушылардың егжей-тегжейлі жазбалары). негізгі есеп тапсырмаларын 

автоматтандыруға көмектесу - мысалы, белгілі бір күннен кейін төленбеген шот-

фактуралар үшін автоматты еске салғыштарды орнатуға болады. Бағдарлама қос енгізуді 

пайдаланбайды [www.freshbooks.com].  

Zoho Books – ең арзан бұлттық бухгалтерлік бағдарламалық қамтамасыз ету 

пакеттерінің бірі, сонымен қатар пайдаланушыға ыңғайлы. Дегенмен, оның жалақыны 

біріктіру және реттелетін есеп беру опциялары сияқты маңызды мүмкіндіктері жоқ. 

Сондықтан ол бухгалтерлік есептің негізгі функцияларында, атап айтқанда, түгендеуде. 

басқару (бұл ұқсас бағасы бар бәсекелестер үшін әлсіз нүкте) .ZohoBooks-те «жұмыс 

процесі» деп аталатын таңғажайып автоматтандыру мүмкіндігі де бар, ол негізінен 

пайдаланушыларға тапсырмаларды тағайындау немесе белгілі бір оқиғалар орын алған 

кезде хабарландырулар жіберу үшін конфигурацияланатын макростар болып табылады 

[www. zoho.com/books/].  

ScaleFactor нақты уақытта қаржылық деректерді өңдеу және жіктеу, 

транзакцияларды Xero немесе QuickBooks нұсқасына түрлендіру және есептерді автоматты 

түрде жеткізу арқылы күрделі бухгалтерлік есеп тапсырмаларын автоматтандырады. 

Пайдаланушылар виртуалды контроллерлер мен арнайы тіркелгі менеджерлерінің 

қолдауына қол жеткізе алады. Машиналық оқытуды пайдалана отырып, ScaleFactor 

талдауға тағы бір қадам жасайды. деректерді және оны бизнесіңіз үшін пайдалы ақпаратқа 

айналдыру. Премиум қондырмалары жалақы, шот төлеу, шотты басқару, қолма-қол ақшаны 

болжау, салықты тапсыру және есеп беру үшін қолжетімді [scalefactor.com].  

Бухгалтерлік есепті автоматтандыруға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді 

бағалау кезінде ескеру қажет бірнеше ойлар бар. Біріншіден, бұлттық есептеулер көптеген 

салаларда баға жетпес. POS жүйелері қонақтар туралы ақпаратты сақтау, түгендеуді 

қадағалау және сатылымдарды мұрағаттау үшін деректердің үлкен көлемін пайдаланады. 

Бұлтқа негізделген түгендеуді автоматтандыру бағдарламалық құралы POS жүйесіне 

компьютерлердің кең желісінің қуаты мен сақтауына қол жеткізуге мүмкіндік береді.  

Егер екі компьютер бір компьютерден жақсы болса, миллиондаған компьютер екіден 

жылдамырақ.  Бұлтқа негізделген есепке алуды автоматтандыру деректеріңіздің сайттан 

тыс жерде қорғалғанын білдіреді. Сату орнында немесе интернет қосылымында бірдеңе 

болса, бұлтқа негізделген бағдарламалық құрал ақпаратыңызды қауіпсіз және пайдалану 
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үшін қолжетімді етіп сақтайды. Екіншіден, бухгалтерлік бағдарламалық құралдағы 

машиналық оқыту мәлімдемелерді автоматты түрде сұрыптауға көмектеседі, тіркелгі 

кодтарын ұсынады және қайталанатын деректерді қайда орналастыру керектігін ұсынады. 

Пайдаланушылар машиналық оқыту бағдарламалық құралымен жұмыс істеуді 

жалғастырған сайын, сіз қабылдаған шешімдер бағдарламалық құралдағы алгоритмдерді 

қалыптастырады. оқыту мүмкін болады. процестің бірнеше кезеңдерін байланыстыратын 

жұмыс процесін автоматтандыруды ұсыну. Үшіншіден, жасанды интеллект күнделікті 

тапсырмаларды автоматтандырып, бизнес иелеріне айтарлықтай уақытты босатады. 

Қазіргі уақытта аудит шығындары, ықтимал несиелердің тәуекелдерін бағалау және 

жауап беру сияқты белгілі бір негізгі тапсырмаларды орындай алатын AI бар. 

тұтынушылардың бірқатар сұрақтары. Және, ең соңында, интеграция: автоматтандырылған 

бухгалтерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді банкпен, Fintechs және басқа 

орталықтандырылмаған төлем әдістерімен немесе қаржы институттарымен 

байланыстыруға болады.Бағдарламалық құрал әдетте клиентке төлем жасауға және 

сатушыға төлем алуға мүмкіндік беретін кірістірілген интерфейске ие. Одан кейін ол 

автоматты түрде осы ақпаратты сәйкес бухгалтерлік есеп регистрлерімен 

салыстырады.Бухгалтерлік кітаптардағыдай жазбалар.  

Автоматтандыруды пайдаланудың басқа артықшылықтары мыналарды қамтиды: 

1. Дұрыс талдаулар мен есептер Ұйымдастыруды жеңілдету және есеп 

айырысуларды жылдамдатумен қатар, автоматтандыру нақты қаржылық ақпаратты 

ұсынуды және таратуды жеңілдетеді. Есептер ішкі және сыртқы қажет болуы мүмкін кез 

келген адамға беріледі. Бұл жазбаларды тексеруді және салыстыруды жеңілдетеді. 

Сонымен қатар, ол дәлірек тренд талдауын, ауытқуды анықтауды және болжамдылықты 

қамтамасыз етеді. Сондықтан бухгалтерлер өз жұмысын аз күш-жігермен, көбірек 

дәлдікпен орындай алады және қаржылық шешімдерді тезірек қабылдай алады, өйткені 

олардың нақты қаржылық есеп пен ақпаратқа қол жеткізуі жақсы.  

2. Қауіпсіздік Бухгалтерлік есепті автоматтандыру сіздің деректеріңіз бен 

жазбаларыңыздың мүмкіндігінше қауіпсіз сақталуын қамтамасыз ету үшін шифрлаумен 

және кеңейтілген қауіпсіздік мүмкіндіктерімен бірге келеді. Қорытындылай келе, 

автоматтандыруды арттыру әкімшілік және деректерді енгізу тапсырмаларын азайта 

отырып, ақша мен уақытты үнемдеуі керек.Бухгалтерлік есепті автоматтандырумен 

сәтсіздікке ұшыраудың жалғыз жолы - оны бизнеске мүмкіндігінше тез қоспау.  
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В связи с динамичным развитием экономики страны, ее интеграцией и постоянным 

взаимодействием Казахстана с международным сообществом, необходимо постоянное 

совершенствование качества и доступности финансовой информации  Казахстана, что 

непременно ведет к переходу на международные стандарты бухгалтерский учет и 

составление финансовой отчетности.  При этом переход на МСФО юридических лиц 

невозможно обеспечить без мониторинга за соблюдением требований законодательства о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности.  

В целях совершенствования системы бухгалтерского учета и отчетности в 

государственном секторе нужно провести подготовку основы для создания системы 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственных учреждениях, 

соответствующей международной практике, в частности: изучить международную 

практику и проанализировать возможности и способы ее применения в государственных 

учреждениях,  разработать и принять нормативные правовые акты, создать программный 

продукт, начать обучение составителей, пользователей финансовой отчетностью, внешних 

и внутренних аудиторов.  Также все аудиторские организации осуществляют свою 

деятельность в соответствии с  международными стандартами аудита, содержит задачу по 

обеспечению соблюдение  аудиторскими организациями требований международных 

стандартов. 

В Казахстане на законодательном уровне урегулированы вопросы применения 

Международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО) и Международных 

стандартов аудита (далее – МСА). Предприятия малого и среднего бизнеса осуществляют 

ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с 

Национальными стандартами финансовой отчетности. Созданы условия для 

распространения МСФО и МСА на территории Республики Казахстан.  

Роль бухгалтера сильно изменилась за последние десять лет, увеличив требования к 

ней особенно в тех областях, где применение бухгалтерского решения остается важным и 

решающим. Возросло понимание значения профессионального бухгалтерского 

образования, опыта, знаний и их применения, а также увеличившихся потребностей в таких 

областях, как управление, планирование, технология. Это также подчеркивает важность 

непрерывного профессионального 

образования бухгалтеров с точки зрения необходимости постоянно поддерживать 

высокий уровень компетентности и профессионализма. 

Основными направлениями совершенствования системы подготовки и повышения 

квалификации кадров в рассматриваемой области являются: 

- развитие и совершенствование системы профессиональной сертификации 

бухгалтеров, аккредитованной уполномоченным органом по вопросам бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности;  

- обеспечение соответствия учебных программ подготовки профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов соответствующим международным программам; 

- введение обязательной профессиональной сертификации главных бухгалтеров 

организаций публичного интереса; 
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- переориентация учебных программ средних и высших учебных заведений, а также 

программ подготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов на углубленное 

изучение МСФО и формирование навыков применения их на практике; 

- обновление и разработка нового учебно-методического обеспечения по МСФО в 

образовательном процессе для обучающихся бухгалтерскому учету и аудиту. 

Основная направленность на среднесрочную перспективу касается усиления 

качества контроля финансовой отчетности. Для этого делается основной упор на развитие 

независимого квалифицированного аудита.  

Законом РК «Об аудиторской деятельности» предусмотрен комплекс мер, 

направленных на повышение качества аудита и общественного доверия к аудиторской 

профессии. Прежде всего, речь идет об укреплении аудиторской профессии, развитии ее 

саморегулирования и повышении профессиональной квалификации аудиторов. Также, для 

повышения конкурентоспособности отечественного аудита Законом предусмотрен полный 

и безоговорочный переход на международные стандарты аудита. 

В рамках реализации вышеуказанных задач, основной акцент будет делаться на 

повышение квалификации отечественных аудиторов, защиту интересов пользователей 

финансовой информации, которая, в первую очередь, должна подтверждаться 

высококвалифицированным аудитором, а также упорядочения основ функционирования 

института аудита.  

Основными направлениями совершенствования системы аудита мы видим:  

- введение в учебные программы средних и высших учебных заведений изучение 

МСА и умение применения их на практике; 

- развитие и совершенствование системы повышения квалификации практикующих 

аудиторов (в том числе в области МСФО) аккредитованной профессиональной аудиторской 

организацией;  

- действенный контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций со 

стороны аккредитованных профессиональных организаций;  

- эффективная система государственного надзора за аудиторской деятельностью;  

- соблюдение аудиторами и аудиторскими организациями основных принципов 

аудита, Кодекса профессиональной этики. 

Главными в их деятельности должны быть вопросы, которые волнуют 

профессиональное сообщество и общество в целом: состояние корпоративного управления, 

налогообложения, эффективный переход на Международные стандарты финансовой 

отчетности и аудита. Это все сфера деятельности саморегулируемых профессиональных 

организаций. Для этого Законом предусмотрено создание множества профессиональных 

аудиторских организаций, которые создадут благоприятную конкурентную среду, что в 

свою очередь будет способствовать повышению качества аудиторских услуг.  

Не меньшее значение для успешного развития профессии имеет и государственный 

надзор за аудиторской деятельностью. Чтобы эта профессия развивалась не сама для себя, 

не по тем законам, которые она исключительно для себя изобрела, а с тем, чтобы развитие 

этой профессии отвечало общественным интересам. Этот вопрос имеет достаточно 

большое значение не только для Казахстана, он получил серьезное как теоретическое, так 

и практическое развитие в большинстве ведущих стран мира. Поскольку результаты 

аудиторской проверки являются основой множества экономических решений, аудиторская 

деятельность достаточно жестко регулируется во всех странах.  

Описанные меры по совершенствованию аудита создают основу для дальнейшего 

поступательного развития аудиторской профессии.  

Реформирование бухгалтерского учета государственного сектора является 

объективной необходимостью, связанной с возможностью выполнения одной из задач, 

обозначенной Президентом страны - создание прозрачной и ясной системы управления 

активами государства.      
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Цель реформирования бухгалтерского учета в государственных учреждениях – это 

формирование полных и всеобъемлющих данных об операциях и состоянии 

государственного сектора, формирование транспарантной  и сопоставимой финансовой 

отчетности, объективно отражающей данные об активах, обязательствах и результатах 

деятельности государственного сектора.  

Изучение международных стандартов финансовой отчетности для общественного 

сектора (далее – МСФООС) и анализ возможностей и способов их внедрения в 

государственных учреждениях позволит составить баланс активов и обязательств 

государственного сектора, эффективно контролировать финансовые ресурсы страны.   

Принимая во внимание практику внедрения МСФО в практику бухгалтерского учета 

хозяйствующих субъектов Казахстана, продолжавшейся на протяжении многих лет, 

целесообразно реформирование системы бухгалтерского учета государственных 

учреждений по переходу на МСФООС проводить поэтапно. 

На первом этапе необходимо проведение анализа бюджетного законодательства о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности на возможность разработки стандартов 

финансовой отчетности для государственного сектора, либо внедрения международных 

стандартов финансовой отчетности для государственного сектора в рамках разработки 

методики баланса активов и обязательств государства. 

Кроме того необходимо:   

- изучение наилучшего опыта по внедрению и использованию МСФООС в 

международной практике;  

- проведение анализа бюджетного законодательства на соответствие требованиям 

МСФООС;  

- определение метода, применимого для государственного сектора Казахстана, т.к. 

МСФООС предусматривают кассовый метод и метод начисления; 

- обучение и подготовка квалифицированных кадров в рамках перехода на 

МСФООС; 

- разработка нормативно-правовой базы по переходу на МСФООС.  

Таким образом, предполагаются следующие мероприятия по дальнейшему развитию 

бухгалтерского учета аудита в Казахстане: 

- обеспечение принятия проектов Законов Республики Казахстан «О бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности»;  

- разработка упрощенных стандартов финансовой отчетности для субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

- активизация участия профессиональных общественных объединений в развитии и 

регулировании бухгалтерской и аудиторской профессии; 

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации кадров 

бухгалтерского учета и аудита, а также пользователей финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами;  

- развитие международного сотрудничества в области бухгалтерского учета и 

аудиторской деятельности;  

- расширение сферы контроля на качество финансовой отчетности подготовленной 

по МСФО;  

- совершенствование бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе 

и переход на стандарты, соответствующие международным требованиям.  
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В условиях активно развивающихся рынков и перманентно увеличивающегося 

объема субъектов экономической деятельности в различных отраслях и направлениях, 

наиболее актуальной становится возможность использовании инструментов и методов 

быстрого и качественного анализа их деятельности для принятия необходимых 

управленческих и инвестиционных решений. 

Такую возможность призван предоставить экспресс-анализ, представляющий собой 

способ изучения состояния и оценки результатов деятельности предприятия на основе 

наиболее значимых параметров, позволяющих установить его характеристику, избегая 

излишних затрат времени и средств. 

Целью проведения экспресс-анализа финансовой отчетности является определение 

финансового положения и состояния компании, а именно динамика доходов и расходов, 

структуры активов и пассивов. Этот вид анализа более подходит для стадии планирования 

проверки, так как здесь предполагается определить ее масштаб, стратегию и сроки [1]. 

Экспресс-анализ дает наглядную и простую оценку финансового состояния 

организации, а также позволяет увидеть динамику ее развития. Смысл экспресс-анализа 

заключается в отборе небольшого количества показателей и постоянном отслеживании их 

динамики. Отбор таких показателей субъективен и производится аналитиком 

самостоятельно [2].  

Результатом экспресс анализа является отчет, содержащий выводы по результатам 

исследования имеющихся данных о состоянии и результатах деятельности предприятия. 

При необходимости экспресс-анализ может быть дополнен детализированным анализом, 

обосновывающим сформулированные в отчете итоги. 

Основным источником информации для финансового анализа деятельности 

предприятия служит его утвержденная финансовая отчетность. Согласно законодательству 

Республики Казахстан финансовая отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс; 

отчет о прибылях и убытках; отчет о движении денежных средств; отчет об изменениях в 

капитале; пояснительную записку [3].  

Для достижения цели экспресс-анализа финансово-хозяйственной деятельности, а 

именно получение оперативной, наглядной и простой оценки финансового благополучия и 

динамики развития хозяйствующего субъекта, выполняется соответствующий комплекс 

аналитических процедур, последовательность которых включает: 

− просмотр отчета по формальным признакам; 

− ознакомление с учетной политикой предприятия и заключением аудитора; 

− выявление «больных» статей в отчетности и их оценка в динамике; 

− ознакомление с ключевыми индикаторами; 

− чтение пояснительной записки (аналитических разделов отчета); 
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− общая оценка имущественного и финансового состояния по данным баланса; 

− формулирование выводов по результатам анализа [4]. 

В целом все указанные аналитические процедуры можно объединить в 3 основных 

этапа проведения экспресс-анализа: 

1 этап: «Подготовительный» – включает в себя оценку финансовой отчетности 

предприятия по формальным и качественным признакам, в частности оцениваются объем 

и качество отчетности, удобство ее структурирования, наличие минимального набора 

требуемых отчетных форм, наличие и полнота аналитических расшифровок, доступность и 

трактуемость приводимых аналитических индикаторов и т. п. 

На данном этапе выявляют несоответствие прямых и косвенных контрольных 

соотношений между показателями. Прямое контрольное соотношение – это когда один и 

тот же показатель указан в разных формах отчетности. Например, величина уставного 

капитала на начало (конец) года приводится в отчете об изменении капитала и в 

бухгалтерском балансе. Косвенное контрольное соотношение – когда один показатель 

является результатом несложных арифметических действий между показателями одной 

или нескольких форм отчетности [5]. 

На этом же этапе происходит ознакомление с учетной политикой предприятия и с 

заключением аудитора.  

Учетная политика - конкретные принципы, основы, общепринятые условия, правила 

и практические подходы, применяемые организацией при подготовке и представлении 

финансовой отчетности [6].  

Статьей 8 Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» определено, 

что руководство или ИП согласовывает и (или) утверждает учетную политику [3]. В 

зависимости от выбранной учетной политики или в результате внесения в нее изменений 

могут существенно меняться показатели финансового состояния и финансовые результаты.  

Заключение аудитора – официальный документ, предназначенный для 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий 

выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального 

аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.  

Таким образом, основная цель первого этапа экспресс-анализа – оценить готовность 

информации к анализу.  

2 этап: «Аналитический» – предусматривает непосредственное чтение и анализ 

показателей и индикаторов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Делается 

это путем составления сводной таблицы с основными показателями в динамике: объем 

реализации, прибыль, прибыль на акцию, уровень дивидендов и др. Таблица нередко 

сопровождается графиками и аналитическими выкладками, а также сводом алгоритмов 

расчета.  

Также проводится Общая оценка имущественного и финансового состояния по 

данным баланса предполагается беглый просмотр баланса и оценка его структуры: 

изменение валюты баланса, доля внеоборотных активов, структура основных средств, доля 

заемных средств в валюте баланса, соотношение заемных и собственных средств (уровень 

финансового левериджа) и др. Некоторые из этих показателей могут приводиться либо в 

таблице ключевых индикаторов, либо в аналитической части отчета [7]. 

Как правило, одновременно с «чтением» отчетности применяются аналитические 

процедуры, связанные с такими элементами финансового анализа, как горизонтальный и 

вертикальный анализ отчетности. 

Горизонтальный анализ – это сравнение показателей отчетного периода с 

показателями прошлых периодов. При этом определяются отклонения абсолютные – в 

денежном измерителе и относительные – в процентах, долях. 

При применении горизонтального анализа необходимо учитывать следующее: 

а) его следует проводить, если имеется несколько анализируемых периодов, потому 

что в этом случае можно проследить за динамикой изменения средств и их источников; 
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б) такой анализ нецелесообразен в период инфляции, так как в таком случае 

увеличение какого-нибудь показателя связано с ростом цен, но никак не с масштабами 

производства. 

На стадии планирования горизонтальный анализ помогает выявить существенные 

изменения некоторых показателей, а также потенциальные риски, связанные с 

неправильным отражением в учете операций, а также риски несопоставимости показателей, 

отраженных в разные периоды времени. 

Вертикальный анализ определяет структуру показателей, вместе с тем выявляется 

влияние каждой позиции отчетности на результат в целом. Цель такого анализа – 

возможность проанализировать в целом посредством отдельных элементов, определить его 

структуру и все изменения в ней [8]. 

При проведении экспресс-анализа деятельности предприятия как правило 

рассчитываются ключевые индикаторы или показатели в виде финансовых коэффициентов, 

благодаря которым представляется возможным определить критические области 

отчетности и выявить узкие места, чтобы впоследствии разработать меры и рекомендации 

по устранению выявленных недочетов и упущений.  

Существует большое количество различных финансовых коэффициентов, 

используемых при анализе деятельности организаций, но все их можно сгруппировать в 

основные показатели: 

− показатели ликвидности – характеризуют способность организации 

трансформировать свои активы в ликвидные денежные средства; 

− показатели финансовой устойчивости – отражают соотношение 

собственных и заемных средств в источниках финансирования компании, т.е. 

характеризуют степень финансовой независимости компании; 

− показатели оборачиваемости – характеризуют эффективность управления 

активами и капиталом предприятия 

− показатели рентабельности – характеризуют степень прибыльности 

деятельность предприятия на единицу вложенных средств. 

Данные финансовые показатели рассчитываются в процессе анализа финансовой 

отчетности с использованием данных, представленных в основных формах отчетности – 

бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках.  

С учетом вышеизложенного, также возможно использование методов 

статистического анализа, применяя методы выборочного наблюдения, группировок, 

индексов, корреляции и регрессии, что существенно расширяет аналитические способы и 

приемы исследования. Например, выборочное наблюдение является основным источником 

получения статистической информации по отчетности, так как зачастую по причине 

невозможности проведения сплошных проверок анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности производится, ориентируясь на выборочные документы [9].  

3 этап: «Заключительный» – на данном этапе подводятся итоги с описанием 

полученных в результате анализа выводов о финансовом состоянии предприятия и 

результатах его деятельности за анализируемый период, систематизируются все 

выявленные положительные и отрицательные моменты с аргументированным 

обоснованием приводимой информации.  

Также на данном этапе формулируются предложения и рекомендации по 

оптимизации финансовой деятельности предприятия, улучшению его финансовых 

показателей и коэффициентов и возможный эффект в будущем. 

Помимо этого, по результатам экспресс-анализа в итоговом отчете отражается 

информация о достаточности полученных данных предприятия и целесообразности 

проведения более углубленного и расширенного анализа его деятельности. 

Таким образом, экспресс-анализ представляет собой достаточно эффективный 

инструментарий, позволяющий минимизировать время и затраты за счет формализации 
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аналитических операций, при этом обеспечить заказчиков необходимой управленческой 

информацией с достаточным уровнем качества. 
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Как и любая деятельность, процессы анализа и прогнозирования финансового 

положения организации связаны с рисками. В настоящее время выделено уже достаточно 

большое количество разнообразных рисков и их число постоянно растет. Это связанно с 

усложнением самого процесса деятельности предприятий, развитием конкуренции на 

рынке и рядом других факторов.  Так же важным моментом является усложнение структуры 

управления, что накладывает свой отпечаток на возможность возникновения риска. 

Ученые, изучающие данный вопрос, постоянно находят всё новые и новые виды рисков, в 

связи с чем их требуется классифицировать. Это делается для целей идентификации риска 

и более эффективного риск-менеджмента.  

Риск менеджмент является довольно-таки молодой, но динамично развивающейся 

наукой. Несмотря на свою новизну, он уже прочно занял своё место в структуре 

управления. Риск менеджмент так же занимается классификацией рисков и подразделением 

их на классы. Некоторые из них являются универсальными. Это риски, которым 

подвержены многие сферы деятельности. Но есть и особые риски, которые имеют место 

быть только в определённых сферах деятельности. Например, некоторые риски могут 

оказывать влияние только на банки или только на производственные предприятия [1].  
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Одним из основных вопросов, с которым сталкивается риск-менеджмент — это 

классификация рисков. Под этим подразумевается систематизация множества рисков на 

основании каких-то общих признаков, которые позволяют объединить риски в более 

крупные группы.  

Основными элементам, на основании которых производится классификация рисков 

являются:  

- время возникновения риска; 

- основные причины возникновения; 

- место возникновения; 

- возможные последствия; 

- сфера возникновения риска. 

По времени возникновения риски можно разделить на три группы. Это 

ретроспективные, текущие и перспективные риски. 

Как следует из названия – ретроспективные риски – это риски, возникшие в 

прошлом, текущие – это те, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время и 

перспективные – это вероятные будущие риски. Каждая из временных категорий имеет 

большое значение для целей анализа. Так, например, анализ ретроспективных рисков 

позволяет более точно прогнозировать текущие и перспективные риски. Поскольку 

анализировать прошедшие события легче, т.к. уже есть собранные материал, анализ 

ретроспективных рисков применяется наиболее часто. Но ограничиваться только им не 

стоит, поскольку анализ текущих рисков может дать больше результатов. Вместе с тем, на 

результатах анализа ретроспективных и текущих рисков мы можем сделать выводы о том, 

что нас ждёт в будущем, с какими рисками может столкнуться наше предприятие в 

дальнейшем. В этом заключается взаимосвязь процессов анализа и прогнозирования.  

Основных причин возникновения рисков несколько, и для удобства их можно 

сгруппировать в две большие группы. Это причины политического и экономического 

характера. Разнообразие видов риска здесь очень велико. Начиная с изменений в 

геополитической сфере, куда входят различные санкции, военные конфликты, закрытие 

государственных границ и прочее, до изменений в экономически отдельного предприятия 

или отдельной страны, куда может входить изменение структуры отраслей производства, 

изменение конъюнктуры рынка и прочее.   Постоянно возникают всё новые и новые виды 

рисков. Как правило связанные с введением санкций, изменениями цен на углеводороды и 

другие виды сырья, военными конфликтами и черными PR-акциями, направленными на 

дестабилизацию обстановки.  

По месту возникновения риски можно разделить на внутренние и внешние. Как 

следует из названия – внутренние риски возникают в следствии внутренних факторов, а 

внешние – внешних. Классификация здесь тоже достаточно обширна. Например, к 

внутренним рискам можно отнести риск неправильных или неэффективных 

управленческих решений, кадровые проблемы, проблемы вызванные недостаточной или 

избыточной ликвидностью. В общем это те факторы, которое находятся в сфере влияния 

компании. Внешние же риски, как следует из названия, находятся во внешней среде, и 

организация не способна напрямую влиять на них. Сюда можно отнести вышеописанные 

экономические и политический риски. Поскольку организация не способна влиять на 

величину, следует разработать комплекс мер по минимизации их воздействия на 

деятельность. 

По величине возможных последствий риски можно разделить на допустимые, 

критические и катастрофические. Как следует из названия – допустимый риск – это риск 

решения, в результате принятия или не принятия, которого предприятию грозит только 

потеря прибыли. Следующим по величине идёт критический риск. Здесь предприятие уже 

рискует своей выручкой. Т.е. мы можем потерять всё, что вложили в осуществление какого-

либо проекта. Катастрофический же риск – это риск банкротства предприятия. Так же сюда 
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относятся риски, связанные с угрозой для жизни людей или возникновения экологических 

катастроф. Урон от такого уже очень серьёзный, зачастую совершенно непоправим.  

Так же, отдельным пунктом можно выделить инвестиционный риск. С одной 

стороны, он тесно связан с финансовыми рисками, поскольку оперирует финансовыми 

потоками, с другой стороны ин тесно связан с организационной структурой предприятия. 

Здесь следует особенно тщательно рассматривать все возможные варианты развития 

ситуации. Здесь возникают следующие взаимосвязанные виды рисков, такие как 

процентный, инфляционный, временной, риски ликвидности. Здесь следует особенно 

тщательно рассчитать все возможные прибыли и убытки от инвестирования. В данном 

случае особую роль играет прогнозирование величины риска. Особо стоит выделить так 

называемый инновационный риск. Выручка от наших международных операций 

исторически представлена, и мы ожидаем, что она будет представлять собой большую часть 

нашего общего чистого дохода. В результате наш рост выручки был затронут, и мы 

ожидаем, что на него будут влиять колебания валютных курсов. Чтобы обеспечить основу 

для оценки эффективности, исключая влияние колебаний валютных курсов, мы 

представляем процентное изменение выручки в годовом исчислении на постоянной 

валютной основе.  Она не предполагает изменения обменных курсов иностранных валют 

по сравнению с предыдущим периодом и не корректирует влияние какой-либо переоценки 

или спроса на изменения валютных курсов. Это изменение поступлений на постоянной 

валютной основе рассчитывается как коэффициент дохода в текущем году, пересчитанного 

в доллары. Следует указать, что это осуществляется с использованием обменных курсов 

иностранных валют за предыдущий год, разделенных на доход за предыдущий период. Эта 

информация предоставляется таким образом, чтобы доход можно было просматривать без 

влияния колебаний обменных курсов иностранных валют. Как правило это согласуется с 

тем, как руководство оценивает наши результаты и тенденции в доходах. Это постоянное 

раскрытие информации о валюте предоставляется в дополнение к, а не в качестве замены 

для процентного изменения дохода в годовом исчислении. Другие компании могут 

рассчитывать и определять аналогично помеченные предметы по-разному, что может 

ограничить полезность этой меры для сравнительных целей. Поскольку большинство 

инновационных проектов закупается у иностранных фирм, возникает необходимость 

оплаты по контрактам в иностранной валюте.  А как мы знаем, в настоящее время 

Национальным Банком Республики Казахстан у нас введён плавающий курс национальной 

валюты, что добавляет дополнительную неопределённость. Имеется множество способов 

управления валютными рисками. Среди них ведущее место занимают форвардные 

операции, фьючерсы и опционы. 

Так же удобным инструментом является перекрестное хеджирование. Оно 

применяется в сделках с компаниями стран, валюта которых привязана или хорошо 

коррелирует с одной из ведущих валют. Так же, одним из способов уменьшения рисков 

является их страхование.  Страховым случаем в данном случае будет являться уменьшение 

или увеличение курса валюты ниже или выше определенного в договоре страхования 

уровня [2]. 

В ходе анализа и прогнозирования финансового положения организации важным 

моментом является принятие мер по минимизации возможных последствий рисков. Это 

довольно-таки сложный процесс, включающий в себя анализ прошлых событий и анализ 

текущей деятельности в целях прогнозирования возможных рисков и их величины в 

будущем. А также анализ возможных последствий. Здесь используются инструменты 

факторного анализа. Определяются факторы, оказывающие наибольшее влияние, 

рассматриваются возможные варианты развития событий. Следует заметить, что это 

довольно-таки сложный и затратные процедуры. Важным моментом является то, что каким 

бы подробным не был анализ и каким бы точным не был прогноз – всегда остаётся место 

для некоторой неопределённости. Причиной является то, что нельзя предсказать будущие 

события со 100% точностью. В данном случае особую важность приобретает оценка риска. 
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Методы оценки подразделятся на качественные и количественные. К качественным относят 

метод экспертной оценки и метод аналогий. Метод экспертной оценки заключается в 

определении экспертами уровня риска. Основным инструментом здесь выступает 

ранжирование показателей. Метод аналогии заключается в сравнении нашей текущей 

ситуации с подобными ситуациями, произошедшими с другими организациями в прошлом. 

Это может помочь избежать ошибок. Но следует заметить, что качественные методы – это 

субъективная оценка, на которую большое влияние оказывает человеческой фактор, 

например, прошлый опыт исследователя, уровень его профессиональной подготовки. 

Поэтому, для предотвращения возможных ошибок применяются количественные методы.  

Одним из таких методов является дисконтирование денежных потоков. Влияние риска 

учитывается в ставке дисконтирования и носит название метода корректировки нормы 

дисконта. В этом методе происходит приведение будущих денежных потоков к настоящему 

времени по более высокой ставке, но не дает никакой информации о степени возможного 

риска. Поэтому в связке с этим методом часто используют имитационное моделирование и 

метод сценариев. Как уже говорилось ранее, обычно рассматривают 3 возможных варианта: 

нормальный, положительный, отрицательный. Но для более точного прогнозирования 

можно использовать гораздо большее количество вариантов [3].  

Как мы можем видеть, риск является неотъемлемой частью процесса 

прогнозирования и анализа финансового положения.  
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Қазіргі егемен республикамыздағы статистиканың дамуы еліміздегі статистика 

тарихының жаңа кезеңінің басы болып саналады. Яғни, статистикалық теория мен 

әдістемелердің түбегейлі мәселелері зерттеліп, оларды пайдаланудың жаңа әдістері 

жасалады. Нарықтық экономикада 1996 жылы статистика туралы заң мен ереже 

кабылданды және оның негізгі міндеттері мен функциялары анықталды. Статистика органы 

халық шаруашылығы салаларының есебін жүргізуші мекеме ретінде жалпы мемлекеттік 

экономикалық саясаттың жүргізілуі мен орындалуын қамтамасыз етеді және ол жүйелі 

түрде басшылық жасаудың аса маңызды құралдарының бірі болып саналады. 

«Статистика» деген термин әдетте үш мағынада қолданылады:  

Біріншіден, бұл қоғамдық құбылыстар жөніндегі кестеде жинақталған сандардың 

қатары.  

Екіншіден, статистика - бұл дерек жинаумен, өңдеумен және таратумен байланысты 

практикалық қызмет саласы.  

Үшіншіден, статистика - күрделі әрі сан кырлы ғылым. Ол ғылым ретінде екі 

бөлікке, яғни статистиканың жалпы теориясына және әлеуметтік-экономикалық 

статистикаға бөлінеді. 
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Статистиканың жалпы теориясы шын мәнінде математикалық статистикамен 

тұтасқан математикалық пән болып табылады. Статистиканың базалық негізі ретінде 

ықтималдық теориясы қолданылады. Осы тұрғыдан статистика коғамдағы, экономикадағы, 

өндірістегі, табиғи құбылыстардағы көп өзгеретін құбылыстардың санын көрсетудің, 

оларды талдау мен модельдеу әдістерін зерттеп, әзірлейтін кең салалы әдістер жиынтығы 

болып табылады. 

Әлеуметтік-экономикалық статистика БҰҰ Ресми статистиканың негізін қалайтын 

қағидаларына (1994 ж., 1-қосымша, 1-қағида) сәйкес БҰҰ Ұлттық шоттар жүйесіне (1993 

ж.)(1.1кесте) негізделетін төрт негізгі тармаққа, яғни экономикалық, әлеуметтік, 

демографиялық статистикаға және қоршаған орта статистикасына бөлінеді. 

Статистиканың тарихшылары әдетте статистиканың түп-тамыры ерте заманда 

кейбір сандық деректерді жинаудан басталады деп пайымдайды. 

Мәселен, бізге төрт мың жылдан астам уакыт бұрын Қытайда халықты санау 

жөніндегі мәлімет жетті. Ал олардың бір санағаның өзі біздің дәуірімізге дейін 2238 жылы 

атакты Ся әулетінің заманында болғаны мәлім. Көне Египетте, Грецияда, Римде, Иранда, 

Жапония мен баска да көне заман мемлекеттерінде де халық санағы болғаны жөніндегі 

мәліметтер баршылық. 

Италияда XVI ғасырда халықаралық сауда дамыған әр түрлі мемлекеттер жөніндегі 

мәліметтердің жинактары пайда бола бастады. Германияда XVII ғасырдың соңында 

мемлекеттердің жай-күйі жөнінде жиналатын материал жүйеге келтіріле бастады. Жаңа 

ғылым мемлекеттану деп аталып, оның негізін неміс ғалымы Г. Комринг (1606-1681 жж.) 

калады.Осы бағыттағы жүмысты Г. Ахенваль мен А. Шлецер жалғастырды. 

Г. Ахенваль (1719-1772 жылдары) 1742 жылдан бастап алғашқыда Магдебург, ал 

содан кейін Геттинген университетінде өзі статистика деп атаған жаңа оку пәнін оқыта 

бастады. Мектеп 150 жылдан астам уакыт бойы өзінің теориялык негізін өзгертпестен 

жұмыс істеді. Аталмыш ғылымның мәні мен әдісі айқын белгіленбеген болатын, негізінен 

акпараттық-сипаттау материалы жиналатын. 

Ресейде статистиканың сипаттау мектебінің ең беделді өкілдері ретінде И.К. 

Кирилловты (1689-1737 жж.), В.Н. Татищевті (1686-1750 жж.), М.В. Ломоносоты (1711-

1765 жж.), И.И. Голиковты (1735-1801 жж.), С.Н. Плещеевті (1752-1802 жж.), М.И. 

Чулковты (1740-1793 жж.) атауга болады. 

Статистиканы сипаттаудың осы неміс мектебінен 100 жылға жуық бұрын 

статистиканың қазіргі кезеңдегі ұғымына жақын саяси арифметиктер мектебі пайда болды. 

Оның негізін Дж. Граунт (1620-1674 жж.), Э. Галлей (1656-1742 жж.) және В. Петти (1623-

1687 жж.) қалады. Олардың еңбектерінде демографиялық және статистикалық-

экономикалық деп аталатын екі бағытқа баса назар аударылды. Мектеп Ұлыбританияда 

ғана емес, сонымен бірге шет елдерде де, атап айтқанда Голландия мен Францияда дамыды. 

Капиталисте құрылымның дамуына байланысты мемлекеттік басқарудың бір құралы 

ретінде статистиканың рөлі артып, статистикалық қызметттің жылдам жандануына жол 

ашылды. 

XIX ғасырдың бірінші жартысында статистикалық ғылымның үшінші бағыты пайда 

болып, ол статистикалық-математикалық статистика деп аталды. Осы бағыттың дамуына 

статистиканы «әлеуметтік физика», яғни сандық әдістердің көмегімен коғамдық өмірдің 

зандылықтарын зерттейтін ғылым деп атаған бельгиялық ғалым Адольф Кетле (1796-1874 

жж.) зор үлес қосты. 

Статистикадағы математикалық бағыттың дамуына П.П. Чебышев (1821-1894 жж.), 

А.А. Марков (1856-1922 жж.), A.M. Ляпунов (1857-1919 жж.) есімді орыс математиктерінің 

еңбектері ықпал етті. XX ғасырда Батыста математикалық статистика саласымен 

айналысқан ғалымдардың ішінен ең танымалы Р. Фишер (1890-1962 жж.) болып табылады. 

XIX ғасырдын соңы мен XX ғасырдың басы аралығындағы кезең Ресей ғалымы А.А. 

Чупровтың есімімен байланысты. Ғалым немістің сынына шыдамай күйреген Кетле 
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доктринасының орнына академиялық статистика мектебі деп аталған жаңа статистикалық 

теорияны қалыптастыру мақсатын қойды. 

Кеңес статистикасы мектебінің осы бағытының сол кезеңдегі ең танымал өкілі 

ретінде В.И. Хотимскийдің (1892-1937 жж.), B.C. Немчиновтың (1894-1964 жж.), В.Н. 

Старовскийдін (1905-1975 жж.), А.Я. Боярскийдің (1906-1985 жж.), Б.С. Ястремскийдің 

(1877-1962 жж.), Л.В. Некрашаның (1886-1949 жж.) есімдері аталады. Соғыстан кейінгі 

кезеңде индекстік әдістің теориясына СМ. Югенберг, В.Е. Адамов, Г.И. Бакланов, Л.С. 

Казинец, И.Г. Венецкий, ал статистикалық байланыс теориясына - Я.И. Лукомский көп үлес 

косты. 

Әрбір экономист статистикалық деректерді түсінуге, олардың өз жұмысында 

пайдалана білуге, сонымен бірге экономикалық-статистикалық талдау әдістерін жете 

игеруге және оның нәтижелері бойынша дұрыс шешім қабылдауға тиіс. 

Кейде статистика әмбебап немесе әдістер жинағы - қоғамдық та, 

сонымен бірге табиғи  кұбылыстарды талдауға да бірдей қолдануға болатын статистикалы

қ әдістер жүйелі түрде баяндалатын теория ретінде қарастырылады. 

Бұл жағдайда «статистика» деген ұғым ықтималдық теориясына негізделетін 

математикалық статистикамен тұтасады.  

Мәселен, Еуростаттың «Зерттеу саласы мен дайындау аялары» (1999ж.) 

басшылығына сәйкес статистиканы зерттеу (462-код) деп «сандык деректерді жинау, 

сипаттау, ұйымдастыру мен талдау» деп түсініледі. Мұның өзінде статистика 

математикамен бірге (461-код) Халықаралык білім беруді стандартты жіктеуге (ХБСЖ, 

ISCED-97) «математика және статистика» деп аталатын 46-кодпен білім беру саласының 

құрамына кіреді.  

Статистика әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестерге, статистикалық 

зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде қоғамдық ғылымның негізгі қағидалары мен 

заңдылыңтарына, яғни құбылыстарды танып білудің диалектикалық әдісіне сүйенеді. Бірақ 

басқа ғылымдар сияқты статистиканың да өзіне төн ерекшеліктері мен зерттеу әдістері бар. 

Ол әдістер өздерінің қолданылуын және бірінен соң бірінің жалғасып келуіне қарай 3 

сатыға бөлінеді. Олар мыналар:  

1) статистикалық бақылау, яғни бастапқы мәліметтерді жинау;  

2) жиналған мәліметтерді өздеріне тән ерекшелігіне қарай топтау, өңдеу және 

жинақтау;  

3) жинақталған, өңделген мәліметтерге талдау, қорытынды жасау.  

Осы көрсетілген әдістер жиынтығы статистикалық әдістемелер немесе зерттеу 

кезеңдері деп аталады.  

Статистика - қоғамдық құбылыстардың құрамы мен өзгеру процестерің, ондағы 

сандык карым-катынастар мен заңдылықтарды сапалық тұрғыда байланыстыра отырып, 

оның белгілі бір уақытта және қай жерде болғанын зерттейтін қоғамдық ғылым. Сонымен 

бірге, әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың сандық көрсеткіштеріне табиғи және 

техникалық факторлардың тигізген ықпалын немесе керісінше қоғамдық өндірістің табиғат 

пен қоршаған ортаға тигізген өсерін аныктайды. 

Табиғатында, статистика - жаппай қоғамдық құбылыстардың құрамы мен өзгеру 

процестерін зерттейтін қоғамдық ғылымның бір саласы. Қоғамдық ғылым ретінде, 

республикамызда болып жатқан жалпы әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен 

процестердің өзгеру заңдылықтары мен есептеу, талдау әдістемелерін аныңтайды. 

Сонымен, статистика әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестер туралы жаппай 

мәліметтерді жинау, топтау, талдау әдістерін үйретеді және бұл тәсілдері басқа ғылымдарда 

да қолданылады. Статистиканың сандық жағы дәл зерттелген әлеуметтік-экономикалық 

құбылыстың, процестін көлемін, мөлшерін сандық көрсеткіштер турінде сипаттауын 

айтады. 

Сандық жағын оқып-үйрену жолдары төмендегідей: 
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1. Статистика қоғамдық құбылыстар көлемін, мөлшерін зерттейді. Сандық жағын 

зерттей отырып, көптеген қызықты көрсеткіштере тап боламыз және олардыдың қалай 

өзгергенін анықтай аламыз. Мысалы: халыңтың саны өндірілген өнім мөлшері. 

2. Статистика  қоғамдық құбылыстар мен процестердің сандық көрсеткіштерінің 

өзгеруін уақыт арқылы көрсетеді. Яғни, қай уақытта қанша болғандығын анықтайды. 

3. Статистика  қоғамдық құбылыстардың өзара карым-қатынасын немесе 

пропорциясын зерттейді. 

Жоғарыда көрсетілген осы үш элемент - қоғамдық құбылыстардың сандық 

құрамының негізгі бөліктері болып саналады. 

Статистиканың негізгі қасиеті - қоғамдық құбылыстардың өзгеруін сандық 

тұрғысынан қарастыра отырып, оның сапалық мәнін де аныктайды. Сандық және сапалык, 

көрсеткіштер бірімен-бірі өзара тығыз байланыста болады. Сапа деп әрбір сандық 

көрсеткіштің өзіне тән ұғым түрінде берілуін айтады. 

Статистикалық бақылау — статистикалық зерттеудің бастапқы сатысы. Мұнда 

әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестер туралы жаппай мәліметтер алдын ала 

жасалған бағдарлама бойынша жиналады. Статистикалық бақылаудың негізгі мақсаты 

қоғамдық құбылыстардың өзгеруіне әсерін тигізген әрбір фактіні өздеріне тән белгісіне 

қарай анықтау және нақты шындықтың толық қамтылуын, анық та дәл, нақты әрі керекті 

мәліметтерді жинау. 

  Бақылау кезінде жиналған мәлімет неғұрлым көп болса, көрсеткіштер соғұрлым 

толық және айқын болып келеді. Бұл - статистиканың үлкен сандар заңын қолдануы деген 

сөз. Мысалы, Ақтөбе қаласында туған балалардың арасында ұлдарға қарағанда, қыздардың 

саны көп болды делік, бүкіл Қазақстанға шаққанда бұл көрсеткіште өмірге жаңадан келген 

100 қыз балаға 106 ұлдан келді. Ақтөбе қаласымен салыстырғанда республика бойынша 

жинақтаған мәліметіміз дұрыс. Дегенмен, статистикалық бақылау жүргізу кезінде 

кездейсоқ қателер болмай қоймайды. Алайда, олар математикалық статистика арқылы, яғни 

ықтималдықтар теориясы бойынша анықталады. 

  Статистикалық көрсеткіштерді топтау, өңдеу, жинақтау. Бұл - статистикалық 

зерттеудің екінші сатысы болып саналады. Осы әдісті қолдану кезінде статистикалық 

бақылау арқылы жиналған мәліметтер өздеріне тән жекелеген белгілері бойынша біртекті 

топтарға, іштей жіктерге бөлінеді. Олардың әрқайсысы статистикалық және көрсеткіштер 

жүйесіне сай сипатталады. Сондықтан зерттеудің бұл кезеңінде қоғамдық құбылыстардың 

топтық көрсеткіштері ірілендіріледі, жекелеген топтардың сапалық айырмашылығы 

анықталады және талдау, қорытынды жасау үшін сандық көрсеткіштері есептеледі.  

Статистикалық көрсеткіштерді талдау, қорытындылау. Бұл - статистикалық 

зерттеудің соңғы, яғни үшінші сатысы. Мұнда жинақталған, топталған, өңделген 

статистикалық керсеткіштер біртектес топтық белгілері бойынша жеке қарастырылады. 

Олардың бір-бірімен байланысы анықталады. Сондай-ақ, қорытындылаушы көрсеткіштер 

орташа, қатысты шамалар немесе өсіңкілік қатарлар, индекстік әдістер арқылы есептеледі. 

Олар статистикалық кестемен көрсетіледі немесе график арқылы бейнеленеді. Сонымен, 

статистикалық мәліметтерге талдау жасау деп жинақталған, топтастырылған, өңделген 

көрсеткіштерді салыстыру, қорытындылау және солар арқылы ғылыми тұжырымдамалар 

мен ұсыныстар жасауды айтады.  

Мемлекеттік Ұлттық статистика агенттігіне қарайтын облыстық, қалалық, аудандық 

статистика органдары  өз жұмыстарын жергілікті атқарушы органдарымен үйлестіріледі. 

Атқарылып жатқан жұмыстардың  нәтежесі жайында оларды дүркін-дүркін хабардар етіп 

отырады. Статистикалық есеп жұмыстарында жіберілген кемшіліктерді жоюға, оны 

болғызбауға бағытталған ұсыныстар беріп, дер кезінде көмек көрсетіп тұрады. 

Қазақстан Республикасының  Ұлттық статистика агенттігі және оған қарасты 

ұйымдарды қайта ұйымдастыру мен тарату Қазақстан Республикасының заңдарында 

белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. 



256 
 

Біздің республикамыздағы статистика ғылымы жақсы деңгейде өсіп келе жатыр деп 

айта аламын. Оған дәлел ретінде биылғы жүргізіліп жатқан санақты алуға болады. 

Қазақстан әр түпкірінде жақсы іске асырылып жатыр. Біз секілді университеттерде санақ 

жүргізілу қарастырылған. Осындай іс-әрекеттерге қарап әр облыстардағы, аудандардағы 

статистикалық мекемелер жақсы жұмыс істегенін білеміз.  
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Ассортимент – это совокупность категорий и разновидностей товаров, 

предлагаемых предприятием для продажи [1, с.96].  Ассортимент товаров - набор товаров, 

объединенных по какому-либо одному или совокупности признаков (видам, классам, 

группам, моделям, размерам, цветам и/или иным признакам), предназначенный для 

продажи населению.  Основными признаками считаются: 

- потребительский; 

- сырьевой; 

- производственный. 

Различают промышленный и торговый ассортимент. Товарный ассортимент - группа 

товаров, тесно связанных между собой в силу схожести их функционирования, либо в силу 

того, что их продают одним и тем же группам клиентов, или через одно и те же типы 

торговых заведений, или в рамках одного и того же диапазона цен [2, с.45]. 

Товарный ассортимент - совокупность всей товарной продукции предприятия, 

включающая ассортиментные группы и отдельные продукты. 

Виды ассортимента по Берман Б.Н. представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Виды ассортимента по Берман Б.Н. [3, с.192] 

 

В зависимости от широты охвата товаров различают следующие виды ассортимента 

по Веселову А.И., представленные на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Виды ассортимента (Веселов А.И.) [4, с.85] 
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Виды ассортимента: 

- простой - набор продукции, представленный небольшим количеством групп, 

видов и наименований, удовлетворяющих ограниченное число потребностей потребителей; 

- сложный - набор продукции, представленный значительным количеством групп, 

видов и наименований, удовлетворяющих разнообразные потребности потребителей; 

- групповой - набор однородных видов продукции, объединенных общностью 

признаков; 

- видовой - набор продукции различных видов и наименований; 

- марочный - набор продукции, относящейся к одному виду марочных 

наименований; 

- развернутый - набор продукции, включающий значительное количество 

подгрупп, видов и наименований, в том числе марочных,  относящихся к группе 

однородной продукции, но отличающихся индивидуальными признаками; 

- сопутствующий - набор не основной для определенного предприятия, 

выполняющий вспомогательные функции; 

- смешанный - набор продукции разных групп, видов и наименований, 

отличающихся значительным разнообразием функционального назначения; 

- оптимальный - набор продукции, удовлетворяющий реальные потребности с 

максимальным эффектом для потребителя при минимальных затратах на ее разработку, 

производство и доведение до потребителя; 

- реальный - набор продукции, имеющийся на конкретном торговом предприятии; 

- прогнозируемый - набор продукции, который удовлетворяет предполагаемые 

потребности потребителей [5, с.16].  

Классификация ассортимента, предложенная Уалиевой А представлена на рисунке 

3. 

 

 
Рисунок 3. Классификация ассортимента, предложенная Уалиевой А.В. [6, с.51] 

 

Способность ассортимента удовлетворять разнообразные потребности 

характеризуют различные показатели, причем часть из них являются количественными, 

другая - качественными выражением свойств ассортимента товаров [6, с.52].  

Классификация показателей, по мнению Байдарханова Е.А., которые позволяют 

оценить товарный ассортимент предприятия, представлена в таблице 1. 

 Данный перечень показателей позволяет сделать комплексную оценку 

существующего товарного ассортимента на предприятии с точки зрения его 

разноплановости как для торговли, так и для требований рынка.  
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Таким образом, ассортиментная политика предполагает определенные 

целенаправленные действия т товаропроизводителя или наличие у него заранее 

обдуманных принципов поведения 

 

Таблица 1 – Классификационные  свойства ассортимента 

Свойства ассортимента Определение 

1 2 

Широта ассортимента 
Число товаров, представленных в виде классификационной группировки 

Насыщенность 

ассортимента 

Характеризует степень/плотность заполнения марками товара внутри 

товарной линии 

Глубина ассортимента Варианты предложения каждого отдельного товара в рамках группы 

Новизна ассортимента 
Способность набора товаров удовлетворять изменившиеся 

потребности за счет новых товаров 

Стабильность 

ассортимента 

Способность набора товаров удовлетворять спрос на одни и те же товары в 

течении длительного времени 

Рациональность 

ассортимента 

Способность набора товаров наиболее полно удовлетворять реально 

обоснованные потребности различных сегментов потребителей 

Структура ассортимента 
Количественное соотношение товарных групп, подгрупп, видов, 

наименований отдельных товаров в общем наборе товаров 

Гармоничность 

ассортимента 

Свойство товаров разных групп, характеризующее степень близости 

использования (сопутствующие товары) 

Финансовые показатели товарного ассортимента 

Уровень окупаемости Определение продолжительности периода, в течение которого будет 

работать для покрытия расходов на введение нового товара 

Прибыток по 

товарной категории 

Доля в общей выручке предприятия по конкретному товару 

Точка безубыточности Характеризует объем продаж, при котором выручка от продаж равна 

издержкам производства 

Запас финансовой 

прочности 

Показывает величину сокращения объема продаж до достижения точки 

безубыточности 

Показатели оптимальности структуры ассортимента 

Ограничение по объему 

продаж 

Фиксирования крайних значений максимально возможного и минимально 

необходимого объема продаж 

Ограничения по 

доступности ресурсов 

Потребность компании в денежных и материальных ресурсах 

Ограничения по цене Для получения прибыли цена товаров не может быть установлена ниже 

себестоимости 

Качественные показатели рыночной адекватности товаров 

Соответствие 

предпочтениям 

потребителей 

Определение характеристик товара, которые имеют наибольшую важность 

для потребителей 

Этапы жизненного цикла 

товаров (ЖЦТ) 

Формирование стратегии для товаров, находящихся на разных этапах 

жизненного цикла товаров 

Конкурентоспособнос ть 

товара 

Выявление черт и характеристик товара, делающих его уникальным по 

отношению к другим товаров, представленных на рынке 

П р и м е ч а н и е - составлено по данным источника [7,с.20] 
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Таким образом,  классификация ассортимента  призвана обеспечить: 

1) преемственность решений и мер по его формированию и  управлению; 

2) поддержание конкурентоспособности товаров на требуемом уровне; 

3)  нахождение для товаров оптимальных товарных ниш (сегментов),; 

4) разработку и осуществление стратегии упаковки, маркировки, обслуживанию 

товаров. 
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FIFO — это способ учёта активов. Суть этого метода в том, что активы, 

поставленные первыми на учёт, выбывают с учёта тоже непосредственно первыми. 

Название FIFO происходит от выражения «First In, First Out», что переводится как 

«первым прибыл, первым убыл» [1]. 

Преимущества принципа FIFO 

 Простой учет. Метод сокращает время расчетов и помогает справиться с 

большим количеством продукции на складе при последнем отчетном периоде; 

 Удобен в применении в организациях, там первоначально поступившие 

ресурсы тратят в самом начале.  

 Лучшие показатели - привлечение инвестиционных ресурсов.  

Недостатки принципа FIFO 

 Инфляция в этом случае не учитывается. 

 Завышенность финансовых показателей и налоговых выплат.   
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 Некорректные цифры управления и планировки сумм при расходах 

организации [4]. 

Пример 1 

У Алиева есть на брокерском счёте 15 акций «Halyk Bank», купленных 28.11.2019 по 

цене 500 тг. за штуку. 08.09.2020 он приобрёл ещё 30 акций «Halyk Bank» по цене 800 тг. за 

штуку. Через один месяц Алиев продаёт 20 акций по цене 750 тг. 

Фактически по сравнению с прошлым месяцем акции стали дешевле в цене, и Алиев 

получил убыток от данной спекулятивной операции. Однако с точки зрения учёта были 

реализованы акции, купленные ранее по цене 500 тг. Таким образом, формируется доход  

(15*500)+(30*800)=7500+24000=315000 

(15*500)+(5*800)=7500+4000=11500 

(15*750)+(5*750)=11250+3750=15000 

Доход: 15000-11500=3500 

Информационно: данный доход не облагается налогом согласно статье Налогового 

Кодекса Республики Казахстан 156. 

В складской логике. 

После складирования товарно материальных ценностей, при условии, что было 

несколько приходов товара, надо решить, какой товар будет продан первым.  

Отличие обычных методов от FIFO проще всего увидеть на реальном примере. 

На склад предприятия материалы поступают партиями. Приход товара дороже 

предыдущей вследствие инфляции. Расходуются же материалы неравномерно. 

В результате на конец месяца бухгалтер должен учитывать все остатки из первой, 

второй, третьей партии, а также израсходованные материалы [5]. 

Пример 2. 

Сельскохозяйственный кооператив «Урожай» занимается непосредственно оптовой 

продажей собранного картофеля, моркови и свеклы. 

Были выращены различные сорта овощей. У каждого вида овощей имеется по три разных 

сорта, соответственно они имеют разную себестоимость. Магазин, который реализует 

данную продукцию в розницу закупают на этом складе продукцию различных сортов. 

Картофель I сорта стоит – 120 тг. 

Картофель II сорта стоит – 100 тг. 

Картофель III  сорта стоит – 80 тг. 

Морковь I сорта стоит – 150 тг. 

Морковь II сорта стоит - 140 тг. 

Морковь III сорта стоит – 130 тг. 

Свекла I сорта стоит – 160 тг. 

Свекла II сорта стоит – 170 тг. 

Свекла III сорта стоит – 180 тг. 

Для того чтобы предприятие получило прибыль, необходимо сделать стоимостную 

надбавку. 

Наценка (торговая наценка, mark-up) на реализуемые товары – торговая надбавка к цене 

реализуемого товара, денежная cумма, добавленная к себестоимости при расчете цены 

продажи, учитывающая накладные расходы, налоговые отчисления, прибыль и рыночную 

коньюнктуру. 

Наценка формируется (определяется): 

С целью покрытием издержек и определяется нормированием прибыли, 

формируемой торговым предприятием. 

В соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и потребительскими свойствами 

товаров.  

Чтобы торговля была прибыльной, наценка должна покрывать все расходы, 

связанные с продажей товаров. Иными словами наценка – это добавленная стоимость к 

покупной цене товара. За счет наценки торговые организации существуют – ведут 
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хозяйственную деятельность, покрывают расходы на продажу, получают прибыль и 

уплачивают косвенные налоги (НДС, акцизы, налог с продаж и др.). 

Наценка на данном складе производится в размере 5%. 

Картофель I сорта стоит – 120+5%=126тг. 

Картофель II сорта стоит - 100+5%=105тг. 

Картофель III сорта стоит – 80+5%= 84тг. 

Морковь I сорта стоит – 150+5%=158тг. 

Морковь II сорта стоит – 140+5%=147тг. 

Морковь III сорта стоит – 130+5%=137тг. 

Свекла I сорта стоит – 160тг.+5%=168тг. 

Свекла II сорта стоит – 170тг.+5%=179тг. 

Свекла III сорта стоит – 180тг.+5%=189тг. 

Магазин «Корзинка» закупила  у оптовой фирмы: 

Картофель I сорта стоит –15кг. 

Картофель II сорта стоит – 23кг. 

Картофель III сорта стоит – 22кг. 

Морковь I сорта стоит – 24кг. 

Морковь II сорта стоит – 14кг. 

Морковь III сорта стоит – 34кг. 

Свекла I сорта стоит – 22кг. 

Свекла II сорта стоит – 18кг. 

Свекла III сорта стоит – 15кг. 

Расчет. 

Картофель: (15 кг.*120)+(23кг.*100тг.)+(22кг.*80тг.)=5860тг. 

Морковь: (24кг.*150 тг.)+(14кг.*140тг.)+(34кг.*130тг.)=9980тг. 

Свекла: (22кг.*160тг.)+(18кг.*170тг.)+(15кг.*180тг.)=9880тг. 

Картофель: (15 кг.*126тг.)+(23 кг.*105 тг.)+(22кг.*84тг.)=6153тг. 

Морковь: (24кг.*158 тг.)+(14кг.*147тг.)+(34кг.*137тг.)=10508тг. 

Свекла: (22кг.*168тг.)+(18кг.*179тг.)+(15кг.*189тг.)=9753тг. 

Прибыль составляет: 

Картофель: 6153тг.-5860тг.=293тг. 

Морковь: 10508тг.-9980тг.=528тг. 

Свекла: 9753тг.-9280тг.=473тг. 

Всего: 293тг.+528тг.+473тг.=1294тг. 

По закону регулирующим налогообложение в Казахстане данная прибыль является 

основанием с которого платиться подоходный налог. 

Принцип FIFO предполагает приоритетную отгрузку товара, который появился  

первым; он используется прежде всего на складах для скоропортящихся товаров и там, где 

важен срок годности товаров (при этом, он одинаков для разных партий товара: если это не 

так, то переходят к FEFO) [2]. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

1 «Что такое ФИФО?» - https://journal.open-broker.ru/taxes/chto-takoe-fifo/  

2 «Википедия» - https://ru.wikipedia.org/wiki/FIFO_%D0%B8_LIFO  

3 «Наценка (mark-up)» - 

https://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_n/nacenka/    

4 «Метод ФИФО (FIFO) в торговле и складском учете» - 

https://www.1cbit.kz/blog/metod-fifo-fifo-v-torgovle-i-skladskom-uchete/  

5) «Метод FIFO (ФИФО). Учет по выгодным правилам» - 

https://class365.ru/skladskoi-uchet/metod-fifo/  
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Важное  значение для  экономике РК имеет животноводство, что объясняется 

большой территорией (почти 280 миллионов гектар), основная часть которой – это 

естественные пастбища,   В Республике разработаны и реализованы  целый ряд 

государственных и частных целевых программ, которые ориентированы на среднесрочную 

перспективу.  Наряду с эти принята долгосрочная стратегия развития ветеринарной 

службы, одобренная Международным эпизоотическим бюро (МЭБ). Также  внедряется 

международная практика утилизации биологических отходов, материально-техническое 

оснащение ветеринарных организаций    

Особенности готовой продукции животноводства – ее неоднородное качество и 

множество характеризующих ее показателей. Качество непосредственно влияет на 

установление цены реализации продукции, именно поэтому все качественные 

характеристики готовой продукции животноводства должны быть правильно учтены в 

бухгалтерском учете и указаны в первичной документации.  

Животные  представляют собой по существу незавершенное производство отрасли 

животноводства и для их учета на счете 1340 «Незавершенное производство» 

рекомендуется открывать отдельный субсчет «Молодняк животных на выращивании и 

откорме». 

В процессе выращивания молодняка животных и откорма скота количество животных 

в стаде увеличивается как за счет получения приплода от своего маточного поголовья, так и 

за счет приобретения племенного молодняка. Увеличивается также и откормочное 

поголовье за счет постановки на откорм скота, бракованного из основного стада.  

В стаде постоянно происходят изменения вследствие перемещения молодняка из 

одной возрастной группы в другую, увеличения живой массы и стоимости скота. В 

животноводстве в процессе производства может изготавливаться несколько видов 

продукции от каждого вида и каждой половозрастной группы плод – телят, молоко, навоз; 

при забое – шкуры, субпродукты и т.д. 

Движение молодняка и животных на откорме оформляют при помощи 

специализированных документов. Для организации точного учета важно оформить эти 

документы своевременно, чтобы в них нашли свое отражение все изменения в количестве, 

массе и стоимости молодняка и животных на откорме. Формы первичных документов могут 

быть разработаны хозяйствующим субъектом самостоятельно, с соблюдением минимальных 

требований, утвержденных уполномоченным органом. 

Животные могут выступать в качестве как средств труда, так и предметов труда. Как 

средства труда используют животных, от которых при жизни получают продукцию 

(молочных коров, рабочих лошадей, верблюдов, овец). Учет этих животных ведут на счете 

2415 «Прочие основные средства», субсчета «Продуктивный скот» и «Рабочий скот». В 

качестве предметов труда выступают животные, продукцию от которых в основном 

получают после забоя (молодняк и взрослые животные, предназначенные для откорма и 

забоя). Этих животных учитывают на счете 2520 «Животные» 

Таким образом,  в учете происходят многочисленное количество хозяйственных 

операций и особое значение имеет своевременный учет полученного приплода.    В 

настоящее время действует  специальная регистрация фермерских хозяйств в 

информационно-аналитической системе (ИАС).  

mailto:favziy@inbox.ru
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В рамках Проекта «Развитие экспортного потенциала мяса КРС», в целях 

управления воспроизводством стада необходимо обеспечить регистрацию поголовья КРС 

в ИАС селекционно-племенной работы в мясном скотоводстве. Наличие регистрации в 

ИАС является обязательным условием для всех сельхозтоваропроизводителей – 

получателей субсидий, направленных на поддержку животноводства, что отражено в 

соответствующих нормативно-правовых актах, регулирующих порядок выплаты субсидий. 

Для оказания  содействия сельхозтоваропроизводителям, занятых в мясном 

животноводстве по регистрации в системе ИАС доработана упрощенная модель программы 

ИАС с улучшенным интерфейсом, в которой предусмотрена автоматическая выгрузка 

данных по поголовью КРС из системы «Идентификация сельскохозяйственных животных». 

При этом на регулярной основе проводится обновление данных системы ИАС из системы 

«Идентификация сельскохозяйственных животных». 

Кроме того, в системе ИАС предусмотрены модули по породному преобразованию, 

а также по подбору быков-производителей, в целях недопущения близкородственного 

скрещивания (инбридинг) животных. 

В данной  системе зарегистрировано 1927 фермерских хозяйств на 161,3 тыс. голов 

КРС, или 95 % из 2042 профинансированных фермерских хозяйств по программе «Сыбага». 

[1] “ 

Помимо этой системы в последние годы в РК разработаны и внедрены такие 

информационные системы как ИСЖ, ИСС, Колдау и plem.kz.  

Характеризуя систему субсидирования отметим, что это весьма актуальная 

проблема  животноводства. В разных источниках информации подчеркиваются 

существующие недостатки и  объективная важность ее решения на государственном 

уровне.  Согласно информации интернет ресурсов в 2020 году в Казахстане производители 

баранины получили от государства на килограмм выпущенной продукции 708 тенге 

субсидий, говядины – 759 тенге, свиноводы получают  в 20 раз меньше  субсидий – 38 тенге 

на килограмм. Это с учетом возмещения части затрат на покупку особей, их выращивание, 

производство и селекционную деятельность[2]. 

Вместе с тем,   факты свидетельствуют о недоработках в данных системах, что 

открывает возможности для различных преступлений. Председатель Антикоррупционной 

службы М. Ахметжанов считает, что  из-за их непрозрачности сотрудниками управлений 

сельского хозяйства продаётся «инсайдерская» информация отдельным получателям 

субсидий. Эти обстоятельства способствуют возникновению «недобросовестной 

конкуренции”. По животноводству большинство индикаторов направлено просто на 

увеличение числа поголовья, охваченного субсидиями.  

К примеру, “в базах данных искажается и изменяется количество, возраст, пол и 

номер животных. В Туркестанской области только в одном из хозяйств установлено 400 

фактов корректировки возраста взрослых коров на телят. Это делается для искусственного 

увеличения приплода, чтобы в конечном итоге получить субсидии”[3].  

Данные факты являются доказательством отсутствия должного учета и контроля в 

этой сфере. Также остро стоит вопрос о развитии внутреннего аудита в сельском хозяйстве. 

В международной системе учета и аудита выработано множество 

усовершенствованных методов бухгалтерского учета и аудита, которые следует применить 

в нашей республике.  Следовательно, назревает острая необходимость дальнейшего 

совершенствования учетной системы в данной области. 

По итогам переговоров в 2021 году подписано Соглашение о займе по программе 

устойчивого развития животноводства, ориентированного на результат.  Документ 

предусматривает выделение Международным банком реконструкции и развития 460 млн 

евро Казахстану на совершенствование системы ветеринарной службы и учета животных, 

масштабирование модели оказания услуг, ориентированной на фермера, а также 

реализацию политики "зеленого роста" для сектора мясного животноводства. Срок 

реализации проекта — 2021-2025 годы.  Исходя из вышеизложенного,  актуальным для 
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нашей страны является пресечение любых возможных  коррупционных правонарушений в 

данной отрасли, что возможно при четко наложенной системы учета и отчетности.  [4].  

Список использованных источников: 
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Банковская система ОАЭ — система кредитно-финансовых учреждений 

государства Объединенных Арабских Эмиратов, состоящая из Центрального банка ОАЭ, 

местных коммерческих банков (с полной и ограниченной лицензией) и отделений 

иностранных банков (в том числе исламских), а также инвестиционных банков [1]. 

Надежность банков в Эмиратах считается одной из самых высоких в мире. Банки работают 

в соответствии с мировыми стандартами, предоставляя своим клиентам услуги 

высочайшего класса  

Центральный банк находится на первом уровне. Он начал свою 

официальную деятельность с 11 декабря 1980 г. в соответствии с  Законом ОАЭ №10 от 

1980 г. и выполняет важную роль в национальной экономике ОАЭ. Статья 5 Закона гласит, 

что Центральный банк «направляет денежную, кредитную и банковскую политику и 

контролирует их осуществление в соответствии с общей политикой государства таким 

образом, чтобы поддерживать развитие национальной экономики и стабильность валюты».  

Согласно  отмеченному Закону Центральный банк выполняет  следующие 

полномочия: 

 функционирует в качестве главного банка страны,  организуя  банковскую 

деятельность,  контролирует эффективность банковской системы; 

 поддерживает  стабильность валюты внутри страны и за ее пределами,  

обеспечивая ее свободную конвертируемость в иностранные валюты; 

 проводит кредитную политику, направленную на  сбалансированный рост 

национальной экономики; 

 выполняет функции банка правительства страны в установленных 

законодательством пределах; 

 консультирует правительство по финансовым и монетарным вопросам; 

 поддерживает золотой запас страны и резервы иностранных валют; 

 выступает  в качестве финансового представителя государства в 

Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития и 

https://orda.kz/tag/antikorrupcionnaja-sluzhba/
https://orda.kz/tag/apk/
https://orda.kz/tag/marat-ahmetzhanov/
https://orda.kz/tag/selskoe-hozjajstvo/
https://orda.kz/tag/selskoe-hozjajstvo/
https://orda.kz/tag/subsidii/
https://kapital.kz/business/93627/kak-razvivat-zhivotnovodstvo-v-kazakhstane.html
https://kapital.kz/business/93627/kak-razvivat-zhivotnovodstvo-v-kazakhstane.html
https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1912632-kazahstan-zaymet-460-mln-%20%20%20%20%20%20%0ddollarov-vo-vsemirnom-banke-na-zhivotnovodstvo/
https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1912632-kazahstan-zaymet-460-mln-%20%20%20%20%20%20%0ddollarov-vo-vsemirnom-banke-na-zhivotnovodstvo/
https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1912632-kazahstan-zaymet-460-mln-%20%20%20%20%20%20%0ddollarov-vo-vsemirnom-banke-na-zhivotnovodstvo/
mailto:favziy@inbox.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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других международных и арабских фондах и учреждениях, и осуществляет операции 

государства с указанными организациями. 

Помимо Центрального банка, в ОАЭ существует четыре основных типа банков, а 

именно: 

 Коммерческий банк; 

 Банк торговой точки/инвестиционный банк; 

 Исламский банк; 

 Промышленный банк. 

Все более влиятельными последнее время в ОАЭ становятся исламские банки, 

которые подразумевают, что бизнес необходимо вести в соответствии с религиозными 

правилами и нормами [2]. Такие банки набирают популярность и становятся все более 

распространенными даже за пределами исламского мира (включая некоторые европейские 

страны). При этом Дубай был первым, кто создал исламские банки по всему миру.   

Основными особенностями исламского банкинга являются: 

 отсутствие ссудного процента, так как трудности человека нельзя использованы 

для чьей-либо выгоды и обогащения; 

 экономическая деятельность банка не должна быть связана с аморальной или 

неэтичной с точки зрения религии сферой (например, азартные игры, продажа алкоголя или 

табака и т. д.) 

ОАЭ поддерживают сильные финансовые резервы и устойчивый банковский 

сектор, что делает его безопасным для инвестиций. На территории ОАЭ работают 

международные банки с устоявшейся репутацией.. Это такие банки как Barclays Bank 

P.L.C. (Барклиз), HSBC, Royal Bank of Canada (Королевский Банк Канады), с филиалами в 

Дубае и Абу-Даби и многие другие. 

Самыми авторитетными и безопасными местными банками считаются Emirates 

NBD, Abu Dhabi Commercial Bank (Коммерческий Банк Абу-Даби) и Dubai Islamic Bank 

(Исламский Банк Дубая). Стабильность банков в ОАЭ, как и их надежность – это гарантия 

успешного ведения бизнеса для инвесторов и предпринимателей. 

На сайте каждого банка есть подробная информация для клиентов, где указаны все 

требования и ограничения.   Существуют категории банков в Эмиратах, одни из которых 

открывают счета всем желающим, требуя минимум документов.  В отдельных банках для 

обслуживания  клиент обязательно обязан иметь  резиденство ОАЭ.  Большинство банков 

предлагают открытие счетов и проведение банковских операций в долларах США, евро, 

британских фунтах, китайских юанях или японских иенах. 

Все банковские сделки  защищены законами ОАЭ и направлены на укрепление 

финансовой стабильности страны. Экономика ОАЭ не допускает создания «денежных 

пирамид» и банкротства банков. Вложения в  депозиты  безопасны и  защищены от любого 

кризиса.  Любое нарушение, связанное с движением денежных средств в банковской 

системе может грозить не только крупным штрафом, но и тюремным сроком. Физическим 

и юридическим лицам, осуществляющим  банковские операции в ОАЭ, следует учитывать 

эти особенности  

Власти страны прилагают множество усилий к тому, чтобы сделать ОАЭ 

максимально комфортными для ведения бизнеса.  С момента образования банковской 

системы здесь существовали различные банки, деятельность которых приведена ниже. 

 Банки с ограниченной лицензией  
Банк с ограниченной лицензией представляет собой коммерческий банк, лишенный 

права принимать депозиты от резидентов в дирхемах, но имеющий разрешение на прием 

депозитов в иностранной валюте. Такой банк также может предоставлять кредиты как 

резидентам, так и нерезидентам. 
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Инвестиционные банки 
Закон ОАЭ №10 от 1980 г. определил инвестиционный банк как банк, который не 

принимает депозиты со сроком менее двух лет, но может занимать средства в своей 

главной конторе, у местных или иностранных банков или на финансовых рынках. 

The Hawala System 
«Хавала» играет основную роль в обеспечении переводов средств, особенно средств 

рабочих-мигрантов, и является составной частью международной финансовой системы. 

ОАЭ сотрудничают с Всемирным банком и МВФ в достижении этих целей. «Хавала» 

предшествовала традиционному или «западному» способу ведения банковской 

деятельности на Среднем Востоке и в Азии. В ОАЭ находится большое число рабочих-

мигрантов из Индии, Пакистана и Бангладеш, в которых развита «хавала», что способствует 

стабильному росту операций «хавала» в ОАЭ. Центральный банк принял меры для 

легализации и установления контроля в этой системе, выдавая лицензии операторам 

«хавала». Кроме того, Центральный банк возложил на дилеров «хавала» обязанность 

сообщать о любых подозрительных сделках. Именно в результате существовавшей ранее 

анонимности и почти полного отсутствия документации в системе «хавала» она часто 

использовалась для финансирования нелегальной деятельности (см., например, Хавала 

(политический скандал)) [3]. 

Центральный банк принял меря для установления контроля в этой системе, выдавая 

лицензии операторам «хавала» в стране с тем, чтобы такие дилеры могли вести свой 

бизнес легально. Регулируя систему «хавала», Центральный банк возложил на дилеров 

«хавала» обязанность докладывать властям о любых подозрительных сделках.  

Особенности   открытия банковского счета в ОАЭ: 

1) выбор банковского учреждения зависит от статуса клиента, а именно, является 

ли он  резидентом или нерезидентом;  

2) для решения бизнес-задач могут быть использованы только корпоративные 

счета / счета компаний; 

3) разные банки применяют разные требования к размеру неснижаемого баланса 

на счету; 

4)  лица, работающие по найму, открывая банковский счёт должны предоставить 

свидетельство об отсутствии возражений со стороны работодателя; 

5) для того чтобы банковский счёт не перешёл в разряд неактивных счетов, 

необходимо использовать его не менее одного раза в 6 месяцев. 

К преимуществам открытия банковского счета в ОАЭ относятся: 

- стабильность, о чем свидетельствует незначительные колебания национальной 

валюты дирхама по отношению к доллару на протяжении многих лет; 

 - конфиденциальность – данные о держателе банковского счета не раскрываются; 

- выгодные ставки по обслуживаю; 

- отсутствие ограничений на движение капитала; 

- развитая банковская инфраструктура; 

В юрисдикции доступно 4 типов личных счетов: 

 Текущий; 

 Сберегательный; 

 Депозитный; 

 До востребования. 

Первые два доступны для резидентов ОАЭ, последние – для нерезидентов. Также 

доступно две разновидности корпоративных: 

 Для компании LLC; 

 Для компании в свободной зоне ОАЭ. 

Предложения можно разделить и по типу компании: 

 Счет для оффшора в ОАЭ; 

 Счет для оншора в Объединенных Арабских Эмиратах [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB)
https://open-offshore.net/registration-offshore/united-arab-emirates/
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Выбор основывается на потребностях и возможностях клиента. К сожалению, не 

все услуги доступны для нерезидентов, но существует процедура, как стать налоговым 

резидентом ОАЭ, которая открывает доступ ко всем инструментам. 

Чтобы непосредственно приступить к открытию банковского счёта нужно  

предоставить персональные данные в форме резюме (включая данные о 

профессиональном и предпринимательском опыте), а также некоторые стандартные 

документы: 

Реальность бизнеса подтверждается следующими документами: 

 Документы на компанию, которая находится в собственности клиента со 

смежными видами деятельности с открываемой, где упоминается акционер; 

 Договор аренды офиса; 

 Детализированная выписка из банка по корпоративному счету за 6 месяцев; 

 Если нет собственного бизнеса = справка с места работы с переводом на 

английский и печатью бюро переводов. 

Каждая финансовая организация обладает собственными правилами и тарифами для 

корпоративных клиентов,  

Условия открытия счета в ОАЭ для физических лиц и оффшорных компаний 

отличаются. Существуют тонкости по работе с резидентами и нерезидентами, играет 

роль и гражданство клиента..  

Важное дополнительное примечание – банки ОАЭ применяют более высокие 

требования к размеру неснижаемого баланса для нерезидентских частных лицевых счетов. 

Такие требования отличаются в зависимости от условий конкретного банка, а фактическая 

сумма варьируется или равна эквивалентной сумме на каждом суб-счете. 

При открытии корпоративного счёта, помимо стандартных личных документов 

акционеров компании (тех же, что требуются для открытия частного лицевого счёта) 

должны быть предоставлены и соответствующие корпоративные документы. 

Операции внесения и снятия наличных средств с частных лицевых и корпоративных 

резидентских и нерезидентских банковских счетов могут быть осуществлены в любом из 

многочисленных банковских отделений которые есть у каждого банка ОАЭ. 

Необходимую операцию можно осуществлять  в банкомате используя банковские 

карточки, которые выдаются при открытии счёта. Кроме того,  можно подать заявку на 

получение кредитных карточек, которые могут быть использованы для проведения оплаты 

и снятия денежных средств как на территории ОАЭ, так и за рубежом. 

В настоящее время существуют международные стандарты и требования для банков 

касательно политики и применимых процедур в рамках системы KYC (Знай Своего 

Клиента). Тоже самое относится и к банкам в Эмиратах. Так, все банки регулируются 

Центральным Банком ОАЭ, который выпускает все инструкции, которым должны 

следовать банки страны. 

Эти правила и инструкции определяют чёткий алгоритм действий, который должен 

соблюдаться банками при открытии лицевых и корпоративных счетов. Действие таких 

документов сохраняется и после открытия банковского счёта.  

Особенности использования чековых книжек в ОАЭ является общепризнанной и 

весьма популярной. В некоторых случаях, этот способ оплаты является основным, 

например, при аренде недвижимости, как жилой, так и коммерческой. Так, большинство 

арендных платежей проводиться именно с помощью банковских чеков. 

В целом можно отметить, что банковская система ОАЭ высокоразвита и 

ориентирована на международное развитие. Все банки предоставляют услуги на арабском 

и английском языках. Банковское обслуживание доступно в исламской и стандартной 

форме. Банки существенно отличаются по объёму услуг и своей специфике, а это означает 

всегда можно найти наилучшее решение для конкретной задачи. 

Большое количество физических лиц и компаний выбирают ОАЭ в качестве 

наилучшего места для открытия банковских счетов. Это факт, основывающийся на 
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предоставлении исключительно безопасных банковских услуг, сочетающихся с 

благоприятной атмосферой, направленной на предпринимателя и постоянное 

международное развитие 
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Вопрос продовольственной безопасности в условиях высоких внешних рисков и 

факторов неопределенности, осложненной, в частности пандемией коронавирусной 

инфекции и нарастающей рецессией, обретает глобальную актуальность с новым 

концептуальным смыслом. В отдельных регионах и странах обострилась проблема голода, 

для поддержания глобальной продовольственной безопасности во всем мире нарастают 

объединительные процессы. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), в результате роста численности населения и душевых доходов к 2050 году 

глобальное потребление продукции АПК вырастет на 60–70% по сравнению с 2000-ми 

годами. 

Формирование устойчивой системы по обеспечению коллективной 

продовольственной безопасности в рамках ЕАЭС является для стран участниц Союза 

одним из важнейших факторов стабильности. ЕАЭС - это международное объединение, 

созданное на принципах свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а 

также проведения скоординированной, согласованной политики в различных отраслях 

экономики, в том числе агропромышленной политики для регулирования общего аграрного 

рынка и государственной поддержки сельского хозяйства (раздел XXV ст. 95 п.1 Договор о 

ЕАЭС) [1]. 14 сентября 2021 г. №89 решением Совета Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) утверждены общие принципы и подходы к обеспечению 

продовольственной безопасности государств-членов ЕАЭС (Союз), основным вопросом 

которого является решение проблем по поддержанию реальной продовольственной 

безопасности и обеспечение экономической доступности продуктов питания для всех слоев 

населения Союза [2].  

Обеспечение продовольственной безопасности - ключевой вопрос в национальных 

программах развития АПК стран ЕАЭС. В своём общем виде она формирует вектор 

движения национальной продовольственной системы к идеальному состоянию. Базовым 

документов, отражающим ее сущность является Концепция коллективной 

продовольственной безопасности ЕАЭС [3]. Совместные усилия государств ЕАЭС в 

области коллективной продовольственной безопасности направлены с одной стороны на 

обеспечение населения союза продуктами питания собственного производства в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://atton-consulting.com/ru/bankovskaya-sistema-obyedinennykh-arabskikh-emiratov-poleznyye-fakty-i-glavnyye-preimushchestva
https://atton-consulting.com/ru/bankovskaya-sistema-obyedinennykh-arabskikh-emiratov-poleznyye-fakty-i-glavnyye-preimushchestva
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB)
https://open-offshore.net/open-bank-account/bankovskiy-schet-v-oae/
https://open-offshore.net/open-bank-account/bankovskiy-schet-v-oae/
mailto:bauyrzhan.urazymbetov@stud.uni-corvinus.hu
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соответствии с требованиями медицинских норм потребления, а с другой стороны - 

создание конкурентоспособного аграрного производства, способного наращивать 

экспортный потенциал Союза.  

Выполнение данной задачи впрямую зависит от стабильного развития сельского 

хозяйства стран-участниц ЕЭАС, обладающего серьезным и мощнейшим потенциалом, в 

связи с уникальным геополитическим положением. В сельскохозяйственном обороте всех 

пяти стран-участников находится около 315 млн гектаров земель. На долю Союза 

приходится около 4% мирового ВВП и промышленного производства. Первые 

интеграционные шаги в построении единого агрария продемонстрировали положительную 

динамику в развитии аграрного сектора. В 2016 г. производство продукции сельского 

хозяйства Союза составило 99,6 млрд долл. США, а в 2020г. -114,4 млрд долл. США (рис. 

1). Рост индекса физического объема (ИФО) отмечен во всех странах-участницах ЕАЭС, 

при этом наибольший рост в Беларуси (на 4,9%) и Казахстане (на 5,6%). 

 

  
 

Рис. 1 – Валовое производство сельского хозяйства в 2020 г. 

Примечание: составлено на основе источника [4]. 

 

По итогам 2020 г. цены производителей сельскохозяйственной продукции в 

Беларуси, Казахстане и Кыргызстане росли темпами, превышающими потребительские 

цены (рис. 2). В среднем по Союзу цены производителей сельскохозяйственной продукции 

выросли к уровню 2019 года на 3,1%, а потребительские цены – на 3,9%.  При этом рост 

номинальной заработной платы отмечен во всех странах-участницах ЕАЭС.  
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Рис. 2 - Оценка покупательской способности в 2019 году, в % к предыдущему году 

Примечание: составлено на основе источника [4]. 

 

В рейтинге 113 стран мира по индексу глобальной продовольственной безопасности 

(GFSI) в 2021 г. Россия заняла 23 место, Беларусь – 36, Казахстан – 41 [5]. В целом, страны 

ЕАЭС в рейтинге GFSI имеют невысокие позиции, средний балл по трем странам ЕАЭС 

составляет 71,6 (все оценки GFSI отмечены из 100). В зависимости от общего балла уровень 

продовольственной безопасности делится на следующие уровни: от 0 до 19,9 - очень 

слабый; от 20 до 39,9 - слабый; от 40 до 59,9 - средний; от 60 до 79,9 - хороший; от 80 до 

100 - очень хороший. 

При этом, если Россия и Беларусь улучшили свои позиции в этом рейтинге, то 

Казахстан, напротив, в 2021г. спустился на 6 позиций по сравнению с 2020г. Это 

обусловлено наличием ряда системных и структурных проблем в экономике и 

агропромышленной сфере, которые отразились баллами индексирования основных 

проблем продовольственной безопасности оцениваемые по 4-м основным категориям:  

1. Уровень доступности и потребления продуктов питания; 

2. Наличие и достаточность продуктов питания; 

3. Уровень качества и безопасности продуктов питания; 

4. Природные ресурсы и устойчивость страны воздействию изменяющегося 

климата, его подверженность рискам, связанным с природными ресурсами. 

Согласно экспертному мнению Economist Impact, страны, являющиеся образцами 

продовольственной безопасности и получившие высокие оценки по всем четырем столпам 

продовольственной безопасности - Ирландия (84,0 балла), Австрия (81,3 балла), Финляндия 

(80,9 балла), Швейцария (80,4 балла).  
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Таблица 1. Рейтинг стран ЕАЭС по индексу глобальной продовольственной 

безопасности 

Рейтинг 

▲ / ▼   

Страна Балл (Δ) 

Общий 

балл  

Из них:  

Доступность Наличие Качество и 

безопасность 

Природные 

ресурсы и 

устойчивость 

23▲2 Россия 74,8 

(+0,9) 

86,9 (+1,7) 64,9 (+1,6) 85,8 (0) 59,9 (-0,9) 

36▲5 Беларусь 70,9 

(+0,5) 

86,3 (+2,2) 57,0 (+1,0) 82,8 (-3,2) 56,3 (0) 

41▼6 Казахстан 69,2  

(-2,7) 

83,0 (+0,6) 58,5 (-6,8) 81,0 (-3,1) 51,9 (-0,6) 

 Средний 

балл 

71,6 85,4 60,1 83,2 56,0 

Примечание: Δ = изменение баллов, 2021 г. по сравнению с 2020 г.  

▲ = Ранг улучшен ▼ = Ранг ухудшился.  

Составлено на основе источника [5]. 

 

Согласно GFSI, самым низким показателем в странах ЕАЭС оценивается категория 

«природные ресурсы и устойчивость», по которым Беларусь, Казахстан и Россия набрали 

менее 60,0 баллов. К сожалению, с точки зрения условий развития сельского хозяйства 

климатические показатели и природные ресурсы благоприятны не везде, часть территорий 

приходится на природно-климатические зоны высокорискового земледелия и скотоводства 

с нестабильными результатами.  

Положительным фактом является то, что категории «качество и безопасность» и 

«доступность» продуктов питания имеют высокие показатели по сравнению с другими 

категориями продовольственной безопасности, поскольку здоровье нации зависит именно 

от качества и безопасности продуктов питания, и их доступности. Однако, согласно 

экспертной оценке, качество продуктов питания в Казахстане и Беларусь в 2021 г., по 

сравнению с предыдущим годом, ухудшилось на 3,2 и 3,1 балла соответственно.  

По данным ЕЭК, Союз за счет собственного производства полностью удовлетворяет 

внутреннюю потребность в зерне, растительных маслах, курином яйце, баранине и свинине. 

Тем не менее, несмотря на достаточно хороший уровень доступности продуктов питания, 

наличие и их достаточность находятся ниже среднего уровня в Беларуси и Казахстане, 

средний балл по трем странам ЕАЭС - 60,1.  

В целом, можно отметить, что Союз обладает мощным природно-ресурсным 

потенциалом продуктивного агропромышленного интеграционного сотрудничества. И 

экономическое развитие Союза, его потенциал, стабильность, и положение в современном 

мире определяется способностью обеспечения продовольственной безопасности стран-

участниц ЕАЭС. Тем не менее, остаются актуальными вопросы о повышении 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, стимулирование агробизнеса к 

производству качественной продукции и выхода на производственные мощности, 

позволяющие полностью ориентироваться на национальных производителей. Значима роль 

интеграционных процессов в АПК на пространстве ЕАЭС, направленных на создание 

эффективной конкурентной среды и обеспечение полноценного функционирования общего 

аграрного рынка, формировании коллективной продовольственной безопасности, 

повышение производительности труда в аграрной сфере, внедрения новых технологий в 

отрасли переработки сельхозпродукции.  
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КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ 
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ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет,  
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Крестьянское (Фермерское) Хозяйство (К(Ф)Х) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации – это объединение граждан, которые совместно владеют 

имуществом и осуществляют производственную или другую хозяйственную деятельность.  

Основным видом деятельности анализируемого ИП глава К(Ф)Х М***в А.Н. 

является выращивание зерновых культур, а также еще дополнительно 15 видов 

(выращивание зернобобовых культур, выращивание столовых корнеплодных и 

клубнеплодных культур). 

В ИП глава К(Ф)Х М***в А.Н. учет материально-производственных запасов ведется 

в Книге учета продукции и материалов (ф. № 2 – КХ), а также с помощью программного 

продукта 1С: Бухгалтерия, версия 8.2.  

Покупную продукцию и материалы в ИП глава К(Ф)Х М***в оценивают и 

учитывают по ценам приобретения с учетом транспортно-заготовительных расходов, 

продукцию собственного производства – по сумме затрат на ее производство или в течение 

года по условной цене, если фактическую себестоимость ее до конца года не определяют. 

Регистры бухгалтерского учета заполняются автоматизировано. Ведение 

бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера. Бухгалтерский учет ведется в 

простой форме, налоговый учет ведется в упрощенной как для плательщиков Единого 

сельскохозяйственного налога. 

В книге учета продукции и материалов ведется 2 раздела: 1 учет продукции 

растениеводства; 2 учет покупных материалов.  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/Documents/Forms/DispForm.aspx?ID=7
https://eec.eaeunion.org/news/speech/kak-budet-obespechivatsya-prodovolstvennaya-bezopasnost-eaes-rasskazal-direktor-departamenta-agropromyshlennoy-politiki-eek-armen-arutyunyan/?sphrase_id=57566
https://eec.eaeunion.org/news/speech/kak-budet-obespechivatsya-prodovolstvennaya-bezopasnost-eaes-rasskazal-direktor-departamenta-agropromyshlennoy-politiki-eek-armen-arutyunyan/?sphrase_id=57566
https://eec.eaeunion.org/news/speech/kak-budet-obespechivatsya-prodovolstvennaya-bezopasnost-eaes-rasskazal-direktor-departamenta-agropromyshlennoy-politiki-eek-armen-arutyunyan/?sphrase_id=57566
https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0123907/pd_28062019_att.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Brief_Statistics_Yearbook_2021.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Brief_Statistics_Yearbook_2021.pdf
https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index
mailto:she_nn@mail.ru
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Учет в книге осуществляют отдельно по каждому виду продукции или материалов. 

Перечень материальных ценностей, учитываемых в этой книге, определяет глава хозяйства 

в зависимости от их ценности или размера оборота. 

Продукция растениеводства поступает в хозяйство в сжатые сроки уборки при 

различных погодных условиях. Поэтому правильная организация учета ее поступления и 

дальнейшего движения имеет особо важное значение. 

Еще до начала уборки урожая проводится большая подготовительная работа. 

Проверяется, как подготовлены места приемки и хранения продукции, состояние весового 

хозяйства, подбирают и инструктируют заведующего складами, весовщиков, сторожей и 

других материально ответственных лиц. 

Главный бухгалтер определяет обязанности каждого из них по оформлению 

поступающей от урожая продукции первичными документами, подготовить достаточное 

количество бланков первичных документов, пронумеровать их и т. д. 

Первичный учет зерновой продукции, полученной от урожая, ведется по реестрам 

отправки зерна и другой продукции с поля (ф. № 161-АПК). Перед началом уборочных 

работ бухгалтерия хозяйства выдает каждому комбайнеру под расписку блокноты реестров, 

в которых заранее заполнены такие реквизиты, как название хозяйства, табельный 

(лицевой) номер комбайнера, его фамилия, имя и отчество, номер агрегата.  

Все реестры в блокноте пронумерованы (под одним номером каждые три 

экземпляра), подписаны руководителем и главным бухгалтером хозяйства (в конце 

блокнота), скреплены печатью. При выдаче блокноты реестров регистрируют в 

специальной ведомости. 

Учет поступления зерна на склад при этом способе ведут в реестре приема зерна и 

другой продукции (ф. № 162-АПК). Форма этого документа в отличие от формы реестра 

отправки зерна и другой продукции с поля позволяет учитывать зерно, поступившее на 

склад за день от нескольких комбайнов и автомашин (прицепов), в одном экземпляре 

бланка, что сокращает количество учетных бланков и экономит труд работников учета при 

обработке и сводке документов. 

Зерно, поступившее от комбайнеров на ток, в большинстве случаев требует 

дополнительной подсушки и сортировки. Каждую партию зерна, отпущенного для очистки, 

сортировки и сушки, взвешивают. По окончании сортировки и очистки определяют 

количество и качество полученной зерновой продукции и устанавливают размер усушки и 

неиспользованных отходов.  

Качество вышедшей после сортировки продукции определяют с помощью 

лабораторного анализа, при этом устанавливают натуру и влажность зерна до и после 

подработки, процент содержания полноценного зерна в зерновых отходах и т. п. Результаты 

процесса сортировки отражают в акте на сортировку и сушку продукции растениеводства 

(ф. № 169-АПК). 

При отправке зерновой продукции на склады хозяйства с тока(склада) на каждую 

отправляемую партию выписывают сопроводительный документ. Такими документами 

могут быть путевка на вывоз продукции с поля, реестр отправки зерна и другой продукции 

с поля или накладная.  

Накладную (внутрихозяйственного назначения), (ф. № 264-АПК) оформляют 

примерно так же, как и путевку на вывоз продукции с поля. 

Сводным документом о поступлении и расходовании зерновой продукции на ток 

является ведомость движения зерна и другой продукции (ф. № 167-АПК). Ее составляет 

заведующий током (весовщик) ежедневно после окончания рабочего дня по каждой 

культуре и сорту.  

Оприходование готовой продукции в зависимости от ее дальнейшего использования 

возможно на счете 43 «Готовая продукция». Если направление использования продукции 

неизвестно или готовая продукция направляется на реализацию, она находит свое 

отражение на активном балансовом основном синтетическом счете 43. 
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В таблице 1 отражен учет продукции растениеводства ИП глава К(Ф)Х М***в А.Н. 

Таблица 1 

Учет продукции растениеводства ИП глава К(Ф)Х М***в А.Н. 

Дата Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма, руб. 

15.09.20Х

Х 

Поступило зерно (пшеница, ячмень, овес) 

с поля на склад; Реестр (Ф.N СП-1); 

Товарно-транспортная накладная 

(Ф.№СП-31) 

43 20 2000000 

16.09.20Х

Х 

Сторнированы мертвые отходы; 

Акт на сортировку и сушку зерна 

(Ф.№СП-12) 

43 20 50000 

11.12.20Х

Х 

Отгружена готовая продукция (пшеница), 

ООО «Покупатель» 90 43 315000,00 

11.12.20Х

Х 

Отгружена готовая продукция (ячмень), 

ООО «Покупатель» 90 43 297500,00 

 

В разделе 2 «Покупные материалы» приобретенные у организаций и частных лиц 

ценности записывают по отдельным открываемым счетам (на отдельных страницах) по 

документам на их оплату:  

 актам, распискам - при уплате наличными;  

 товарно-транспортным накладным, счетам - при перечислении с расчетного 

счета;  

 чекам - при оплате по чековой книжке.  

Материальные ценности в ИП глава К(Ф)Х учитываются по фактической 

себестоимости их приобретения (заготовления), которая складывается из стоимости по 

покупным ценам и расходам по их заготовке и доставке в организацию. На счете 10 

«Материалы» учитываются наличие и движение: сырья и основных материалов (включая и 

сельскохозяйственную продукцию, используемую в качестве сырья и основных материалов 

для промышленных производств), которые входят в состав вырабатываемой продукции, 

образуя ее основу, или являются необходимыми компонентами при ее изготовлении. 

 Здесь учитываются и вспомогательные материалы, которые участвуют в 

образовании продукции или потребляются для хозяйственных нужд, технологических 

целей и для содействия производственному процессу. 

В таблице 2 представлен учет покупных материалов ИП глава К(Ф)Х М***в А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 
 

Таблица 2 

Учет покупных материалов ИП глава К(Ф)Х М***в А.Н. 

Дата Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 

15.02.20 ХХ 

По счету - фактуре, товаротранспортной 

накладной, акту приемки получены на склад 

горючее-смазочные материалы(ГСМ) 

10 60 100000 

20.02.20 ХХ 

По лимитно–заборным картам отпущены со 

склада ГСМ на работы: 

- тракторов в полеводстве 

- грузового автотранспорта 

 

 

23 

 

 

10 

 

 

-50000 

-50000 

04.05.20 ХХ 

По счетам-фактурам и приемным актам 

оприходованы строительные материалы, 

поступившие от поставщиков (расчет не 

произведен) 

10 60 45000 

10.05.20 ХХ 

По лимитно-заборным картам, накладным 

(внутрихозяйственного назначения), 

производственным отчетам списаны отпущенные 

и израсходованные стройматериалы: 

- на текущий ремонт склада под пшеницу 

- на капитальный ремонт гаража 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

-7500 

-15000 

06.05.20 ХХ 

По счетам-фактурам и приемным актам получены 

от поставщика минеральные удобрения и 

ядохимикаты 

10 60 480000 

 

При оприходовании материально-производственных запасов пересчитывают и 

сравнивают количество поступивших материально-производственных запасов с 

количеством, которое указано в документах поставщика, например, в товарной или 

товарно-транспортной накладной. 

Также производится осмотр материально-производственных запасов на предмет 

наличия брака или других несоответствий характеристикам, установленным договором.  

Если расхождений по количеству и качеству не выявлено, поступившие 

материально-производственные запасы передаются под отчет материально ответственному 

лицу (кладовщику). 

Выбытие материально-производственных запасов, как правило, происходит путем 

передачи их в производство, на нужды руководящего состава и обслуживание основной 

деятельности.  

В хозяйстве могут быть не полностью израсходованные на производство в отчетном 

году и приобретенные на стороне материальные ресурсы. Однако поскольку они уже 

отнесены на материальные запасы при их поступлении в хозяйство, необходимо произвести 

корректировочные записи, т.е. на их остаток уменьшают фактические расходы. 

Таким образом, в конце каждого месяца по каждому виду продукции и материалов в 

данной книге подводят итоги и находят остатки, переходящие на следующий месяц, что 

позволяет получить общую сумму по приходу, расходу и остаток на конец месяца. 

Исследовав бухгалтерский учет материально-производственных запасов ИП глава 

К(Ф)Х М***в А.Н. можно сделать выводы, что учет ведется в Книге учета продукции и 

материалов (ф. № 2 – КХ), а также с помощью программного продукта 1С: Бухгалтерия, 

версия 8.2.  

1. Имеются отклонения стоимости при поступлении МПЗ вследствие отсутствия в 

учете операций по возврату материалов поставщикам; 

2. Отсутствуют многие первичные документы, необходимые для учета 

материально-производственных запасов, поэтому в ИП глава К(Ф)Х М***в А.Н. многие 

операции ведутся вручную или совсем не ведутся;  
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3. Не производится отражение в бухгалтерском учете операции отбракованной 

продукции. 

Также в ИП глава К(Ф)Х М***в А.Н. очень слабо организован внутренний контроль.  

В связи с тем, что хозяйство находится на ЕСХН, то есть ведется простая система 

бухгалтерского учета. По законодательству не требуется разработки учетной политики в 

целях бухгалтерского учета, а это создает определенные проблемы в учете. 

Список источников 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность К(Ф)Х М***в 

2. Книга учета продукции и материалов 

3. Рабочий план счетов К(Ф)Х М***в 

 

 

 

ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА ЗА 30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

Шокаманов Ю.К. - д.э.н, профессор 

Алматинский гуманитарно-экономический университет, Алматы, Казахстан 

email: shokamanov53@mail.ru 

 

С какими итогами экономического развития Казахстан встречает 30-летие своей 

независимости? Попробуем ответить на этот вопрос, используя данные Всемирного Банка 

[1-10]. При этом воспользуемся методами расчета цепных и базисных индексов, структуры 

(удельного веса стран в экономике СНГ), агрегатных ИФО и дефляторов ВВП и другими. 

В таблицу 1 приведены результаты наших расчетов динамики ВВП стран СНГ в 

постоянных ценах к 1990 году.  

Таблица 1 

Темпы роста ВВП стран СНГ в постоянных ценах (индексы физического 

объема) 

(процентов к 1990 году) 

 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Армения 52,8 67,8 120,7 145,8 180,7 203,6 

Азербайджан 41,9 58,9 109,1 233,3 258,1 249,4 

Беларусь 65,3 88,7 127,3 181,0 191,7 198,6 

Грузия 28,3 37,5 53,4 69,0 87,8 97,9 

Казахстан 61,4 69,4 113,7 153,7 193,4 215,7 

Кыргызстан 50,7 66,6 80,2 99,6 126,4 137,0 

Молдова 48,0 42,3 59,6 69,8 83,8 92,1 

Россия 62,1 67,2 90,5 107,7 117,4 121,9 

Таджикистан 38,0 38,1 60,4 83,2 116,7 161,3 

Туркменистан 63,2 78,6 100,8 165,1 272,3 347,7 

Украина 48,0 43,4 63,1 66,1 58,9 63,2 

Узбекистан 81,1 98,0 127,2 189,6 271,9 341,7 

ВСЕГО по 

СНГ 59,0 63,3 87,6 106,3 116,7 123,8 

Справочно: 

США 113,5 140,2 159,2 166,6 186,1 196,7 

Рассчитано на основе: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart 

Темпы роста производства ВВП СНГ рассчитаны путем взвешивания темпов роста ВВП стран 

СНГ по ВВП стран в долларах США по ППС национальных валют на основе: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD?view=chart 

 

 

mailto:shokamanov53@mail.ru
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD?view=chart
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Как отсюда видно, экономика Казахстана уже в 2005 году показала превышение 

уровня 1990 года на 13,7%. Более детальный расчет показывает, что этот рубеж был 

преодолен еще в 2004 году (+3,6%). А в 2020 году экономика Казахстана была уже более, 

чем в два раза (215,7%) больше, чем в 1990 году. Более чем двухкратный рубеж был 

преодолен еще в 2017 году (+3,6%), то есть экономика страны удвоилась за 13 лет (с 2004 

по 2017 годы). В то же время расчеты показывают, что экономики ряда стран СНГ не 

восстановились на прежнем уровне. В частности, Украины (-36,8%), Молдовы (-7,9%) и 

Грузии (-2,1%). 

По динамике восстановления экономик страны СНГ можно разбить на четыре 

группы. Наиболее высокие темпы развития имеют Узбекистан и Туркменистан (рост в 3,4-

3,5 раза). Экономики стран второй группы выросли в 2-2,5 раза: Азербайджан, Казахстан, 

Армения и Беларусь (указаны в порядке убывания темпов роста). В третью группу входят 

страны с темпами роста экономик 1,2-1,6 раза: Таджикистан, Киргизия и Россия. К 

четвертой группе относятся страны, не достигшие уровня производства ВВП 1990 года: 

Грузия, Молдова и Украина.  

В таблице 2 приведена динамика ВВП стран СНГ в текущих ценах по паритетам 

покупательной способности (ППС) национальных валют к доллару США к 1990 году. Здесь 

же мы привели свои расчеты дефлятора ВВП в долларах США по ППС, дефлятора ВВП в 

национальных валютах и темпа роста ППС национальных валют к 1990 году. 

Таблица 2 

Динамика ВВП в текущих ценах по ППС национальных валют 

(млн. долларов США) 

 1990 2020 

В % к 

1990 г. 

Дефлято

р ВВП по 

ППС, % 

Дефлятор 

ВВП в 

нацвалютах

, тыс. раз 

Темп ППС 

нацвалют, 

тыс. раз 

Армения 9 815 39 364 401,1 197,0 60,4 30,6 

Азербайджан 38 373 146 111 380,8 152,7 99,1 64,9 

Беларусь 53 310 189 854 356,1 179,4 170 980,0 95 330,7 

Грузия 27 520 55 201 200,6 205,0 3 365,9 1 642,1 

Казахстан 135 211 501 279 370,7 171,9 350,8 204,1 

Кыргызстан 11 181 32 728 292,7 213,7 10,2 4,8 

Молдова 17 362 34 036 196,0 212,9 398,6 187,2 

Россия 

1 187 

876 4 133 084 347,9 285,4 136,2 47,7 

Таджикистан 13 958 36 800 263,7 163,4 719,2 440,0 

Туркменистан 20 028 96 235 480,5 138,2 15 841,0 11 463,4 

Украина 379 074 545 057 143,8 227,5 3 969,9 1 745,3 

Узбекистан 51 141 252 573 493,9 144,6 5 236,4 3 622,6 

ВСЕГО по 

СНГ 

1 944 

849 6 062 322 311,7 251,9   

Справочно: 

США 

5 963 

144 

20 936 

600 351,1 178,5   

Рассчитано на основе: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?view=chart 

ИФО рассчитаны на основе: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?view=chart 

Дефляторы ВВП в долларах США) рассчитаны как отношение темпов роста ВВП к 

1990 году на ИФО. 

Темпы ППС национальных валют определены как отношение дефляторов ВВП в 

национальных валютах к дефляторам ВВП в долларах США. 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?view=chart
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Расчеты показали, что в целом по странам СНГ ВВП в долларах США по ППС валют 

в текущих ценах за 30 лет вырос в 3,1 раза, в том числе в реальном выражении – на 23,8% 

(см. таблицу 1), за счет цен (дефлятор ВВП по ППС) – в 2,5 раза. В Казахстане ВВП размер 

экономики в текущих ценах вырос в 3,7 раза, при этом рост в постоянных ценах составил 

2,2 раза, а за счет цен – 1,7 раза. Самые высокие темпы роста ВВП в текущих ценах по ППС 

наблюдались в Узбекистане и Туркменистане (соответственно в 4,9 и 4,8 раза). Причем за 

счет ценового фактора рост составлял всего 1,4 раза, а основной рост был обеспечен 

физическим фактором (как мы видели в таблице 1, соответственно 3,4 и 3,5 раза).  

30-летние дефляторы ВВП стран СНГ в долларах США по ППС валют составили 

1,4-2,9 раза (в среднем по СНГ – 2,5 раза). Этот показатель показывает также отношение 

дефляторов ВВП в национальной валюте к темпам изменения ППС национальных валют к 

доллару США, по которым наблюдается значительный разброс значений. Так, если 30-

летний темп роста ППС национальных валют в Кыргызстане составил 4,8 тыс. раза, то в 

Беларуси 95,3 млн. раза. В Казахстане ППС национальной валюты вырос в 204,1 тыс. раза. 

Данные таблицы 2 также позволяют оценить относительный размер экономик 

отдельных стран в экономике СНГ. В 2020 году примерно две трети экономики СНГ 

составляет российская экономика (68,2%), причем ее доля в сравнении с 1990 годом 

выросла на 7,1 п.п. На втором месте находится Украина – 9,0%. При этом ее доля 

сократилась более чем в два раза (на 10,5 п.п.). Казахстан занимает третье место – 8,3%, 

увеличив свою долю на 1,3 п.п.  

Относительный уровень экономического развития стран определяется размером 

ВВП на душу населения по ППС национальных валют к доллару США. В таблице 3 данные 

по этому показателю приведены в постоянных ценах 2017 года, что позволяет сравнивать 

страны не только между собой, но и оценивать развитие процесса в динамике. Данные стран 

по этому показателю в 1990 году различались в 6,3 раза, затем к 2000 году это расхождение 

увеличилось до 11 раз и постепенно снизилось до 7,2 раза в 2020 году (см. таблицу 3).  

Таблица 3 

ВВП на душу населения в странах СНГ  

по ППС национальных валют в постоянных ценах 2017 года 

(долларов США) 

 1990 1995 2000 2010 2015 2020 

В % к 

1990 г. 

Армения 5 180 3 008 4 048 9 286 11 321 12 593 243,1 

Азербайджан 7 758 3 025 4 063 14 313 14 854 13 700 176,6 

Беларусь 8 895 5 805 8 053 17 288 18 308 19 148 215,3 

Грузия 11 135 3 244 4 919 9 737 12 605 14 089 126,5 

Казахстан 13 476 8 552 10 276 20 751 24 290 25 337 188,0 

Кыргызстан 5 158 2 517 3 079 4 141 4 805 4 707 91,2 

Молдова 11 780 5 696 5 074 8 550 10 361 12 325 104,6 

Россия 21 483 13 308 14 570 23 961 25 488 26 456 123,2 

Таджикистан 4 093 1 426 1 325 2 390 2 984 3 658 89,4 

Туркменистан 7 208 3 988 4 622 8 617 12 994 15 300 212,3 

Украина 15 752 7 617 7 221 11 778 11 237 12 377 78,6 

Узбекистан 3 417 2 494 2 786 4 652 6 087 6 994 204,7 

ВСЕГО по 

СНГ 16 540 9 653 10 455 17 519 18 774 19 527 118,1 

Справочно: 

США 40 411 43 000 50 125 54 316 58 540 60 236 149,1 

Рассчитано на основе: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?view=chart 

 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?view=chart
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Самые высокими значения этого показателя наблюдаются у России и Казахстана, 

которые в 2020 году составили соответственно 26,5 и 25,3 тыс. долларов США по ППС. 

Причем они постепенно сближаются. На третьем месте по этому показателю находится 

Беларусь, в которой ВВП на душу населения в 2020 году составил 19,1 тыс. долларов США 

по ППС, что чуть ниже среднего по СНГ уровня (19,5 тыс. долларов США по ППС). В 

остальных странах объемы ВВП на душу населения ниже среднего по СНГ уровня. При 

этом самые низкие значения этого показателя имеют Таджикистан, Кыргызстан и 

Узбекистан (соответственно 3,7, 4,7 и 7,0 тыс. долларов США).  

Таким образом, данные Всемирного Банка в целом показывают динамичное 

экономическое развитие Казахстана за 30 лет независимости. 
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Торговля является функциональным сектором экономики, тесно взаимоувязанным 

с другими отраслями и обеспечивающим продвижение товаров и услуг к потребителям 

(организации, население) в масштабах всей страны и в рамках внешнеэкономической 

деятельности. Эффективность торговли как системы и современного развитого бизнеса 

дает мультипликативный эффект для всей экономики, позволяя другим отраслям 

уменьшать издержки на маркетинг, логистику, продажи и, в конечном счете, снижать 

оптовые и розничные цены. Наконец, развитие внутренней торговли способствует росту 

внутреннего производства товаров. 

Внешнеэкономическая деятельность является одной из основных форм 

экономических связей Республики Казахстан с иностранными государствами, подлежит 
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лицензироанию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и 

уведомлениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.07.2021 г.) [1] а так же 

Правилами лицензирования экспорта и импорта продукции, осуществляются в 

соответствии с Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

от 29 сентября 2015 года № 949 (с изменениями и дополнениями 01.01.2019) «Об 

утверждении Квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по 

лицензированию, экспорта и импорта продукции и перечень документов, подтверждающих 

соответствие им» [2]. 

Лицензия выдается на каждые товар или продукцию, подлежащие экспортному 

контролю, классифицируемые в соответствии с Единой товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности, в отношении которых введено лицензирование. 

Лицензиар выдает два вида лицензий: генеральные,  разовые и исключительные. 

Выдача генеральных и исключительных лицензий осуществляется лицензиаром в случаях, 

предусмотренных решением Комиссии таможенного союза (ст. 37).  Лицензия выдается на 

каждый товар, классифицируемый в соответствии с Единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности, в отношении которого введено лицензирование. 

Лицензиар выдает следующие виды лицензий:  Перечень товаров (работ, услуг), 

подлежащих лицензированию, а также порядок выдачи и оформления лицензий на 

совершение экспортно-импортных операций устанавливаются Правительством Республики 

Казахстан. 

Генеральные лицензии выдаются на срок, необходимый для осуществления 

экспортных и импортных операций, но не превышающий календарный год. 

Разовые лицензии выдаются на период календарного года для осуществления 

экспортных или импортных операций по одной отдельной сделке..... 

Лицензии являются разрешением на экспорт и импорт товаров (работ, услуг) в 

указанные в них сроки и служат основанием для таможенного оформления продукции. 

Лицензия, выданная одному хозяйствующему субъекту, не может быть передана 

другому хозяйствующему субъекту. 

Лицензирование экспортных операций может иметь место в случаях, если: 

-  предметом экспорта являются товары (работы, услуги), продажа (реализация) 

которых на внутреннем рынке осуществляется на основании лицензии; 

-  производство и реализация данного товара (работ, услуг) является монополией 

государства. Отнесение вида деятельности к государственной монополии осуществляется 

на основании законодательных актов Республики Казахстан. 

Разрешительные документы применяются при экспорте и (или) импорте отдельных 

видов товаров, если это предусмотрено международными договорами, а также в отношении 

товаров введены: 

1) количественные ограничения; 

2) исключительное право; 

3) автоматическое лицензирование (наблюдение); 

4) разрешительный порядок; 

5) тарифная квота; 

6) импортная квота в качестве специальной защитной меры; 

7) специальная квота. 

Согласно Правил лицензирования экспорта и импорта продукции, лицензия 

выдается на каждые товар или продукцию, подлежащие экспортному контролю, 

классифицируемые в соответствии с Единой товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности, в отношении которых введено лицензирование. 

 Видами внешнеэкономической деятельности являются: экспорт товаров, работ и 

услуг, импорт товаров, работ и услуг, реэкспорт товаров (экспорт импортных товаров), 

реимпорт (импорт экспортных товаров), бартерные операции, компенсационные операции, 

комбинированные операции [3]. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31548529
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=35544694#sub_id=100
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31234212
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=35544694#sub_id=100
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31234212
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Основным документом, определяющим порядок внешнеторгового регулирования в 

Республике Казахстан, является Кодекс «О таможенном регулировании в Республике 

Казахстан» от 26 декабря 2017 года № 123-VI ЗРК, (с изменениями и дополнениями 

01.07.2021),  а также Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (ред. от 

29.05.2019) [4]  

Таможенным регулированием в Республике Казахстан признается регулирование 

отношений на части таможенной территории Евразийского экономического союза 

(территории Республики Казахстан), на которой Республика Казахстан обладает 

исключительной юрисдикцией, включающее в себя установление порядка и условий 

перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, их 

нахождения и использования на таможенной территории Евразийского. 

В соответствии с этим документом экспортер обязан обеспечить зачисление в 

установленном законодательством порядке валютной выручки на свои счета в банках 

Республики Казахстан. 

В условиях рыночных отношений все большее количество предприятий включается 

во внешнеэкономическую деятельность, что позволяет им иметь валютную выручку, 

закрепиться на внешнем рынке, производить конкурентоспособную продукцию, работы и 

услуги. 

 Во внешней торговле осуществляется следующие основные виды операций: 

 экспорт — продажа товаров (работ, услуг) иностранному покупателю с 

отправкой товара в страну покупателя; 

 импорт — приобретение товара у иностранного продавца с завозом товара в 

страну покупателя; 

 реэкспорт — экспорт импортированного товара с предварительным завозом в 

Республику Казахстан или без такого завоза; 

 реимпорт  —  в страну ввозятся товары, которые до этого были экспортированы 

с ее территории. На зарубежной территории они не должны были быть подвергнуты 

ремонту или модернизации, а причиной возвращения могут быть выявленные дефекты или 

неликвидность товара [5,с..359]. 

Внешнеторговая сделка оформляется контрактом [6]. 

Контракт содержит права и обязанности сторон, изложенные в отдельных разделах: 

определение сторон контракта, предмет договора, цена и сумма контракта, сроки поставки 

товара (работ, услуг), условия платежа, упаковка, маркировка товара, гарантии продавца, 

штрафные санкции и возмещение убытка, страхование груза, форс-мажор (непред-

сказуемое и неотвратимое событие, приводящее к нарушению договорных обязательств), 

пути решения спорных вопросов и др. 

Внешнеэкономическая сделка оформляется контрактами, отражающими права, 

обязанности и ответственность сторон по сделке, которые сгруппированы в следующих 

разделах: 

 определение сторон и предмета договора; 

 цены на товары (работы, услуги) и общая стоимость по контракту; 

 вид и сроки поставки; 

 условия и форма расчетов, упаковка и маркировка товаров; 

 гарантии продавца; 

 штрафные санкции при нарушении условий контракта и возмещение убытка; 

 страхование грузов; 

 разрешение споров и другие разделы, в зависимости от характера поставок и 

видов товаров. 

При заключении договора необходимо изучить коньюктуру рынка товаров, провести 

рекламную компанию, определить момент заключения сделки, изучить финансовое 

положение и платежеспособность партнера, определить оптимальный вариант сделки на 
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основе предложений, полученных от иностранных фирм, выбор партнера и заключение с 

ним договора 

На организацию учета экспортных операций оказывает влияние сложившаяся на 

предприятии практика реализации продукции: 

 непосредственно самим предприятием-изготовителем – экспортер отражает в 

учете все хозяйственные операции (от изготовления готовой продукции до установления 

контрактной цены, по которой товар будет предложен иностранному покупателю); 

 через посредническую организацию – с выплатой  вознаграждения (бонуса) за 

посреднические услуги. 

Посредник, обеспечивая экспорт товаров, всегда действует в интересах и за счет 

контрагента. Стоимость оказанных им услуг формирует доходы, в объем которых 

включается: вознаграждение за совершение услуг, полученное в твердой сумме или в 

процентах от стоимости сделки (ст.850 ГК РК); вознаграждение за делькредере, полученное 

комиссионером в случае поручительства перед комитентом за исполнение импортером 

внешнеэкономической сделки; дополнительная выгода, полученная комиссионером, 

совершившим сделку на более выгодных условиях, чем те, которые были указаны 

комитентом (ст. 855 ГК РК) [7]. 

Посреднические операции осуществляются на условиях: 

 договора-поручения – одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени 

и за счет другой стороны (доверителя) определенные действия, в частности, по 

внешнеторговой сделке; 

 договора комиссии – внешнеторговые субъекты выполняют комиссионные 

поручения юридических лиц по закупке импортных товаров за границей или поставке 

экспортного товара за границу; 

 договора-консигнации – посредник-консигнатор сбывает от своего имени товар, 

поставленный продавцом-консигнантом на склад посредника (используется, в основном, 

при сбыте товаров массового и серийного производства). Консигнационные соглашения 

заключаются на срок (от 1 до 5 лет), в течение которого посредник обязуется сбыть 

определенное количество товара, нереализованный товар может быть возвращен 

консигнанту за его счет; 

 агентских соглашений – договор между принципалом (лицо, от имени которого 

действует агент, представитель) и агентством (коммерческий посредник), определяющий 

права и обязанности сторон, также определяются формы и способы выплаты 

вознаграждения агенту; 

 простых посреднических соглашений – маклеры и брокеры по договорам с 

продавцами и покупателями (принципалами) подыскивают им контрагентов. Принципалы 

самостоятельно ведут переговоры с рекомендованными посредниками-контрагентами, 

подписывают и исполняют контракты от своего имени и за свой счет, эти обязательства 

называются делькредере (ручательство комиссионера перед комитентом за исполнение 

договора, заключенного комиссионером с третьим лицом, за делькредере комиссионер 

получает особое вознаграждение определяемое в процентах от стоимости купленных 

товаров при импорте и в размере определенного процента от стоимости цены ФОБ при 

экспорте товаров); 

 дистрибьюторских соглашений – посредник-дистрибьютор за свой счет закупает 

товар, перепродает его от своего имени и за свой счет. Ему предоставляется монопольное 

право на продажу определенных товаров на определенной территории или определенной 

клиентуре. 

Предприятие-экспортер заключает с посредником договор-комиссию, в котором 

содержится информация необходимая посреднику для заключения контракта с 

иностранным покупателем. Копия контракта передается предприятию-экспортеру, который 

на основании этого документа отгружает продукцию на экспорт. Расходы по доставке 
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товаров до границы Республики Казахстан обычно производит предприятие-экспортер. 

Посредник предъявляет иностранному покупателю счет-фактуру за товар. Иностранный 

покупатель перечисляет на счет посредника валютную выручку, а посредник в свою 

очередь перечисляет ее, за минусом комиссионного вознаграждения, предприятию-

экспортеру. Посреднические услуги не относятся к экспортным, поэтому все доходы 

подлежат обложению НДС. 

Порядок осуществления экспортно-импортного контроля за полнотой и 

своевременностью поступления выручки в иностранной валюте и в тенге от экспорта, а 

также правомерностью и обоснованностью использования средств в иностранной валюте и 

тенге на цели импорта установлен Законом Республики Казахстан «О валютном 

регулировании и валютном контроле» от 2 июля 2018 года № 167-VІ ЗРК [8] и Правилами 

осуществления валютных операций в Республике Казахстан утвержденых постановлением 

Правления Национального Банка Республики Казахстан  от 30 марта2019 года № 40 [9]. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте 

(операции с имуществом, стоимость которого выражена в иностранной валюте, и 

обязательствами, по которым в качестве средства платежа будет использована иностранная 

валюта) регулируется положениями МСФО 21 "Учет операций в иностранной валюте". 

Этот стандарт регулирует особенности бухгалтерского учета операций в иностранной 

валюте, заключающиеся в пересчете стоимости имущества и обязательств в инвалютные 

тенге. 

Операциями в иностранной валюте являются сделки, совершаемые в иностранной 

валюте, когда субъекты: покупают или продают имущество за иностранную валюту; 

получают или предоставляют кредиты (займы) в иностранной валюте; иным образом 

приобретают или продают активы за иностранную валюту, берут на себя обязательства или 

их оплачивают в иностранной валюте (получение средств на содержание офиса, на 

осуществление капитального строительства и др.). 

Записи в бухгалтерском учете по операциям, произведенным в иностранной валюте, 

должны отражаться на счетах бухгалтерского учета в тенге, в пересчете по  рыночному 

курсу на дату совершения операции. Одновременно ведется оперативный учет иностранной 

валюты по ее номиналу (в кассовой книге, приходных и расходных кассовых ордерах 

учетных регистрах). Суммы инвалюты могут проставляться в числителе или записываться 

в специально отведенные графы, вестись во вторых экземплярах учетных регистров и т.п.      

Для учета операций в иностранной валюте в Типовом  плане счетов бухгалтерского учета 

предусмотрены синтетические счета (1030 «Денежные средства на текущих банковских 

счетах»). В Рабочий план счётов вводится система субсчетов, позволяющая выделить в 

учете операции в иностранной валюте (расчеты с поставщиками, покупателями, 

подотчетными лицами и др.). 

На последнее число отчетного периода производится пересчет денежных знаков в 

кассе. Сверяются остатки по счетам в банках и иным кредитным учреждениям, остатки по 

счетам средств в расчетах, счетам средств целевого финансирования независимо от 

источника, выраженные в иностранной валюте с использованием курса тенге по 

отношению к иностранным валютам (по  рыночному курсу). Стоимость основных средств, 

незавершенного капитального строительства, товарно-материальных ценностей, 

нематериальных активов, собственного капитала, приобретенных (сформированных) в 

иностранной валюте, оцениваются в тенге по курсу действовавшего на дату совершения 

операций и пересчет их стоимости в связи с изменением курса иностранной валюты не 

приводится. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ  

 

Алшынбаева Е.К. – доцент, к.ф.-м.н.                          

 Алматинский гуманитарно-экономический университет, Алматы, Казахстан 

 

В статье приведены некоторые задачи, связанные с деятельностью оценщика, 

требующие глубоких знаний специальных разделов математики. 

 

 Мақалада бағалаушы мамандарының әр саладағы жұмыс барысында қажетті 

математиканың арнайы тараулары келтірілген. 

 

In the article are given some tasks connected with activity of the appraiser and demanding 

profound knowledge of special sections of mathematics. 

 

Ключевые слова: функция Торнквиста, оценка, дифференциальное исчисление, 

метрические пространства, гамма-функции. 

 

Түйінді сөздер: Торнквист функциясы, бағалау, дифференциалдық есептеулер, 

метрикалық кеңістіктер, гамма-функциясы. 

 

Keywords: Tornquist function, assessment, differential calculus, metric spaces, and the 

gamma function. 

 

В книге [l], написанной известным ученым, талантливым педагогом Л.Д. 

Кудрявцевым, приводится цитата: 

«...Сама математика является абстрактной наукой, а ее применения могут быть 

весьма конкретными. При этом следует помнить, что нельзя обучить приложениям 

математики, не научив самой математике». 

Что нужно учить в курсе «Математика» будущему специалисту- оценщику? 

На начальном этапе (1-ый, 2-ой семестры) математическая подготовка студента 

должна состоять из изучения общего курса математики. При этом особое внимание 

уделяется функциям и методам ее анализа в математике. 

Как пример можно привести зависимость цены продажи земельных участков от 

расстояния до города: степенная модель; линейная модель; логарифмическая модель; 

экспоненциальная модель; полиномиальная модель. 

В качестве экономического примера дробно-линейной зависимости можно привести 

функцию Торнквиста, описывающую зависимость величины спроса на предметы первой 

необходимости от величины дохода. 

Зависимость цены оцениваемого объекта от его различных параметров V=f(x1 

х2,...,хn) описывается функцией n переменных. 

Теория функций нескольких переменных и ее дифференциальное исчисление - 

широко применяемый для экономического анализа математический аппарат. 

В экономике очень часто требуется найти наилучшее, или оптимальное значение 

того или иного показателя: наивысшую производительность труда, максимальную 

прибыль, максимальный выпуск, минимальные издержки и т.д. Каждый показатель 

представляет собой функцию одного или нескольких аргументов. Например, выпуск можно 

рассматривать как функцию затрат труда и капитала (как это делается в производственных 

функциях). Таким образом, нахождение оптимального значения показателя сводится к 
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нахождению экстремума (максимума или минимума) функции одной или нескольких 

переменных. Подобные задачи порождают класс экстремальных задач в экономике, 

решение которых требует использования дифференциального исчисления. 

Различный математический аппарат - от элементарного до уравнений 

математической физики с переменными коэффициентами - применяется в вопросах 

мелиорации, эрозии почв, передвижения солей и влаги в почве. Эти вопросы представляют 

интерес теории информации и информационно- логического анализа в бонитировке почв и 

при исследовании засухи на рост растений. 

Стоимость недвижимости, потенциально способной приносить доход, находится в 

непосредственной связи с величиной предполагаемого дохода, периодом и порядком его 

поступления. Кроме того, на стоимость недвижимости оказывает влияние способ и 

источники ее финансирования, возможность и условия привлечения денежных ресурсов. 

Учет всех перечисленных факторов требует определенных навыков финансовых 

вычислений. 

Числовая последовательность, числовой ряд, сумма членов геометрической 

прогрессии применяются в финансовых вычислениях. 

Например, оценка стоимости нематериальных активов вычисляется как сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; стоимость строительства здания в 

целом как сумма стоимостей конструктивных элементов в здании; расчет стоимости 

объекта недвижимости методом дисконтированных денежных потоков производится как 

частичная сумма числового ряда; физический износ здания определяется как частичная 

сумма ряда по количеству конструктивных элементов в здании. 

Когда необходимая информация о сопоставимых объектах собрана, обработана и в 

нее внесены соответствующие корректировки, в распоряжении оценщика оказывается 

некоторая последовательность значений стоимости, причем все они (как правило) 

отличаются друг от друга. Следующей задачей оценщика является определение стоимости 

оцениваемого объекта недвижимости и точности своей оценки. 

В этих вопросах широко применяются элементы математической статистики: 

среднее арифметическое, мода, медиана, математическое ожидание, дисперсия и среднее 

квадратическое отклонение. 

Для дискретной и непрерывной случайной величины - функция и плотность 

распределения вероятности. 

Наряду с основными элементарными функциями в деятельности оценщика 

встречаются и специальные функции, например, в методе статистического исследования 

стоимости при малом объеме выборки (n < 25) оценка среднего квадратического 

отклонения определяется по формуле, где участвует значение гамма-функции. 

В разделе «Модели и методы определения степени сходства сравниваемых 

объектов» оцениваемый объект и объекты-аналоги можно представить как точки n-мерного 

пространства. Расстояние между точками определяются в метрике пространства Lp (при р=2 

получается формула квадратичной метрики). Этот пример показывает, что непрерывная 

математическая подготовка будущего оценщика включает и знания о нормированных 

пространствах. 

В 3-м, 4-м семестре должно осуществляться изучение курсов моделирования 

(программирование) и вычислительной математики. 

В заключении вернемся к книге [1] Л.Д.Кудрявцева: 

«...Обучение математике нельзя подменить обучением ряду ее приложений и 

методов, не разъясняя сущности математических понятий и не учитывая внутреннюю 

логику самой математики. Так подготовленные специалисты могут оказаться 

беспомощными при изучении новых конкретных явлений, поскольку будут лишены 

необходимой математической культуры и не приучены к рассмотрению абстрактных 

математических моделей». 
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Одним из подходов к оценке недвижимости является сравнительной подход к оценке 

рыночной стоимости. Сравнительной подход требует от оценщика следующих знаний 

специфических приемов или инструментов, отличающих данный подход от остальных: 

 единиц сравнения; 

 элементов сравнения; 

 видов корректировок (поправок); 

 способ внесения поправок; 

 методов расчета поправок. 

Оценщик может использовать различные методы расчета поправок, однако 

математические расчеты не должны превалировать над здравым смыслом  и 

профессиональными суждениями оценщика. 

К основным методам расчета поправок относится «Метод статического анализа». 

Статистический анализ рыночной информации для определения математической 

зависимости цены недвижимости от наличия и качества характеристик в настоящее время 

получает все большее распространение в практике оценки рыночной стоимости 

недвижимости. Зависимость цены от параметров объекта может определяться одной из 

следующих функций: линейной; степенной; логарифмической; экспоненциальной. 

Для решения оценки рыночной стоимости больше применимы логарифмическая и 

экспоненциальная зависимости [2]. 

При оценке влияния экологических   факторов на стоимость недвижимости для 

определения натурального и экономического ущерба от загрязнения окружающей среды 

применяется «Метод эмпирических зависимостей». 

Метод эмпирических зависимостей основан на статистической обработке 

фактических  данных о влиянии различных существенных факторов (включая уровень 

загрязнения окружающей среды) на изучаемый показатель состояния реципиента . Он 

позволяет получить приближенные эмпирические зависимости между состоянием 

реципиента и уровнем загрязнения при фиксации прочих факторов: d= f(x,z), где  d – 

состояние реципиента (темп физического износа зданий и сооружений, заболеваемость, 

урожайность и т.п.); 

x- вектор прочих факторов; 

z – вектор уровней загрязнения, например, их концентраций  в атмосфере [3] 

Эти вопросы требуют знания оценщика раздела математики: функции нескольких 

переменных и их дифференциальное исчисление.  

Математическое содержание метода рыночных сравнений наиболее наглядно может 

быть раскрыто на примере использования метода статического анализа. 

При использовании количественных методов возможны два варианта (к – 

количество аналогов, n – количество ценообразующих факторов) 

1. k = n+1 

2. k > n+1 

В первом варианте число аналогов равно количеству ценообразующих факторов, 

увеличенному на единицу. Для решения задач такого рода используется математический 

аппарат линейной алгебры (матрицы, обратная матрица, система линейных уравнений) 

Для анализа точности оценки стоимостных показателей используются элементы 

теории измерений случайной величины (среднее значение, функция распределения или 

плотности распределения ошибок, дисперсия, среднее квадратическое отклонение). 

В теории ошибок доказывается, что функция распределения в случае равноточных 

измерений подчиняется нормальному закону (закону Гаусса) [4]. 

В процессе организации маркетинговых исследований при оценке объектов рынка 

недвижимости используются «Двумерное оценочное пространство», «Трехмерный подход 

к оценке» [5] - что является доказательством знания оценщика методов координат на 

плоскости и в пространстве. 
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Приведем некоторые сведения из теории специальных функций ,которые были 

упомянуты выше.  

Одним словом будущий оценщик должен овладеть основной математической     

культурой.  

1. Некоторые специальные функции. 

Гамма - функция определяется с помощью, интеграла  

Г(а)= 




0

1dxxe ax      

Переменная ɑ, являющейся аргументом гамма-функции, для интеграла имеет смысл 

параметра, то есть задаемся нужным значением ɑ и вычисляем интеграл в правой части. 

Изучим некоторые свойства гамма-функции, ограничившись значениями аргумента 

ɑ > 1.  

Легко доказываются свойства: 

1) Г(n) = (n-1)! 

2) Г(р)Г(1 - р) =  /sinр , 0<р<1. Если в эту формулу положить р = ½, то  

    [Г(1/2)]2 =  /sin /2, т.е. Г(1/2) =   

 

2. Функция вероятности ошибок определяется с помощью интеграла с 

переменным верхним пределом: 

Ф 


x

t dtex
0

2/

0

2

2/1)(    

Существуют другие модификации этой функции; при расчётах надо обращать 

внимание на использованное определение.  

Функция Ф0 (x) обладает следующими свойствами: 

1) Она нечетна: Ф0 (-х) = - Ф0 (х). 

2) В нуле равна нулю: Ф0 (0) = 0. 

3) Монотонно нарастает и имеет предел Ф0 (х) 1/2 при x . 

 

3. Распределение Пуассона. 

 

Распределение Пуассона можно использовать для определения вероятностей ряда 

событий, наступающих при следующих обстоятельствах: 

  1) Количество  наступающих  событий рассматривается  на  заданном временном 

интервале; 

  2) Не зависящие друг от друга события наступают случайным образом; 

  3) Среднее (арифметическое) количество наступающих событий известно и 

постоянно. 

 

В общем виде вероятность наступления r событий можно вычислить по формуле 

Пуассона: 

Р (r событий) = 
e  ,!/ rr  где   - среднее количество наступающих событий и 

r=0,1,2,3… Формула Пуассона включает экспоненциальную функцию 
e , которую можно 

найти из экспоненциальных таблиц по значению  . 

 

Распределение Пуассона можно использовать для определения вероятностей, когда 

события наступают случайным образом и известно среднее количество наступающих 

событий (  ). 
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4. Нормальный закон распределения (закон Гаусса). 

 

Нормальный закон играет важнейшую роль в теории вероятностей и занимает 

особое положение среди всех других законов. Это наиболее часто встречающийся на 

практике закон распределения случайных величин. Отсюда и его название - нормальный 

закон. Плотность распределения нормального закона имеет следующий вид:  

   f(x) = 
2

2

2

)(

2

1




mx

e




        

Для удобства расчёта вероятности при нормальном законе вводится понятие 

среднего (вероятного) отклонения. Срединное (вероятное) отклонение - половина длины 

участка под кривой нормального распределения, симметричного относительного центра 

рассеивания, в пределах которого сосредоточено 50% вероятности: 

Вероятность попадания случайной величины X, подчиненной нормальному закону, 

в заданный интервал от x1 до х2 вычисляется по формуле: 

P (х1<х < х2) = [Ф(х2 - /m ) - Ф(х1 - /m )],                        

 

где 

              Ф(х)= 


x

t dte
0

2/2

2/1                                                    

 (Ф(х) - функция Лапласа). 

Следует также иметь в виду, что функция Ф(х) нечетная, поэтому при отрицательном 

аргументе следует изменять знак функции, т.е. Ф(-х) = - Ф(х). 

Если m = 0. т.е. центр рассеивания совпадает с началом отчета по оси х, тогда 

Р(х1 < х < х2) = [Ф(х2/ )-Ф(х1/ )]                                 

Если m = 0 и заданный интервал относительно начала симметричен, т.е.  

ox1=-δ, тогда Р(-δ1 <х <δ2)=2Ф(δ/ )      
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Қазіргі таңда білім беруді ақпараттандыру арқылы өз-ара қарым-қатынасты 

үйлестіру, ақпараттық технологияларды кеңінен қолдану,кәсіби іскерлікті дамыту және 
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жастарды белсенді шығармашылыққа баулу заман талабы. Сондықтан білім мен 

техниканың қарыштап дамуында  сапалы терең білімді және кәсіби іскерлікті қалыптастыра 

отырып, белсенді шығармашылықпен жұмыс істеуін талап етеді[1]. 

ХХ ғасырдың ортасында атақты ғалым В.М. Глушков (ЭЕМ желілері мен оларға 

терминал арқылы байланысу жүйелерінің дамуы келесі ғасыр басында техникалық жағынан 

жетілген елдерде ақпараттың басым бөлігі бірінші кезекте, ғылыми техникалық, 

экономикалық, саяси-әлеуметтік мәліметтер қағаз күйінде- ЭЕМ жадында сақталады. 

Соның салдарынан ХХІ ғасыр басында ақпаратттары пайдалану қарқынды дамиды деген 

болатын. 

Білім берудегі АКТ ұғымы оқытудың жаңа ақпараттық технологияларымен тығыз 

байланысты. Пәндерді оқытуда ақпараттық технологияларды пайдаланып компьютерді, 

интерактивті тақтаны қолдану арқылы студенттің қызығушылығы арттыруға болады. 

Оқу үрдісінде болашақ маманға білім беруді дамытудың жаһандық үрдістерін тиімді 

қолдана отырып, креативті қызмет етуге баулу. 

Оқу орындарының басты міндеттерінің бірі- жеке тұлғаның құзыреттілігін дамыту 

болып табылады. Құзыреттілік- алынған білімдер мен біліктерді іс жүзінде күнделікті 

өмірде тәжірибелік және теориялық мәселелерді шешу және меңгерген білім, білік, 

дағдыны тәжірибеде қолдана алу қабілеті. Ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды кеңінен пайдаланудың тиімділігі мына төмендегідей: 

- Шығармашылық тапсырмаларды орындау; 

- Қажеті мәліметтерді өз бетімен іздеп табу; 

- Білімнің жан-жақтылығы, пәнге қызығушылығы; 

- Әлемдік ақпараттық кеңістікке шығу; 

Сабақта ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кеңінен пайдалану 

қоғамдағы өзгерісті танып білуге және оларды тез қабылдауда мол мүмкіндік 

береді.Сонымен қоса, компьютерлік желілерді, интернет жүйесін, электрондық 

оқулықтарды, мультимедиялық технологияларды пайдалану ақпаратты- коммуникациялық 

технологиялар кеңістігін құруға жағдай жасайды[2].  

Заманауи инновациялық әдістер мен ақпараттық технологияларды қолдану арқылы 

студенттің ойлау қабілеті артып, ізденушілігін дамытып телекоммуникациялық құралдар 

мен мүмкіндігін  жүйелі түрде қолдануды жүзеге асырады. Қазіргі ақпараттық 

коммуникациялық технологияларды пайдалану негізінде жаңа педагогикалық әдістерді 

қалыптастыруға бағытталған білім беру жүйесін ақпараттандыруды зерттеу істері 

оқулықтар шығарумен қатарласа немесе оның алдында атқарылуы керек. 

Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар (АКТ) қазіргі ақпараттық әлемде ерекше 

орын алады. Компьютерді иелену дағдылары, күнделікті жұмыста АКТ пайдалана білуі, 

WWW (Интернетпен) жұмыс істеу, теориялық информатика негіздерін білу, ақпараттық 

мәдениеті, адамзат қолындағы электрондық ақпараттық ресустарды жасау және пайдалана 

білу  жаңа ғасырдың артықшылығы осындай. 

Видео материалдар жазған кезде, біз Евразия континентінде тұрыпжатқанымызды 

есепке ала отыруымыз керек. Ойнатылым кезінде видеостандарттардың теңгерімдерінде 

PAL стандарты тұруын қадағалау керек. Өйткені барлық техникаларда ойнатылудың осы 

стандарты белгіленген. Дыбыстық формат, видео жазуға арналған форматтар және 

файлдарды қысуға арналған форматтар және ойнатуға арналған форматтар кездеседі. VHS 

- аналогты видео. Бұл формат бұрынғы ескі видеокассеталарды жазу үшін арналған формат.  

Қазіргі кезде әліде қолданылады. DV (Digital Video) — бұл видеоформат сандық 

видены жазуға арналған. записи, мысалы MiniDV-камералар. Мұнда видеосигналды қысу 

коэффиценті кішкене (5:1), сондықтан үлкен (жадыда көп орын алатын) жоғары сападағы 

видеоағын болып табылады. Алынған видеоні көру үшін оны компьютерде көп өңдеуге 

(қысу немесе конверттеу) тура келеді. Егер қазіргі уакытттағы стандартты қысу жайлы 

айтатын болсақ, онда келесі фомат түрлерін белгілеуге болады: 
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Оқу үрдісіне инновациялық технологияларды қолдану аясында ақпараттық 

комиуникациялық технологиялардың алатын орны ерекше. 

Ақпараттық технологияларды қоғам өміріне ендірудің «білім» бағытының бар 

екендігі туралы айтуға болады. Осы бағыттарға жататындар:  

- Ақпараттық қоғам жағдайында білімнің мазмұны мен функциясын, педагогикалық 

қызметтің түрлері мен әдістерін өзгерту;  

- Ақпараттық технологиялары мен ақпараттандыру құралдарының шығармашылық 

қабілеттілік пен кәсіби бағдарлылықты дамытуға оң әсері;  

-  Ақпараттық технологиялардың тәрбиелік ықпалы;  

-  Білім саласында мультимедиа-технологияларын пайдаланудың мүмкіндіктерінің 

пайда болуы; 

 -  Ақпараттық қоғам жағдайында үздіксіз білімді ары қарай дамыту; 

 -  Оқыту құралдарының электрондық моделдерін жаппай пайдалану мен дамыту;  

-  Дамыта оқытуды қоғамның ақпараттық ресурстары негізінде қалыптаса бастауы;  

-  Қосымша білім саласына ақпараттық және қатынастық технологияларды ендіріу; 

 -  Ақпараттық қоғамда оқытудың дәстүрлі және инновациялық тәсілдерінің 

мүмкіндіктерін үйлестіру;  

- Оқу үдерісінің барлық түрлерінде жұмыс істеуі үшін оқытушылардың ақпараттық 

мәдениетін қалыптастыру;  

-  Оқу орындарын басқару мен педагогикалық еңбек сапасын бағалаудың жаңа 

тәсілдерінің тууы;  

- Ақпараттық қоғамда білім қызметтерін жаһандандыру мен біріктіру.  

Білімді ақпараттандыру мен ақпараттық қоғамның дамуы тығыз байланысты 

екендігі айқын бола бастады. Бір жағынан, ақпараттық қоғамның қалыптасуы білім 

қызметінің барлық саласына ақпараттық технологиялардың ену үдерістеріне елеулі әсер 

етсе, екінші жағынан, білімді ақпараттандыру қоғам мүшелерінің ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыра отырып, оны ақпараттандыруға мүмкіндік жасайды[3].  

Информатиканы оқытудағы ақпараттық технологиялар- бұл қазіргі заманғы оқыту 

технологияларының ақпараттық көзі мен жұмыс құралы ретінде сабақтың тиімділігі мен 

білім берудің жаңа сапасына бағытталған.Осыған орай, сабақта ақпараттық 

технологиялардың тиімділігі оқытушының өзінің құзыреттілігіне, кәсібилігіне, 

шығармашылық әлеуетіне байланысты. Сондықтан информатика сабақтарында негізі 

компьютерлік технологияны кеңінен  қолданады.Атап айтсақ; 

- компьютерлік модельдеу; 

- гипермәтіндік (контекстік байланыс) оқу құралдарын қолдану; 

- білімді бақылау, тестілеу 

Білім берудің ұлттық үрдісін қалыптастыруда оқыту технологиялары, оның ішінде 

мультимедиа технологиялары оқытуды тиімді етуге мүмкіндік береді. 

Мультимедиа жаңа бағыт, бұл компьютердің  ақпараттың көптеген түрімен жұмысы. 

Көп жағдайда мультимедиа оқыту құралынан оқу обьектісіне айналуда. Осыған 

қарамастан оқушылар мультимедианы емес оның жасалу ерекшеліктерін, қолданылған 

ресурстарын әртүрлі жинақталған ақпараттарды меңгереді. Ереже бойынша, мұндай оқыту 

мектептегі информатик курстарында және информатика және қатынастық 

технологияларында қарастырылады. Осындай оқыту әдістерінің мүмкін деген этаптарын 

қарастырамыз.        Мультимедияны оқыту үшін оның ақпараттары және ерекшеліктерінен 

бастау керек екені белгілі. Ақпарат (латын тілінен аударғанда «infarmatio»-мазмұндау, білу) 

– бұл “химиялық зат”, «энергия»сөздерімен қатар тұра алатын қазіргі ғылымның ең басты 

түсінігі. «Ақпаратты» түсіну үшін ең басты 3 интерпретация бар. Ғылыми интерпретация. 

Ақпарат-бастапқы жалпы ғылыми санат, ұғымдардың құрылымын және оны тану әдістерін 

оңай түсіну. Абстрактілі интерпретация.  

Мультимедиялық сабақтар студенттерді жаңашылдыққа қызықтыра отырып, 

оқулықпен анықтамалық  қосымша  қиын тапсырмаларды орындап, жоғары нәтижеге 
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көрсетуге бағыттайды. Сонымен қоса,  интерактивті құралдар формасын ұйымдастыруды 

түрлендіруге, оқыту әдістеріне заманауи жаңа элементтер енгізуге мүмкіншіліктер 

жасайды. Бұл студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттырып, оқытудың сапасын 

жетілдіруге көмектеседі. 

Қазіргі таңда ақпараттық қоғамның негізгі талабы- студенттерге ақпараттық- 

коммуникациялық білім негіздерін берумен қатар, логикалық ойлау қабілетін дамыту, 

өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, 

жаңа ақпараттық қоғамға бейімдеу. Пәндерді оқытуда   ақпараттық-құндылық бағдарлары 

студенттердің интеллектуалды дамудын қалыптастырады[4]. 

ЖОО-да білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз ету аясында ЦБР (цифрлық білім 

ресустары) белсенді қолдану, ең басты мәселе болып отыр. 

Цифрлық білім беру ресустары білім беру мазмұнын анықтайтын электрондық 

оқыту жүйесі компонеттерінің бірі болып табылады. ЦБР-ға қойылатын талаптарда 

ресустардың құрылымы, сипаттамасы, форматтары берілген.Онда жекеленген сандық 

обьектілерден сабақты құрастыру және моделдеу, пән туралы білімді тереңдетуге арналған 

кең көлемді ақпараттар,бақылау және өзіндік жұмыстарды даярлау мәселелері қамтылған. 

 Білім ресустарын қолдануда мынандай әдістер қолданылады. 

1) Жаңа материалдарды түсіндірубарысында немесе бекіткенде 

қолданылады.Мұнда анимациялық бейне үзінділер, дыбыстық файлдар, графикалық 

кескіндерді көрсету; 

2) Студенттің өзіндік оқу іс-әрекетін ұйымдастыру; 

3) Әр-түрлі бақылауларды (бақылау диагностикасы, компьютерлік тестілеу) 

4) Материалдарды бір пән бойынша топтастыру; 

5) Зертханалық жұмыстарды орындау; 

6) Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру; 

Жаңа ақпараттық технологияның басты тиімділігі - бұл информатика 

сабақтарындағы оқу үрдісін түбегейлі өзгертуге, оқытудағы пәнаралық байланысты 

күшейте отырып, оқушылардың дүниетанымдарын кеңейтуге және қабілеттерін көре біліп, 

оны дамытуға толық жағдай жасауы. 

Сабақта компьютерді пайдаланудың тиімділігін былай саралап көрсетуге болады. 

            1. Студент пен  оқытушының позитивтік оң қатынаста болуына ықпал етеді. Олай 

дейтініміз, студенттер компьютермен тікелей қатысты болғандықтан өзін еркін сезінеді. 

            2. Компьютермен жұмыс барысында студенттердің белсенділік, жауапкершілік және 

өзіндік шығармашылық қабілеттері қалыптасады.  

3. Берілетін материал бірсарынды сабақты болдырмау үшін информатика сабағында 

компьютер арқылы оқушылардың белсенділігін арттыратын элементтер қолданылады. 

Ақпараттық  қоғамның негізгі талабы- болашақ маманға ақпараттық білім негіздерін 

меңгерту арқылы, ақпараттық технологияның өзіндік дамуы мен оны іске асыру 

құралдарын пайдалану дағдыларын қалыптастыру.  

Қолданылған әдебиеттер: 

1. «Сындарлы қоғамдық  диалог- Қазақстанның тұрақтылығы мен гүлденуінің 

негізі» атты Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауы. 2 қыркүйек 2019 жыл. 

2. Мұхамеджанова С.Т., Мелдебекова М.Т. Педагогтардың ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдан,у бойынша құзырлықтарын қалыптастыру 

әдістемесі. Алматы: ЖШС «Дайыр Баспа»,2010ж. 

3. Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері. Е.Ж. Бидайбеков, В.В. Гриншкун, 

Г.Б. Кемалова, Д.Н.Исабаева /Оқулық /- Алматы, 2014  
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Бұл мақалада smart технология туралы жалпы түсінік пен мейрамхана бизнесінің 

заманауи тәсілі smart технологиясы арқылы трансформациялау және олардың әсері мен 

артықшылықтары туралы айтамыз. 

Smart техолгия ол заманауи тәсіл деп аталады. Яғни, қолдануға ыңғайлы, кішірек, 

көптеген функциялары бар технологияларды айтамыз.  

Жалпы ағылшын тілінен аударғанда ақылды деген мағына береді. Smart 

критерийлеріне қойылатын негізгі талаптар келесідей болып анықталады [1]: 

- S (SPECIFIC) Мақсат нақты, айқын, дәл болуы керек. 

- M (MEASURABLE) Өлшемелі, сапалық критерийлер арқылы қол жетуін анықтауға 

болатындай өлшенетін болуы керек. Себебі мақсатты жасаған кезде сол орындаушының 

жігерленуіне, яғни моивациясына әсер етеді.  

- A (ACHIEVABLE) Қол жетімді, сыртқы ортаның көмегінсіз қолда тұрған бар 

қорлар арқылы қолданысқа ие болатын, қолжетімді болу керек. 

- R (RELEVANT) Мағыналы. Мақсат өзгерген кезде өзекті болатындай, шын болу 

керек. 

- T (TIME – LIMITED) Уақыт шектеуі. Мақсатты қысқа уақытта қол жеткізуге 

болатындай уақыттың аз болуы. Шектеулер әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы: уақыттың 

шектеуі, жұмыстың шектеуі, жұмысшылардың білімдері мен тәжірибесінің шектеуі және 

т.б. 

Мейрамхана бизнесі - нарықтағы бәсекеге қабілетті секторлардың бірі. Сәннің тез 

өзгеруі, өнімдердің әртүрлілігі, әдеттер мен өсудің өзгеруі сияқты факторларға байланысты 

кәсіп түрі.  

Бәсекелестік артықшылықты қамтамасыз ету және жақсы қарым -қатынас орнату 

тұтынушылардың қанағаттанушылығын арттыру үшін мейрамханалар тиімді және сапалы 

қызмет етуі керек. 

Компаниялар ақпараттық - коммуникациялық технологияларды басқаруға енгізе 

бастады және клиенттердің сұранысына жауап беретін процестер, себебі жаңа буын 

технологиялары тұтынушылардың қанағаттанушылығын арттыру, шығындар мен ұсыну 

процесін азайту [2].  

Мейрамхана бизнесі - нарықтағы бәсекеге қабілетті секторлардың бірі. Сәннің тез 

өзгеруі, өнімдердің әртүрлілігі, әдеттер мен өсудің өзгеруі сияқты факторларға байланысты 

кәсіп түрі. Бәсекелестік артықшылықты қамтамасыз ету және жақсы қарым - қатынас 

орнату тұтынушылардың қанағаттанушылығын арттыру үшін мейрамханалар тиімді және 

сапалы қызмет етуі керек. 

Компаниялар ақпараттық -коммуникациялық технологияларды басқаруға енгізе 

бастады. Клиенттердің сұранысына жауап беретін процестер, себебі жаңа буын 

технологиялары тұтынушылардың қанағаттанушылығын арттыру, шығындар мен ұсыну 

процесін азайту. 

Smart технологияға қазір көптеген мейрамханалар технологияға сүйенеді, және 

көптеген компаниялар қонақжайлылық секторын жақсарту үшін инновациялық 

технологияларды әзірлеуге тырысады. Бірақ ақылды мейрамхана тұжырымдамасы 
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цифрлық мәзірі бар, планшетті, тілдерді таңдаумен және тағамдардың толық 

сипаттамасымен, олардың ингредиенттерімен, пісіру уақыты мен суреттерімен ғана 

шектелмейді. 

Қонақ мәзірді ашпас бұрын, әсерді бүкіл атмосфера жасайды, бұл адамды мұнда 

қалудан шабыттандырады,жігерлендіреді. Жарықтандыру, біз жақсы білеміз, кеңістіктің 

эстетикасын толықтыратын маңызды элементтердің бірі. Сәнді технология қашықтан және 

бір басқару гаджетімен басқарылатын өзара байланысты компоненттер желісін ұсынады. 

Smart технологияның мейрамхана жүйелерінде көптеген түрлері бар. Олардың 

бірнешеуін айта кетейік. 

TIS технологиясы қонақжайлылық секторындағы менеджмент сапасын жақсартты. 

Қолдануға оңай басқару орталығының көмегімен барлық деректер бірнеше рет басу / түрту 

арқылы өңделеді. Бұл ашылуға жауапты адамның жұмысын жеңілдетеді, себебі шамдарды 

қосу, температураны реттеу және саусағыңызбен музыка ойнау сияқты алдын ала 

бағдарламаланған тапсырмалар көмекке келеді. Жабу процесі сәйкесінше қарапайым. 

TIS интеллектуалды технологиясы температураны бақылауды да айтарлықтай 

жеңілдетеді. Зияткерлік температура сенсорларының болуы бөлменің кез келген бөлігіндегі 

атмосфераны басқаруға көмектеседі, сондықтан кез келген кеңістікті қажет болған 

жағдайда салқындатуға немесе жылытуға болады. Сонымен қатар, температура 

сенсорларын пайдалану сіздің энергия тиімділігі саясатына сәйкес келеді. 

Музыка - бұл қонақтар коммерциялық тамақтану орындарына кірген кезде бірден 

байқайтын фактор. Бұл дұрыс көңіл -күй қалыптастыруда маңызды рөл атқарады, және, 

бақытымызға орай, дыбыс пен визуалдылықтың жақсы тепе -теңдігін қамтамасыз ететін 

TIS A / V шешімдері мен ақылды динамиктер бар. 

Сонымен қатар, ақылды жаңа технологияның көмегімен мейрамханалардың 

қауіпсіздігін арттыруға болады. TIS функционалдық шешімдері қазір бақылау мен дабыл 

жүйелері үшін қол жетімді. 

Перделер мен реңктерді интеллектуалды басқару - бұл TIS технологиясының 

мейрамханаларда, барларда, кафелерде және т.б. Бұл энергия үнемдеу саясатына сәйкес 

келеді, ол жарық пен бөлме температурасын энергияны аз тұтыну үшін реттеуді талап етеді. 

Әрине, технология жаман тамақ пен сусынның орнын толтыра алмайды, бірақ ол 

жақсы тағаммен үйлескенде ұмытылмас әсер қалдырады. Ол әкелетін нәрсе - бұл үлкен 

өзгеріс. 

Постер 

Планшет кафені, мейрамхананы немесе шағын дүкенді автоматтандыруға арналған 

бұлтты қызмет. Постер залдың виртуалды картасын жасауға, тапсырыстарды қабылдауға 

және бақылауға, есеп айырысуды жүргізуге, түбіртектерді басып шығаруға, түгендеуді, 

тұтынушылар базасын және қызметкерлер тізімін жүргізуге мүмкіндік береді. Ашық 

тапсырыс берілген кестелер мейрамхана картасында бөлектелген. 

Робот даяшы 

Робот кешенін қолдану алгоритмі қарапайым: жаңа қонақтар пайда болған кезде 

әкімші (немесе мекеменің басқа қызметкері) робот-даяшыны өзінің шақыру тақтасы 

арқылы шақырады. Робот алдын-ала дайындалған бөлме картасын қолдана отырып, 

әкімшіге дейін жетеді. Әкімші роботқа электронды мәзір береді және шақыру тақтасы 

арқылы оны жеткізу керек үстелдің нөмірін белгілейді. Робот электронды мәзірді қонақтар 

үстеліне дербес жеткізеді және қонақтарды сол арқылы тапсырыс беруге шақырады. Робот 

электронды мәзірді шығарғаннан кейін келесі қонақтарға қызмет көрсету үшін кетеді. 

Роботтар навигация алгоритмін қолдана отырып, бөлмеде өз бетінше жүреді. 

Қызмет көрсетілетін үстел саны - 1 мың данаға дейін. Күту режимінде батареяның 

қызмет ету мерзімі - кемінде 12 сағат. Батареяның толық зарядталу уақыты - 6 сағаттан 

аспайды [3]. 

Қорытындылай келе Smart технологиялар әлі күнге дейін толық әлеуетін 

пайдаланған жоқ. Алдағы бірнеше жылда мұндай технологиялар бизнеске барынша пайда 
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әкеледі. Интеллектуалды жүйелердің көмегімен сату, ауа райы және басқа да факторлар 

туралы тарихи деректерді талдауға, сұранысты болжауға, оңтайлы сатып алулар мен 

қызметкерлер жұмысының кестесін жасауға болады. Қазір сарапшылар машиналық оқыту 

мен жасанды интеллекті белсенді түрде дамытып жатыр. 
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Аннoтация: в этoй cтатьe pаccматpиваeтcя poль инфopмациoннo-

кoммуникациoнных тeхнoлoгий в coвpeмeннoм oбpазoвании. В cтатьe гoвopитcя o 

pазpабoткe нoвoй пeдагoгичecкoй cиcтeмы. Такжe в cтатьe пoдчepкиваeтcя пpимeнeниe 

oптимальных мeтoдoв и пpиeмoв в пpoфeccиoнальнo-пeдагoгичecкoй дeятeльнocти. 

Ключeвыe cлoва: лингвoмeдийная кoмпeтeнция, интeгpация, диалoгичecкoe 

мышлeниe, взаимooбoгащeниe. 

 

Вoзpаcтающая poль инфopмациoннo-кoммуникациoнных тeхнoлoгий (ИКТ) в 

coвpeмeннoм языкoвoм oбpазoвании вызвала нeoбхoдимocть фopмиpoвания 

лингвoмeдийнoй кoмпeтeнции cтудeнтoв как cocтавнoй чаcти лингвoмeтoдичecкoй 

кoмпeтeнтнocти будущeгo пpeпoдаватeля, являющeйcя интeгpальнoй хаpактepиcтикoй 

личнocти, выpажающeйcя в cпocoбнocти и гoтoвнocти cтудeнта пpимeнять oптимальныe 

мeтoды и пpиeмы пpoфeccиoнальнo - пeдагoгичecкoй дeятeльнocти c иcпoльзoваниeм 

инфopмациoннo-кoммуникациoнных тeхнoлoгий. Фopмиpoваниe и pазвитиe 

лингвoмeтoдичecкoй кoмпeтeнтнocти coвpeмeннoгo пpeпoдаватeля тpeбуeт, пo мнeнию 

учeных, pазpабoтки нoвoй пeдагoгичecкoй cиcтeмы, ocнoвывающeйcя на иcпoльзoвании 

ИКТ, пoдpазумeвающeй нoвoe coдepжаниe ee элeмeнтoв и нoвыe уcлoвия oбpазoватeльнoй 

дeятeльнocти Oдним из таких уcлoвий являeтcя интeгpация инфopмациoннo-

кoммуникациoнных (ИКТ) и пeдагoгичecких тeхнoлoгий (ПТ).[1] 

Этo ocoбeннo актуальнo для пoдгoтoвки будущeгo пpeпoдаватeля, пocкoльку 

наилучшим cпocoбoм oвладeния инocтpанным языкoм и coвepшeнcтвoвания инoязычнoй 

кoммуникативнoй кoмпeтeнции как нeoтъeмлeмoй cocтавляющeй лингвoмeтoдичecкoй 

кoмпeтeнтнocти будущeгo пpeпoдаватeля являeтcя пoгpужeниe в аутeнтичную cpeду 

изучаeмoгo языка. Пpимeнeниe инфopмациoннo- кoммуникациoнных тeхнoлoгий 

пoзвoляeт нe тoлькo индивидуализиpoвать пpoцecc изучeния языка и opганичнo oбъeдинить 

pазличныe фopмы pабoты cтудeнтoв – аудитopную, cамocтoятeльную, диcтанциoнную, – нo 

и пpeдocтавляeт oгpoмныe вoзмoжнocти для иcпoльзoвания изучаeмoгo языка в учeбнoй и 

peальнoй кoммуникации. 

Нoвыe cpeдcтва кoммуникации, включающиe пoиcкoвыe cиcтeмы, лoкальную и 

диcтанциoнную публикацию тeкcта, видeoматepиалы и пpoгpаммнoe oбecпeчeниe, 

элeктpoнную пoчту, интepактивныe web-cepвиcы (фopумы, жуpналы, гocтeвыe книги, чат и 

мультимeдийныe кoнфepeнции), вeдут к качecтвeннoму измeнeнию взаимoдeйcтвия 
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учаcтникoв учeбнoгo пpoцeccа благoдаpя выcoкoй cтeпeни интepактивнocти, лeгкocти 

запиcи и вocпpoизвeдeния cooбщeний, вoзмoжнocти мoдификации и шиpoкoгo 

pаcпpocтpанeния матepиалoв, выcoкoй cтeпeни coциализации в cooбщecтвах пo 

интepecам.[2] 

Анализ лингвoдидактичecкoй литepатуpы и пpактичecкoгo oпыта пoказываeт, чтo 

иcпoльзoваниe тeлeкoммуникациoнных cpeдcтв oбщeния в учeбнoм пpoцecce пoзвoляeт 

ocущecтвить пepeхoд oт диcциплинаpнoй cхeмы oбучeния, в кoтopoй иcтoчникoм знания 

являeтcя учeбнoe пocoбиe, интepпpeтатopoм знания – пpeпoдаватeль, кoopдинатopoм 

учeбнoгo пpoцeccа – админиcтpация, к инфopмациoннoй cхeмe, гдe интepпpeтатop знания – 

cам oбучающийcя, кoopдинатop учeбнoгo пpoцeccа – пpeпoдаватeль, иcтoчники знания 

pаcпpeдeлeны в пpocтpанcтвe и пpeдcтавлeны бумажными и элeктpoнными книгами, базами 

данных, кoмпьютepными пpoгpаммами и дpугими pecуpcами. Таким oбpазoм, интeгpиpуя 

oчнoe и виpтуальнoe взаимoдeйcтвиe учаcтникoв, учeбный пpoцecc пoзвoляeт peализoвать 

инфopмациoнную cхeму oбучeния, в кoтopoй вoзмoжна opганизация эффeктивнoй 

cамocтoятeльнoй и иccлeдoватeльcкoй pабoты cтудeнтoв в гpуппoвых элeктpoнных пpoeктах 

и индивидуализация oбучeния. Ключeвым, пo мнeнию coвpeмeнных иccлeдoватeлeй, 

являeтcя пoниманиe тoгo, каким oбpазoм дoлжнo пpoиcхoдить включeниe ИК-тeхнoлoгий в 

пpoцecc oбучeния, чтoбы наибoлee эффeктивным oбpазoм oбecпeчить вoвлeчeниe в 

пpoцeccы пoзнания вceй личнocти cтудeнта на уpoвнe твopчecкoгo, диалoгичecкoгo 

мышлeния и coциальнoй активнocти, как этo и имeeт мecтo в пpoфeccиoнальнoй 

дeятeльнocти.[2] 

Таким oбpазoм, на пepвый план выхoдит кoнцeптуальнoe oбocнoваниe цeлocтнoй 

лингвoмeтoдичecкoй пoдгoтoвки будущeгo пpeпoдаватeля c пoмoщью oптимальнoгo 

coчeтания coвpeмeнных инфopмациoннo-кoммуникациoнных и пeдагoгичecких 

тeхнoлoгий. Дpугими cлoвами, вoзникаeт пoтpeбнocть в интeгpации ИКТ и тpадициoнных 

тeхнoлoгий для взаимooбoгащeния их вoзмoжнocтeй. И в этoм планe мы пoлнocтью 

coглаcны, чтo эффeктивнocть пpимeнeния ИКТ в oбpазoватeльнoм пpoцecce дocтигаeтcя 

тoгда, кoгда cooтвeтcтвующиe тeхнoлoгии oбocнoваннo и гаpмoничнo интeгpиpуютcя в 

oбpазoватeльный пpoцecc, oбoгащая пeдагoгичecкиe тeхнoлoгии, oблeгчая peшeниe задач 

упpавлeния, а oпыт, знания, тpадиции, накoплeнныe в cиcтeмe oбpазoвания, пoпoлняют 

coдepжатeльную, oбщeкультуpную cocтавляющиe инфopмациoннoгo пpocтpанcтва. 
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Aннoтaция: в этoй cтaтьe paccмaтpивaeтcя coвpeмeннoe oбpaзoвaтeльнoe 

вocпитaниe в Кaзaхcтaнe. В cтaтьe гoвopитcя o личнocтнo-цeнтpиpoвaннoм oбpaзoвaнии. 

Тaкжe в cтaтьe пoдчepкивaeтcя эффeктивнocть твopчecкoгo пoдхoдa для paзвития 

личнocти учaщихcя. 

Ключeвыe cлoвa: иннoвaциoнныe тeхнoлoгии, личнocтнo-цeнтpиpoвaннoe 

oбpaзoвaниe, aпpoбиpoвaниe. 

 

В coвpeмeнных уcлoвиях Кaзaхcтaнa вoзpacтaют тpeбoвaния к интeллeкту и 

миpoвoззpeнию чeлoвeкa, eгo нaучнoму и культуpнoму уpoвню, пpoфeccиoнaльнoму 

мacтepcтву и твopчecким cпocoбнocтям, cлeдoвaтeльнo, вoзникaeт пpoблeмa cфopмиpoвaть 

у кaждoгo члeнa oбщecтвa пoтpeбнocть в пocтoяннoм пoвышeнии cвoeгo oбpaзoвaтeльнoгo 

уpoвня. Нaличиe тaкoй пoтpeбнocти — нeoбхoдимый пpизнaк гapмoничнo paзвитoй 

личнocти. Peшaя вaжную зaдaчу — нaучить мoлoдых людeй учитьcя caмocтoятeльнo — 

нeoбхoдимo cдeлaть aкцeнт нa paзвитиe индивидуaльных ocoбeннocтeй кaждoгo, в тoм 

чиcлe и индивидуaльных ocoбeннocтeй мoтивaции. 

Coвpeмeннaя oбpaзoвaтeльнaя cитуaция хapaктepизуeтcя cтaнoвлeниeм 

гумaниcтичecкoгo нaпpaвлeния, пpeдпoлaгaющeгo oтличия oт тpaдициoнных пoдхoдoв в 

opгaнизaции oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca, ocнoвaнныe нa кoнцeпции личнocтнo-

цeнтpиpoвaннoгo взaимoдeйcтвия. 

В личнocтнo-цeнтpиpoвaннoм oбpaзoвaнии cчитaeтcя нeoбхoдимым cтимулиpoвaть 

личный интepec oбучaющeгocя к тeм пpoблeмaм, c кoтopыми eму нeoбхoдимo будeт 

cooтнocить ceбя в oкpужaющeй cpeдe. Личнocтнo-цeнтpиpoвaннoe oбpaзoвaниe являeтcя 

гумaнитapнoй тeхнoлoгиeй oткpытoгo типa.[1] 

Цeль этoй тeхнoлoгии – paзвитиe личнocтных cтpуктуp coзнaния и 

индивидуaльнocти oбучaющихcя. Этa цeль пpeдпoлaгaeт paзвepтывaниe вceх кoмпoнeнтoв 

oбpaзoвaния в нaпpaвлeнии paзвития личнocтнo-cмыcлoвoй cущнocти чeлoвeкa, eгo 

интepecoв, жeлaний, чувcтв, мoтивoв дeятeльнocти. Тpaдициoннoe пoнимaниe oбpaзoвaния 

кaк пpoцecca oвлaдeния oбучaющимиcя знaниями, умeниями, нaвыкaми и пoдгoтoвки их к 

жизни в пapaдигмe личнocтнo-цeнтpиpoвaннoгo oбpaзoвaния пepeocмыcливaeтcя и 

вытecняeтcя бoлee шиpoким взглядoм нa oбpaзoвaниe кaк пpoцecc cтaнoвлeния чeлoвeкa, 

oбpeтeния им ceбя, cвoeгo чeлoвeчecкoгo oбpaзa: нeпoвтopимoй индивидуaльнocти, 

духoвнocти, твopчecкoгo пoтeнциaлa. 

Cлeдoвaтeльнo, aктуaльнa нeoбхoдимocть пocтpoeния oбpaзoвaтeльнoй 

дeятeльнocти coвpeмeннoгo пeдaгoгa нa ocнoвe личнocтнo - цeнтpиpoвaннoгo пoдхoдa. 

C пoзиций cиcтeмнoгo пoдхoдa вce звeнья пeдaгoгичecкoгo oбpaзoвaния дoлжны 

мaкcимaльнo cтимулиpoвaть пpoявлeниe вceх кoмпoнeнтoв иннoвaциoннoй дeятeльнocти в 

их eдинcтвe. Peaлизaция peфлeкcивнo-дeятeльнocтнoгo пoдхoдa пpeдпoлaгaeт paзвитиe 

cпocoбнocти пpeпoдaвaтeля вхoдить в aктивную иccлeдoвaтeльcкую пoзицию пo 

oтнoшeнию к cвoeй дeятeльнocти и к ceбe кaк к cубъeкту c цeлью кpитичecкoгo aнaлизa, 

ocмыcлeния и oцeнки ee эффeктивнocти для paзвития личнocти cтудeнтa. Твopчecкий 

пoдхoд вывoдит нa личнocтный уpoвeнь, oбecпeчивaющий выявлeниe и фopмиpoвaниe у 

cтудeнтa твopчecкoй индивидуaльнocти, нeпoвтopимoй тeхнoлoгии дeятeльнocти.[2] 

Peaлизaция этих пoдхoдoв вoзмoжнa в cлeдующих пpoцeccaх в oбpaзoвaнии 

cтудeнтoв: выpaбoткa цeлeй и цeннocтнoe caмooпpeдeлeниe; ocвoeниe кoнкpeтнo-
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пpeдмeтнoгo знaния и пeдaгoгичecких тeхнoлoгий; peaлизaция пpoeктнo- 

иccлeдoвaтeльcких paзpaбoтoк и пpaктичecкoe aпpoбиpoвaниe знaний и тeхнoлoгий, 

peфлeкcия oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca. 

Кoнтeкcтнoe oбучeниe oпиpaeтcя нa тeopию дeятeльнocти, в cooтвeтcтвии c кoтopoй, 

уcвoeниe coциaльнoгo oпытa ocущecтвляeтcя в peзультaтe aктивнoй, пpиcтpacтнoй 

дeятeльнocти cубъeктa. В нём пoлучaют вoплoщeниe cлeдующиe пpинципы: aктивнocти 

личнocти; пpoблeмнocти; eдинcтвa oбучeния и вocпитaния; пocлeдoвaтeльнoгo 

мoдeлиpoвaния в фopмaх учeбнoй дeятeльнocти cлушaтeлeй coдepжaния и уcлoвий 

пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти cпeциaлиcтoв. Ocoбoe внимaниe oбpaщaeтcя нa 

peaлизaцию пocтeпeннoгo, пoэтaпнoгo пepeхoдa cтудeнтoв к бaзoвым фopмaм дeятeльнocти 

бoлee выcoкoгo paнгa: oт учeбнoй дeятeльнocти aкaдeмичecкoгo типa к пpoфeccиoнaльнoй 

дeятeльнocти и, пoтoм, к учeбнo-пpoфeccиoнaльнoй  дeятeльнocти. 

Имeннo, блaгoдapя кoнтeкcтнoму oбучeнию, мoжнo paзpeшить пpoтивopeчиe мeжду 

пaccивнo-coзepцaтeльнoй учeбнoй дeятeльнocтью и aктивнo пpeoбpaзoвaтeльнoй пoльзы 

пocлeднeй. Интeгpиpуя идeи иннoвaциoннoгo пoдхoдa, кoнтeкcтнoe oбучeниe 

peaлизoвaнo в дaннoй пpoгpaммe в видe – poлeвых ceминapoв, oбучeниe в гpуппaх c 

пoзиций фopмиpoвaния пpoизвoдcтвeннoгo климaтa нa учeбных зaнятиях, пpoвoциpуя 

cтудeнтoв нa aктивную учeбнo-пoзнaвaтeльную дeятeльнocть и cпocoбcтвующую 

фopмиpoвaнию caмopeaлизaции и caмoaнaлизa. 
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Аннотация. В статье авторы предусматривают вопрос подготовки будущих 

учителей информатики. Уделены внимания на интеграций в подготовки будущих учителей 

информатики. Рассмотрены вопросы качества преподавания предмета информатики. 

Ключевые слова: информационная технология, информатика, дистанционное 

обучение, языки программирования Паскаль, программные средства и т.д. 

 

Соңғы заманауи талаптарға сәйкес орта бiлiм беру жүйесiндегi информатикалық 

технологиялардың басым ролi ақпараттық бiлiмнiң, ақпараттық орта мен адамның өзара 

қарым-қатынасын үйлесiмдi етудегi және жаңа ақпараттық қоғамдағы қызметтiң басты 

құрамды бөлiгi болып табылатын ақпараттық технологияны қалыптастырудағы, сондай-ақ 

оның әлемнiң жүйелiк-ақпараттық бейнесiн қалыптастырудағы алатын орнымен 

қамтамасыз етiледi. 

Информатиканың мектепке енуi сонымен бiрге педагогикалық ғылымдардың 

парадигмалық және методологиялық өзгерiстерiн талап ететiн қазiргi ақпараттық қоғамға 

сәйкес келiп отыр. Орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандырудың негiзi – информатика 

пәнінің мазмұнын өзгерту. Ал оның негiзiн қалайтын информатика мұғалiмiне үлкен 

мiндеттеме жүктеледi. Негiзгi мiндеттемелердiң бiрi ретiнде информатикадан мемлекеттiк 

бiлiм стандартына сай оқушыларды ақпараттық бiлiммен қаруландыруды қамтамасыз ету 

де қарастырылған. 

Орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандырудың мемлекеттiк бағдарламасына сай  

информатика пәнiн оқытудың мазмұны өзгерiп, мұғалiмге қойылатын талаптар да 

жоғарылап отыр. Ал информатика оқушыға компьютердi оқу-танымдық қызмет ретiнде 

пайдалануға, логикалық және алгоритмдiк ойлау қабiлеттерiн дамытуға, ақпараттық 

мәдениеттерiн қалыптастыруға, ақпараттық-бiлiмдiк кеңiстiкке енуге мүмкiндiк бередi.  

Сонымен, бiлiм беру жүйесiн ақпараттандыруды дамытудың негiзгi субъектiсi – 

мұғалiм. Олай болса, информатика мұғалiмi орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандырудың 

мемлекеттiк бағдарламасын жүзеге асыру бағытында мектептiң оқу-тәрбие процесiн 

ақпараттандыру мен барлық пәндерге компьютердiң мүмкiндiктерiн пайдалану процестерiн 

жүргiзедi, яғни онда: 

- мектепте информатика пәнiн 7-11 сыныптарда оқыту арқылы оқушылардың 

ақпараттық мәдениетiн қалыптастыру; 

- барлық пән мұғалiмдерiн компьютерлiк сауаттылық курстарынан өткiзiп, 

компьютердi өз пәндерiн оқытуға оқыту құралы ретiнде пайдалану дағдыларын 

қалыптастыру; 

- мектептiң оқу-тәрбие процесiнiң жұмыстарын ақпараттандыру; 

- басқа бiлiм беру мекемелерiмен ақпараттық байланысты жүзеге асыру; 

- интернет желiсiне қосылу және оның мүмкiндiктерiн әлемдiк-ақпараттық 

кеңiстiкке ену. 

Сондықтан аталған үрдістердi жүзеге асыру информатика мұғалiмнен 

шығармашылық iзденiс және шеберлiлiк талап етедi. Оқу орнындағы ақпараттандыру 
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жағдайында шығармашылық iзденiс қабiлетi дамыған, жаңа ақпараттық технологияларды 

жете меңгерген кәсiби шеберлiгi қалыптасқан информатика мұғалiмi қажет. Ол бiр уақытта 

педагог, психолог және оқу-процесiн ұйымдастырушы технолог бола бiлуi керек. Сонымен 

қатар оқушының шектеусiз қабiлетiн дамыта алатындай бiлiм берудiң әлемдiк  кеңiстiгiн 

құруға қабiлеттi бола бiлуi шарт. Бұдан мұғалiмнiң кәсiби шеберлiгi анықталады.    

Басқаша айтқанда, бiлiм берудi ақпараттандыру үрдісi мұғалiмнiң дайындық деңгейi 

мен мамандық сапасына үлкен талап қояды. Ол мұғалiмнiң өзiн-өзi дамуына, өзiндiк бiлiм 

алуына және шығармашылық түрде өздiгiнен қызметтерiн iске асыруға мүмкiндiк бередi. 

Сондықтан мұғалiмдердi жаңа ақпараттық технологияны өз қызметтерiне еркiн пайдалана 

бiлуiне және оны оқыту құралы ретiнде пайдалану бағыттары бойынша бiлiмдерiн көтеру 

және қайта даярлау курстарының мазмұнын жасақтау қажеттiгi туындады. Информатика 

мұғалiмдерiнiң  бiлiктiлiгiн көтеруде және қайта даярлауда сабақтастық жүйесiн қолданған 

тиiмдi. Мұндай жағдайда информатика мұғалiмдерi өзiн-өзi дамуына және өздiгiнен бiлiм 

алуына мүмкiндiк алады. Аталған жүйе барысында оларды саралау және даралау 

қағидалары негiзге алынды.   

Информатика мұғалiмдерiнiң ақпараттық дайындығын жүзеге асыру барысында 

мына ерекшелiктер ескерiледi:   

бiрiншiден, оқу-танымдық қызметi танымдық байлықтармен қамтамасыз етiлген, 

қоршаған әлемдегi құбылыстарды, процестердi және заңдылықтарды аша бiлетiн процесс 

ретiнде қарастырылады.  

екiншiден, оқу үрдісiн ұйымдастыру барысында жеделдетiлген оқытуды ұсынады 

(80%) және ол тыңдаушылардың дайындық деңгейiн негiзге алу арқылы даралау 

қағидасына бағытталады. Оқытудың барлық бағдарламаларының мазмұны модульге 

бөлiнiп берiлген. Тыңдаушы модульде берiлген бөлiмдер iшiнен өзiне қажеттi материалды 

таңдай алады. Өзiндiк, топтық және аралас сияқты оқыту тәсiлдерi арқылы оқу процесi 

ұйымдастырылады.  

үшiншiден, жаңа ақпараттық технологияны меңгерту барысында компьютермен 

байланыс жасауға мүмкiндiк беретiн мультимедиялық үйрету бағдарламаларын қолданған 

тиiмдi. Ол бағдарламалар көмегiмен тыңдаушы компьютермен жұмыс жасап қана қоймай, 

сонымен бiрге өз бiлiмдерiн тексеретiн тестен өтуге және өткен материалдарды қайталай 

алады. Сонымен бiрге өзiндiк сабақтарды iзгiлiктi түрде жоспарлауға мүмкiндiк бередi.  

-Информатика мұғалiмдерiн дайындықтан өткiзудi қамтамасыз ететiн келесi 

мiндеттер анықталды:  

-барлық мектептердiң информатика мұғалiмдерiн толығымен дайындық 

курстарынан өткiзу; 

-бiлiм беру мекемелерiнiң типтерi мен мұғалiмдердiң мамандық шеберлiгiн анықтау 

арқылы тыңдаушыларды саралау; 

-курсты модульдiк тұрғыдан ұйымдастыру, бiлiм беру траекторияларын құру 

мүмкiндiгi, курстың нәтижесiн анықтайтын тыңдаушылардың шығармашылық 

жұмыстарды қорғауды енгiзу. 

Жаңа ақпараттық технологияны қолдану саласы бойынша мұғалiмдердi 

дайындықтан өткiзу мына кезеңдерге бөлiнген: бастапқы –«Ақпараттық технология 

негiздерi», базалық курс және тереңдетiлген. Ал базалық курс мына бөлiктерге бөлiнген: 

әрбiр тыңдаушы үшiн теориялық материалдар жүйеленген, деңгейлiк  өзiндiк жұмыс жасау 

тапсырмаларынан құралған лабораториялық-практикалық жұмыстар жасақталған).  

Өқыту қорытындысы бойынша тест жүргiзiледi. Оның нәтиже көрсеткiшi - 74-82%. 

Бұл көрсеткiш информатика мұғалiмдерiнiң материалды сапалы түрде меңгергенiн 

айқындайды. Ал маман емес информатика мұғалiмдерiн дайындау ол үлкен қиындық 

келтiредi. Әрбiр кезеңнен өткен сайын тыңдаушылардың дайындық сапасы тест арқылы 

тексерiлiп отырады. Тест қорытындысы бойынша мұндай мамандардың 3 кезеңнен жүйелi 

түрде толық өтiлуi талап етiледi. Бұл категориядағы мұғалiмдер үшiн арнайы және 

проблемалық курстардың өткiзiлуi де артықшылық етпейдi.  
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Жоғарыда айтып өткендей, информатика мұғалiмдерi пән бойынша өткiзiлетiн 

курстармен шектелiп қалмауы қажет. Оқу бағдарламасының мазмұнына жалпы бiлiм беру 

саласындағы мәселелер, психологиялық-педагогикалық бөлiмдер және жаңа 

педагогикалық технологияларды информатиканы оқытуға пайдалану бөлiмдерi енгiзiлуi 

керек. Базалық курстардан басқа мұғалiмдердiң сұранысы мен қажеттiлiгiне байланысты 

проблемалық оқытуды да ұйымдастырған тиiмдi. Әсiресе, информатика мұғалiмдерiнiң 

басым көпшiлiгi мына тақырыптарды үйренген тиiмдi деп есептейдi: “Turbo Pascal 

ортасында программалау”, “Visual Basic ортасында программалау”, “Информатикадан 

оқушыларды олимпиадаға дайындау”, “Компьютерлiк кластағы қазiргi сабақтар”, 

“Деректер қорын басқару жүйелерi”, “Интернет-технология және Web-сайтты құру 

технологиясы”. 

Информатика мұғалiмдерiн курстан өткiзумен ғана шектелмеу қажет. Әрi қарай 

олардың мамандық деңгейiн шыңдау бағытында түрлi ғылыми-әдiстемелiк бағыттағы 

жұмыстарды ұйымдастыру қажет. Атап айтқанда, информатиканы оқытудың келелi 

мәселелерi төңiрегiнде ғылыми-тәжiрибелiк семинарлар, не ғылыми-тәжірибелік 

конференциялар ұйымдастыру арқылы мұғалiмдердiң ғылыми-iзденiс бағытындағы 

жасалынатын жұмыстарын жетiлдiру керек. Сонымен  бiрге педагогикалық оқуларға 

қатысып, өз тәжiрибелерiн ғылыми түрде негiздеп, қатысу мұғалiмдердiң ғылыми 

шығармашылығын жетiлдiре түсерi хақ.  

Елді жайлаған пандемиялық Ковид-19 ға қарсы күресте көбіне жаңа ақпараттық 

технология бағытында информатика мұғалiмдерiнiң бiлiктiлiгiн көтеру арқылы бiз  мына 

мәселелердi анықтауымыз қажет: 

1.Оқушылардың жеке тұлғасын дамыту мен ақпараттық мәдениетiн қалыптастыру 

бағытында  информатика мұғалiмдерiн  жаңа ақпараттық-педагогикалық технологияларды 

өз қызметтерiне пайдалану курстарынан өткiзу. 

2.Қашықтықтан оқыту технологиясын ұйымдастыру және оған қажеттi 

мультимедиялық оқу-әдiстемелiк және программалық кешендердi жасақтау. 

3.Бiлiм беру процесiнде жаңа ақпараттық технологияны енгiзуде информатика 

мұғалiмдерiнiң iс-тәжiрибесiн жинақтап, ақпараттық деректер қорын толықтыру. 

4.Қолданбалы программалық құралдар кешенiн жасақтап, деректер қорын 

толықтыру және оны бiлiм беру қызметкерлерiнiң барлық категорияларын оқыту кезiнде 

практика түрiнде пайдалану. 

Авторлар мақалада информатика мұғалімдерінің мәселелерін қарастырған. 

Мұғалімдерді даярлауда білімдерін арттыру жолдары берілген. Информатика пәнінің 

сапасын арттыру заман талаптарының негізгі шарты екендігі айтылған. Сонымен, жаңа 

ақпараттық технология бойынша информатика мұғалiмдерiнiң бiлiктiлiгiн көтеру және 

қайта даярлықтан курстарын өткiзу барысында олардың ақпараттық мәдениетiн 

қалыптастырылып,  осы бағыттағы кәсiби шеберлiктерi дамытылады.  
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Сложность образовательного процесса, проявления его результатов, влияние на 

личность заключается в том, что мы не можем отследить здесь и теперь явно выраженного 

конкретного результата сразу по его завершении. Как говорится, этот результат 

пролонгирован, проявляется в последующем поведении, образе жизни и во многих (если не 

во всех) сферах деятельности человека.   

В области внимания  дифференциальной психологии образования находятся 

различные типологические и индивидуальные особенности участников образовательного 

процесса, изучаются генетически заданные особенности, гендерные особенности, 

особенности мотивационной и эмоциональной сферы, интеллекта и когнитивной сферы, 

произвольности, рефлексивности, самосознания и многие другие. 

Б.Г. Ананьев, рассматривая учебную деятельность в ОВПО, отмечает, что 

юношеский возраст (1 курс) – это пора сложнейшего структурирования интеллекта [1], так 

как одновременно направлена на понимание, осмысление, запоминание и 

структурирование в памяти студента усваиваемого материала, его сохранение и 

целенаправленную актуализацию. Когнитивная деятельность определяется познавательной 

мотивацией и мотивацией к достижению. Существенным показателем студента как 

субъекта учебной деятельности служит его умение выполнять все виды и формы этой 

деятельности. Перед преподавателем стоит задача формирования студента как субъекта 

учебной деятельности, что предполагает, прежде всего, необходимость обучения его 

умению планировать, организовывать свою деятельность, умению полноценно учиться, 

общаться. 

Почему мы говорим о «юношеском возрасте»? Она имеет свою специфику, которая 

проявляется в следующих свойствах личности: 

- у молодых людей появляется  новое отношение к  окружающему  миру,  которое 

выражается в стремлении к новым впечатлениям;  

- интерес к более расширенным источникам информации, порой добываемых 

самостоятельно (в отличие от школьных, когда источником информации зачастую является 

заданный учебник), абсолютизацию, юношеский максимализм; 

- меняется отношение к своей личности: возникает стремление показать свою 

особость в уме, таланте, характере и т.п.; 

- возникает чувство активного «Я» как деятельного начала; 

- складывается собственная система социально-нравственных самооценок, ярко 

выражено стремление к автономии; 

- возникает потребность самостоятельно решать личные вопросы и показывать 

эмоциональную автономию; 

- возникает потребность иметь и выражать свои собственные взгляды и фактическое 

наличие или выстраивание жизненного плана; 

- осмысление своего жизненного пути: «Чем я был?», «Что я делаю?», «Кем я 

стану?», «Куда и зачем идти в жизни?». 

 Вместе с тем приходит понимание того, что особенности структуры и содержания 

образования 21 века должны опираться на высокий уровень умений, связанных с проектной 

и исследовательской деятельностью. А при этом невозможно из процесса обучения 

исключить учет таких индивидуальных качеств, как критическое мышление и умение 

решать проблемы; рассуждение, анализ, интерпретация, обобщение информации; 

саморазвитие, самообучение и самоконтроль; эффективная устная и письменная 

коммуникации; владение формами и приемами доступа к информации; исследовательские 
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навыки и методы; любопытство и воображение; творчество, артистизм и самовыражение и 

многое другое. Часть этих качеств связана с генетически заданными особенностями, 

особенностями мотивационной и эмоциональной сферы. 

 При построении образовательной практики в организациях высшего и 

послевузовского образования в расчет берется, конечно же, усредненный субъект 

образовательного процесса. Типологические и индивидуальные особенности участников не 

брать в расчет можно, но обратить внимание на это самого субъекта необходимо. Есть 

множество профессий, где все перекликается. Но при выборе профессии не брать в расчет 

собственные типологические и индивидуальные особенности – обрекать себя на отсутствие 

карьерного роста в выбранной сфере как минимум. И тогда речь заходит о 

«профессиональной пригодности», которая по своей сути отражает как различные 

индивидуальные особенности человека, необходимые для успешного выполнения учебной 

(а впоследствии и трудовой) деятельности, его пригодность для конкретной деятельности, 

с точки зрения их соответствия возможностям человека, то есть пригодности данной 

профессии для человека. Профессиональная пригодность является свойством метасистемы 

«человек–профессия» («человек–деятельность», «субъект–объект»), в которой 

проявляются свойства человека, которые отражаются в ее содержании, средствах и 

условиях структурные и функциональные особенности организма и психики человека 

(например, эргономические свойства техники, рабочего места, системы подготовки и т. д.).   

 Сущность категории профессиональной пригодности заключается в том, что она 

отражает:  выбор рода деятельности (профессии), наиболее полно соответствующей 

склонностям и способностям конкретного человека;  удовлетворение интереса к выбранной 

профессии и удовлетворенность процессом и результатами конкретного труда; меру оценки 

эффективности, надежности, безопасности выполнения трудовых функций, 

индивидуальную меру результативности труда; одно из проявлений социального 

(профессионального) самоопределения личности, ее самоутверждения, самореализации, 

самосовершенствования в труде; развитие «Я-концепции», зарождение и становление 

образа «Я - профессионал» и стремление субъекта деятельности к достижению эталонной 

модели профессионала. Значение профессиональной пригодности, определение ее уровня 

и активное формирование вытекают из высказанного К.М. Гуревичем положения: «Каждый 

человек, в принципе, может овладеть любой профессией (или почти любой), но все дело в 

том, сколько на это понадобится сил и времени. Период трудовой активности в жизни 

человека ограничен, а непродуктивная, безрадостная деятельность не только личное 

несчастье – она отражается, в конечном счете, на всем обществе. Поэтому прогнозирование 

профессиональной пригодности и путей ее формирования никогда не утратит своего 

актуального значения» [2, с. 11]. 

Необходимым условием создания у обучающихся мотивации (личного интереса к 

содержанию обучения и к образовательной деятельности) является возможность 

проявления при обучении когнитивной самостоятельности и личных инициатив. Причем 

чем более активны методы обучения, тем легче заинтересованы обучающиеся в освоении 

учебного материала.   

Осознание студентом своих мотивов выражается в представлении о собственных 

ценностях, уметь принимать решение в ситуации конфликта побуждений и чувств, уметь 

формулировать свою позицию, обосновывать ее, отстаивать, принимать решение с учетом 

различных позиций, действовать целенаправленно. 

Профессия выдвигает объективные требования к качествам человека, из которых 

формируется осознание того, что мы подходим, либо непригодны для выполнения данной 

деятельности. Так как подобные качества обычно рассматриваются в комплексе, то и 

совместимость человека и профессии тоже может быть рассмотрена в виде континуума, 

включающего профессиональное призвание, пригодность и не пригодность. 

 Такими индивидуально-психологическими качествами могут быть значимые для 

успешного овладения той или иной профессией. Прежде всего, это индивидуально-
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типологические свойства (сила, подвижность, динамичность и лабильность нервной 

системы), которые в случае неблагоприятных для профессии показателей могут 

компенсироваться посредством выработки индивидуального стиля деятельности. Так же 

это сенсорные и перцептивные свойства, главным среди которых является уровень 

чувствительности анализаторов. Под влиянием опыта и профессиональных требований эта 

характеристика может изменяться: вырабатывается так называемый «технический слух», 

позволяющий распознавать неисправности в механизмах, уменьшается и 

дифференциальный порог цветоразличения, благодаря чему сталевары могут определять 

температуру мартеновской печи. Сенсорная основа деятельности предъявляет требования 

к сенсорным способностям человека и таким образом развивает их. Еще одно важное 

качество представляет собой внимание человека (аттенционные свойства), среди которых 

наиболее существенными оказываются иногда распределение и переключение, 

иногда - устойчивость. Свойства внимания поддаются упражнению в незначительных 

пределах, однако компенсируются благодаря эмоциональному фактору 

(заинтересованности) и выработке привычек [4, с. 220]. 

Выдающийся немецкий психолог Э. Шпрангер описал 6 типов личности, они, 

конечно не связаны с профессиональными предпочтениями, а скорее выражают 

мироотношение в целом, но поможет самоактуализироваться в любой области, стать 

творцом собственной жизни, если найдет для себя нишу, в которой и реализует свои 

основные потребности [5, с. 86]: 

- для теоретической личности потребностью является познание закономерностей 

жизни. Чем бы он ни занимался - открытием законов физики или парфюмером, он 

стремится увидеть внутреннюю связь явлений, и его основная награда - установление этих 

связей; 

- для экономической личности, в отличие от теоретической, важно добиться пользы 

от познания и поставить знание на службу человеку; 

- для эстетической личности - познание мира через самовыражение, и наибольшее 

наказание для него - это условия, при которых он должен следовать жестким требованиям 

жизни, не оставляющим свободы для творчества; 

- для социальный - признание и возможность сделать что-то для мира – не важно, 

близких или дальних; 

- политический человек не может обойтись без того, что бы не властвовать над 

окружающими, не зависимо от деятельности; 

 - религиозный человек чувствует себя хорошо, только когда ощущает 

наполненность своей жизни смыслом. 

Отсюда видно, что познавательная деятельность составляет одну из важнейших 

сторон жизнедеятельности личности. Психология изучает познавательную деятельность 

конкретного человека в его реальной жизни. При построении же образовательного процесса 

важно при помощи дифференциальной психологии определять как субъективные 

особенности так и объективные предпосылки самого образовательного процесса. 
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Бүгінг і- XXI ғасыр қайшылық пен дау-жанжалға толы өте күрделі жаһандану 

ауқымындағы және үздіксіз жаңару үстіндегі қоғамда өмір сүреміз. Қазіргі рухани өмірдің 

тәжірибесі өткеннің, бүгінгі күннің және болашақтың ұлы жетістіктерінің негізінде 

қалыптасады. Адамзат тарихының руханиатының ең маңыздысы – оның ақыл айтқан 

парасатты дербес ойлау тәжірибесінен байқалады. Сол себепті Қазақстанның келешегі 

жастардың қолында болатындықтан, оларға білім берп қоймай, орта  мектепте де, жоғарғы 

оқу орнында да тәрбие бере беру керек. 

Халқымыздың данасы ұлы Абай жастарға: «көрсем, естісем, білсем екен деген жан 

құмарлығын» [1] алға жетелеп, олардың тұлға ретінде қалыптасуына, бос уақытын 

салауатты өткізіп қосымша білім мен тұлғалық тәлім-тәрбие, үлгі өнеге алуына барынша 

жағдай жасалған. Адамды тәрбиелеу жолында тәлімгердің рөлі ерекше. Осы шындықты 

өткен заман ойшылдары біздің ата-бабаларымыз атап өткен: «Өнегесіз өсу жоқ» - деген. 

Үлгіні ең алдымен ұсынатын, ұстаз. Әсіресе, болашақ педагог жас мамандарға оңай 

еместігін, өмір тәжірибесінен аңғарамыз. Еліміздің білім беру саласын халықаралық 

дәрежеге көтеру және бәсекеге қабілетті маман даярлау мақсатында тың да, нақты қадамдар 

жасалуда. Қазіргі педагог білімді хабарлаушы, жазалаушы қызметін тастап, керісінше 

ізденуші, жаңа ақпарат таратушы, бақылаушы, бағыт беруші, тексеруші, зерттеуші, 

технолог, шығармашылықпен жұмыс істейтін жаңашыл болу керек. 

ҚР білім беруді дамытудың  2011-2020 ж. арналған бағдарламасында: «Білім беру 

жүйесін жаңғыртудың маңызды міндеттерінің бірі - өкілдері бәсекеге қабілетті білмді 

меңгерген, ой-өрісі дамыған ғана емес, жоғары азаматтық және адамгершілік ұстанымы, 

отансүйгіштік сезімі мен әлеуметтік жауапкершілігі қалыптасқан зияткер ұлтты 

қалыптастыру болып табылады» [2] деп атап көрсетілген. 

Шығармашылық –жаңалық ашу деген сөз. Бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі 

тануға ұмтылуы ізденуі. Адам бойындағы қабілеттерді дамытып, олардың өшуіне жол 

бермеу, адамның рухани күшін нығайтып, өзін- өзі тануына көмектеседі. М.Жұмабаевтың 

«Бала өскен сайын тәрбиеші күшінің көбін баланың жан тәрбиесіне жұмсай білуге міндетті. 

Тегінде берік ұғу керек, адамның қымбат нәрсесі де, жұмсақ нәрсесі де сол жан. Қиын 

тәрбие тілейтін де сол жан. Жанды дұрыс тәрбие қылу үшін жанның жайын баяндайтын 

ғылыммен таныс болу керек. Жанды ешкім бермеседе жанның барлығына дауа жоқ», - 

деген тұжырымы жеке тұлғаның рухани дамуының психологиялық негізін көрсетіп берді 

[3]. Осы көзқарасы арқылы М.Жұмабаев жеке тұлғаның ішкі рухани дүниесін айқындауға 

ұмтылды. Бұл жерде мұғалімнің әрдайым ізденісте болғанда ғана, шәкірт жанына нұр себе 

алатынын байқаймыз. Ал, жоғары мектепке қолданатын басты тұжырымдамалық 

ұғымдардың бірі – білім игеру үдерісінің нәтижеге бағытталуы, нәтижелі білім алу 

жүйесінің негізгі қызметіне (функциясына) айналдыру. 

Кәсіптік білім беру кезінде алдымен «оқушы студент» араларындағы бір-бірін 

түсінушілік арқылы педагогикалық мақсаттар іске асырылады. Осы байланыстар арқылы 

студенттік өмірге және мамандыққа деген көзқарастарының негізгі бағыттары 

қалыптасады. Жоғары мектептің мақсаты – студенттерге теориялық білім беріп қана 

қоймай, сол білімді өздігінен ізденіп табу қабілетін, оқу әрекетін ғылыммен, кәсіби 

әрекетімен байланыстыра білу дағдысын қалыптастрады. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоғары базалық білім стандартында 

(бакалавриат) кредиттік оқыту жүйесі бойынша студенттің оқытушының басшылығымен 
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жүргізілетін өз бетінше жұмысы – дәрісханада және дәрісханадан тыс жүргізілетін 

оқытудың түрі деп атап көрсетілген [4]. 

Студенттің өщдің жұмыстары өз мүмкіндігінше толық атқаруы үшін оған қажетті 

мынадай басты мәселелерге көңіл аудару керек: 

1. Өзіндік жұмыстың теориялық сипаты: мәні, маңызы, құрлымы, зерттеуі. 

2.Өзіндік жұмысты ұйымдастыру мәселесі: олардың түрлері, ұстанымдары, 

игерерудің педагогоикалық-психологиялық жағдайлары, талаптары, айқындалуы. 

3.Өзіндік жұмыстың негізін құрайтын тапсырмалардың сипты: талаптры, 

ұстанымдары, түрлері. 

4.Студенттерді оздігінен әрекет етуге тәрбиелеу мәселесі: өзіндік жұмыс 

тапсырмалары, студенттің кәсіби мақсатын игеру құрамына айналуы. Студенттердің өздік 

жұмыстары – мақсатты айқындаудан басталады. Студенттердің шығармашылық 

тапсырмаларына қойылатын талаптар: 

- белгілі бір шығармашылық жұмысқа бейімделетін болу керек; 

- ғылыми көзқарасын қалыптастыруға әсер етуі қажет; 

- тапсырмалардың мазмұны арқылы студентке проблемалық мәселе туғызып, 

оның шағармашылқ ойлауын дамытатындай болуы тиіс. 

Жоғарғы оқу орындарында кредиттік оқу жүйесі енгелі бері оқытудың формалары 

өзгеріске ұшырауы заңды құбылыс. Бұл оқу жүйесінде студенттің өздік жұмыстарды 

орындау арқылы жүзеге асатыны белгілі. Тәжірибе барысында кейбір студенттердің 

шығармашылыққа ден қоймай, тек, көшіріп алумен шектелетінін байқаймыз. Оған білім 

берушілердің дұрыс бағыт бағдары қажет. 

Алматы гуманитарлы – экономикалық университеті «педегогика, бизнес және 

құқық) институтындағы барлық педагог мамандарын дайындайтын курстарда «Тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі»  пәні жүргізіледі. Бұл пәнді жүргізудің басты 

мақсаты – сынып жетекшісі қызыметін жүзеге асыру мен ұйымдастыруды тәрбиенің 

дәстүрлі және қазіргі жаңа технологиялары бойынша болашақ педагогтадың теориялық 

білімді меңгеруі болып саналады. Міндеттері: мектепте тұтас педагогикалық үрдісіндегі  

тәрбие жұмысын басқару; студенттердің өзіндік шағармашылық мүмкіндіктерін көтеруге 

ынталандыру; студенттердің саналы түрде педагогикалық шеберлікке баулу.т.с.с жан-

жақты қарастырылған. Кредит саны 90. Дәріс 15. СОӨЖ-30. Практикалық сабақ 15. Жұмыс 

оқу бағдарламасы бойынша білім берушінің кеңесімен білм алушы, яки студантке 

жауапкершілік артатынын аңғарамыз. Педагог мамандықтар бойынша жүргізілген 

пәндердің дәріс түрлерін еңбек өтілімі ғылыми дәрежесіне сай, білім берушілер 

жауапкершілікке алса, практикалық сабақ түрлерін жас мамандардың жүігізуі дәстүрге 

айналған. Білім алушылардың өздігінен орындайтын тапсырмаларын дәрісті жүргізуші де, 

семинар сабақтарын жүргізуші білім берушілер ортақ бағалап, нәтижеге қол жеткізіп қол 

жеткізіп жататындығының куәсі екендігімізге шүбә жоқ . 

Студенттердің өздігінен ауызша орындау жұмыстарының тиімділігі – іскерлік 

ойындар, пікір-талас, конференция, дөңгелек үстел, әңгімелесу сабақтарында байқалады. 

Эссе – оқылған, өзіндік жұмысы үшін берілген тақырыпқа өз ойын, өз пікірін, қөзқарасын 

жазбаша беру. Эссе арқылы білім беруші студенттің ойлау деңгейі мен сабақта қалай жұмыс 

жасағандығын байқайды. Сол сияқты үй тапсырмасы ретінде де орындалуы ықтимал. 

Қазіргі қазақ қоғамындағы «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәні 

ізденушілікті талап ететін, педагог мамандары үшін ең өзекті мәселелерді қамтитын пән 

болып саналады. Дәрісті жүргізудің алғашқы күндерінен-ақ проблемалық мәселе қоюды 

дағдыға айналдырып студенттердің, қаншалықты тәрбиелеу үрдісін ізгілендірудің 

ұстанымдарынан ақпараттар білетіндіктерін анықтап, бағыт-бағдар берудегі басты 

мәселелерді естен шығармағанымыз жөн. Кейде тақырыптың ауқымдылығына қарай, дәріс 

бойынша терең қамтылмаған мәселелерді, студенттің өздігінен ізденуіндегі тапсырмалар 

ретінде, конспектілер келу міндеттеледі. Конспект – оқитын материялдың мазмұнына 

жазылатын жүйелі, логикалық байланысы бар жаңа түрі. Жазу – өзіндік түсінік, ішкі жан –
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дүниеңе үңілу. Мысалы «Қазақ ойшылдарының тәлім – тәрбие мәселелеріндегі 

педагогикалық көзқарастары», «Ұлттық рухани құндылықтарды дәріптеудегі 

зерттеушілердің рөлі» т.б. студенттердің орындаған жұмыстары өзіндік тұжырым, өзіндік 

салыстыру, өзіндік көзқарастағы мазмұнды көріп, шығармашылықтағы студент жастардың 

мол екендігіне қуанатынымыз рас. 

Семестр бойы студенттердің тапсырмаларды орындаудағы өзіндік жұмыстарының 

сапалы болуындағы басты талаптарға көңіл аудардық. Баяндама, реферат тапсырмаларын 

орындаудағы кемшіліктерге түзету жасап, талқыланып, озат студенттердің еңбектерін үлгі 

ретінде қарастырдық. Мадақтау арқылы сабақтағы белсенділік, тақырыпты игеру, өзіндік 

ойлау, шығармашылық, берілген тапсырмаларды орындаудың сапалық көрсеткішіне үнемі 

мән беру, бұл болашақ педагог мамандардың бойларына жауапкершілік арттырып, 

бәсекелестік қабілеттерін арттыратынына көз жеткіздік. 

ҚР Президенті Қ.К.Тоқаев «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты 

Қазақстан халқына арналған Жолдауындағы Қолжетімді әрі сапалы білім бөлімінде: 

«Азаматтардың сауаттылығы мен цифрлық біліктілігін арттыру мақсатында Үкіметке 

Үдіксіз білім беру тұжырымдамасын әзірлеуді тапсырамын. Кәсіби білім берудің бүкіл 

жүйесін еңбек нарығында сұранысқа ие білікті мамандар қалыптастыруға бағыттағанымыз 

жөн» - деп атап көрсетеді [5]. Олай болса, білікті маман дайындаудағы бәсекеге қабілетті 

білімді меңгерген, жоғары азаматтық және адамгершілік ұстанымы бар, өз кәсібін сүйетін 

мамандар бүгінгі күндегі өзекті мәселелер болып қала беретіндігі анық. 
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Времена, когда получение образования по профессии в юности могло гарантировать 

трудовую деятельность на всю жизнь, прошли. Умение ориентироваться в смежных 

профессиях, интегрировать имеющиеся знания в другие сферы профессиональной 

деятельности определяют конкурентоспособность человека как субъекта труда.  

В настоящее время в современном образовании происходит переход от модели 

«образование на всю жизнь» к модели «образование через всю жизнь». Необходимо 

отметить, что это особо важно в деятельности педагога [6]. 

Мы знаем, что педагогическая профессия претерпевает серьезные изменения, 

связанные с новыми задачами, стоящими перед современным образованием. Наше 

общество стремительно развивается под влиянием информационно-коммуникационных 

технологий, экономических условий, потребностей в высоком качестве жизни, а это влияет 

на сферу образования, главного ее агента – педагога, который в эпоху глобализации, в 

условиях стандартизации образования должен пересмотреть привычные стереотипы о 
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профессии учителя и начать работать по-другому: быть готовым к 

самосовершенствованию, осуществлению педагогической деятельности на высоком 

качественном уровне, расширению сферы профессиональных задач, осуществлению 

образовательного процесса с максимально возможным учетом особенностей контингента, 

индивидуализацией процесса обучения, созданию условий по достижению 

образовательных результатов, обозначенных в стандарте, всеми обучающимися в классе 

[8].  

Так, Н.В. Чеботаревская в своей работе указывает, что «XXI век характеризуется 

высокими технологиями в различных областях науки, технический прогресс достиг 

огромных высот (смартфоны, андроиды, планшеты, микро-, мини- чипы и т.д.) Наблюдая 

достижения вокруг, начинаешь понимать, если наши дети в возрасте от 3 и выше лет умеют 

использовать различные гаджеты (устройства), то, наверное, и учитель просто обязан 

шагать в ногу со временем. Современный урок уже не может строиться на уровне учебника 

и тетради» [10, с. 236].  

Несомненно, происходящие изменения профессиональной деятельности 

современного педагога связаны не только с вызовами времени и социальным заказом, но и 

стратегическими документами сферы образования [2]. Это делает важным пополнение, 

обновление учителями своих знаний, а этого можно достичь только при непрерывном 

образовании. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, существует несколько 

различающихся между собой понятий непрерывного образования. Среди существующих 

определений можно выделить три основных направления:  

- образование на протяжении всей жизни;  

- образование взрослых;  

- непрерывное профессиональное образование.  

Именно трактовка данного понятия определяет специфику непрерывного 

образования [4]. Остановимся более подробно на профессиональном образовании 

современного педагога. 

Непрерывное профессиональное образование – это образование, которое должно 

обеспечить непрерывное обновление профессиональных знаний и навыков. Во многом 

такое понимание непрерывного образования совпадает с дополнительным 

профессиональным образованием, поскольку также включает в себя регулярное повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку. Отличие состоит в том, что 

дополнительное профессиональное образование, по идее, должно соотноситься с 

основным, в то время как непрерывное профессиональное образование делает акцент на 

постоянстве процесса обучения в профессиональной сфере, но никак не связывает его с 

характером базового образования [7]. 

По мнению Э.Ф. Зеера, целью непрерывного профессионального образования 

является удовлетворение потребности личности в развитии, саморазвитии, 

самоактуализации и реализации себя в профессиональной жизни. Его основные задачи:  

а) формирование позитивной установки на инновационную деятельность и 

мотивирование профессионального роста и карьеры;  

б) обогащение социально-профессиональной и специальной компетентности 

специалиста, развитие аутокомпетентности;  

в) обеспечение социально-профессионального самосохранения специалиста;  

г) формирование новых сценариев профессионального развития и адекватных им 

репертуаров профессионального поведения [5]. 

При этом, непрерывное профессиональное образование включает совокупность 

преемственных образовательных программ среднего, высшего, последипломного и 

дополнительного профессионального образования.  

Рассмотрим виды непрерывного образования: 
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1. Формальное профессиональное образование осуществляется в образовательных 

учреждениях по лицензированным программам.  

2. Неформальное образование включает в себя повышение квалификации, 

переподготовку и подготовку специалистов в институтах повышения квалификации, в 

отделах развития персонала на предприятиях и организациях, так называемое 

корпоративное и внутрифирменное обучение.  

3. Информальное образование – это попутное обучение в ходе выполнения 

деятельности, имеющей иную цель, не образовательную. Общение с окружающими, чтение 

и восприятие информации средств массовой коммуникации в течение всей жизни 

обогащают человека новыми знаниями, умениями, способами мышления, формами 

поведения, практическими действиями. Информальное образование происходит также в 

процессе активного освоения профессиональной деятельности на стадиях 

профессиональной адаптации. 

4. Адаптационное образование осуществляется на рабочем месте в виде 

наставничества, курсовой модульной доподготовки и супервизорства. Необходимость этой 

формы последипломного образования обусловлена тем, что профессионально-

образовательные программы учебных заведений не ориентированы на подготовку 

специалистов для конкретного учреждения, предприятия и организации. Основная функция 

адаптационного образования – ознакомление с условиями и режимом труда, ориентировка 

в пространственно-технологической среде, приобретение опыта выполнения нормативной 

профессиональной деятельности. 

5. Повышение квалификации, обусловленное постоянным обновлением техники и 

технологии производства, осуществляется с отрывом и без отрыва от работы. Оно 

выражается в формах профессионально-образовательных программ, реализуемых на 

курсах повышения квалификации при службах развития персонала и в институтах 

повышения квалификации [5, с. 283-285]. 

Отметим, что непрерывное образование тесно связано со становлением самого 

педагога как человека и профессионала. Причем профессиональное становление – это 

длительный, многолетний, практически бесконечный процесс, который предполагает 

возможность беспредельного развития человека. Данный процесс связан с различными 

целями и имеет разное содержание на разных возрастных этапах [1]. Конечно, профессия 

педагога подразумевает постоянное самообразование и развитее – это является 

неотъемлемой частью работы.  

Н.В. Чеботаревской предлагается модель непрерывного профессионального 

самообразования, включающая в себя постоянную работу над темой по самообразованию, 

внедрению своих разработок в практику, обмен опытом с коллегами, издание своих работ 

в различных средствах массовой информации. Все это реализуется в форме дистанционных 

курсов, научно-практических конференций, онлайн-конференций, международных 

стажировок по обмену опытом работы с зарубежными коллегами [10]. 

Конечно, в профессиональном самосовершенствовании учителя необходимо 

опираться на высокий уровень самостоятельной мотивации профессиональной 

деятельности, контроль самим педагогом за собственным профессиональным развитием и 

самосовершенствованием [9]. 

Таким образом, современный педагог – это высоконравственный образованный 

человек, который искренно желает постоянно учиться, совершенствоваться, человек, 

любящий свой предмет и умеющий интересно и живо проводить занятие, имеющий в 

арсенале много знаний, постоянно изучающий мир и получающий от этого огромное 

удовольствие. 
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Издавна семья является важнейшим институтом социализации личности. Именно в 

семье ребенок получает первый опыт социального взаимодействия. Осознание данного 

факта требует особого отношения к созданию полноценных условий для развития детей в 

семье [3]. 

В современных условиях вопрос состояния педагогической культуры родителей 

является весьма актуальным. От знаний психолого-педагогических основ зависит 

полноценное всестороннее развитие детей, соответствующее требованиям, которые 

выставляет общество.  

О необходимости повышения педагогической грамотности родителей говорили еще 

такие великие педагоги, как Ж. Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, 

Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев и другие [1, С. 4-10]. 

Данные науки и практики свидетельствуют о том, что систематические контакты 

матери и ребенка в первые месяцы и годы жизни являются чрезвычайно важными для 

правильной социализации ребенка. При этом материнское воспитание должно 

mailto:andrienko-oa@mail.ru
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обеспечивать ребенку не только комфортное физиологическое существование, но и 

развивать в нем духовно-нравственные качества [3]. 

В настоящих условиях подготовка женщины к материнству оказывается 

недостаточной. Низкий уровень педагогической культуры наблюдается именно потому, что 

молодые люди не подготовлены к родительству, нет специальных предметов в школе, 

дисциплин в вузе, которые давали бы знания, умения и навыки, которые в целом и будут 

составлять педагогическую культуру родителя, а поскольку воспитание начинается с 

момента зачатия, то и формирование педагогической культуры следует начинать в период 

ожидания ребенка.  

От уровня педагогической культуры матери зависит результативность процесса 

воспитания ребенка. Однако, формирование таковой у современных матерей происходит 

чаще стихийно, чем целенаправленно.  

В статье представлен опыт по формированию педагогической культуры будущих 

матерей средствами художественного творчества на примере благотворительного фонда 

«Металлург» г. Магнитогорска. 

Отметим, что благотворительный фонд «Металлург» г. Магнитогорска – 

благотворительное общественное объединение, зарегистрирован управлением юстиции 

администрации Челябинской области 23 апреля 1993 г. [2], основной целью которого 

является социальная поддержка и защита граждан, включая:  

- улучшение материального положения малообеспеченных граждан; 

- социальную реабилитацию пенсионеров, инвалидов и иных лиц, которые в силу 

своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.  

Эта цель достигается с помощью реализации следующих направлений. 

1. Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни. 

2. Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф. 

3. Содействие деятельности в сфере физической культуры, образования, науки, 

культуры, искусства, просвещения. 

4. Организация различных форм благотворительности, обеспечение широкого 

участия в них предприятий и организаций, граждан и членов их семей. 

Фонд «Металлург» включает в себя множество благотворительных программ: 

«Забота», «Луч надежды», «ХХI век – детям Южного Урала», «Мы рядом!», «Охрана 

материнства и детства», «Дружная семья», «Наши дети», «Одаренные дети Магнитки», 

«Площадка семейного сотворчества - растем вместе». 

В частности рассмотрим благотворительную программу «Охрана материнства и 

детства». 

Данное направление оказывает поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. 

Его цель – стимулирование рождаемости, социальная и материальная поддержка 

материнства и детства, укрепление семьи и пропаганда здорового образа жизни, оказание 

консультативной помощи по вопросам планирования семьи и репродуктивного здоровья. 

Необходимо отметить, что центр «Материнство» создан в 2004 году на базе 

специализированного дома «Ветеран» фонда «Металлург». Уже более 15 лет его 

деятельность направлена на содействие обеспечению охраны здоровья беременных 

женщин. В центре работают медицинские работники.  

Регулярно в центре бесплатно наблюдаются около 100 женщин (работницы 

промышленных предприятий) со сроками беременности от 12 до 30 недель. Эти женщины 

в БФ «Металлург» получают помощь в оздоровительном направлении – аквааэробика для 

беременных в аквапарке, оздоровление в санатории-профилактории «Южный», 

кислородный коктейль, витаминно-минеральный комплекс. 

В рамках укрепления института семьи выделяются следующие направления работы:  
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- оздоровительное; 

- социальное; 

- психолого-педагогическое;  

- культурно-досуговое. 

Также апробирован механизм раннего сопровождения семьи. Будущие мамы и их 

семьи включаются в процесс сопровождения семьи в период беременности женщины и с 

момента рождения ребенка до 6 месяцев. 

Проект состоит из двух частей: а) очное сопровождение беременных и их семей на 

базе БФ «Металлург»; б) заочное сопровождение женщин с момента оформления 

декретного отпуска до родов и с момента рождения ребенка до достижения им возраста 6 

месяцев.  

Очное сопровождение предполагает, что каждую неделю по названным выше 

направлениям проходят занятия и индивидуальные консультации, которые проводят 

медицинские работники, психологи, педагоги, юрист, специалист по социальной работе.  

В рамках социального и психолого-педагогического направлений будущие мамы 

получают необходимую информацию:  

- имидж мамы и современной женщины, подготовка к родам (в том числе 

совместным);  

- воспитание и построение взаимоотношений с детьми;  

- уход за детьми;  

- вопросы раннего развития ребенка.  

В рамках культурно-досугового направления проводятся различные занятия: 

разучивание колыбельных и детских песен, прослушивание классической музыки, чтение 

стихов и сказок, фотосессия, чаепития.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется через формирование 

семейных группы для участия в тренингах по семейной терапии, направленных на 

улучшение и гармонизацию внутрисемейных (супружеских) отношений.  

В дистанционном формате осуществляется заочное сопровождение. Оно 

заключается в идее «Писем родителям». Это сопровождение течения беременности по 

электронной почте (с 30 недель до рождения) и периода с момента рождения ребенка до 6 

месяцев. Письмо для беременных (1 раз в месяц) содержит актуальную информацию для 

конкретного периода беременности женщины (как развивается плод, что происходит с 

ребенком в данный момент), даются рекомендации по питанию, физическим занятиям и т.д. 

Письмо для семьи (1 раз в месяц), где уже родился ребенок, содержит рекомендации по 

уходу за новорожденным, получению пособий и другим вопросам.  

Таким образом, на современном этапе развития образовательного пространства 

актуализируются проблемы развития педагогической культуры родителей, в частности, 

будущей матери. Ведь именно от ее знаний зависит полноценное всестороннее развитие 

детей.  
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Суицидология во все времена была актуальной проблемой. Многие ученые разных 

стран проводили различные суицидологические исследования. Одни считами, что 

негативные явления в окружающей среде к сожалению, все чаще ведут человека к 

суицидальному аффекту. При этом в социуме различают:реалистические суицидальные 

действия; суицидальные деиствия незавершенного характера; демонстрационно-

гиантажные суицидалтные действия; завершенный суицид.  

Фромм Эрих как немецкий, а затем американский психолог, социолог, философ в 

своих научных трудах: «Анатомия человеческой деструктивности» (1994 г.); «Бегство от 

свободы» (1990 г.); «Человек для себя: исследование психологических проблем этики» 

(1992 г.) где он в своих научных исследованиях доказал, что социально-психологические 

проблемы современного человека: неврозы, тревоги, проявление суицидального поведения, 

порождаются в основном неблагоприятными условиями его жизни, а также он предложил 

свою типологию социальных характеров людей проживающих в обществе [1].  

Мастера психологии Роберт Бэрон, Дебора Ричардсон исследуя проблему агрессии 

как инстинктивное проведение: врожденное стремление к смерти и разрушению [2, 33]. 

Опираясь на труды Зигмунда Фрейда, создателя теории психоанализа они 

утвердили, что танатос – это влечения человека к смерти, энергия которого направлена на 

разрушение и тем самым прекращение жизни. 

В своих исследованиях Э. Дюрктейм раскрывает четыре вида самоубийства: 

 Эгоистическое;  

 Альтруистическое;  

 Аномическое;  

 Фаталистическое [3]. 

Ведущие ученые-психологи выявляют рядоснованых причин вызывающих 

суицидальное поведение  

 

  №    Причины  

  1 Тяжелая наследственность Храническая алкогодики 

  2 Психопатологическая 

наследственность 

 

  3  Неполная семья  

  4 Грубые дефекты воспитания Склонность к опасному поведению 

  5 Гиперопека Нарушения адаптация 

  6 Гипоопека Стрессы 

  7 Сложно перестроить 

собственный стереотип 

поведения 

Расстройства личности 

  8 Неврозы Органические психическиме переживания 

  9  Смертность об насилия в 

семье 

Органические и психические страдания 
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Западные исследователи Р.С. Мейер и И.Х. Осборна указали на следующую 

классификацию суицида: 

 Реалистичный;  

 Альтруистичный;  

 Неумышленный;  

 Агрессивный;  

 Причудливый; 

 Аномальный; 

 Негативизация самого себя [4]. 

Анализ научно-психологической литературы, исследования практических 

психологов беседы с сотрудниками психологической службы позволяет утверждать, что 

суицид для некоторых людей является как наиболее короткий путь для решения сложных 

личностных проблем, чаще воспринимается некоторыми субъектами как наиболее простой 

выход из сложившейся безвыходной ситуации. 

    Свыше 40 лет в странах СНГ серьезно исследуются проблемы: 

 Актуальные проблемы суицидологии – М., (1981); 

 Научные и организационные вопросы суицидологии. – М., (1983); 

 Суицидологические исследования в СССР. – М., (1989); 

Как показывают наблюдения на практике, в любом социуме дезадаптационная 

личность вызывает от окружающих социально-психологические проблемы, которые в свою 

очередь образуют сложные отношения в следующих общечеловеческих системах как: 

а)”человек-человек”; 

б)”человек-группа”; 

в)”человек-машина”, 

  Вние указанная ”система взаимоотношении” приводит субьект к аутоагрессивному 

поведению в социуме. 

 Трубников Н.Н. О смысле жизни и смерти; 

 Диссертационное исследование Аванесова С.С. «Самоубийство как 

философская проблема»; 

 Балцевич В.А., Бурова С.Н. исследовали проблему «Семья и молодежь: 

профилактика отклоняющегося поведения». – Минск, 1989. 

Аутоагрессия в свою очередь как отклоняющее поведение может выражаться 

следующим образом: 

1)Суицидальная подготовка; 

2)Самопреизвольное поражение; 

3)Парасуициды; 

4)Законченый суицид. 

 Тогда как дезадаптация с нарушением поведения: побег из дому; проявление 

агрессии; правонарушения; симуляция.  

Казахстанские ученые: Муканов М.М., Чистякова Н.И., Шукуров Э.Д., Шабельников 

В.К., Каракулова З.Ш., Абишева Ж.А., Каримова Р.Б., Куаналиева М.К., Абишева Э.Д. и 

другие, которые серьезно исследуют проблему суицидологии в современном обществе. 

Так, например, в учебном пособии Каракуловой З.Ш. «Зависимость суицидального 

поведения личности от системы семейного воспитания» [5], раскрываются философские, 

исторические, психологические подходы к проблеме суицидологии в процессе семейного 

воспитания и влияния семейного очага на формирование будущей личности. 

Суицид – самоубийство, которое является результатом тяжелого психологического 

расстройства и воспринимается индивидом как простейший способ справиться с кризисной 

ситуацией [6, 448]. 

Суицид - акт самоубийства, совершаемый в состоянии сильного душевного 

расстройства [7, 588]. 



316 
 

Как отмечает Антонио Менегетти «любая психосоматическая болезнь, может 

развиваться лишь при условии невротической неприспособленности, предполагающей 

потерю реального или воображаемого объекта, и эта потеря исполняет роль пускового 

механизма» [8, 43]. 

Таким образом научнотеретический анализ проблемы провентивной суицидологии 

предусматривает проведение суицидальной интервенции, что означает собой-процесс 

предотвращения акта саморазрушения. Своевременное оказание субьекту эмоциональной 

поддержки и сочувствия в социальном, психологическом или же экзистенциальном кризисе 

своевременное решение проблемы суицидологической превенции имеет высокую 

социальную значимость и потому имеет ряд сложностей в прцессе выполнения. 
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Аннотация. В статье говорится о роли и месте гуманитарных дисциплин в 

технических вузах. Раскрывается значение преподавания гуманитарных дисциплин, их 

актуальность во все времена. Влияние цифровизации на обучение студентов, будущих 

специалистов. Упоминается о значении поколения Z, которое считается очень 

актуальным сегодня перед педагогикой. Отмечается важное значение изучения 

гуманитарных дисциплин в технических вузах для воспитания всесторонне развитых 

кадров своего профиля. Определены объективные процессы, которые влияют на 

преподавание и освоение всегда спорного, неоднозначного и сложного материала данных 

дисциплин, изучаемых в современном высшем образовании. Поднимается вопрос об 

изменении модели обучения для достижения более качественных знаний со стороны 

студентов по блоку гуманитарных дисциплин. 

Выделена значимость гуманитарных наук как источник условий формирования 

конкурентоспособного специалиста и возможность успешной реализации своих талантов 

в трудовой сфере. Отмечается необходимость знаний в области гуманитарных наук, 

благодаря которым человек способен стать не только специалистом, но и духовной 
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развитой личностью. Данные науки создают условия для саморазвития, что является 

одной из целей современного высшего образования. 

Ключевые слова: проблемы, педагогика, гуманитарные дисциплины, студенты, 

обучение, методика, воспитание, профессия, специальность, изучение, цифровизация, 

образование 

Преподавание гуманитарных дисциплин в технических высших учебных заведениях 

имеет свою специфику. Она обусловлена особенностями общей культуры, уровнем, 

объемом, качеством полученных знаний, а также – мировоззрением, воспитанием, 

представлением о будущей профессии. 

Вопрос преподавания и изучения гуманитарных дисциплин в технических 

университетах имеет свое самостоятельное изучение. 

Данная специфика в частности не является предполагающим получение 

необходимых баз знаний у студентов. Безусловно, это относится всего к гуманитарной и 

социально-исторической сферам. Следует отметить, маловероятность заинтересованности 

студентов в изучении вопросов гуманитарного блока дисциплин. 

Следовательно, недостаточность подробной информации у студентов технических 

специальностей, а самое главное неимение у них желания и способности, склонности к 

изучению гуманитарных дисциплин является результатом более сложных и менее 

интересных предметов чем на самом деле является. 

Студенты, будущие специалисты технической сферы, видят социальные, 

культурные, исторические, гуманитарные темы и проблемы не имеющими к технике 

отношения, не актуальным и в целом – абсолютно не соответствующим представлениям о 

важном, нужном и перспективном по их будущей профессии. 

Это все является причиной способствования понимания современными молодыми 

людьми изучения дисциплин гуманитарного блока как необязательной в то же время 

дополнительной нагрузкой, с чем связаны все сложности приобретения возможности 

экзаменационных задолженностей. 

По нашему мнению, знание гуманитарных и общественных дисциплин позволяет 

расширить мировоззренческий кругозор, общий уровень культуры будущих специалистов. 

Мы не должны готовить узких специалистов, ограниченных интересами и знаниями и т.д. 

Гуманитарные дисциплины есть условие современного разностороннего 

университетского образования. Оно, в первую очередь должно готовить специалистов 

творчески мыслящих, духовно богатых, всесторонне развитых и культурных людей, 

специалистов данной отрасли. 

Таким образом дисциплины гуманитарного блока в техническом вузе занимают 

специфическое место. Необходимо отметить методику преподавания, содержания изучения 

предметов данного цикла. Также отношение к этим дисциплинам является немаловажным 

фактором. Итак, учеба в университете, получение высшего образования – есть усвоение 

новых знаний, приобретение профессии, а самое главное воспитание молодежи, 

способствование формированию их взглядов на жизнь, свое место в обществе, т.е. все те 

процессы, источником которых является школа, семья. 

Преподавание дисциплин гуманитарных, общественных наук специфичное, оно 

заключается во ведении работы с уже самостоятельной практически сложившейся 

личностью. Актуальностью чего являются сложнейшие аспекты современной 

социализации личности. 

Указанные проблемы не являются новыми они были сложены не сегодня, 

единственное отличие от прошлого в том, что им в нашем образовании придавалось 

исключительно мировоззренческое значение. 

Эта специфика в современном обществе актуальна тем, что с нею появились новые 

тенденции, которых раньше не могло быть. 
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В основе данных тенденций нужно отметить объективные процессы, которые 

влияют на преподавание и освоение всегда спорного, неоднозначного и сложного 

материала гуманитарных дисциплин, изучаемых в современном высшем образовании. 

Современные цели и задачи этих дисциплин в технических вузах не являются 

элементом специализации, также разнообразны в методическом, содержательном, научном, 

теоретическом и практическом образовательном отношении. 

Важно подчеркнуть, что данные вопросы остаются дискуссионными. Они находят 

свое решение на основе обособления гуманитарного образования, составления программ, 

призванных ориентироваться на технический профиль университета, а также – интересы и 

уровень подготовки самих студентов, специфику их будущей профессии. Ведь сегодня 

перед педагогикой стоит острая проблема заинтересовать учащихся студентов не только в 

области гуманитарных дисциплин, а в целом к учебе. Эта проблема возникла не случайно. 

Причиной можно назвать 21 век, век высоких информационных технологий, избыток 

информации. Неспроста психологи называют детей этого периода поколения Z. Это первое 

поколение, которое родилось в цифровом мире и уже не может представить жизнь без 

мобильного интернета и других гаджетов. Им легче и удобней, даже привычно задавать 

вопросы гуглу, не преподавателю. 

Естественно, далеко не всегда удается в полной мере вовремя выявить и правильно 

реагировать на отмеченные вопросы и гуманитарного технического образования. 

Указанная проблема относится как к субъективным, так и объективным 

обстоятельствам преподавания, в общем образовательного процесса в вузах. 

Учитывая доступность и избыток разнообразной информации, по нашему мнению, 

нужно поменять модель обучения. Применение технических, интерактивных средств и 

методов в обучении, также увеличение часов самостоятельного изучения дисциплины. 

Итак, какая бы эпоха не наступила, изучение гуманитарных дисциплин в 

технических вузах необходимо и значимо. Это есть условие формирования 

конкурентоспособного специалиста и возможность успешной реализации своих талантов в 

трудовой сфере. Благодаря гуманитарным знаниям человек способен стать не только 

специалистом, но и духовной развитой личностью. Именно гуманитарные науки создают 

студентам условия для саморазвития, что является одной из целей современного высшего 

образования. 
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За 30 лет Независимой Республики Казахстан, институт семьи зарекомендовал себя 

как прочная, важная, серьезная опора в современном социуме. В настоящее время, особый 

период глобализации, цивилизации, когда в Казахстане происходят: серьёзные социально-

экономические, усиливается динамизм выхода, в мировое пространство, когда наш народ, 

наша страна стремится войти в 30 сильнейших государств мира, поэтому особое значение 

имеет подъем духовно-нравственного состояния нашего народа, где особая роль нашего 

народа, где особая роль отводится устойчивости института семьи[1]. 

За годы независимости нашей страны регулярно особо внимание уделяется 

проблемам: усиления института семьи; укрепление семейного очага; пропоганда здорового 

образа жизни; целенаправленно выстроена целостная, конструктивная семейная политика 

сохранения семьи, поднять рост рождаемости населения страны, оказания различной 

формы помощи материнству и детству[2]. 

По нашему мнению, фундаментом современного общества является обновлённая 

семейная политика:  

-поддержка и развитие искусства семьи; 

-укрепление и продвижение основных семейных ценностей; 

-повышение значимости института семьи; 

-воспитание духовно-нравственного, физического, психологический здорового 

молодого поколения. 

Сегодня в мире существует несколько моделей семейной политики; 

1.Либеральная; 

2.Консервативная; 

3.Социально-демократичная; 

4.Смешанная [3]. 

Анализ выше указанных моделей, позволяет нам установить, что Казахстанская 

модель семейной политики является-смешанной. Нам еще предстоит ликвидировать 

следующие проблемы: 

-постепенно устранить проблему сиротства; 

-уменьшить численность одиноких матерей; 

-минимизировать долю неполных семей. 

-усиление системы опеки над детьми-сиротами; 

-способствовать роли патронатной семьи. 

-особо обратить внимание на одиноких отцов. 

Вышеуказанные негативные явления в семейной жизни, подчеркивают актуальность 

нашего научного исследования. Где основная цель-это подготовка молодежи к созданию 

будущей семьи и укреплению брачного союз, тем самым устранить проблем: детей-сирот; 

одиноких матерей и отцов; остановить численность разводов, уменьшить число детей 

родившихся вне брака. 

Укрепление семейно-брачных отношений позволит успешно решить ряд социально 

нравственных проблем: 

-Обеспечить высокую продолжительность жизни у членов семьи; 

-Длительное, счастливое, успешное, образцовое сосуществование разных поколений 

в рамках одной семьи; 
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-Постепенно выровнять участие отцов в воспитании собственных детей в счастливой 

семье; 

-В дружной семье, дети больше получают положительный-эмоциональный заряд, 

меньше будет проявляться система наказания детей как в психологическом, так и 

физическом страдании, что уменьшит на много число детского суицида; 

-Поддержка со стороны родителей в полной семье, обеспечит свободное время для 

проведения совместного досуга в семейных мероприятиях, что в свою очередь обеспечит 

светлый, духовный и искренний праздник для всех членов семьи. 

- Каждая семья должна осознавать, что являются основой общества и представляют 

собой важнейший социальный институт, которому характерны: благополучие семьи; 

Гостеприимство; трудолюбие; стабильность; единство; взаимопонимание; успешные 

социальные отношения [4]. 

Семья-главный социальный фактор, однако семьи бывают разными, это зависит от 

состава, от взаимоотношений в семье, от основных семейных принципов, правил, от 

отношения с окружающими. 

Вышеизложенные положения свидетельствуют, что нами выбранная проблема 

является актуальной и нуждается в дальнейшем исследовании. 

Цель исследования: выявить психолого-педагогические особенности по созданию и 

укреплению семейнобрачных отношений молодого поколения.  

Предмет исследования: стили взаимоотношений молодых супругов по укреплению 

статуса семьи. 

Гипотеза исследования: Создание семьи, брачных отношений будет успешным если 

будут созданы: 

1)Целенаправленная психолого-педагогическая подготовка молодых людей к 

созданию семьи и брака; 

2)формирование ответственности для создания института семьи;  

3)осознание, что семья это ячейка государства; 

4)воспитание и развитие собственных детей- основа семейного благополучия. 

Задачи исследования:  

1)Научно-теоретический анализ психолого-педагогической литературы; 

2)Выявить психологические проблемы в создании семьи и брака; 

3)Разработать и апробировать проблему исследования; 

4)Интерпретировать полученные результаты, сделать собственные выводы. 

Попробовать методы, методики исследовательской деятельности: Наблюдение, 

анализ, синтез, беседы, тесты, интервью. 

Теоретические обзор, а также анализ научно-психологической литературы позволил 

составить таблицу №1 т.е. установить типы современной семьи. 

 
№ Традиционные формы Характерные черты 

1 Супружество Законный брак, юридически оформленные, 

фиксированные супружеские отношения 

2 Обязательно с желанием и 

наличием детей 

Осознанная ответственность 

3 Стабильные Длительное совместное проживание 

4 Мужская идеология Установка на главенство мужчины 

5 Сексуальная верность партнеров Семейная ценность 

6 Гетеросексуальность Другой, неоднородной 

7 Диадичность двойной 

8 Гетерофоб-боязнь 

противоположного пола 

Комплекс холостяка 
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Таким образом, сегодня перед молодыми людьми стоят разнообразные и в тоже 

время сложные проблемы: 

-Выбор профессии; 

-Социализация личности, становление своего “Я”; 

-Приобщение личности к культуре, обучению, воспитанию; 

-созданию собственной семьи в условиях коренного изменения социально-

экономических отношений, в период перехода к демократичному стилю жизни в обществе. 

-Старший юношеский период, характеризующийся уменьшением зависимости от 

родителей, растет самостоятельность, автономность, уравниваются права со старшими 

членами семьи. 

-Моделью поведенья для молодежи должно служить: преодоление негативных 

семейных конфликтов, стремиться к гармонической внутри семейным отношениям. 
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Аннотация. Подростковый возраст-особый, единственный и неповторимый 

период жизни человека, в котором происходит физическое, личностное, нравственное и 

социальное формирование. 

Бала дербес және тәуелсіз бола алатын, бірақ көптеген экономикалық және 

әлеуметтік себептерге байланысты оны жасамайтын даму кезеңі жасөспірімдер жасы деп 

аталды. Адам тұлғасын қалыптастыру барысында жасөспірімдер ерекше орын алады. Бұл 

жас көптеген қарым-қатынаста түйінді болып табылады, өйткені осы кезеңде өте маңызды 

психологиялық өзгерістер болады және жаңа жас ерекшеліктері пайда болады, олар 

баланың өмірінің, қызметінің және тәрбиесінің белгілі бір жағдайларында өзінің одан әрі 

дамуында оның жеке басының тұрақты сипаттарына айналады. Жасөспірімдер жасы 

өмірдің бір кезеңі ғана емес. Бұл мүдделер жүйесін, құндылықтық бағдарларды Белсенді 

қалыптастыру кезеңі. Осы жылдары жинақталған тәжірибе қайта зерделенеді және қайта 
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бағаланады, өмірлік ұстанымның негіздері, адамдарға, қоғамға деген қарым-қатынас 

жасалады [1]. 

Жасөспірімдер жасы-адам өмірінің ерекше, жалғыз және қайталанбас кезеңі, онда 

физикалық, жеке, адамгершілік және әлеуметтік қалыптастыру болады. Жасөспірімдік жас-

салыстырмалы тыныш балалар өмірінен кейінгі жарылыс. 

Бүгінгі күні жасөспірімдер психологиясы өзегін құрайтын негізгі идеялар С. 

Холланың жұмыстарында қаланды. Ол жасөспірімдер жасы - бұл адам дамуының өтпелі 

және аса мазасыз кезеңі болып табылатын "дауыл мен натиска" кезеңі деп санайды. Осы 

автор дамудың осы кезеңінің мазмұнды - жағымсыз сипаттарын әзірледі: қиын жағдай, 

жанжал, эмоциялық тұрақсыздығы. 

Жасөспірімдер жасы баланың дамуындағы қиын, өтпелі кезең деп аталады. 

Шынында да, көп жағдайда жасөспірімнің өзі болу, әлеуметтік ортадағы келеңсіз 

жағдайларды бастан кешіру, әлеуметтік нормалар мен құндылықтарды қабылдауда 

қиындықтарды сезіну, өмірлік перспективалар проблемаларын сезіну қиын. Ағзаның 

қарқынды өсуі мен қайта құрылуының арқасында жасөспірім жасында өзінің сыртқы 

келбетіне деген қызығушылық күрт артады, физикалық "мен"жаңа бейнесі қалыптасады. 

Жасөспірімнің басты ерекшелігі жеке тұлғаның тұрақсыздығы болып табылады. Қарама-

қайшы қасиеттер, талпыныстар, үрдістер өсіп келе жатқан баланың мінез-құлқы мен мінез-

құлқының қарама-қайшылығын анықтай отырып, бір-бірімен бірге өмір сүреді және 

күреседі. Жасөспірім балалар мәдениетіне жатқысы келмейді, бірақ әлі де ересектер 

қауымдастығына кіре алмайды. Мұның барлығы "когнитивті теңгерімсіздік" жағдайын, 

даму жағдайын өзгерту кезеңінде бағдарлардың, жоспарлардың және мақсаттардың 

белгісіздігін тудырады [2]. 

Жасөспірімнің психикалық және тұлғалық дамуына көптеген факторлар әсер етеді 

және зерттеушілер бір пікірге келмеді. Мысалы, зерттеулерде жасөспірімнің дамуына 

қоршаған орта әсер етеді және де биологиялық фактордың әсерін де жоққа шығаруға 

болмайды. Бірақ бұл фактордың әсері әр жасөспірімде әртүрлі көрінеді,бұл өз кезегінде 

жалпы әлеуметтік аяға байланысты болады. Басқа авторлар Жасөспірімдер жасындағы 

балалардың даму ерекшеліктерін тек биологиялық фактордың әсерімен ғана 

байланыстырады. Мысалы, Д.В. Колесов бала ағзасында биологиялық жетілу жолында 

түбегейлі өзгерістер болып жатқанын, жыныстық жетілу және жыныстық сәйкестендіру 

процесі өрістетілетіндігін атап өтті, оның басы гипофиз қызметінің белсендірілуіне 

байланысты, оның гормондары ішкі секрецияның басқа да бездерінің ұлпалары мен 

функцияларының өсуін ынталандырады.  

Батыс ғылыми әдебиетте Э.Эриксонның тұжырымдамасы – "бірегейлік дағдарысы", 

Жасөспірімдер жасындағы басты ерекшелік ретінде кеңінен таралды. Дәл осы бірегейлік 

дағдарысы жасөспірімнің мінез-құлқының барлық қиындықтары мен бұзылуының алғашқы 

көзі ретінде қарастырылады. Э.Эриксон Эго-бірегейліктің психоәлеуметтік мәнін атап өтіп, 

психологиялық құрылымдар арасындағы қақтығысқа емес, Эго ішіндегі қақтығысқа, яғни 

бірегейлік пен рөлдік ығысудың қақтығысына назар аудара отырып. Бірегейліктің дамуына 

айтарлықтай кедергі келтіруі мүмкін: жасөспірімдердің күйзеліске, қақтығыстарға, 

әлеуметтік өзгерістерге осалдығы [3].  

Жасөспірімдер дағдарысы жиі бірқатар ерекше мінез-құлық реакцияларымен 

жүреді: 

- эмансипация реакциясы - жасөспірім ересектердің, ең алдымен мұғалімдер мен ата-

аналардың қамқорлығынан босатуға тырысатын мінез-құлық түрі болып табылады. Бұл 

мінез-құлық реакциясы көбінесе белгілі "Әкелер мен балалардың қақтығысында" - жалпы 

қабылданған нормаларды, мінез-құлық ережелерін орындаудан бас тартуда, "әкелер" 

адамгершілік және рухани идеалдарының құнсыздануында, белгіленген құқықтық тәртіптің 

бұзылуында, беделдің беделін түсіруде көрінеді. Мұғалім өз тәрбиеленушілерінің жас 

ерекшеліктеріне түсіністікпен және құрметпен қарайтын жерде эмансипация реакциясы 

жасөспірімдер мен ересектер арасындағы сенім артуының нығаюында әлсіз көрінеді. Ұсақ 
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демеу, күрделенген регламенттеу, қосымша бақылау және ең төменгі бас бостандығынан 

айыру жолымен жаза қақтығыстарды шиеленістіреді және жасөспірімдерді соңғы 

шараларға - қаңғыбастыққа, босаңсуға, мектептен кетуге итермелейді; 

- құрдастарымен топтастыру реакциясы-қарым-қатынасқа деген қызығушылықтың 

жоғарылауы, топтық нормалар мен құндылықтарды іріктеуге бағыттау. Бұған кейде кейбір 

ересек адамдардың қалай жасауына кедергі болмайды. Құрдастары тобында жасөспірімнің 

өзін-өзі бағалауы неғұрлым тиімді қалыптасады: егер ол ересектердің сынынан бас тартуға 

бейім болса, онда құрдастарының өзі туралы пікірімен ол сөзсіз құрметтейді. Алайда, 

құрдастары тобының жасөспірімге әсері бірдей емес және тек оң әсерлерге ғана түспейді. 

Бала қажетті ата-ана махаббатын қабылдамайтын даулы отбасыларда өзін мойындамайтын 

және мойындамайтын сезінетін, жасөспірім "жағында" өтемақы іздейтін тәуекел ұлғаяды, 

бейәлеуметтік бағыттағы компанияларда. Неғұрлым қатаң және непримиримо жатады ата-

ана приятелям өз балалары көп болу ықтималдығы жасөспірім ғана емес предпочтет қоғам 

құрдастары, бірақ порвет барлық байланыс отбасымен; 

- оппозиция реакциясы жасөспірімнің үлкендер тарапынан мүмкін емес талаптар 

қоюға белсенді наразылығы ретінде қарастырылады. Бұл реакция мойынсұнбау, дөрекілік, 

жамандық түрінде көрінеді; 

- бас тарту реакциясы-бұл жасөспірімнің пассивті-қорғаныс реакциясы, 

жасөспірім ересектердің тапсырмасын орындаудан немесе сабаққа жауап беруден 

бас тартқан кезде, басқа пәндер бойынша ол сабаққа жауап берсе де. Бұл мінез-құлық 

реакциялары қалыптасқан қолайсыз жағдайға байланысты отбасы ортасында немесе мектеп 

микроклиматында (сыныбында) мезгіл-мезгіл туындайды, оның пікірінше, оның 

туындауына кінәлі адамдарға қарсы нақты бағытта болады. Бұл реакциялар балаға оқу 

немесе басқа жүктемеден тыс Төтенше талаптарға байланысты болуы мүмкін. Олардың 

пайда болу себептері ата-аналар арасындағы қақтығыс, оның пікірінше, жаза және т.б., 

оқушылар ұжымындағы өзін-өзі оқшаулау болуы мүмкін. Мұндай жасөспірімдер жиі 

жабық, ешкіммен дос емес, жолдастарымен және ересектермен қақтығысқа жиі түседі. 

Көптеген балалар, утратив мектепте жеке байланыстар және байланыс іздеп, олардың 

жағында – аула және көше компанияларда. Бұл балаларды жақсы өмір сүруден тыс көше 

ортасына тартады, онда олар мектепте қанағаттанбаған Достық байланыстағы 

эмоционалдық қарым-қатынас қажеттілігін, қарым-қатынас қажеттілігін қанағаттандыру 

мүмкіндігін іздейді. Аталған жеткіншектер мінез-құлық реакциялары жиі ретінде 

қарастырылады дезадаптационные. 

Сонымен қатар, Даму дағдарысы – бұл адамның дамуындағы заңды құбылыс екенін 

атап өткен жөн, ол тек жағымсыз мінез-құлық реакцияларымен ғана емес, сонымен қатар өз 

уақытында Л.С.Выготский көрсеткен жас ерекшеліктерінің пайда болуымен қатар жүреді. 

Ол Даму дағдарысының кез келген жағымсыз симптомы үшін психиканың, сананың, 

қызметтің жаңа және жоғары түріне көшкен жағымды мазмұн қалыптасатынын айтты. 

Жасөспірімдер дағдарысы үш кезеңге бөлінеді: 

- ескі әдеттердің, стереотиптердің сынуы, бұрын қалыптасқан құрылымдардың 

ыдырауы болған кезде теріс немесе сыналды. Бұл кезеңде жасөспірімдерде көптеген теріс 

мінез-құлық реакциялары байқалады; 

- 13 жылға келетін дағдарыстың шарықтау кезеңі; 

- бала дамуының осы кезеңіне тән жас өскіндері қалыптасатын посткритикалық. 

Кейбір зерттеушілер жасөспірімдік дағдарыс үш деңгейге бөледі: 

- жергілікті-күрделі, ол 10 11 жастағы жасөспірімнің талпынысы жеке міндеттерді 

шешу арқылы ересек жағынан оның маңыздылығы мен мәнін тану қажеттілігінен көрінеді. 

Осы кезеңде жасөспірімдерде жағдайлық эмоциялар басым. Сонымен қатар, дербестікке 

эмоционалды боялған ұмтылыс әр түрлі балаларда көрінеді, бұл мотивациялық құрылымда 

көрінеді; 

- құқық маңызды. 12-13 жастағы жасөспірім белгілі бір істер мен шешімдер 

жиынтығына қатысумен қанағаттанбаған. Оның Қоғамдық мойындау қажеттілігі пайда 
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болады, тек қана міндеттерді ғана емес, сонымен қатар отбасында, қоғамда құқықтарды да 

игеру болады. "Мен қалаймын" деңгейінде емес, "Мен аламын" және " мен»; 

- бекітуші-пәрменді. 14-15 жастағы жасөспірімнің ересек әлемде жұмыс істеуге 

дайындығы дамиды, бұл өз мүмкіндіктерін қолдануға, өзін-өзі анықтауға, өзін-өзі жүзеге 

асыруға деген қажеттілігін ушықтыра отырып, өзінің әлеуметтік тартымдылығын ұғынуға 

әкеп соқтырады[4]. 

Әрбір даму кезеңі ретінде жасөспірімдер - нақты-тарихи құбылыс және жеке 

ерекшеліктерімен қатар, бұл барлық жасөспірімдер үшін ортақ психологиялық 

ерекшеліктердің болуын жоққа шығармайды. 

Жеке ісіктердің арасында "ересек сезім"орталық орын алады. Бұл жасөспірімнің 

ересек адам ретінде өзіне деген қатынасы, елестету, өзін ересек адам ретінде сезінуі. Ересек 

сезім дербестікке ұмтылады, ересектердің араласуынан өз өмірінің қандай да бір жағын 

қорғау ниетінде көрінеді – Жасөспірім өз талғамдарын, көзқарастарын, бағаларын, өзіндік 

мінез-құлық сызығын эмоционалды қорғайды. Ересек сезім осы кезеңде сіңірілетін мінез-

құлықтың этикалық нормаларымен байланысты. Жасөспірімдерге құрбыларымен достық 

қарым-қатынастың нақты стилін белгілейтін Моральдық "кодекс" пайда болады. Алайда, 

жасөспірім қарама-қайшы болғандықтан, ол ережелердің осы жиынтығынан жиі бас 

тартады, бірақ достардан оның мүлтіксіз сақталуын күтеді. 

Бейімделу үдерісіне әсер ететін тұлғаның маңызды құрамдас элементтерінің бірі 

"мен - концепция"болып табылады. "Мен – концепция" - бұл индивидтің өзі туралы 

түсінігінің қайталанбас жүйесі ретінде салыстырмалы түрде тұрақты, саналы және 

уайымдалған, соның негізінде ол өзінің басқа адамдармен өзара іс-қимылын құрады және 

өзіне жатады. Шамамен 11-12 жас аралығында жасөспірімде өзінің ішкі әлеміне 

қызығушылық туындайды, содан кейін өзін-өзі тану біртіндеп күрделеніп, тереңдейді.. 

Өзін-өзі тануға достары мен үлкендер көмектеседі. Өзін, өз қасиеттерін тану бағалау және 

мінез – құлықтық байланысты "мен-Концепцияның" когнитивті компонентін 

қалыптастыруға әкеледі. Жасөспірім үшін оның шын мәнінде қандай екенін білу ғана емес, 

оның жеке ерекшеліктері қаншалықты маңызды екенін білу маңызды. Өз қасиеттерін 

бағалау отбасы мен құрдастарының әсерінің арқасында қалыптасқан құндылықтар 

жүйесіне байланысты. Жасөспірімде өзіңіз туралы түсініктердің өзгергіштігін жиі байқауға 

болады. Жасөспірімдер жас шамасындағы өзін елестету тұрақтанады және тұтас жүйе – 

"мен – концепция"құрайды.  
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В статье рассмотрены актуальные вопросы, характеризующие руководителя 

образовательного учреждения в качестве конкурентоспособной компетентной личности. 

В данной статье всесторонне изложено формирование образованности, высокой 

способности управления учреждением и организации деятельности, многообразности, 

учтивости, высокой степени грамотности, присущих руководителю. 
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Қазіргі таңда кез-келген мемлекеттің ХХІ ғасырдығы ғаламдық аренадан алатын 

орны оның зиялылық әлеуетімен, мамандардың біліктілік және шығармашылық шеберлік 

деңгейімен сипатталатыны белгілі болып отыр, яғни қоғамның кез-келген мүшесінің 

танымдық деңгейі, кәсіби даярлығы және шығармашылық дамуы мемлекеттің тұтастай 

дамуына тікелей ықпал ететіні сөзсіз. Елбасы Н.Назарбаевтың өз уақытында Қазақстан 

халқына арнаған Жолдауында білім беру жүйесінің барлық сатысына жеке-жеке міндет-тер 

қоя отырып: «Орта білім беру жүйесінде жалпы білім беретін мектептерде оқыту нәтижесі 

оқушыларды сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты те-рең талдау машығын игеру 

болуға тиіс. Сондықтан оларға заманауи бағдар-ламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті 

мамандар ұсыну маңызды» деп атап көрсетті [1].  

Ал, ХХІ ғасырда білім беру жөніндегі халықаралық комиссия болашақтағы  адамзат 

дамуы елдің экономикалық дамуымен ғана емес, жеке тұлғаның даму деңгейімен де 

сипатталатынына қорытынды жасап отыр. Ал ЮНЕСКО «адам ресурстары» деп аталатын 

классикалық ұғымнан «адамның құзыреттілігі» деп аталатын тұжырымдамаға көшу 

қажеттілігін ұсынып отыр. Бұл тұжырымдама адамның жан-жақты, мейлінше жоғары 

деңгейде қызығушылық танытуы тиіс – білімділік, іскерлік, дағды қасиеттері, денсаулық 

сақтау мен мәдениетті дамы-ту, қоршаған ортаны қорғау, еңбек нарығында бәсекеге 

қабілетті болу, сондай-ақ кәсіби құзыреттілікті игеру сияқты ең маңызды сапалы 

жиынтықтарды қамтамасыз етуді көздейді [2].  

Сол сияқты, Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық жалпы орта білім беру 

Тұжырымдамасында: «12 жылдық білім берудің басты мақсаты: Өзінің және қоғамның 

мүддесінде өзін-өзі белсенді етуге дайын, өзгермелі даму үстіндегі ортада өмір сүруге 

бейім, бәсекеге қабілетті және құзыретті, шығармашыл, білімді тұлғаны дамыту және 

қалыптастыру», –  деп нақты көрсетілген [3]. Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандартында жалпы орта білім берудің ұлттық деңгейдегі басты 

мақсаты – еліміздің әлеуметтік, экономикалық және саяси өміріне белсенді қатысуға дайын, 

құзыретті тұлғаның қалыптасуына ықпал ету деп белгіленген [4]. Жоғарыда айтып 

өткеніміздей ЮНЕСКО-ның «адам ресурстары» деп аталатын классикалық ұғымынан 

«адамның құзыреттілігі» деп аталатын тұжырымдамаға көшу ұсынысын осындай 

құжаттамалар негізінде жүзеге асыру қолға алынса, онда білім беру саласына қатысты 

қоғамның барлық талаптарын мүлтіксіз орындауға мүмкіндік мол болады. 

Дегенмен, елімізде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық жағдайлар білім беру 

жүйесін оңтайландыру мәселесін де бірінші кезекке шығарды. Мұның өзі білім беру 
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ұйымын басқару ісіне де маңызды міндеттер жүктеп, соның маңыздысы ретінде – білім беру 

ұйымы басшысының құзыреттілігін дамыту мәселесі. Білім беру жүйесін басқаруды 

оңтайландыру адамның әлеуметтік болмысындағы басқа да көріністер сияқты осы үрдіске 

әсер ететін көптеген жәйттарды қарастырады. Осындай жәйттардың ішіндегі ең маңыздысы 

– адамдардың жеке психологиялық ерекшеліктерін есепке алған әлеуметтік-психологиялық 

жәйттар мен олардың әлеуметтік топтармен өзара байланыс заңдылығы маңызды орынға 

ие. Қазіргі таңдағы барлық типтегі әлеуметтік ұйымдарда, оның ішінде білім беру 

саласында да, басқару мәселесінің күрделілігі екі түрлі себеп бойынша өсіп отыр.  

Оның біріншісі, классикалық ұйымдармен салыстырғанда қазіргі заманауи ұйымдар 

жаңа тенденцияларды басшылыққа ала отырып, қалыптасуда.  

Екінші себеп, ұйымдарды қалыптастырудың маңызды талаптары нәтижесінде, 

өтпелі кезеңге сәйкес келетін өзгеше әлеуметтік процестер пайда болды. Атап айтқанда, 

қоғамды дамытудың заңнамалық базасының жеткіліксіздігі, білім беру ұйымдары 

жұмыстарын реттейтін нақты экономикалық механизмнің жоқтығы, көптеген ұйымдарды 

басқарудағы шынайы менеджерлік тәжірибенің аздығы және т.б. 

 Қазіргі заманауи қоғам мен ғаламдану кезеңінде білім беру ұйымы басшысына сол 

ұйымды басқаруына қойылатын талап – ол өзінің кәсіби құзыреттілігін, басқару ісінде 

кездесетін қиыншылықтар мен оны жеңіп шығу үшін күресетін еңбегімен қалыптастыруы 

тиіс. Яғни, қазіргі басқару ісіне гуманистік және демократиялық идеалдар негізінде 

әріптестік іс-әрекеттердің басқару құндылықтарын қолдану қажет.  

Батыстың дамыған елдерінің білім беру жүйесінде «құзыреттілік» немесе «білім 

беру ұйымы басшысының құзыреттілігі» деген ұғымдар бұдан маңызы зор сапалы қасиет 

ретінде еніп, қазіргі таңда маман даярлау ұйымдарындағы басшығы тән басты термин 

ретінде есептеледі. Осы термин жаңа білім стандарты ұстанған басты бағыт ретінде 

еліміздің білім беру жүйесіне еніп, білім беру ұйымының басында кәсіби-құзыреттілігі 

қалыптасқан басшының болу қажеттілігін бірінші кезекке қойып отыр. 

 Жалпы білім беру жүйесіне қатысты тұлға құзыреттілігін қалыптастыратын төрт 

маңызды сапа бар: 

 біріншісі – кәсіби-әдістемелік құзыреттілік, көбінесе педагогика әдіснамасы, кәсіби 

білім беру педагогикасындағы әдіснамалық тұғырлар арқылы түсіндіріледі;  

екіншісі – іс-әрекет негізіндегі құзыреттілік, бұл тұлғаның өздігінен мақсат қоя білуі, 

іс-әрекетін жоспарлауы, орындауы, нәтижеге жете білуімен қалыптасады;  

үшіншісі - әлеуметтік қарым-қатынас, тұлғаның жауапкершілігімен, өз бетінше 

жұмыс жүргізе білуімен, қойылған мақсатқа ұмтылуымен, ұйымдастырушылығымен, 

әлеуметтік бейімділігімен, шығармашылық белсенділігімен түсіндірі-леді; төртінші – жеке 

тұлға негізіндегі құзыреттілік, тұлғаның өзіндік ерекше-лігіне бағыттай отырып, оның 

әлеуетін, өзіндік сапаларынаша білуге және дамытуға бағдарлау қабілетімен түсіндіріледі 

[5]. 

Білім беру ұйымы жетекшісіне қатысты заманауи білім беру мен ғылыми білімнің 

жүйелі парадигмасы «ғылым негізі» деп саналатын мазмұнның дәстүрлі пәндік 

құрылымына сәйкес келмейді. Бұл «негіз» адамның шынайы тұрмысынан практиканың 

алшақтығы сияқты ғылымнан едәуір қашықтықта орналасқан. Сондықтан, осы айтылған 

салыстыруды негізге ала отырып, жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастыратын 

және бірыңғай да тұтас әлемнің негізгі фонемені ретінде жауап беретін білім мазмұнының 

конструкциясын жасау талабы туындайды. Ал мұндай талаптарды білім беру ұйымы 

басшысы-ның құзыреттілігінсіз қалыптастырып, одан әрі жүргізу мүмкін емес. Дегенмен, 

білімділік пен біліктіліктін әртүрлі деңгейінен және түрлі жас ерекшелік кезеңінен алынған 

іс-әрекеттер тәсілінің кешені түптің түбінде тұлғаның кез-келген еңбек нарығына тәуелсіз 

қолдануға мүмкіндік беретін және жан-жақты қамтылған сапалы касиеттермен қамтамасыз 

етеді. Осы жан-жақты қамтылатын іс-әрекеттер тәсілін – тұлғаның құзыреттілігі деп 

қарастыруға болады.  
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ЮНЕСКО-ның «Образование: сокрытое сокровище» атты бас конферен-циясында 

даярланған баяндамада (1996 ж) ХХІ ғасырдағы білім берудің негізгі төрт қағидасы 

қалыптастырылды [2]. Заманауи болу үшін 1-суретте бейнелен-ген осы төрт қағиданы 

ұстанып, оны іс жүзінде бұлжытпай орындау қажет. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сурет – Білім беру жүйесіндегі заманауи талапқа сай болуға қажет қағидалар 

 

Міне, білім беру ұйымында жаһандану талаптарына сай заманауи сипатқа ие болу 

үшін қойылған осындай мәселелер басшының мынау жылдам өзгеретін кезеңде жаңа 

басшыға тән тек менеджтенттің академиялық дағдыларын ғана емес, болып жатқан 

өзгерістердің сипаты мен мәнін, олардың нормативтік-құқықтық қамсыздандырылуын, 

заңнамалық базаның барлық өзгерістерін өте жақсы меңгеруі тиіс екендігін белгілеп береді. 

Осы айтылғандарды жинақтап көрсететін болсақ, білім беру ұйымы басшысы – 

рефлекцияға қабілетті, өзін-өзі жүзеге асырып, жетілдіруге ұмтылған коммуникативті, 

әлеуметтік тұлғалы, әдіснамалық, дидактикалық-әдістемелік, ақпараттық және т.б. 

қасиеттердің жо-ғары деңгейімен сипатталатын белсенді, сауатты, рухани-адамгершілігі 

жоғары, шығармашыл тұлға болуы тиіс. Заманауи тұлға ұжымға үлкен потенциалдық 

мүмкіндіктермен келуі тиіс. Сол арқылы ол ұжымда жалпы және кәсіби білім-нің 

қажеттілігін дамыту ғылым, білім, мәдениет жетістіктерін пайдаланып, кә-сіби даярлық 

шеңберін кеңейтуі қажет. Басшы өзінің кәсіби міндетін атқаруда азаматтық белсенділік, 

саяси жүйені түсіне білу сияқты бағдарлық құзырет-тілікті, ақпараттық технологиялар мен 

техникалық құралдар көмегін пайдалана білу, мәліметті өз бетінше іздеу, талдау, өзгерту, 

жөнелту сияқты іс-әрекеттерді қамтитын ақпараттық-технологиялық құзыреттілікті, 

ұжыммен тіл табысуғ халықаралық қатынаста шет тілінде еркін сұхбаттасу дағдыларының 

болуы сияқты коммуникативті құзыреттілікті, оқу-танымдық құзыреттілікті, тұлғаның өзін-

өзі дамыту құзыреттілігі сияқты маңызды сапаларды меңгеруі тиіс екені белгілі. Осы 

 Б і л і м   б е р у   ж ү й е с і н д е г і   з а м а н а у и   т а л а п т а р д ы  

о р ы н д а у ғ а   қ а ж е т   қ а ғ и д а л а р 

Бірге орындап,   

бірігіп жүзеге асыру 

Оқу, білім 

алу 

Жұмыс жасау, 

қызмет ету 

Өмір  

сүру 

Бірігіп 

орындала-

тын жоба-

ларда  не-

месе пайда 

болған ке-

ліспеуші-

лікті ұрыс-

керіссіз, 

ақылмен 

шешуде 

байқала-тын 

қағида 

Шектеулі 

пәндерді 

терең иге-ру 

мүмкін-

дігімен қоса 

жал-пы 

мәде-ни 

білім-нің 

жеткі-лікті 

түрде 

мазмұнда-

луы 

Өз кәсібінде жан-

жақты жетілдірілу, 

түсінікті ма-

ғынада алдын-ала 

белгісіз болып 

тұрған көптеген 

тосын 

жағдаяттардан жол 

тауып шығатын 

қабілеттілікті 

меңгеру 

ХХІ ғасыр бар-лық 

адамзаттан 

ұжымдық жоба-

лауларда жыл-дам 

шешім қа-

былдауды, өзді-

гінше әрекет 

жасауды, баға-лау 

қабілетті-лігін 

және 

жауапкершілік-ті 

талап етеді 
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аталған сапалы жиынтықтардың соңғы төрт түріне білім беру ұйымы басшысының 

қызметне сай талдау жасап көрейік (2-сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-сурет – Қазіргі білім беру басшысында болуы тиіс тұлғалық қасиеттер 

 

Осыдан байқайтынымыз – басшыда болуы тиіс және уақыт талаптарына сай 

толықтырылып, дамытып отыруға міндетті бұл құзыреттілік түрлері ұйым басшысына 

бағытталған біліктілік жүйесі ретінде білім стандартына сай оны жан-жақты дамытуға 

негізделген, өзінің қабілет қорын өмірдің қандай да бір жағдаяттарына қолдана алатындай 

дәрежеде ұсынуға даяр сапалы жиынтықтар ретінде түсіндіріледі. Дүние жүзі 

ғалымдарының, психологтардың, педагогтар-дың, зерттеушілердің  тұлғаны, жетекшіні 

немесе ұйым басшысын дамыту мә-селесі жөнінде жүргізген еңбектерінің қорытындысы – 

адамның рухани-инте-лектуалдық, кәсіби шығармашылық арқылы өзін-өзі дамытуы оның 

іс-жүргізу мерзіміндегі өмірлік қимыл-әрекетінің әр кезеңінде әртүрлі деп көрсетеді. Адам 

өз кәсібімен айналыса отырып, жоғары еңбек көрсеткішімен, әртүрлі мәселе-лерді 

шығармашылық тұрғыда шеше алу білігімен өзін-өзі дамытады. Сонымен қатар, адам еңбек 

ете отырып, өзінің табиғи жаратылысы, қабілеті, қызығу-шылығы өзі таңдаған 

мамандығына қаншалықты сәйкес екендігін біртіндеп бағдарлай бастайды. Бұл әсіресе 

білім беру ұйымы басшысына қажет қасиет. Егер білім беру ұйымы басшысының 

қызығушық танытатын іс-әрекеттері өзі-нің басшылық міндетімен астарланып жатпаса, 

онда оның құзыреттілік қабілеті іс-барысында  толық көрініс табуы мүмкін емес. 

Сондықтан, білім беру ұйымы басшысы кәсіптің маңыздылығы мен құндылығын түсіне 

отырып, басшы ретінде өзіне позитивті көзқарастың қалыптасуын қамтамасыз етеді. 

Сонымен қатар, басшы өз ісіне қоғам талап етіп отырған нәтижелерге қол жеткізіп отырмын 

ба деген мәселе тұрғысынан өзіне үнемі сын қарауы тиіс. Осыдан кейін барып, білім беру 

ұйымы басшысы өзі басқарып отырған ұйымның оқу процесін әдіснамалық, теориялық, 

оқу-әдістемелік, ақпараттық-технологиялық тұр,ғыда қамтамасыз ету мәселесіне еш 

қиындықсыз қол жеткізе алады.  

Жалпы, Қазақстан Республикасы Ұлттық білім берудің үздіксіз жүйесіндегі жалпы 

Білім беру ұйымы басшысының басты қасиеттері 

Оқу-танымдық 

құзыреттілік 

Өзінің теория-лық-

білімділік қабілетін 

пайда-лану үшін іс-

жүр-гізуге 

даярлығы, мақсат 

қойып, жоспарлай 

білу, кәсібіне сай 

ізде-нушілік-

зерттеу-шілік 

дағды иге-ру, 

нәтижені тал-дау, 

қорытынды жасау 

Әлеуметтік-еңбек 

құзыреттілігі 

Қоғамда болып 

жатқан әлеу-

меттік жағдай-ға 

талдау жа-сай 

білу, ше-шім 

шығару, 

туындаған әр-

түрлі жағдаят-

тарда қоғам 

мүддесіне сәй-

кес нәтиже 

шығара білу 

Әлеуметтік-эко-

номикалық және 

қоғамдық-саяси 

қарым-қатынас-тар 

саласындағы 

белсенді білім мен 

тәжірибені 

пайдалана білу 

ептілігі, ұжымда 

басшылық міндетін 

дұрыс 

пайдаланудағы 

әділдігі 

Мәдени-таным-дық 

құзыреттілік 

Тұлғаның өзін-

өзі дамыту 

құзыреттілігі 

Ұлттық құнды-

лықтарды баға-

лай білу, өз 

халқының мә-

дениеті мен өз 

ұлт өкілі түсі-

нік-пайымын, 

ұстанымын 

құрметтеу, әлем 

мәдение-тін 

салысты-рып 

саралау 
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білім беретін мектептер тәуелсіз мемлекетіміздің болашағы үшін қызмет атқаратын 

түлектерді дайындайтын алғашқы баспалдақ бола отырып, оның нәтижесін сол ұйымның 

басшысының құзыреттілігі арқылы дәлелдеп беретін бірден-бір ұйым. Білім беру ұйымы 

басшысының құзыреттілігін дамыту уақыт талабына сай туындап отырған мәселелердің 

орындалуын, басшының кәсіби даярлығын және т.б. міндеттердің орындалуын қамтамасыз 

етуі тиіс.  
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Биологияны оқытудағы оқу тәсілдерін оқытушыға бағдарланған дәстүрлі 

тәсілдерден, оқушыларға бағдарланған әдістерге өзгерту қажет, оларға цифрлық 

контенттерді ықпал етіп, оқушыларды оқытуда белсенді ете алар еді. Оқу процесінде 

белгілі екі тәсіл түсіндірме және эвристикалық. Мұғалімге бағытталған тәсіл деп - 

түсіндірме тәсілге дәріс әдісі, демонстрация әдісі және басқалары кіреді. Эвристикалық 

немесе зерттеу тәсілі, сонымен қатар оқушыға бағытталған пікірталас әдісі мен 

проблемаларды шешу әдістері -бұл студенттерге сабаққа белсенді қатысуға мүмкіндік 

береді. 

Білім берудегі басты назар мұғалімге бағытталған дәстүрлі тәсілден студенттерге 

бағытталған заманауи тәсілге ауысуы. Мұғалімге бағдарлау оқытудың пассивті әдісіне 

негізделген, онда мұғалімдер оқу іс-әрекетінде басым болады, ал студенттер оқу процесінде 

пассивті өзара әрекеттеседі. Оқушыларға бағытталған тәсіл белсенді және рефлексивті 

оқытуға бағытталған, онда студенттер өз оқуларына белсенді қатысады, ал мұғалімдердің 

рөлі оқушыларды оқытуға және бағыттауға ықпал етеді. Неғұрлым үнемді тәсілге көшу оқу 

процесінде көрсетілген білім мен тәжірибеге көзқарасты өзгертуді талап етеді. 

Оқыту - бұл оқуға ықпал ететін процесс. Тиімді оқыту - бұл көптеген өзара 

әрекеттесетін компоненттерді қамтитын күрделі міндет. Оқыту - бұл тек мазмұн ғана емес; 

ол сонымен қатар оқушылардың өзіндік тиімділігін, ынтасын және қызығушылығын 

арттыруға бағытталған. Мұғалімдер оқушыларға оқуға көмектесу үшін оқытудың әртүрлі 

әдістерін таңдап, қолдана алады. Оқушыларға бағытталған оқыту әдістерін қолдану оқу 

процесінде оқушылардың белсенділігі мен зейінін арттырады . Қазіргі уақыттағы заманауи 

технология студенттерге, оқуға және оқытуға бағытталған тәсілдерді енгізу үшін пайдалы. 

Мұғалімдер аралас оқыту әдісін қолдана отырып, сынып пен онлайн оқытуды біріктіре 

алады. Аралас оқыту оқытудың дәстүрлі әдістеріне қарағанда белсенді тәсіл болды. Аралас 

http://www.unesco.org/new/ru/media-services/single-vi
http://vk.com/
http://vk.com/unesco
http://www.enu.kz/downloads/
mailto:abiltaeva2017@mail.ru
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оқытуды қолдана отырып, студенттерге бағытталған әдістер қолданылған кезде, олар білім 

сапасының дамуына өз үлесін қосады.  

Қазіргі кездегі білім мен тәрбие берудегі негізгі мақсат – жан — жақты білімді, 

өзгермелі ортаға бейім, өзінің білім, білік дағдысын қолдана алатын, іскер, өзіндік ой 

толғамы бар, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. Білім беруді жаңарту ұстаздың білімін 

ғана емес, оларды қолдану дағдыларын, атап айтқанда, функционалдық сауаттылығын 

немесе құзыреттілігін дамыту болып табылады. Ұстаз тарапынан оқушылардың бойында 

өзіндік білім алу, талдау, құрастыру, қоғамдық өмірде өзін-өзі жан-жақты таныту үшін 

алған білімін тиімді пайдалана білу дағдыларын қалыптастыру және қоғамға пайда келтіру 

маңызды әрі күрделі мәселе болып табылады. 

Сабақ–мұғалімнің шығармашылық еңбегінің нәтижесі. Оның өз мәнінде өтуі 

ұстаздың біліміне, ұйымдастыру қабілеттілігіне, шеберлігіне байланысты. Мемлекетімізде 

болып жатқан өзгерістерден білім беру саласы шет қала алмайды. Сондықтан қазіргі 

уақытта оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері қарастырылып, енгізілуде. Қазіргі заман талабына 

сай сабаққа қойылатын мақсатміндеттерінің ерекшілігі өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан-

жақты дамытуға бағытталған [1]. 

Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен 

жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны оқытып тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен 

және шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл мұғалім керек. Жаңа, тез 

өзгермелі заманда білімді де білікті, тың серпіліске, өзгеруге дайын және жаңа талап 

межесінен көріне алатын шығармашыл да кәсіби шебер мұғалімдерді қажет етіп 

отырғанына көзіміз жетті. Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, өмірде де 

табысты болуы мұғалімнің қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты екенін терең 

түсіндік. Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім беретін адам ғана емес, 

сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ұйымдастыра алатын, оларға үлгі 

болатын ерекше тұлға болуы керек. Оқушының қажеттілігін қанағаттандыру үшін қазіргі 

заманның мұғалімі жаңашыл, икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын, жан-жақты, жаңа 

педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек. 

Сабақты жоспарлауды бастағанда мұғалім бұл сабақтың мақсаты қандай болатынын 

шешеді. Сабақтың мақсаты оқу бағдарламасында қарастырылған оқу мақсатына сәйкес 

келуі керек, бірақ оқу мақсаттарының барлық тармақтарын қамтымауы мүмкін. Белсенді 

сабақ жоспарын жасаудың алғы шарты сабақтың мақсат, міндеттерін анықтаудан басталады 

сонымен қатар бағалау критерийлерін анықтау, оқу материалының мазмұнын саралау, 

оқыту әдістері мен тәсілдерін таңдау, оқушылардың сабақта жұмыс істеу түрін, оқыту 

үлгілерін анықтау. 

Сабақ жоспары ол – белгілі бір пән және сынып бойынша мұғалімдер әзірлейтін 

құжат. Оқу бағдарламасының талаптарын орындап ,жаңа заманауи әдіс-тәсілдерді 

қолданып, оқушылардың қажеттілігін қанағаттандыра отыра, сабақты тиімді жоспарлау 

керек. Ол үшін мұғалім төмендегі сұрақтарға жауап іздейді: 

— Оқушылар нені білу керек? 

— Олар қандай түйінді идеяларды түсіну қажет? 

— Оқушылар нені талдау керек? 

Осы сұрақтардан сабақта мұғалім не істейді емес, оқушылар немен айналысады – 

деп, шебер мұғалім тұжырымдайды. Уақытқа негізделген тапсырма нақты, түсінікті 

болғаны дұрыс. Бұл жағдайда мұғалімнің іс-тәжірибе шеберлігі маңыздырақ. Жоспарлау 

барысында бастауыш сынып мұғалімдері «Мен өзім оқушы болсам осы тақырыпты қалай 

қабылдар едім? Бұл баланың қабылдауына қиын ба?» — деп ойлана отырып, басқа қандай 

шешу жолы бар екенін іздену керек. Көбіне сабақта мұғалім бағыттаушы, нұсқау беруші, 

оқушы ойын айтып пікірлерін ортаға салады, бастысы, дайын материалды бермей өзі 

ізденіп, түсінуіне бағыт беріп отыру қажет [2].     

Жоспарлау тиімді болу үшін мұғалімдерге аса маңызды мән беруді қажет ететін ол 

– тілдік мақсаттар. Әр пәннің өз тілдік стилі бар, оны нақты бір пәннің «ғылыми тілі» деп 
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атауға болады. Тілдік мақсаттар мұғалімдер мен оқушыларға оқуға деген ынтаны 

қалыптастыруға, өлшеуге және қолдауға көмектеседі. Оқушылар сабақта ауызша дәлелдеу, 

талқылау және басқаларды иландыру қабілеттерін дамыту үшін ұсынылған тақырыпты 

қарастырады. 

Сабақ кезеңдері құрылымына қарай төмендегідей үшке бөлінеді: сабақтың бастапқы 

бөлімінде оқушылардың зейінін шоғырландыруға, белсенділігін арттыруға, тақырып 

бойынша қызығушылығын оятуға, шағын топқа біріктіруге, тақырып бойынша бастапқы 

білімдерін бағалауға бағытталған тапсырмалар қарастырылса, негізгі, яғни мағынаны тану 

бөлімінде жаңа білімді игеру мен қолдану, түсінуін тексеру, пайымдау кезеңі жүзеге 

асырылады. Жаңа білімді игеру мен қолдануда – оқылатын фактілер, негізгі мақсаттар, 

ережелер туралы нақты көріністер беру; жаңа білімді қабылдауға және бастапқы 

қорытындыларға әрі жүйелеуге жеткізу тапсырмалары болса, түсінуін тексеруде -– оқушы 

тақырып мазмұнын игерді ме немесе жоқ па екенін және жаңа түсінігімен байланысын 

белгілеу, табылған проблемаларды жою тапсырмалары қамтылмақ. Жаңа материалды 

бекітуде, ойтолғаныс бөлімінде материалдар бойынша өзіндік жұмыстар үшін қажетті 

білімді бекіту тапсырмалары орындатылады, рефлексия. Оқу мақсаты мен табыс 

критерийлерін айқындап болған мұғалім келесі кезекте оқу мақсатына жетуге бағытталған 

жаттығуларды айқындағаны дұрыс. Жаттығулар сол тапсырманы орындау стратегияларына 

негізделеді [3, 4]. Сабақта қолданылатын барлық тәсілдердің өзіндік мақсаты болуы керек. 

Алайда сабақты түрлі формалар және әдістермен тым толтырып жіберу оқыту мақсатына 

жеткізуге әкеле бермейтінін ескергеніміз де жөн. Сондықтан оқушылардың сабақта оқу 

еңбегін тиімді ұйымдастыру, білімімен қатар біліктілігін қалыптастыру қажет. Бұл 

маңызды міндеттер қазіргі адам қызметінің сипатына байланысты туындайды және олар 

мұғалімнен оқытудың тиімділігін арттыру жолдарын үнемі іздестіруді талап етеді. 

Сабақтың тиімділігін арттыру жолдарының бастылары: оқушылардың оқу материалының 

негізін сабақтың өзінде меңгеруі тиіс, бірақ бұл негіздер кездейсоқ емес, саналы игерілуі 

керек; ұжымдық жұмыс кезіндегі әр оқушының барынша дамуына мүмкіндік туғызу; 

сабақтың белгілі бір құрылымның болуы. Бұл жағдайда жұмыстың сыртқы жағы (сұрау, 

түсіндіру, бекіту) емес, оның ішкі құрылымы оқушыларға білінбейді, бірақ оны мұғалім 

нақты ойластырғаны дұрыс; сабақта оқушылардың өз бетіндік жұмыстарының үлесін 

арттыру; сабақтың тиімділігін көтеруде көп жағдайда пәнаралық және пәнішілік 

байланысты сақтау; сабақтың тиімділігі, көбіне оқушылардың жалпы-интеллектуалдық 

біліктілігінің (бәрінен де есептеу және оқу дағдысы) деңгейімен анықталуы. 

Мысалы: Биология сабағында 

Кері байланыстың тиімділігі – оқушыны өз-өзіне есеп беруге баулиды; оқушының 

қажеттілігін біле аламыз; оқушының өзіндік көзқарасы қалыптасады; білім беру 

барысының сапасын жақсартуға болады және оқушының сыни көзқарасы қалыптасады, өз-

өзіне баға бере алады. Мұғалімдер үшін тиімді жағы: оқытудағы кемшін тұстарын 

анықтайды; келесі сабақтың жоспарына өзгерістер енгізуге, түзетуге, яғни оқытудың тиімді 

әдіс-тәсілдерін таңдауға мүмкіндік және уақытты үнемді пайдалануға мүмкіндіктер береді. 

Сондықтан да кері байланыстың тиімділігі арқылы оқыту мен оқу сапасын жақсартуға 

болады деп ойлаймын. 

Мектептегі білім сапасын көтеретін нақты механизмдер, ол – оқыту процесіне жаңа 

технологияларды кеңінен еңгізу. Қазіргі кезде республикамызда білім берудің жаңа жүйесі 

жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда.Сондықтан әрбір педагог сапалы 

білім беру үшін сабақты үнемі қалыптасқан формада өткізуден гөрі оқытудың жаңа 

технологиясын, жаңа әдіс-тәсілдерін және дәстүрлі емес сабақ түрлерін өткізу тиімді.Бұл 

бағытта білім берудің әртүрлілігі, нұсқадағы мазмұны, құрылымы ғылымға және 

тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа технологиялар бар. Сондықтан оқыту 

үрдісіндегі жаңа әдіс-тәсілдер оқу мазмұны мен оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай 

таңдап алудың маңызы зор.Қазіргі таңда оқытудың озық технологияларын меңгермейінше 

сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Сабақта қолданылған жаңа 



332 
 

технологиялардың өзі әрбір мұғалімнің шеберлігіне байланысты әр қалай жүзеге асырылуы 

мүмкін 
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мектептердегі бастауыш сынып пәндері бойынша педагогика кадрларының біліктілігін 
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Салмақты ойы, салиқалы сөзі бар, жүріс-тұрысы мен қимыл-қозғалысы, бет бейнесі 

айтайын деген ойын айқындап, толықтырып тұратын, үні мен сөзінің сазы қабысып, 

жүрегіңе жылылық орнататын, құлағыңның құрышын қандыратын педагогті тыңдағанда 

ойыңа ой, бойыңа күш-қуат бергендей қанаттана, шабыттана түсетінің даусыз. Бұндай 

күйге түсіретін құдыретті күш не ? Әрине, педагогтің басты қаруы саналатын: педагогтік 

техника, сөйлеу техникасы, ойлау мәдениеті мен сөйлеу мәдениетінің бір-бірімен үндесуі, 

қабысуы екені талассыз. Демек, педагогикалық техника— педагогикалық шеберліктің 

маңызды бір компоненті. Грек тілінде: «епті, тәжірибелі, шебер, ысылған» деген ұғымды 

білдіретін «техника» сөзі педагогика ғылымында: «мұғалімнің өздерінің жеке 

психофизиологиялық жай-күйін, көңіл  күйін, эмоциясын, денесін, сөзін және 

педагогикалық мақсаттағы қарым-қатынасын ұйымдастыруды қамтамасыз ететін жалпы 

педагогикалық және психологиялық білім кешені» деген  мағынада оқу-тәрбие  жұмысында 

пайдаланылатын амал-тәсілдердің, іскерлік пен дағдының жиынтығы ретінде 

қолданылады. Педагогтік техника– педагогтік шеберліктің маңызды бір компоненті ретінде 

мұғалімнің өзін-өзі басқара алуы, тәрбиеленушілерге ықпал жасайтын икемділіктер кешені. 

Педагогтік техника–мұғалімнің көргені, естігені арқылы  өз ойын, сезімін тыңдаушыларына 

жеткізе білудегі кәсіби  іскерліктері. Педагогтік техника–жеке балаға, тұтас ұжымға 

тәрбиелік әсер етуге таңдаған әдістемелерді жүзеге асыратын білім, шеберлік, дағдылардың 

жиынтығы. Педагогтік техника– мұғалім іс-әрекетінің ішкі мазмұны мен сыртқы әрекетінің 

көрінісі. Яғни педагогикалық техника– мұғалімнің ішкі жандүниесінің мазмұнының 

сырттай берілу амалдары. Ондай амалдар тілдік (вербалды) және тілсіз (вербалсыз) әрекет 

болып бөлінеді. Вербалсыз қарым-қатынасқа: мимика, ым-ишара, пантомимика әрекеттері 

жатады. Осы әрекеті арқылы мұғалім өзінің ниетін, ойын білдіре алады, соған қарап 

оқушылар оны түсінеді, бағалайды. Ұлы педагог А.С.Макаренко: тәрбиелеушінің сабақты 

ұйымдастыруы, қимыл-қозғалысы, әзіл-қалжыңы, реніші, өзін-өзі ұстауы т.т. бәрінің де 

тәрбиелік мәні болуы тиіс»,- деген екен[1]. Педагог-ғалым Ю. Азаров: «біріншіден, 

дамыған педагогтік техника мұғалімге өзін педагогикалық әрекетінде  жан-жақты көрсете 

білуге, оқушылармен тығыз қарым-қатынас  жасауға, яғни кәсіби тұлғасының маңызын 

байқата білуге мүмкіндік жасайды. Мұғалімнің қимыл-қозғалысы, көзқарасы, сөзі, ойлауы, 

өзін-өзі ұстауы бәрі-бәрі педшеберлікті қалыптастыруға негіз болады. Екіншіден, 

педтехника тұлғаның жан-жақты дамуына да әсер етеді. Үшіншіден, педтехниканы 

игергенде педагогтің адамгершілік, эстетикалық позициясы айқындалады.»,-дейді[2]. Яғни 
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педтехника педшеберлікті қалыптастырудың маңызды қаруы, педагогтің білім 

алушылармен қарым-қатынасын ұйымдастырудың формасы ретінде де саналады. 

Педагогтік техниканың негізінде қандай іскерліктер бар және оның маңызы қандай? 

Педагогтік техника ұғымына 3 түрлі іскерлік  енеді. Олар: өзін-өзі басқара алу, басқаларды 

(білім алушыларды) басқара алу және қарым-қатынас орната алу. Бұл іскерліктердің негізін 

тілдік және тілсіз іскерліктер  құрайды. 

 Педагогтік техниканы игерген маман айтайын деген  ойын тілдік, тілсіз әрекеттерді 

пайдалана отырып,   қызық та мағыналы, түсінікті етіп жеткізе алады. Екі әрекеттің үйлесімі 

білім алушылардың ой-өрісін дамытуға әсер етеді. Педтехниканы игеруде мұғалімнің  

жалпы кәсіби мәдениетінің, жеке басының мүмкіншілік деңгейі, адамгершілік-эстетикалық 

позициясы толық айқындалады Педтехника педшеберліктің мұндай маңызды қызметтерін 

атқаруы үшін оған белгілі бір талаптар қойылады. Атап айтқанда: педагогтің кәсіби 

мамандығына сай киіне білу, денесіне ие болу, яғни жүріс-тұрысы, отырысы,  мимика, жест 

(ишарат) қимылдарына мән беру, сөйлеу техникасын сақтау, өзін ұстау, оқушылармен 

қарым-қатынас стилін қалыптастыру, педагогикалық міндеттерді іскерлікпен шеше білу, 

өзінің және білім алушылардың психологиялық жағдайына қарай әрекет ету т.т. 

Педтехниканың құрылымын ғалымдар 2 топқа бөледі: 1) өзін-өзі, көңіл-күйін, эмоциясын, 

әлеуметтік-перцептивтік қабілетін (зейінін, қиялын, бақылаушылық т.т.), сөйлеу 

техникасын басқара алу. 2) білім алушылармен бірлесе әрекет ету, олардың жеке басына 

ықпал ету, яғни білім мен тәрбие үдерісінің технологиялық жағын (дидактикалық, 

ұйымдастырушылық, конструктивті және қатысымдық іскерлік, шығармашылық жұмыс) 

т.т. басқара алу[3]. Педагогтік  техника актердің жұмысына ұқсайды. Бірақ одан ерекшелігі: 

актер  сахнада басқа біреудің образын бейнелесе, педагог білім алушылардың алдында өз 

бейнесін көрсетеді. Яғни педтехника педагогтің жеке қарым-қатынасы (техникасы) арқылы 

тыңдаушыларына әсер ету құралы болып табылады.  Сөзге қарағанда бет-әлпет, көзқарас 

адамдарға көп әсер етеді. Адамның бет құбылысының өзгеруі–ішкі жандүниесінің қандай 

күйде екенінің айғағы. Кейбір жағдайларда сөзбен айтпайтын нәрсені көңілмен, қимыл-

қозғалыспен беруге әбден болады. Шешендік өнердің шебері А.В.Толмачев: «Адамның бет-

жүзі–жанының айнасы. Онда ол адамның барлық сезімі, бір нәрсені жақсы не жек көргені, 

қуанғаны не қайғырғаны, ашу-ызасы, айбаты, мейірімі көрініп тұрады. Шешеннің ойын 

ауыз ашпас бұрын бет-жүзінен көріп біле аламыз» десе, адамның көзі арқылы да көп нәрені 

аңғаруға болатынын К.Станиславский: «Ойыңызды даусыңызбен, сөзбен білдіріңіз, ал 

жанарыңыз сөзбен жеткізе алмайтын ойыңызды толықтыра түссін» деген еді. Адамның ішкі 

дүниесін ерні арқылы да аңғаруға болатынын жазушы В.Г.Вересаев жақсы айтқан: «Көз– 

адам жанының айнасы дейді. Сөз бе екен! Көз алдамшы, ол– жаныңды жасыратын бүркеме. 

Адам жанының айнасы– еріндері. Біреудің жанына үңілгің келсе, ерніне көз таста. Көз 

жанары жарқырап мейірім төгіп тұрған адамның еріндері өзіңді жеп қоярдай жыртқыш 

кейіпте болуы мүмкін. Уылжыған жастың көзіндей бейкүнә жанарлы адамның ерні барып 

тұрған бұзақылықты, күнәкарлықты көрсетуі мүмкін. Көзге алданып қалмаңдар. Көп адам 

көзге алданып қалады. Ал адамның еріндері еш уақыт алдамайды»,-дейді.  

Мимика ақпараттарды жақсы қабылдауға көмектеседі. Оқушылар мұғалімнің 

«бетінен-ақ» көп нәрсені аңғарады. Мимика детальдары: қас пен көз. Қасты көтеру 

таңқалуды білдірсе, түю бір ойға, бір мәселеге келуді, қозғалыссыз болуы жайлылықты, 

үнемі қозғалыста болу таңдануды туғызады. Ал көзі арқылы барлығын көріп, назарға ұстап 

тұру қажет. Адамның қимылына қарап, айтайын деген ойын ұғынуға болады. Алдыға қарай 

қозғалып айту айтылатын мәселенің маңызды екенін білдірсе, ал артқа қарай кету 

тыңдаушыға еркін отыруға мүмкіндік беретін поза. Жест–қол сермеу. Қол сермеудің  2 түрі 

бар: қол сермеудің бейнелеу түрі ой тізгінімен байланысты, оны адам жиі қолданады. Қол 

сермеудің психологиялық түрі адам сезімімен байланысты. Қол қимылдары дененің басқа 

қозғалыстары сияқты ақпаратпен қоса жүреді. Мұғалімнің өзін-өзі басқара білуі: 

қайырымдылық пен оптимизмге тәрбиелеу; өз тәртібіне бақылау жасау (сөйлеу, тыныс алу), 

әлеуметтік перцепция– зейін, өзін-өзі сырттай көре алу икемділігі, сөйлеу техникасы. Ым-
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ишара атқаратын  қызметіне қарай 4-ке бөлінеді:1) нұсқау түрінде. Мысалы педагог айтпақ 

ойын қосымша сызбаларды, көрнекі құралдарды т.т. нұсқап көрету арқылы толықтырып 

отырады; 2) құрметтеу, қошаметтеу мағынасында: қол қысу, сәлем беру, бас ию; 3) ерекше 

көңіл аударту мағынасында. Педагог дәрістің басында не ортасы мен аяғында негізгі 

мәселеге тыңдаушыларының көңілін аудару мақсатында ым-ишара жасайды.  

Сөйлеу техникасы үш компоненттен құралады: 1) дыбыстау (дикция), 2) тыныстау, 

3) дауыстау[4]. Дыбыстау. Дұрыс дыбыстау дегеніміз– әр бір дауысты және дауыссыз 

дыбыстарды таза, әрі анық естілетіндей нық айту. Дыбыстау мынадай жағдайларда 

бұзылады: 1) дауысты не дауыссыз дыбыстарды анық айтпағанда; 2) тілде қандай да 

ақаулар болғанда (сақаулық); 3) тым бос, баяу сөйлегенде; 4) немесе, керісінше тым 

жылдам, асығыс сөйлегенде; 5) сөздердің басын не соңын жұтып қойғанда т.б. Дұрыс 

дыбыстауды қалыптастыру үшін сөйлеу аппаратын үнемі жаттықтырып, кез келген 

дыбысты айта алатындай сөйлеу мүшелерінің нәтижесінде ауыз қуысы оның бұлшық 

еттерінің қозғалғыштық қасиеті артып, сөйлеушінің ырқына бейім тұрып, кез келген 

дыбысты еш бір қиындықсыз артық күшсіз айтуға икемделеді. Бұлай жаттыққан адамның 

сөзінде тек қана дауыстылар мен дауыссыздардың айтылуы анық, таза болып қоймайды, 

сонымен бірге тұтас фразалары да құлаққа табиғи түрде айқын естілетін болады. 

Жаттығуларды орындау барысында әр бір буынды, сөздерді айқаймен айтып  жатудың 

қажеті жоқ, сөздер еркін табиғи түрде өздері көрсетіп тұрған мағынада бейтарап күйде, 

бірақ анық әрі нық айтылу керек. Сонымен бірге сөзді «әндетіп» буындардың барлығын бір 

сарынды созып айтудың да басы артық. Тыныстау.Тыныстау әдетте автоматты, бейсана 

түрде жүзеге асады. Ал қандай да бір дыбыстау (сөйлеу, ән айту) кезінде ол саналы түрде 

орындалады. Осындай саналы түрде жүзеге асатын тыныстау адам баласының сөйлеуі үшін 

аса маңызды фактор, себебі мұндай тыныстау дыбыстардың жасалуының негізгі энергия 

көзі болып табылады. Адамның үнсіз тұрған кезіндегі тыныстау ырғағы мен сөйлеп тұрған 

кезіндегі тыныстау ырғағы арасында біршама айырмашылық бар. Алғашқы жағдайда адам 

бірден демін ішке тартып, оны шығарады, сонан соң пауза жасалады. Ал сөйлеу кезінде 

демді ішке тарту жылдам, сыртқа шығару баяу өтеді. Осы ерекшелігіне байланысты сөйлеу 

кезіндегі тыныстауды фонациялық тыныстау деп атайды. Фонациялық тыныстау кезінде 

өкпеден келген ауаның кинетикалық энергиясы артикуляциялық энергияға айналып сөз 

күйінде сыртқа шығады. Сонымен дұрыс тыныстауда денені тік  қалыпта  ұстап, иықты сәл 

артқа керіп, ішті тартыңқырап, мойын бұлшық еттерін бос ұстауды, сондай-ақ  ауаны өкпеге 

мұрын арқылы алып, сыртқа ауызбен шығаруды есте сақтау керек. Дауыстау.  Дауыстау 

дегеніміз– сөйлеу барысындағы дауыс ағымын мейлінше табиғи естілетіндей етіп, оның 

физикалық сипатын (дауыс көлемі, күші, қаттылығы) әр түрлі сөйлеу мақсатына қарай 

түрлендіре алу. Ауызша сөйлеудің кәсіби шеберлігінің бірінші талабы дауысқа қатысты 

болады. Бұл үшін дауыстау дағдысын қалыптастырып, дамыту жаттығуларын жасап отыру 

керек. Дауыстаудың құлаққа жағымды әрі әсерлі болуы оның диапазоны, регистрі мен 

икемділігіне байланысты. Дауыс диапазоны қарапайым түсінік бойынша әуеннің кеңдігін 

білдіреді. Диапазон неғұрлым кең болса және бұл қасиет сөйлеу барысында толық сақталып 

тұрса, соғұрлым ауызша сөздің құлаққа естілуі әуенді, жағымды болады. Әдетте қарапайым 

сөзбен әндетіп айтылған сөздің диапазондары әр түрлі, әндетіп айтылған сөздің диапазоны 

кеңірек болады. Дауыс диапазоны дұрыс жолға қойылған диктордың сөзі ән сияқты естіліп, 

тыңдарманды жалықтырмайды. Дауыс регистрі–бір дыбыстау механизмінде жасалған бір 

диапазондағы біртекті дыбыстар қатары. Регистрдің үш түрі бар: жоғары, төмен, аралас. 

Жоғары регистрде дауыс толқындары бастың қуыстарында тербеледі де дауыс 

диапазонының жоғарғы бөліктерін құрайды.Төмен регистрде дауыс толқындары кеуде 

қуыстарында тербеледі де дауыс диапазонының төменгі бөліктерін құрайды. Аралас 

регистр орта диапазондағы дыбыстардан құралып, аралас резонаторлы болып келеді. 

Сөздің әуенділігін дауысты дыбыстар жасайды, оларды айтқанда дауыс бірде көтеріліп, 

бірде бәсеңдеп, дауыссыздармен тіркескендегі айтылымында дауыс бірде қоюланып, бірде 
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көмескіленіп, жалпы сөз ағымы әуенінің суреті сызылады. Сондықтан сөз ағымындағы 

дауыссыз дыбыстарды еркін, ашық айтуға тырысу керек. 

Сөз ағымы. Ауыздан шыққан сөз белгілі бір заңдылықтар бойынша ұйымдасқан, 

қандай да бір жиіліктегі толқыннан тұрады. Тыңдаушы үшін сөз ағымындағы сөздердің, сөз 

тіркестерінің, сөйлемдердің жігін ажырату олардың мағынасын дұрыс түсінуге мүмкіндік 

жасайды. Сөз ағымындағы ондай  сөйлеу құралдарына: екпін, қарқын, кідіріс, дауыс 

қаттылығы, интонация, әуен жатады. Екпін–сөз бөлігіндегі бір буынның дауыс құралдары 

арқылы ерекшеленуі. Екпін түскен буын басқаларына қарағанда қаттырақ, ұзағырақ  

естіледі. Қазақ тілінде екпін тұрақты, ол сөздің, сөз бөлігінің соңғы немесе соңғының 

алдыңғы буындарына түседі. Интонация –кез келген сыртқа шыққан ойдың ауызша 

сөздегі, яғни дыбысталған тілдегі көрінісі. Яғни кез келген сөйлем, мағыналық қатынаста 

тұрған сөз бөлігі дыбыстық жамылғысының  үстінен түсетін қандай да бір дауыс сазымен 

айтылады. Онсыз сөйлем сөйлеушінің ол ойға қатысын білдіре алмайды. Ал жалпы топ 

алдында сөйлеушілер үшін интонацияның маңызы зор.Өйткені сөйлеу кезіндегі дауыстың 

сан түрлі құбылуы– адамның сол өзі баяндап тұрған мәселесіне қатысын, эмоциясын, 

сезімін білдіретіні сөзсіз.Интонация педагогтің әр сөйлеміне жан беріп қана қоймайды, 

оның эмоционалдық бояуын күшейтеді.Интонация сөйлемді сан түрлі типтерге бөліп, 

әрқайсысы өз бояуымен, көтеріңкі, лепті, жай, хабарлы түрде айтылады. Сөйлемнің 

интонациясына, айтылу ерекшелігіне көңіл бөлмеу Ғ.Мүсіреповтың сөзімен айтқанда: «Ат 

жорғалап келе жатып шауып кетсе, желіп келе жатып, сүрініп кетсе, қалай көрер едік. 

Сөйлемнің ырғағын бұзу да соған ұқсайды». Қай тілдің болмасын интонациясының 

мынадай компоненттері бар: әуен, дауыс қаттылығы, дауыс ұзақтылығы, сөйлеу қарқыны, 

кідіріс, әуез (тембр). Бұлардың жиынтығы интонацияның  сипатын көрсетеді. Әуен–

интонацияның басты компоненті. Онсыз ауызша сөздегі ешбір сөйлем тиянақты ойды 

білдіре алмайды. Ал әуен дегеніміз–дауыс толқындарының тербеліс жиілігі, ақпаратты 

жеткізетін сөздер, олардың мағыналары. Дегенмен, егер осы сөздер сөйлеу барысында 

дұрыс топтасып, ұйымдасып, тиісті әуенмен өрнектелмесе, олардың мағыналары 

көмескіленеді, кейде негізгі мәселе түсініксіз болып та қалады. Дауыс қаттылығы. Бұл 

әуеннің көреткіші, яғни ол әуенге параллель шама, өйткені сөз ағымында әуеннің 

көтерілген бөлігінде дауыс қаттылығы да артып отырады, керісінше, әуен төмендеген 

жерде дауыс қаттылығы да кеміп отырады. Негізінде дауыс қаттылығы ой екпінімен және 

сөйлемнің аяқталғандығымен байланысты болады.Ұзақтылық-қазақ тілінде екпіннің  

басты көреткіші. Сөз неғұрлым ұзақ болса, яғни көп буынды болса, оның бастапқы 

буындары солғұрлым қысқа болады да, соңғы буыны созылыңқы айтылады. Ал буын саны 

аз сөздер буын саны көп сөздерген гөрі созылыңқы айтылады. Қарқын-–  интонацияның 

уақытқа қатысты шамасы. Қарқын деп белгілі уақыт аралығында дыбысталған буын санын 

айтуға болады. Егер сөйлем бірнеше құрамдас бөліктерден тұрып, оның бір бөлігі баяу 

айтылса, бұл сигнал тыңдарманға сол бөліктегі мазмұнға ерекше назар аудару керектігінен 

хабар жеткізеді. Міне, сондықтан да сөз иесі назар аударту мақсатында керекті сөздердің 

айтылу қарқынын баяулатып отырады. Кідіріс. Сөйлеу кезінде сөйлеуші тарапынан түрлі 

кідірістер жасалып, сөз ағымы үзіліп жатады. Сөз ағымының үзілген жерінде ешқандай 

дыбыстау болмайды. Алайда, мұндай үзілістердің бәрі кідіріс емес. Белгілі бір тілдік, яғни 

мағыналық маңызды қызмет атқарып, тыңдарманның ақпаратты дұрыс қабылдап түсінуіне 

көмектесетін уәжді үзілістерді ғана кідіріс деп атаймыз. Кідірістің сөйлеушінің көңіл-күйін, 

тыңдарманға деген ниетін білдіру қызметі де бар. Ауызша сөйлеу кезінде кідіріс екі түрлі 

қызмет атқарады: біріншіден, сөйлеуші кідіріс арқылы өз ойын жинақтап, негізгі фактілерді 

қорытындылауға, керекті фразаларды пайдалануға, тыңдаушыларының зейінін, ықыласын 

бағдарлауға мүмкіндік жасаса, екіншіден, аудиторияның айтылған мәселелерді сарапқа 

салып ойлануына да жағдай жасайды. Кідіріс тек қана тыныс белгілерінің рөлін 

атқармайды, ол ойды мәнерлі жеткізудің бірден-бір жолы, тәсілі болып табылады. Кідірісті 

жиі қолдануға да болмайды. Оның ұзақтығы сөйлеушінің сөйлеу темпіне байланысты 

болады. Мәселен, дәрістің басында педагог аздап кідіріс жасайды. Бұл кідіріс 
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аудиторияның педагогпен сырттай танысуына, педагогтің студенттердің көңіл-күйінің, 

ықыласының қандай екенін аңғаруына мүмкіндік береді. Егер  педагог дәрісін бірден бастап 

кетсе, оның алғашқы сөзі тыңдаушыларға жетпей қалуы мүмкін. Әуез.  Интонацияның 

эмоцияны білдіруші негізгі құралы–әуез. Қарапайым тілмен айтқанда әуез дегеніміз– дауыс 

қоюлығы, дауыстың бояуы. Неғұрлым эмоцияға бай дыбысталатын сөз қою әрі айқын 

бояулармен беріледі, ал сөз неғұрлым бейтараптыққа жақындауға тырысса, оның бояуы да 

солғұрлым солғын болады. Сонымен интонацияның әр бір құрамдас компоненті сөйлеу 

барысында жеке-жеке емес, тұтасып, бір-бірімен бірігіп, кейде біреуі басым түсіп, кейде 

барлығы бірдей деңгейден көрініп, сөйлемді ұйымдастырып, ойды айшықтап тұрады. 

Сондықтан алқатоп алдында сөйлейтін педагог-мамандар  бұл мүмкіндікті дұрыс пайдалана 

білуі қажет. 
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Бүгінгі таңда Егеменді еліміздің білім беру саласында қол жеткізген жетістіктері аз 

емес. Соның бір айғағы елімізде болып жатқан қоғамдық реформаларға орай әлеуметтік, 

экономикалық,  рухани жағынан толысқан жан-жақты азаматтарды даярлау мәселесі бүгінгі 

күннің өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. Ол үшін бүгінгі таңда еліміздегі білім беру 

жүйесі, әлемдік білім беру стандартына сай оқушылардың жас ерекшелігіне сай 

бағытталып, қоғамдық орта-ның әлеуметтік–мәдени өзгеруіне икемделіп отыруы, ең 

алдымен оқушылардың жеке тұлғалық дамуы мен тығыз байланысты шешілуі керек екені 

айғақты. ҚР президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің кезекті Жолдауында мемлекеттің күш-қуаты 

ең алдымен кез келген азаматтың өз ісіне шығармашылықпен қарайтын, ғылым мен 

техниканың, өнердің, мемлекеттік және жекеменшік тұрғыдағы өндірістің ойдағыдай 

дамуына өзінің жекелей еңбегімен ықпал етуге қабілетті адамдардың іс-әрекеті мен 

байланысты анықталады деп атап көрсеткен /1/. Бүгінгі бала – қоғамның ертеңгі мүшесі. 

Сондықтан баланың шын мәнісіндегі адам болып  қалыптасуы, қыруар уақыт пен тер 

төгетін, зор еңбекті қажет ететін, ауқымы кең, жауапкершілігі мол жұмыс. Қазіргі заман 

талабына сай оқыту мен тәрбиелеудің түрлерін жедел игеріп, кәсіби шеберлікті ұштап 

отыру парызымыз. Оқушыларға тиянақты да, сапалы білім беру ол ізденіс арқылы, 

оқушының құштарлығы мен қызығушылығы арқылы, сабақта жаңашылдық әдістерді 

пайдалану арқылы оқушыларды өздігінен еңбек етуге, алған білімін жаңа материал-дармен 

ұштастыра білуге дағдыландыру. Ғылыми жұмыс жазу барысында оқушының  бойында 

ізденіс әрекетін ұйымдастыру, проблеманы тану және оны шеше білу дағдысын 

қалыптастыру керек.    

Тәрбие және зерттеу барысына қойылатын талаптар:  

- оқушылардың ойлары мен түсініктерін қалыптастыруға көмектесу, оларды ашық 

айтуға үйрету; 

- оқушылардың өзінде бар түсініктерін қарама –қайшы құбылыстармен ұштастыру; 
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-алдын  ала болжау,  тұспалдау, альтернативті түсінік бере білуге үйрету; 

-оқушыларға  зерттеу жұмыстарын еркін және оңаша жағдайда, әсіресе, шағын 

топтарда талқылау арқылы жүргізуге мүмкіндік беру; 

-оқушыларға алған мағлұматтарын кеңінен пайдалануға және оларды қолдану 

мүмкіндігін бағалай білуге мүмкіндік беру. 

Жаңа технолгияны меңгеру оқушының интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, 

рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін 

тигізеді, өзін-өзі да-мытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Белгілі 

психолог  Л.С.Выготский: «Дұрыс ұйымдастырылған оқыту процесі ғана баланың жеке 

басының дамуын ілестіре алады» - дейді. Сондықтан оқыту процесі жаңа инновациялық 

әдістер мен жаңа технологияларды пайдалануға итермелейді. Қоғамдық дамудың  жаңа 

кезеңінде мектепте білім беру жүйесі көптеген өзгерістерге ұшырауда.  Оған себеп: 

- ақпараттық технологияның жедел дамуы; 

-жаңа типті мектептердің пайда болуы; 

-дарынды балалармен жұмыс істеу бағдарламасының дүниеге келуі; 

-балаларды шет елдерге оқыту мүмкіндігі туды [2]. Жалпы ғылыми- зерттеушілік 

жұмыстарға қабілетті, көбінесе шапшаң, тез ойланатын,  көп көлемде білім меңгеретін, оны 

ұзақ уақыт ұмытпайтын және олардың түсінігі өте жоғары, сезімтал, ойға алған нәрсесін, 

алдына қойған мақсатын қалай да орындауға тырысатын, қиял күші басым оқушылармен 

жұмыс жасаймыз. Оқушылардың тәрбиелік және ғылыми- зерттеу жұмыс-тарын жүргізу 

үшін басты мына мәселелерге тоқталған жөн: 

-әрбір  оқушының  жеке - дара  ерекшеліктерін  ескеру; 

-оқушылардың қабілеттері мен шығармашылықтарын арттыру; 

-оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу, іздену дағдыларын қалыптастыру болып 

табылады. Қабілетті  оқушыларды ерте айқындау, оларды тәрбиелеу білім беру жүйесін 

жетілдірудегі негізгі міндет болып табылатынына бүгінгі таңда ешкім шүбә келтірмейді. 

 Арнайы бағдарда оқыту тәсілінің негізінде зерттеуші оқушыларға практикалық 

көмек көрсету, психо-диагностикасын жүргізу, қабілеттерін зерттеу арқылы жақсы 

нәтижелерге жетуге болады. Оқушылардың дүниетанымын кеңейту, зерттеушілік қызметке 

баулу, ізденушілік қасиеттерін жетілдіруде сыныптан тыс жұмыстарды жүргізудің маңызы 

зор. Үйірме жұмыстарын, оқушылардың қай пәнге деген бейімділігін анықтап, олимпиадаға 

дайындау, конференция, КВН, дәстүрлі емес сабақ түрлерін жүргізуді ұйымдастыру 

жұмыстарын өзін-өзі басқару әдісі бойынша жүргізу керек. Оқушылардың  қабілеттерін  

арттыруда, логикалық ойын пайдалану үшін және зерттеушілік қызметін жандандыру да 

жаңалық ашуға жетелейтін жолдың бірі – өздігінен тапсырма құрастыру. Тапсырма 

құрастыруда  оңайдан  бастап, біртіндеп  күрделендіре түскен  пайдалы.  Бүгінгі  таңда жеке 

тұлға, яғни зерттеушілік тұлға қалыптастыру білім мен тәрбие берудегі мемлекеттік істің 

ең маңыздысы болып отыр. Осы жолда  педогогикалық технология оқыту мақсатында 

жетудің тиімді, нақты жолдарын көрсетеді. Оқытудың жаңа технологиясы іс-әрекеттің 

жоспарланған нәтижесіне жетудің шартты тәсілі ретінде қарастырылатын жаңа әдістердің 

жиынтығынан тұрады. Оқушылармен ғылыми - зерттеу жұмыстарын дамыту үшін өздігінен 

жұмыс істеуге баулу, өз ойын тұжырымдауға дағдыландыру болғандықтан сабақ 

барысында деңгейлеп оқыту, дамыта оқытудың модульдік әдісін жиі пайдалану өте тиімді. 

Бұл әдіс педогогика ғылымының докторы, профессор Ж.Қараевтың тұжырымдамасы 

негізінде жасалған. Жалпы  оқушы-лардың  тәрбиелік және ғылыми –зерттеу жұмысындағы 

жаңашылдықты қалыптастыру үшін зерттеу топтарын құру өзектілігі мынаған саяды: -

бірінщіден, оқушылардың үрдісін демократияландыру және ізгілендіру. Бұл оқушының 

тұлғалық әлеуетін аша түсуге қажетті жағдай туғызады; 

-екіншіден, оқушының оқу жәңе тәрбиелік деңгейін анықтайтын педагогтердің 

кәсіби шеберлігін дамыту міндеттері; 

-үшіншіден, оқушының білімін арттырудағы мектепішілік жүйесінің қажеттілігі. 

Оқушылардың мүмкіндіктерін айқындап, инновациялық тәрбие мен ғылыми-зерттеу 



338 
 

жұмыстарын қолдану саласын және ынталандыру әдістерін анықтау керек. Мұндағы 

зерттеу қызметі шығармашылық ізденіс бағдарламасын жасау, қазіргі заманғы әдебиеттерді 

оқып-үйренуге, оқыту мен тәрбиелеу нәтижелерін жасау, оқушылардың даярлық деңгейін 

және олардың жас ерекшеліктерін есепке ала отырып даму динамикасын анықтауға 

мүмкіндік береді. Ғылыми –зерттеу жұмыстарында оқушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамытуда қолданылатын әдіс –тәсілдер:  

-Тақырыпты мамұнына қарай жинақтау;  

-Арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыру;  

-Логикалық ойлауын дамытатын ойындар-мен берілген тапсырмаларды шешу; 

-Әңгімені салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу;  

-Өлең  шумақтарын  құрастыру ;  

-Мәтін, әңгіме, ертегіні өз бетінше аяқтау;  

-Әр түрлі тақырыпта пікірталас, сайыс өткізіп, алған әсерлерін  жаздыру. 

Осындай жұмыстарды үнемі жүргізу оқушыларды шығармашылыққа баулуға, 

шәкірт бойындағы қабілет көзін ашып, тілін байытуға, қиялын ұштауға, өз бетінше ізденуге 

зор әсерін тигізеді. Сондықтан, оқушыларды ізденушілікке баулу, оған зерттеу дағдысы мен 

білігін игерту бүгінгі білім беру саласының маңыз-ды міндеті болып саналады. «Ғылыми –

зерттеу» түсінігі «Үлкен кеңес энциклопедиясында»: «жаңа білімді өңдеу процесі және 

таным қызметінің бір түрі болып есептеледі» деп түсіндіріледі. Ғылыми -зерттеу тәртібін 

ғалым А.И. Савенков күрделі психологиялық құбылыс деп түсіндіреді. Ғылыми –зерттеу - 

дарынды балаларды оқытудың негізі деп қарастырады. Онсыз баланың потенциалды 

қабілетін ашу, дамыту мүмкін емес. Түрлі әдістемелік тәсілдер пайдалану арқылы әртүрлі 

балалардың ортасынан қабілеті жоғары баланы танып, жұмыс жасау, оның шығармашылық 

деңгейін бақылау. Ғылыми –зерттеу жұмыспен айналысатын дарынды оқушыны 

қалыптастыру үшін жұмыстың мақсаты мен міндетін айқындап, оқушының ерекше 

қабілетін ашу жолдарына бағыт жасау керек. 

 Ғылыми жоба жарыстарына дайындауда төмендегі мәселелерге ерекше көңіл бөлу 

керек:   

-тақырыпты қабілетіне қарай таңдау;  

-аталған тақырыпты ашудағы шәкірт еңбегінің сипаты, қосқан жеке үлесі;   

-шешендік сөз саптауы, сөйлеу мәнері, ойын ұтымды, жағымды жеткізе алуы, өзін 

ұстауы, аудиторияны тартуы; 

-көрнекілігі мен ұсынылған материалдың сапалылығы; жұмыстың көркем 

безендірілуі.  

Ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысатын оқушыны қалыптастыру жолындағы 

басты мақсат қоғамдық өмірге бейімделген интеллектуалды жеке тұлғаны қалыптастыру 

болып табылады [3]. Ғылыми - зерттеу жұмыспен айналысатын дарынды оқушымен жұмыс 

жүргізу үшін тақырыпты талдауға ақыл-кеңестер беріп, ғылыми –зерттеу орындарымен 

таныстырып, пайдаланатын әдебиеттерді іздестіру жолдарын көрсету керек.  

Оқушылардың  тиімді  ғылыми – зерттеу ізденіс жұмысына  осы  айтылғандардың беретіні:  

а)Ғылыми –зерттеу жұмысы  әрдайым ізденіске жетелейді және оны шығармашылық  

түрде  орындайды.; 

ә)күнделікті  ғылыми –зерттеу  жұмысына  әсер  ететін  өзіндік  білімін  жетілдіреді.; 

б)алған  білімнің  әртүрлі  ғылыми – зерттеу жағдайларына  пайдалана  білуге  және 

ұтымды нәтиже алуға бағыт береді.  

Жеке тұлғаны қалыптастыруын дамыту мен оған жан-жақты терең білім беру 

мақсатында баланы оқыта отырып оның еркіндігін, белсенділігін қалыптастыра отырып, өз 

бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру жолында неғұрлым тиімді шараларын енгізу 

бүгінгі ұстаздың жауапты істері болу керек. Мұндай бағыттағы шараларды жүзеге асыру 

үшін жоғарыда айтып кеткендей бүгінгі күн талабы – оқытудың жаңа технологияларын 

енгізу, білім беруді ақпаратттандыру, халықаралық ғылыми коммуникациялық желілерге 

шығу екендігі Қазақстан Республикасының «Білім туралы » заңында белгіленген. «Халық 
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пен халық-ты, адам мен адамды теңестіретін білім» - деп ұлы жазушы  М.Әуезов айтқандай, 

Қазақстанның өркениетті әлемге қол созып, бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына 

бірігудің басты тетігі - білім екендігі анықталған. Қорыта келе, жеке тұлғаның рухани 

адамгершілігін дамыту тәрбие мен оқытудың бірлігін сақтай отырып, сабақты шәкірт 

жанының ішкі қуатынң оянуына ықпал жасайтындай етіп ұйымдастыру, оқу процесінде 

әрбір оқушының бойындағы жалпы адамзаттық құндылықтарды қарым –қатынасына түсіру 

арқылы дамыту және оларды білім, білік, дағдылар негізінде қалыптастыру. Гуманист –

педогог Я. Корчактың сөзімен айтқанда «Оқушыны ең алдымен көруге, түсінуге және сүюге 

үйрету қажет, оқуға үйрету одан кейін келеді». Шындығында, оқушының білім алу 

процесінде жеке тұлға ретінде дамуы, қалыптасуы оқу мен тәрбиенің ұштасып, біртұтас 

процеске айналған жағдайында жүзеге асады.  
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Вопрос формирования установок на семью и семейный образ жизни ученые начали 

исследовать недавно. Прежде всего, это связано с изменением самого типа семьи, а также 

системным кризисом института семьи в современных российских условиях [3]. 

Отечественные исследователи связывают нынешний кризис семьи, деформацию многих 

семейных ценностей среди различных категорий населения не только с изменением 

ценностных ориентаций современной молодежи, но и с общемировыми тенденциями. В 

современной российской семье главной функцией становится не ведение совместного 

хозяйства, не рождение детей, а отношения между супругами. В течение длительного 

времени исследователи акцентировали внимание на отдельных сторонах 

жизнедеятельности семьи (трансформация современной семьи, критерии определения 

молодой семьи и ее основные проблемы, мотивы вступления в брак, совместимость 

супругов, семейный бюджет, ведение хозяйства, демографическое поведение, жилищный 

вопрос, проблемы стабильности и устойчивости брака). В настоящее время исследователи 

пришли к выводу, что многие проблемы современной семьи происходят от неумения 

молодых людей выстраивать отношения в браке [1]. 

Несомненно, формирование семейных ценностей, умение выстраивать отношения в 

семье должно начинаться еще в детстве. Под этим понимается целенаправленный процесс, 

направленный как на общество в целом, так и на семью и молодое поколение, целью 

которого является воспитание позитивных установок на семью и брак, подготовку к 

вступлению в брак и решению проблем молодой семьи. Подготовка молодежи к семье – это 

такая же важная проблема, что и подготовка к профессиональной деятельности, адаптация 

к жизни в обществе. Ценности семьи необходимо формировать еще в родительской семье, 

а затем в школе и других образовательных учреждениях, в молодежных организациях и 
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трудовых коллективах. К проблемам современной семьи необходимо привлечь внимание 

средств массовой информации, через социальную рекламу. Особенно важно формирование 

общественного мнения в сторону повышения статуса молодой семьи, материнства и 

отцовства, роли и места детей в жизни российского общества. В настоящее время 

необходимо формировать у молодежи должное представление о семье, не только повышать 

уровень знаний, но и воспитывать позитивное отношение к семейным ценностям, 

готовность решать проблемы молодой семьи [2].  

Представляем опыт социально-педагогической работы учреждений г. 

Магнитогорска по подготовке обучающихся старших классов к семейной жизни. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №34» города Магнитогорска, являясь муниципальным общеобразовательным 

учебным заведением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с 

учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей.  

Здесь социально-педагогическая деятельность по подготовке к семейной жизни 

обучающихся основана на программе, предполагающей изучение знаний, норм, ценностей, 

функционирования семейного института; исследование опыта известных способов 

коммуникативной деятельности; анализ опыта эмоционально-ценностного отношения 

человека к миру, друг к другу, к семье.  

Программа ориентирована на осознание обучающимися основополагающих 

семейных ценностей: любви, уважения, ответственности, взаимопонимания, 

психологической защиты личности, сохранения психического и физического здоровья, 

рождения и воспитания детей, удовлетворения личных потребностей, достижения 

определённого статуса, социального самоопределения. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки к семейной жизни 

включает комплекс специальных диагностических методик через диагностику личностных 

представлений обучающихся о семейной жизни. В комплект психолого-педагогической 

диагностики включены методики, позволяющие определить семейные ценности и 

установки, превентивную удовлетворенность семейными отношениями, личностные 

качества будущего супруга, мотивацию создания семьи, функционально-ролевую 

согласованность в семье, представления о структуре семьи. 

Комплекс проблемных ситуаций через перенос в новые нетипичные условия 

обеспечивает эффективную практическую значимость приобретенных обучающимися 

знаний и умений. 

Cоциально-психологический тренинг обеспечивает развитие социальных качеств, 

позволяет регулировать собственное поведение, анализировать жизненные ситуации, свой 

социальный опыт, конструктивно планировать и проектировать жизненный путь. 

Коммуникативная подготовка заключается в развитии у обучающихся эмпатии, рефлексии, 

механизмов сотрудничества, бесконфликтного поведения, обеспечивающего эффективное 

межличностное взаимодействие. Дети и подростки реализуют возможность освоения 

методов психологического познания себя и другого человека. 

При подготовке к семейной жизни обучающихся должны быть задействованы все 

субъекты образовательного процесса: социальные педагоги, обучающиеся, их родители, 

педагоги, школьные психологи. Такое взаимодействие способствует формированию 

семейных ценностей, помогает снять напряжение в общении детей с родителями, 

педагогами. 

«Центр детского творчества Орджоникидзевского района» города Магнитогорска – 

многопрофильное учреждение, реализующее более ста образовательных программ по 

нескольким направлениям: физкультурно-спортивному, художественно-эстетическому, 

эколого-биологическому, туристско-краеведческому, культурологическому, военно-

патриотическому, социально-педагогическому, научно-техническому, естественному.  
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В МОУ № 1 Детский дом г. Магнитогорска, приоритетным направлением является 

создание условий для подготовки детей-сирот к самостоятельной семейной жизни. 

Воспитание будущего семьянина, желающего создать крепкую благополучную семью с 

позитивной перспективой развития, осознающего ответственность за свою семью во 

взрослой жизни, реализуется с помощью комплексной программы, которая включает в 

себя: «Воспитание семьянина в условиях детского дома», различные проект-конкурс «Ты и 

я – одна семья», «Что такое настоящая семья», «Помощь молодой семье» и.т.д.  

В МОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Семья» г. Магнитогорска реализуется программа «Дорога в счастливое завтра», 

цель которой – осуществление социальной, нравственной, культурной, профессиональной 

подготовки подростков к самостоятельной жизни, гармоничное развитие личности каждого 

выпускника. Программа предусматривает различные формы организации воспитанников в 

период пребывания в учреждении: занятия как специально организованные формы 

воспитания; нерегламентированные виды деятельности детей; организация свободного 

времени в течение дня; и сочетает в себе различные виды деятельности с учётом возрастных 

возможностей воспитанников: групповая работа; беседы, встречи; дискуссии, диспуты; 

лекции; мозговые штурмы; тренинги; ролевые игры; просмотр и обсуждение 

видеофильмов; индивидуальные консультации; тестирование и диагностика; экскурсии; 

конкурсы, турниры, выставки; праздники и познавательно-досуговые программы; пресс 

конференции; игра-суд; коллективно-творческие дела; занятия в кружках и секциях; 

встречи с психологом и т. д. 

Исследовав опыт работы образовательных учреждений (общеобразовательных 

школ, учреждений среднего профессионального образования вузов), изучив психолого-

педагогическую литературу в аспекте проблем подготовки обучающихся к семейной 

жизни, мы пришли к выводу, что в настоящее время отсутствует как специальный предмет, 

так и системы междисциплинарных связей по данному направлению. В прошлом остались 

курсы по подготовке к семейной жизни, введенные в 80-е годы, а предмет «Этика и 

психология семейной жизни» в начале 90-х перестал быть обязательным в 

общеобразовательной школе. Отметим, что в планах внеклассной и внешкольной работы 

образовательных учреждений, запланированные мероприятия носят эпизодический 

характер. Учителями школ чаще всего используются бессистемные, иногда носящие 

формальный характер следующие внеклассные мероприятия: конкурсы «А ну-ка, 

девочки!», «А ну-ка, мальчики!», беседы о здоровом образе жизни, о вреде курения, о 

нормах поведения в общественных местах и т.п. Беседы на морально-этические темы 

используются реже, а беседы, включающие знания о семье, ее социальных функциях, 

условиях здорового рождения и воспитания детей практически отсутствуют. Также не 

ведутся спецкурсы, направленные на углубленное изучение школьниками и студентами 

основ семейной жизни; выпускники школ имеют довольно слабую и теоретическую, и 

практическую подготовку к семейной жизни; отсутствует программно-методическое 

обеспечение работы по подготовке старших классов к семейной жизни с учетом 

современных требований; нерешенными остаются проблемы повышения квалификации и 

переподготовки педагогов в данном направлении и др.  

Объективных причин подобных неудач много. Но одной из основных является 

отсутствие профессиональной подготовки педагогов, компетентных в области подготовки 

молодежи к семейной жизни.  

Хочется сказать, что в нашей стране накоплен богатый общетеоретический фонд по 

проблемам семьи, в котором достаточно полно раскрыты понятия «семья», «культура 

семейных отношений», «семейное воспитание», «фамилистика» (комплексная наука о 

семье). Однако понятие профессиональной компетентности не учитывает одну из ее 

важнейших составляющих – компетентность учителя в вопросах подготовки учащихся к 

семейной жизни, то есть фамилистическую компетентность учителя.  
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Таким образом, применение системного, комплексного подхода в социально-

педагогической деятельности по подготовке к семейной жизни позволяет решать данную 

проблему разносторонне. У обучающихся развивается социальное самоопределение, 

формируется система семейных знаний и ценностей, что способствует адекватной 

мотивации к личностному росту и созданию собственной благополучной семьи. 
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Современные условия развития нашего общества определяют происходящие 

изменения и в дошкольном детстве. Основным фактором современной цивилизации 

является стремительный рост новых технологий, а именно, информационных, и оказывает 

колоссальное влияние на содержание современного детства. Современный мир есть единое 

информационное пространство, которое не имеет государственных и языковых границ. И 

это в полной мере относится и к детской субкультуре [1]. Поэтому и возникает 

необходимость изучения потенциала социокультурных и цивилизованных условий 

современного мира на изменение содержания жизни детей. 

Актуальность заявленной проблемы определило цель нашего пилотажного 

исследования. Проведенное нами исследование, в котором приняли участие воспитатели 

детских садов, учителя начальной школы (в том числе и студенты заочного обучения 

психолого-педагогического факультета ОГТИ (филиал) ОГУ) и родители, позволило 

составить обобщенный «педагогический» портрет современного дошкольника, увидеть и 

проанализировать сильные и слабые стороны современной социальной ситуации, в которой 

протекает его развитие.  

Представим результаты анкетирования. По мнению родителей и педагогов, 

современные дошкольники в своем развитии намного опережают своих сверстников своих 

лет (так считают 85% респондентов). Такое мнение обусловлено тем, что современные дети 

легко справляются со сложными техническими устройствами (компьютер, мобильный 

телефон, домашняя бытовая электроника).  

Большинство педагогов и психологов (75 % из опрошенных) отмечают, что есть 

слабые стороны в психическом развитии современных дошкольников, а именно: слабая 
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произвольная сфера, недостаточное развитие связной речи, неумение слушать и слышать 

другого человека (как взрослого, так и сверстника). 

Указанные особенности современных дошкольников поднимают проблему 

психологического обследования будущих первоклассников (мы имеем в виду старших 

дошкольников), которая вскрывает серьезные трудности в их психологической и 

личностной зрелости. В частности, психологи ДОУ при диагностике психологической 

готовности будущих первоклассников, наблюдают слабость воображения, выраженную 

ориентацию на наглядность воспринимаемой информации, недостаточность слухового 

восприятия и понимания, а следовательно, более низкий уровень речевого развития и 

несовершенство коммуникативных умений и навыков. 

Воспитатели с большим стажем работы отметили слабое запоминание детьми 

ритмически организованных текстов (стишки, потешки, считалки). Чувство ритма 

необходимо ребенку не только для запоминания стихов, музыки, танца, но и для 

саморегуляции собственной психической активности, позволяющей улавливать общий 

ритм работы группы, класса, включаться в общее занятие, полноценно участвовать в 

коллективном решении познавательных задач. Чувство ритма относится к полисенсорным 

психическим феноменам, однако, ведущую роль в его развитии играет координация речи и 

движения. Именно традиционные потешки, считалки, игры-забавы, сочетавшие в себе 

рифму и ритмическое движение, практически ушедшие сегодня из бытовой 

воспитательской культуры, создавали наилучшие условия для формирования у маленького 

ребенка чувства ритма.  

В качестве одной из причин фиксируемых сегодня особенностей речевого развития 

детей стало можно отметить снижение ценности культуры слова в современной 

цивилизации, вытеснение ее видеокультурой. Современные родители меньше, чем это 

необходимо для полноценного речевого развития ребенка, разговаривают со своими 

детьми, мало читают и рассказывают им, а покупая книги для самых маленьких, больше 

ориентируются на красочность и оригинальность издания, нежели на художественные 

достоинства текстов.  

В современных условиях возникает еще одна проблема, связанная с развитием 

воображения у дошкольников. По Л.С. Выготскому, воображение является главным 

новообразованием дошкольного детства, это очень специфическое для данного возраста 

отношение между ребенком и социальной действительностью. Воображение задает 

социальную ситуацию развития, именно оно определяет дальнейший характер 

познавательного и личностного развития ребенка.  

Практически всеми педагогами и психологами отмечается снижение игровой 

активности детей. По их мнению, одна из причин кроется в том, что современные игрушки 

воплощают все, что есть в реальной жизни и все, что в реальности не существует. А это 

снижает возможности воображения дошкольника. Кроме того, препятствующим 

полноценному развитию воображения, является преобладание в арсенале детских 

развлечений разнообразной видеопродукции. Современные родители легко поддаются 

рекламной информации о возможностях и преимуществах раннего развития ребенка 

посредством зрительных образов и впечатлений. Маленькие дети много времени проводят 

перед телевизором: мультфильмы, «полезные образовательные» телевизионные 

программы, а то и просто яркие рекламные ролики способны надолго занять внимание 

малыша, освобождая тем самым его родителей от необходимости читать сказки, 

рассказывать, играть в игрушки. Дошкольники быстро осваивают и несложные 

манипуляции с компьютером: научаются включать его, находить «свои» игрушки, 

запускать их, управлять с помощью нескольких клавиш действиями компьютерных 

персонажей. Вся эта видеоинформация воспринимается детьми легче и быстрее, чем 

вербальная. Она не требует работы воображения, более того, эти готовые образы, яркие и 

разнообразные, превышают все возможности собственного продуктивного воображения 
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ребенка. Зрительно воспринимаемая информация становится для современных 

дошкольников ведущим источником познания и психического развития. 

Другим последствием широкого внедрения компьютерных технологий в жизнь 

маленьких детей становится искажение их сенсорного опыта, формирование неверных 

сенсорных эталонов. Повседневная жизнь естественным образом ограничивает 

возможности ребенка познакомиться со всем чувственным многообразием окружающего 

мира. Высокие технологии позволяют восполнить этот пробел, предоставляя в 

распоряжение ребенка электронные имитации разнообразных звуков, цветов, предметов, 

животных и пр. посредством компьютерных программ или иллюстрированных книжек, 

позволяющих потрогать и услышать животных. 

В качестве еще одной из проблем современных дошкольников отмечается их 

педагогическая готовность к школе [2]. Речь идет о слабой готовности руки к письму. 

Высокие технологии не столько способствуют, сколько препятствуют полноценному 

моторному развитию современных дошкольников, нарушают становление зрительно-

моторных координаций, приводят к формированию неправильного зрительно-

двигательного образа букв.  

Педагоги отметили существование проблемы раннего обучения чтению. Для 

большинства дошкольников чтение – всего лишь механический навык, не имеющий 

никакого отношения к его мыслям, чувствам, интересам и переживаниям, да и просто к 

способности понимать прочитанное. Можно сказать, что современные дети готовы к школе 

лишь технологически, т. е. готовы к обучению чтению, письму, счету, но не готовы к 

усвоению смысловых основ грамотности. 

Среди участвовавших в нашем опросе воспитателей 18,2% респондентов отметили, 

что современные дети не любят читать сами и плохо понимают содержание и смысл 

читаемых им текстов. Можно предположить, что одной из причин низкой функциональной 

грамотности современных дошкольников и младших школьников является доминирование 

в современной цивилизации информационных технологий, обращенных, в первую очередь, 

к зрительной сфере, о чем мы говорили выше. Эти информационные технологии 

принципиально изменили социокультурные условия развития современных детей.  

Психологами отмечается еще одна проблема доминирования компьютерных 

развивающих и образовательных программ в образовании современных дошкольников, 

которые приводят к деформации опыта социального взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Речь идет о молчаливом диалоге с «умной машиной», а не с умением вычленить проблему 

и сформулировать свой вопрос к взрослому. А между тем всеми отечественными 

психологами отмечается важным условием благополучного развития ребенка именно его 

совместная деятельность со взрослым. Естественно, компьютерные игры пользуются 

популярностью не только у дошкольников, но и у родителей, поскольку они освобождают 

их от необходимости играть с детьми, читать, гулять и т.п.  

Эмоционально-нравственная сфера личности современного ребенка также 

претерпевает существенные изменения, а именно, снижается уровень освоения доступных 

ему социальных норм, правил поведения в обществе, способов взаимодействия с 

окружающими людьми – детьми и взрослыми. По данным психологических исследований 

[3], более низким оказывается уровень развития общения современных детей: они не умеют 

налаживать отношения друг с другом, с трудом включаются в общую деятельность, 

неохотно подчиняются внешним требованиям, особую трудность у них вызывает 

соблюдение общих для всех правил. Эту же тенденцию в поведении современных старших 

дошкольников отметили 38,9% опрошенных нами воспитателей. В значительной степени 

это связано со значительным снижением значения в детской жизни сюжетно-ролевой игры 

с ее сложной системой распределения ролей и обязанностей, требований к соблюдению 

правил и договоренностей среди детей. Большинство этических норм и правил осваивается 

детьми именно в совместных играх, а не через нравоучения взрослых или психологические 

тренинги. Однако современные дети мало играют вместе, следовательно, мало 
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договариваются, не умеют принимать во внимание интересы другого, понимать его чувства 

и желания, обуздывать свои побуждения. 

Современные условия развития общества показывают неизбежность изменений в 

социализации дошкольников. Необходимо анализировать содержание детской жизни и 

пытаться найти в ней новые аспекты и ресурсы, которые могут стать источниками 

полноценного психического и личностного развития современных детей. Сегодня ребенок 

нуждается не столько в сопровождении его психического развития, сколько в 

психологической помощи для преодоления разрыва между тем, каким общество хочет его 

видеть, и тем, какими оно позволяет ему быть. Именно это направление деятельности 

должно стать приоритетным для службы практической психологии образования, главной 

задачей которой было и остается создание оптимальных условий для сохранения и 

укрепления психологического здоровья детей. 
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Қазіргі жастарды тәрбиелеу жаңа тарихи жағдайларда – халық шаруашылығын қайта 

реконструкциялау, тәрбие жүйесін ұйымдастыру және жаңа мазмұнын іздеу, формалықты 

теріске шығару, пікірлер мен тұжырымдар бостандығы жағдайында жүріп жатыр. Осыған 

байланысты педагогикалық ғылым өскелең ұрпақты тәрбипелеу әдістерін, формалары мен 

тәсілдерін жаңа тұрғыда қарастыруда. Тәрбие формалары мен әдістері қатарында ойын 

айрықша орын алады. [1]. 

Егер сәбиге "неліктен ойнағанды ұнатасың?" деп сұрасаңыз, оның қайтарған жауабы 

өте қысқа әрі қарапайым болатыны белгілі: «Өйткені ойын қызықты!» Бірақ мұнымен 

тәрбиеші үшін ойынның маңызы шектеулі деуге болмайды. Тәрбиеші ойынның тәрбиелі 

әуестігін білуі шарт. 

Тәрбиелік үрдістегі ойынның маңызы туралы кеңес педагогтары А.С.Макаренко[2], 

Жұмабаев М. [3] т.б. арнайы зерттеу еңбектерінде терең де жан-жақты айқын талдау 

жасаған. А.С.Макаренко ".. Тағы бір маңызды әдіс бар: ол – ойын. Менің ойымша, ойынды 

баланың айналысатын ермек-сабағының түрі деп есептеу қате пікір. Мектепке дейінгі 

кезеңде ойын – бұл норма, бала үнемі ойнауы керек, тіпті саналы іс жасағанда да ойнауы 

керек. Балада ойынға деген құмарлық бар, сондықтан да оны қанағаттандыру керек" деген 

пікірді айтады. 
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Қазіргі психологиялық және педагогикалық әдебиеттерде ойынның тәрбиелік 

мүмкіндіктері,оны ұйымдастыру және әртүрлі жас топтарындағы балаларды тәрбиелеу 

ісіндегі рөлі туралы мәселелер ТәжібаевТ.[4],  

Толстой Л.Н [5], Байтұрсынұлы А. [6], 

Алдашева А. [7] еңбектерінде зерттелген. 

Халық ойындары педагогиканың дәстүрлі құралдары бола отырып тәрбиелік үлкен 

мәнге ие. Ойындарда адамзатбаласының ғасырлар бойы жинақтаған өмір сүру 

салты,тұрмысы, еңбегі халықтың қалын анық көрсетеді. Бұл – халықтың ескерткіштері 

өйткені халықтың рухани тәжірибесі педагогикалық ой-пікірлері өткен, қазіргі және 

болашақ өмірмен байланысты. Оларды сақтау, білу және оны келешек ұрпаққа жеткізу – 

бүгінгі өмір сүріп отырған адамдардың міндеті. Алдыңғы қатарлы мәдениет өкілдері 

(К.Д.Ушинский, Е.А.Покровский, Г.А.Виноградов және т.б.) халық ағарту, білім беру ісіне 

қамқорлық жасай отырып  қандай да болмасын халықтың өзін-өзі көрсету, өзін-өзі 

бекітудің таптырмайтын үлгісін, салт-дәстүрдің ұлттық таңбасын ұрпаққа жеткізу үшін 

халық ойындарын жинауға және оларды сипаттауға шақырды. Халық ойындары мазмұн 

жағынан да мәнерлі әрі түсінікті. Ойын ақыл-ойдың белсенді жұмыс істеуіне, 

дүниетанымның кеңеюіне, қоршаған өмірге деген көзқарасын нақтылау, барлық 

психикалық процестерді жетілдіруге мүмкіндік жасайды. Ерте кезеңнен бастап халық 

ойындары арқылы тәрбиеленген балада қоршаған ортамен, қоғаммен қарым-қатынас 

жасауы дұрыс дамиды. Халық ойындары Отанға, анаға, еңбекке деген сүйіспеншілікті, 

қайырымдылықты, адалдықты, әділеттілікті, батырлықты, арлылықты  тәрбиелейді. Бұл 

халық педагогикасы данышпандылығының негізін құрайды. Халықтық педагогикада 

саралау негізінде тәрбиелеуге айрықша мән беріледі, яғни бала нағыз ержігіт – өжет, батыр, 

іскер адам ретінде тәрбиелеу керек болса, қыз баланы болашақ ана – қайырымды, ізетті, 

әдепті жан ретінде тәрбиелеу басты назарда болады. Сондықтан бала тәрбиесіне  ойындар 

ықпал етеді. Сондай-ақ ересектер өмірінің репитициясы болып есептеледі. 

Еңбек етушіересектерге еліктей отырып, балалар еңбектің бөліктерін іс-қимылдарын 

игереді. Ойын үстінде ұл балалар ересек адамдарға еліктейді. Олардың шаруашылық 

қызметін қайталайды. Сондай-ақ тұрмыстық және отбасылық – некелік қарым-

қатынастарды бейнелейді. Қыз балалар қуыршақ, қызы мен анасы, қонақ күту т.б. 

ойындарды ойнайды. Қазақтар ерте заманнан бері ойында ағаштан, тастан, аңның сүйегінен  

жасалған құралдарды пайдаланды. Халық ойындарының алғашқы кезеңі еліктеу әрекетімен 

сипатталады. 

Халық ойындарында әзіл, қалжың, сықақ-көңіл көтерулер көп кездеседі және олар 

көңілді сәттермен өлең,жұмбақтармен, санамақтармен толықтырылады. Олар құнды ойын 

фольклорын құрайды және эстетикалық көркемді маңызын сақтайды. Қазақ халқының 

ұлттық ойындарында кездесетін диалогтар кейіпкерлердің әрекетін тікелей сипаттайды, 

бұл балалардың белсенді әрекетін керек етеді. Оның ережелерінде үлкен тәрбиелік мәні бар. 

Олар ойын барысын анықтап, іс-қимылды реттеп отырады. Ойын зейінділікті, 

ұстамдылықты, ойлылықты, зерделілікті, кеңістікте бағалай білуді, әрекет үйлесімділігін, 

өжеттілікті, тапқырлықты т.б. талап етеді. 

Мектеп жасына дейінгі балалар өміріне халық ойындарын нәтижелі түрде өткізудің 

негізгі шарты ойындық репертуарды білу және оны еркін меңгеру, сондай-ақ 

педагогикалық тұрғыда басшылық жасау әдістемесін меңгеру. 

Халықтық ойындардың тәрбиелік ықпал ету ауқымы оларды өткізуде белгілі  бір 

әдістемелік талаптарды қояды: 

- баланың ойын әрекетін ұйымдастыруда белгілі тәрбиелік  міндеттерді 

басшылыққа алу керек; 

- ойынды іріктеуде балалардың "ойындық тәжірибесін", денелік және 

интеллектуалды даярлығы мен қызығуларын  ескеру керек; 

- жаңа халық ойынын түсіндіре отырып ойын барысында баланы кенеттен ойын 

тексттерін алдын-ала жаттамай-ақ енгізуге болады; 
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- үлкен дене күшін талап ететін ойынды біршама бірқалыпты ойынмен 

алмастырып отыру керек; 

- бала ойын мазмұнына зейінін аудару, ойынға қатысушылардың жағымды-

эмоцияналды көңіл-күйлері мен өзара қарым-қатынастарын көтерелеп реттеп отыру керек; 

- ең басты міндет баланы белсенді және дербес ойлай білуге үйрету екендігін 

ұмытпау керек; 

- оңай ойындардан күрделі ойындарға біртіндеп көшу керектігін ұмытпау керек; 

- балалар тез шаршайтындығын ескере отырып оларға бірден бірнеше жаңа 

ойындарды айырбастау керек; 

- міндетті түрде олардың жеке сәттерін түсіндіріп көрсету керек. 

Сонымен, халық ойындары тәрбиенің басқа құралдарымен бірге жеке бастың 

қалыптасуының алғашқы кезеңдерінің бірі болып табылады. Халықтық педагогика, халық 

ойындары – даналықтың қазынасы педагогикалық халық ойлао олар – біздің рухани 

толығуымыздың қайнар көзі.  
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Президентіміз Егеменді еліміздің мектептері өзінің шәкірттерін кішкентай кезінен 

бастап ұжымдық еңбек етуге баулуға, еңбекке және еңбек адамдарына зор құрметпен 

қарауына іс жүзінде тәрбиелеуге тиіс екендігіне және мектептегі еңбектің орынды, қоғамға 

пайдалы болуын атап көрсетті. 

Осы айтылған мәселені іске асыруда мектеп жанындағы оқу-тәжірибе үлескісінің 

алатын орны ерекше. 

Мектеп үлескісі- ашық аспан астындағы жасыл зертхана себебі, мұнда практикалық 

сабақтар, тәжірибелер, бақылаулар жүргізілумен бірге, кейін жаңа сабақ өткенде оған 

қолданатын көрнекі құралдардың барлығы дерлік осы үлескіден жиналып алынады. 

Оқу-тәжірибе үлескісінің маңызы: а) биологиядан алған білімдерін кеңейте, 

тереңдете түседі; ә) өсімдіктердің өсуі мен дамуын басқару әдісі мен танысады; б) 

өсімдіктердің өсу жолын үйреніп еңбек етуге дағдыланады; в) өсімдіктердің биологиялық 

ерекшеліктерімен іс жүзінде танысады. 

Қазіргі рухани жаңғыру кезінде оқушыларға ауыл шаруашылық әліппесін танытып 

биология курсынан алған білімдерін тереңдетіп, өсіру, еңбек тәрбиесін беруде оқу-тәжірибе 

үлескісінің рөлі өте зор. 
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Оқу тәжірибе үлескісінің тәрбиелік мақсаты. 

1. Дүниетану, биология, химия, география пәндерінен алған білімдерін тереңдете 

түсу. 

2. Теориялық білімді практикалық жұмыспен тығыз байланыстыру. 

3. Табиғатқа, ауыл шаруашылығына деген сүйіспеншілікті арттырып, қызықтыра 

отырып табиғат байлықтарын сақтап екі еселендіру жұмыстарын дамыту. 

4. Өсімдіктерді өсіріп, оларға тәжірибе қою жұмыстарының ең қарапайым түрін 

үйрету. 

5. Еңбек тәрбиесін беру. 

6. Кәсіптік бағдар беріп болашақта өздеріне мамандық таңдап, алуға көмектесу. 

Оқу-тәжірибе үлескісін жоспарлау. 

Жергілікті жер жағдайына және оқушылардың жалпы санына байланысты үлескіге 

О,5 тен 5,О гектарға дейін жер көлемі беріледі. Мектеп үлескісіне жер таңдап алу кезінде 

оған күн көзі жақсы түсетін және судың оңайырақ жүретін жерін ыңғайлайды. Оқу-

тәжірибе улескісі мектепке жақын орналасуы тиіс. 

Онда орналасатын жұмыстардың жоспары мектептің оқу тәжірибе жұмысының 

құрамды бөлігі болып есептеледі. 

Жоспарлау кезінде жасалатын жолдардың ережеге сай болуын қадағалау керек, 

мысалы: 

1. Орталық жолдың ені – 1,5- 2 метр, 

2. Шеткі жолдардың ені -1-1,5 метр. 

3. Бөлімдердің арасындағы жолдардың ені- 2 метр. 

4. Жүйектердің арасындағы жолдың ені – 60-70 см. 

Үлескіге керек құрал-жабдықтар. 

1. Өлшеуіш рулеткалар, 

2. Кендір жіптер, 

3. Күректер, 

4. Ықшамды кетпендер, 

5. Тырмалар, 

6. Қазықтар ұзындығы 37-40 см. 

7. Шелектер. 

8. Бүрікпелі су құйғыштар. 

9. Ағаш тырмалар/ тұқым себу үшін керек/. 

10.Қол аралар. 

11.Балғалар. 

12.Балта. 

13.Қырыққыш / секатор/. 

14.Этикеткалар /ағаштан жасалады\. 

15.Носилкалар. 

16.Тыңайтқыштар / органикалық және минералды/. 

Оқу-тәжірибе үлескісінің бөлімдері 

Мектеп үлескісін - міндетті түрде еңбек тәрбиесінің бірінші буыны деп қарау керек. 

Сондықтан бағдарлама бойынша оқылатын өсімдіктер себілетіндіктен үлескіде 

төмендегідей бөлімдер болады: 

а) Дәндә дақылдар, бөлімі 

ә) Бақшалық дақылдар, бөлімі 

б) Жеміс-жидек ағаштар мен бұталар, бөлімі 

в) Сәндік өсімдіктер, бөлімі 

г) Өсімдіктер биологиясы, бөлімі 

д) Зоология бөлімі. 
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а) Дәнді дақылдар, бөлімі. 

Бұл бөлімге негізінен өндірістік міні зор мәнді, азықтық және техникалық өсімдіктер 

егіледі. Өсімдік бөлімі бағдарламасында көрсетілген ауылшаруашылық өсімдіктерінің 

биологиялық ерекшеліктері, оларды өсіру, тәжірибелер қою жұмыстарымен шұғылданады. 

Топырақтағы су мен минералды тұздарды барлық өсімдіктер бірдей мөлшерде қабылдай 

алмайтындықтан 7 танапты ауыспалы егісті қолданады. 

1-танап, бір жылдық бұршақ тұқымдастар, 

2-танап, күздік дақылдар, қара бидай, бидай, арпа, 

3-танап, жүгері, картоп, қызылша, 

4-танап, жаздық дақылдық бидай, арпа, сұлы, тары, қарақұмық, қызанақ, 

5-танап, майлы дақылдар күнбағыс, үпілмәлік, 

6-танап, техникалық дақылдар зығыр, қарасора. 

Ескерту; жергілікті жер жағдайына байланысты танаптар мен ондағы өсімдіктердің 

түрлерін өзгертуге болады. 

ә) Бақшалық өсімдіктер, бөлімі. 

Бұл бөлімді суға жақын жерге орналастырады. Алынатын өсімдіктерді: 

орамжапырақ, қызанақ көшеттерінен отырғызылса, қалғандары тұқымнан себіледі. 

б) Жеміс - жидек ағаштарымен бұталары 

Бұл бөлімге жер көлемі көбірек бөлінеді. Жергілікті жер жағдайында өсетін жеміс-

ағаштарымен жидектер отырғызылады, мысалы: алма ағашы, алмұрт ағашы, араларына 

қарақат, тұшала бұталары отырғызылады. 

Жиектеріне сүйекті жемісті ағаштардан шие, өрік, алхоры, шомырт отырғызылады. 

Сүйекті жемісті ағаштардың арасына таңқурай, құлпынай жидектерін отырғызуға болады. 

в) Сәндік гүлді өсімдіктер, бөлімі. 

Бұл бөлімді мектеп  ауласына кіргізе орналастырған жөн, себебі эстетикалық тәрбие 

беруде, табиғаттың әсем көріністерін білдіруде алатын орны ерекше. Алдымен әртүрлі 

пішін беріп гүлзарлар жасап алу керек, содан соң біржылдық, екіжылдық, көпжылдық 

гүлдерді тұқымдарынан және көшеттерінен отырғызады. 

Неғұрлым көпжылдықтарды отырғызса, соғұрлым тиімді болады. 

Мысалы: жауқазын, құртқашаш, лалагүл, гладиолус, георгин, хризантема, люпин, 

қалампыр, флокс, т.б. үлескінің шеттерін гүлді бұталармен қоршауға болады, мысалы 

мамыргүл, раушан, ақжұпар, мойыр, тобылғы. 

г) Өсімдіктер биологиясы 

Бұл өсімдіктің мақсаты: оқушыларда табиғатқа деген сүйспеншілік қалыптастырып 

оған мейрімділікпен қарап аялай, қорғай білуге тәрбиелеу. 

Бұл бөлімнен келешекте биология пәндерін оқытуда қолданатын табиғи обьектілерді 

жинап алу, зерханалық жұмыс жүргізгенде таратып беретін обьектілерді алу мүмкіндіктері 

туады. Бөлімді бірнеше бөлімшеге бөлуге болады: 

а) Жабайы өсімдіктерді отырғызу, мұны қоршаған орта табиғатымен жете танысуда 

мәні зор. 

ә) Дарвин алаңы, ол 4х9 шаршы метр жерді алады. Алаң жасау үшін топырақтың 

үстінгі бетінен қалыңдығын О,5 метр етіп топырақ алып, орнына 10см, қалыңдықта құм 

төсейді, 15 см. қарашірік, 25 см құм, осылайша белгілі бір жердің топырақ құрамын өзгертіп 

тәжірибе жүргізеді. 

б) Өсімдіктердің тамыр жүйесінің дамуын бақылау үшін ұзындығы 1-16 метр, 

көлденеңі – 40-50 сантиметр, биіктігі 10-15 сантиметр жәшік жасап, оның бақылайтын 

қабырғасына әйнек орнатады. Әйнек арқылы тамырдың жан-жаққа жайылып таралуын, 

тереңдікке енуін оңай бақылай алады. 

Бақылау үшін жапырақтары, сабақтары, гүлшоғырлары, гүлдері, жемістері, 

тұқымдары әр түрлі пішінді бірүйлі және екіүйлі өсімдіктердің жинақтамасын отырғызады. 

Әр түрлі тұқымдасқа жататын жергілікті жердегі жабайы өсімдіктерді отырғызу арқылы 

өсімдіктердің түрлі экологиялық жағдайына бейімделгіштігін бақылауға болады. 
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Оқу- тәжірибе үлескісі мектептің қасында болған жағдайда ғана зоология бөлімін 

құруға болады. 

Оқу-тәжірибе үлескісінде жүргізілетін бақылаулар  

және оның талдауы. 

1. Асбұршақтың дамуы мен түсіміне оның тұқымындағы қоректік қор заттарының 

әсері. 

2. Асқабақтың дамуы мен түсіміне тұқымды себу мерзімінің әсері. 

3. Сәбіздің дамуы мен түсіміне тыңайтқыштардың әсері. 

4. Орамжапырақтың дамуы мен түсіміне тыңайтқыштардың әсері. 

5. Қызанақтың дамуы мен түсіміне тыңайтқыштардың әсері. 

6. Картоптың дамуы мен түсіміне тыңайтқыштардың әсері. 

7. Суарудың орамжапырақтың дамуы мен түсіміне әсері. 

8. Сәбіздің дамуы мен түсіміне топырақты қопсытудың әсері. 

9. Сәбіздің дамуы мен түсіміне сиретудің әсері. 

10. Картоптың дамуына түптеудің әсері. 

11. Орамжапырақтың дамуын бақылау. 

12. Орамжапырақтардан көп тұқым алу үшін берілетін тыңайтқыштардың әсері. 

13. Қызанақтың дамуын бақылау. 

14. Бидайдың дамуы мен түсіміне себу әдісінің әсері. 

15. Жүгерінің дамуын бақылау. 

16. Қызылшаның тез өсуі мен түсіміне үстеп қоректендірудің әсері. 

17. Қалемшелердің мөлшеріне қарай қарақат түбінің дамуын бақылау. 

18. Жеміс-жидек ағаштарына бақылау. 

 

1.Асбұршақтың дамуы мен өніміне тұқымындағы қоректік қор заттарының 

әсері. 

Тәжірибені орындау үшін алдымен асбұршақтың ұсақ, орташа, ірі тұқымдарын 

таңдап алады. 

Неғұрлым тұқым ірі болса, соғұрлым ұрық жақсы қоректеніп әлді болады, өскін 

күшті дамиды, мұндай өскін ешқандай ауруға шалдықпай дамып көп өнім береді. Бұршақты 

себетін жердің топырағын тегістеп, тырмалап дайындаған соң оны үш жүйекке бөледі. 

Бірінші жүйекке ұсақ тұқым, екінші жүйекке орташа мөлшердегі тұқым, үшінші 

жүйекке ірі тұқымдарды себеді. 

Үш жүйеккеде алынатын тұқым саны бірдей болуы керек. 

Тәжірибенің барысын күнделікке мынандай ретпен толтырады. 

 
№ Бақылауда орындалатын   

жұмыстар 

Ірі тұқым Орташа тұқым Майда 

тұқым 

1 Себу мерзімі    

2 Өскіннің шығуы    

3 Гүл шанағының дамуы    

4 Гүлдей бастауы    

5 Пісе бастауы    

6 Сабақтың биіктігі /10сабақты 

өлшеп орташа мөлшерін алады\. 

   

7 Толық пісуі.    

8 Өнім жинау мерзімі.    

9 Түсімінің қортындысы. 

а\жүйектен алынған 

тұқымдардың салмағы. 

ә)сабағының салмағы 
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2. Асқабақтың дамуы мен түсіміне тұқымды себу мерзімінің әсері  
Тұқымды себу мерзімінің әсерін білу үшін екі жүйек дайындап оның біреуіне сәуір 

айының аяғында, екіншісіне мамырдың орта шенінде тұқым себеді. Суаруы, күтуі бірдей 
жағдайда жүргізіледі. 

3. Сәбіздің дамуы мен түсіміне себу мерзімінің әсері 
Сәбіз суыққа өте төзімді өсімдік. Бұл тәжірибені орындау үшін үлескіден үш жүйек 

дайындалады. Бірінші жүйекке қатар аралықтарын 20 см. қашықтықта қазан айының 
аяғында, тереңдігі 0,5-2,5 см., үшінші жүйекке мамыр айының ортасында себеді. Күту 
шаралары үш жүйекке бірдей жүргізіледі. 

Күтуі: а) қатар аралықтарының тереңдігі 3-5 см. етіп қопсыту; ә) шөптеу; б) сирету 
– алғашқы сиреткенде ара-қашықтығы 1-2 см. етеді, екінші сиреткенде 3-4 см. в) суару; г) 
органикалық және минералды тыңайтқыштармен тыңайту. Минералды тыңайтқыш алғаш 
берілсе –бір шелек суға 15 грамм аммиак силитрасы, 35 гр. Суперфосфат. 30 гр. Калий тұзы;  

д) зиянкестермен күрес; е) өнім жинау. 
Мақаланы қорыта келе: Соңғы жылдары педагогикалық университеттерде 

«5В0011300- Биология» мамандығы бойынша «Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінен 
өткізілетін оқу-дала практикасы қысқартылған. Бұрынғы оқу жылдарында болашақ биолог 
ұстаздар университет қабырғасында мектеп оқу-тәжірибе үлескісінде қандай жұмыстар 
жүргізу керек екенін азды – көпті үйреніп, дағдыланып кететін және ол мектеп жанындағы 
оқу-тәжірибе үлескісінде істелетін жұмыстардың бастамасы еді. 

Оқушыларға политехникалық білім беру үшін үлескіде тәжірибе жүргізе білудің 
үлкен маңызы бар. Ол оқушыларды шығармашылық ізденуге үйретеді, білімдерін 
кеңейтуді және практикалық жұмыстарға дағдыландырады, жергілікті шаруашылық үшін 
тікелей практикалық маңызы бар істерді шешуге қатыстырады, жергілікті шаруашылықтан 
тапсырмалар алып, мамандардың қатысуымен белгілі бір дақылдың өнімділігін арттыруға 
бағытталған тәжірибелер жүргізуге жәрдемдеседі. 

Жас ұрпақтың бойында еңбекке қызығушылықты, құмарлықты тәрбиелейді, 
болашақ еңбек жолын дұрыс таңдауға бағыт-бағдар береді. Табиғатқа, 
ауылшаруашылығына деген сүйіспеншілік арттырып, қызықтыра отырып Елімізде қазіргі 
таңда ауыл шаруашылық мамандары тапшылығын тілге тиек етіп айтылуда. Сондықтан 
жастарды еңбекке баулу өте қажет. Әрине жастардың бойында туған өлкенің табиғатын 
көркейту жұмыстарына жұмылдыру, табиғат байлықтарын сақтап екі еселендіру 
жұмыстарын дамытуда яғни экономикалық, экологиялық тәрбие беруде және оларды 
сапалы да, саналы да еңбек етуге әдеттендіру арқылы Егеменді еліміздің экономикалық 
байлығын арттырудың көзі болып табылады. 

Бірақ өкінішке орай, сонғы жылдары оқушылармен мектеп жанындағы оқу-тәжірибе 
үлескісінде экологиялық, биологиялық тәжірибелер, бақылаулар т.б. жүргізуге мүлдем 
көңіл бөлінбей келеді. Сондықтан осы мәселелерді ары қарай дамыту өзекті мәселелер бірі 
екені сөзсіз. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы формирования, 

функциионирования правового государства и его сущность. В  трудах западноевропейских 

ученых в лице Ш.Монтескье, И.Канта, Дж.Лока, Т.Джеферсона, Т.К.Велькера, Р. Фон 

Моля и других была разработана, основопологающая концепция правового государства. 

Правовое государство тесно взаимодействует с социальным государством, выражает 

интересы граждан по правовым аспектам, защищает конституционные права граждан. 

Ключевые слова: государство, правовое государство, право, власть, личность, 

свобода, социальное государство. 

 

Правовое государство – это такое государство, в котором его власть ограничена 

правом ( в котором выражается воля суверенного народа) и соблюдается верховенство 

закона. «Правовое государство является реальным воплощением идеи и принципов 

конституционализма» [1]. В его основе лежит стремление оградить личность от 

государственного произвола, насилия над совестью, тотальной опеки со стороны органов 

власти, гарантировать индивидуальную свободу и основополагающие права личности.  

Взаимоотношения между личностью и властью определяются в нем конституцией, 

утверждающей приоритет прав человека, которые не могут быть нарушены законами 

государства и его действиями. Для того, чтобы государство не превратилось по 

определению Гоббса в Левиафана, чудовище, господствующее над обществом, существует 

разделение властей. Независимый суд призван защищать примат права распространяемого 

на всех граждан, государственные и общественные институты. 

Идеи правового государства восходят к глубокой древности. О соотношении 

естественных прав человека и законов государства писали Аристотель и Цицерон. В 

древнем Риме возникли такие зачатки правовой государственности, как разделение властей. 

Однако в античности и средние века понятия общества и государства не разделялись. 

Концепция же правового государства в своих основных чертах сложилась в Новое 

время, особенно в эпоху Просвещения, в работах Дж. Локка, Ш. Монтескье, И. Канта, Т. 

Джефферсона и других теоретиков либерализма. Сам термин «правовое государство» 

окончательно утвердился в трудах немецких юристов ХIX в. Т. К. Велькера, Р. Фон Моля и 

других [2]. 

Обобщая опыт возникновения и развития различных правовых государств, можно 

выделить их следующие характерные признаки: 

1) наличие развитого гражданского общества; 

2) ограничение сферы деятельности правового государства охраной прав и свобод 

личности, общественного порядка, создание благоприятных условий для хозяйственной 

деятельности. 

3) мировоззренческий индивидуализм, ответственность каждого за собственное 

благополучие; 

4) правовое равенство всех граждан, приоритет прав человека над законами 

государства; 

5) всеобщность права, его распространение на всех граждан, все организации и 

учреждения, в том числе органы государственной власти; 
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6) суверенитет народа, конституционно-правовая регламентация государственного 

суверенитета. Это означает, что именно народ является конечным источником власти, 

государственный же суверенитет носит представительный характер; 

7) разделение законодательной, исполнительной и судебной властей государства, 

что не исключает единства их действий на основе процедур, предусмотренных 

конституцией, также определенного верховенства законодательной власти, не нарушающие 

конституцию, решения которой обязательны для всех; 

8) приоритет в государственном регулировании гражданских отношений метода 

запрета над методом дозволения. Это означает, что в правовом государстве по отношению 

к гражданам действует принцип: «Разрешено все то, что не запрещено законом». Метод же 

дозволения применяется здесь лишь по отношению к самому государству, которое обязано 

действовать в пределах дозволенного – формального зафиксированных полномочий;  

9) свобода и права других людей как единственный ограничитель свободы 

индивида. Правовое государство не создает абсолютной свободы личности. Свобода 

каждого кончается там, где нарушаются свободы других людей. 

Как видим, первым признаком правового государства является сформировавшееся 

гражданское общество. В тесной взаимосвязи с правовым государством находится 

социальное государство. 

Утверждение правового государства явилось важным этапом в расширении свободы 

индивида и общества. Его создатели полагали, что обеспечение каждому негативной 

свободы (свободы от ограничений) и поощрение конкуренции пойдут на пользу всем, 

сделают частную собственность доступной для каждого, максимизируют индивидуальную 

ответственность, инициативу и приведут в конечном счете к всеобщему благополучию. 

Однако этого не произошло. Провозглашённые в правовом государстве индивидуальная 

свобода, равноправие и невмешательство государства в дела гражданского общества не 

препятствовали монополизации экономики и ее периодическим кризисам, жестокой 

эксплуатации, обострению социального неравенства и классовой борьбы. «Глубокое 

фактическое неравенство обесценивало формальное равноправие граждан, превращало 

использование конституционных прав в привилегию имущих классов» [3]. 

Конструктивным ответом на несовершенство правового государства в его 

классическом либеральном варианте, а также на неудавшуюся попытку административного 

социализма обеспечить каждому материальную свободу и установить в обществе 

социальную справедливость и равенство явились теория и практика социального 

государства или государства всеобщего благоденствия. 

Социальное государство – это государство, стремящееся к обеспечению каждому 

гражданину «достойных» условий существования, социальной защищенности, соучастия в 

управлении производством а в идеале – примерно одинаковых жизненных шансов, 

возможностей для самореализации личности в обществе. Деятельность такого государства 

направлено на всеобщее благо, утверждение в обществе социальной справедливости. Оно 

сглаживает имущественное и иное социальное неравенство, помогает слабым и 

обездоленным, заботится о предоставлении каждому работы или иного источника 

существования, о сохранении мира в обществе.  

Истоки социального государства восходят к далекому прошлому. Еще в древности 

многие правители заботились о наиболее бедных граждан. Однако основное бремя на 

семьях заботы о бедных лежало в то время на семьях и общинах. Индустриализация, 

урбанизация и индивидуализация общества разрушили традиционные формы социального 

обеспечения, обострили социальные противоречия и классовую борьбу. Решение этого 

вопроса потребовало резкого расширения объектов социальной политики и превращения ее 

в одно из ведущих направлений деятельности государства.  В результате этого примерно в 

60-е годы ХХ века и возникли социальные государства. Их необходимой материальной 

предпосылкой явился высокий уровень экономического развития ведущих стран Запада, 

позволяющий обеспечить прожиточный минимум каждому нуждающемуся.  
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Деятельность современного социального государства весьма разнообразно. Оно 

занимается перераспределением национального дохода в пользу наименее обеспеченных 

слоев населения, политикой занятости и охраной прав работника на предприятии, 

социальным страхованием, поддержкой семьи и материнства, заботой о безработных, 

престарелых, молодежи, развитием доступного для всех образования, здравоохранения, 

культуры, спорта и т.д. В конституции Республики Казахстан, в статье первой говорится: 

«Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и 

социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, 

права и свободы» [4]. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются важные вопросы становления и развития 

политической системы Республики Казахстан. Политическая система сотражает 

многообразие интересов различных социальных групп, охватывает всю политическую 

сферу общественной жизни, обеспечивает целостность функционирования и связи с 

другими сферами общественной жизни. Теория политических систем возникла в 50-60 

годы ХХ века. Общепризнанными основоположниками этой теории являются 

американские политологи Д. Истон и Г. Алмонд. Переход от тотолитарного режима к 

демократии в Казахстане, как и в других, бывших союзных республиках проходил в 

сложных условиях.  

Ключевые слова: политика, политическая система, общество, демократия, 

функция, государство. 

Любое явление относительно сложное по своей структуре, способное 

функционировать и развиваться как целое, можно рассматривать как систему. 

Система состоит из множества частей и элементов. Части иерархически 

взаимосвязаны и составляют единое целое. Система имеет границы. Функционирование 

системы состоит из трех циклов: а) ввод; б) преобразование; в) вывод. 

Общество можно охарактеризовать как отдельную систему. Общество – это целая 

социальная система, функционирующая и развивающаяся на основе обьективных законов. 

Политическая система распологает определенным уровнем самостоятельности, 

автономностей. Она отражает многообразие интересов различных социальных групп, 

охватывает всю политическую сферу общественной жизни, обеспечивает целостность 

функционирования и связи с другими сферами общественной жизни. 
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Теория политических систем возникла в 50-60-е годы прошлого века. 

Общепризнанными основоположниками этой теории являются американские политологи 

Д. Истон и Г.Алмонд. В книгах „Политигеская система“(1953), „Системный анализ 

политической жизни “ (1965). Д. Истон заложил основу теории политической системы. В 

его трактовке политическая система подобна развивающемуся и саморегулирующемуся 

организму, реагирующему на поступающие импульсы извне. Эта система состоит из 

многих частей, образующих единое целое, имеет определенные границы, отделяющие ее от 

среды.  

В двухтомной книге «Эволюция политической системы Казахстана» авторы 

подчёркивают “Одним из важнейших вопросов научного осмысления происходящих 

событий является периодизация политического процесса в стране”. [1] 

Исходя из этого, рассмотрим трансформацию политической системы Казахстана на 

примере некоторых институтов.  

Важным историческим и политическим актом было провозглашение независимости 

Республики Казахстана 16 декабря 1991 года. В это время Республика находилась на первой 

решающий фазе перехода, которая предполагает фундаментальное изменение прежних 

политических и экономических процессов, а ее успех- необходимые условия для 

реализации последующих задач. 

На этой фазе в Казахстане была создана новая политическая система: приняты 

первая и вторая Конституции, новая система выборов, проведены президентские и 

парламентские выборы, начали формироваться и функционировать демократические 

политические институты, новая политическая элита. Все это способствует проникновению 

в общество демократических процессов, институционализации демократии. 

Причинами распада СССР, образование независимого Казахстана являются 

объективные и субъективные факторы (экономические, социальные, политические, 

идеологические и др.). В концентрированной форме они появились в тоталитаркой системе 

СССР. 

Данной системе был характерен абсолютный контроль государства над всеми 

сферами общественной жизни, полное подчинение человека политической власти и 

господствующей идеологии. 

Н. Назарбаев в книге «На пороге XXI века» отмечает три причины распада СССР: 

гонка вооружений, растущее технологическое отставание экономики, ошибочная 

национальная политика [2] 

Если конкретизировать, то можно выявить и ряд других частных причин. А каково 

общая причина, послуживщая основой для всех частных причин? Очевидно, главной общей 

причиной распада стала нежизнеспособность, бесперспективность социализма как 

общественного строя, то, что Россия в 1917 г сошла с пути развития мировой цивилизации, 

по которой шли нынешние развитые демократические государства мира. И только через 70 

с лишним лет в бывших союзных республиках делаются первые шаги на пути к демократии 

и цивилизации. 

  Последствия функционирования тоталитарного режима в Казахстане 

общеизвестно. Укажем некоторые из них: 

-превращение Казахстана в послушный объект управления и эксплуатации; 

-превращение экономики республики в сырьевой придаток экономики страны; 

-кризис экономики; 

-русификация коренной нации; 

-кризис системы управления общества. 

  Становление государственной независимости Казахстана началось ещё до распада 

СССР. Так 24 апреля 1990г. Верховным Советом республики был принят закон, Об 

учрожденим поста Президента," положивший начало формированию президентской формы 

правления. Первого декабря этого же года был избран первый Президент Казахстана. А 25 
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октября 1990 г была обнародована, Декларация о государственном суверенитете Казахской 

ССД", имеющая нормативный, правовой характер. 

В этом документе впервые говорится о национальной государственности: В  статье 

2 записано, что ,,Казахская ССР принимает меры по охране, защите и укреплению 

национальной государственности"[3]. Впервые был провозглашён принцип разделения 

властей. Республика получила право приостанавливать на своей территории действие 

закона СССР, нарушающего суверенные права и Конституцию Казахстана. Экономика 

республики в основном обособлялась от экономики СССР. И, наконец, Казахская ССР 

наделялась правом самостоятельно выступать субъектом международных отношений. 

20 ноября 1990 г. был принят закон о совершенствовании структуры 

государственной власти и управления. В Конституцию были внесены положения о том , что 

Президент является главой государства и исполнительной власти. 10 декабря 1991г. принят 

закон «Об изменении наименования Казахской ССР», Казахская ССР была переименована 

в Республику Казахстан. 

Таким образом, еще за год до провозглашения независимости (16 декабря 1991г.) в 

Казахстане были приняты акты конституционного характера, которые приостановили 

действие основных положений Конституции СССР и положили начало независимому 

развитию республики. 

Документом, официально провозгласившим независимость, был конституционный 

закон “О государственной  независимости Республики Казахстан” от 16 декабря  1991г. 

Этим самым Казахстан вошел в мировое сообщество как самостоятельное государство. В 

законе закреплены элементы, присущие независимому государству: единое гражданство, 

территориальная обособленность, самостоятельная экономическая система, наличие 

собственных вооруженных сил.  

Декларация о государственном суверенитете и конституционный закон о 

государственной независимости стали основой первой Конституции независимой 

Республики Казахстан. Конституции Казахстана 1993 и 1995 годов явились важнейшими 

этапами становления, развития независимой Республики Казахстан. 

 Структурными элементами политической системы Республики Казахстан являются 

государство, политические партии, политическая идеология, средства массовой 

информации (СМИ), Главным из них является государство. 

В Конституции установлено, что Казахстан является демократической республикой 

с президентской формой правления. Президент является главой государства, его высшим 

должностным лицом, определяющим основные направления внутренней и внешней 

политики страны. [4] 

Президент Казахстана стоит над обществом, над партиями, парламентом и всеми 

институтами власти, координируя и направляя их деятельность. 

Государство Казахстана провозглашается социальным. Социальное государство-это 

демократическое государство, в центре политики которого стоит человек, его жизнь, права 

и свободы; государство, заботящееся о повышении материальной и духовной жизни люди, 

развивающее экономику, систему образования и здравоохранения, борющееся с 

безработицей, преступностью. 

В новый Конституции 1995 года Казахстан впервые определяется как правовое 

государство. Правовое государство- это демократическая, конституционная форма 

организации государственной власти и жизни гражданского общества на основе принципа 

верховенства закона, равенства и ответственности всех перед законом, государство, 

обеспечивающее реальную защиту интересов , прав и свобод граждан. 

Другим важным элементом политической системы Казахстана являются 

политические партии. Политические партии являются посредниками между государством 

и гражданским обществом. Наличие партий, их участие в политической жизни является 

важнейшим признаком демокративности  политического режима. 
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Сегодня в Казахстане есть партии, но нет сильной, авторитетной опозиции, 

политически грамотной, демократической политической элиты. Ныне существующие 

политические партии была созданы под контролем власти. 

Принятие Закона Республики Казахстан «О политических партиях» несомненно 

является важным шагом в трансформаций политической системы. Казахстан вступил на 

новую ступень своего политического развития, когда на смену множеству мелких партии 

должны прийти более крупные партии, представляющие все цвета политического спектра 

сегодняшнего общества. 

Важным структурным элементом политической системы общества является 

политическая идеология. Идеология - это теоретическое сознание индивида, класса, нации, 

система политических, правовых, философских, нравственных и других идей и взглядов с 

помощью которых определяется отношения людей к окружающей действительности, это 

программное мышление, способствующее осознанию своего места и роли в обществе, 

закреплению и изменению существующего общественно-политического строя. 

 В Конституции Казахстана 1995 года признаются «идеологическое и политическое 

многообразия» (ст.15 п. 1), что означает отказ от монополии на истину и идейного 

единообразия. 

Следует иметь ввиду, что в мире не одно государство не обходится без 

общепринятой идеологии. Поэтому деидеологизация означает лишь отказ от монополии 

идеологии одной партии, социальной группы. Общей идеологии государства должна быть 

идеология, наиболее правильно и полно отражающая интересы общества, цели и задачи 

государства, система идей, выработанная на основе цивилизованный идеологической 

борьбы различных партий, классов, общественных организаций и движений. 

Общепринятая идеология должна основываться на общечеловеческих материальных и 

духовных ценностях, воспитывать гражданскую ответственность и патриотизм. 
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Балалардың мектептегі  оқуға даярлығы жайындағы мәселені ең алғаш peт қойған 

К.Д.Ушинский болатын. Ол өзінің «Ана тілін» оқытудағы нұсқауларында "Оқытуды 

бастаудың мезгілі" деп аталатын арнайы тарау арнаған. Онда ата-аналар мен педагогтарға 

ескертіп былай дейді. "Баланың мүмкіншілігі болмайынша методикалық оқытуды 

бастамаңдар". Сөздерді нашар айту, үзіп-созып және байланыстыра алмай сөйлеу, баяу 

игеруі, зейінінің нашарлығы т.б. баланың осындай ерекшеліктерін ол мезгілсіз оқытудың 

нышандары ретінде атап көрсетті. 

К.Д.Ушинский өз еңбегінде былай деп жазған: "Ұстаз дәрігер тәрізді, мынаны 

ұмытпасын, ол адамға өмірлік күш бере алмайды, тек күштердің дұрыс дамуының 

кедергілерін жояды және зиянды тамақтың орнына пайдалы, таза тамақ ұсынады. 
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Сонымен бірге XІX ғасырдың соңында XX ғасырдың басында білім қоры мен түсінігі бар 

баланы мектептегі оқуға даяр деп есептеген. Баланың мектептегі оқуға даярлығын 

анықтаған кезде мектеп жағынан талаптарды белгілеп, қисынын мазмұндап және осы 

талаптарға байланысты баланың білімі сәйкес келуіне қорытынды жасалады. Осы 

міндеттерді шешу барысында, ғалымдар, келешекте баланың мектептегі оқуға даярлығын 

түрлі аспектілерде қарау керек екенін ұсынды [1, 158 б]. 

Жеті жасар баланың дағдарысына байланысты Л.С.Выготский (1984) мектептегі 

оқуға даярлық мәселесіне жаңа көзқараспен келді. Оның пікірі бойынша, баланың 

мектептегі оқуға даярлығында негізі білім қорының мөлшері мен түсінігі емес, 

балалардың таным процесінің даму деңгейінен білінетін психологиялық әрекеттің жаңа 

сапасы, балалардың жаңадан пайда болған қатынастары мен байланыстарының 

өзгерілуін, талдап қорыту жүйесінде пайда болуын, психологиялық негізде қайта құруын 

мәлімдейді. Сезім өрісінде бұл өзгерістер бұрыннан бар әсерленушілігін талдап қорытып 

және өзінің жеке басының эмоциялық әсерленушілігінен басқа да қылықтарымен 

бейімделіп біліне бастайды. Интелектуалдық дамуы жағынан бұл өзгеріс, қоршаған 

ортадағы заттар мен құбылыстардың лайықты санаттарына талдау жасап, қорыту және 

бейімделу нәтижесінде көрінеді. 

Мектепке дейінгі жастағы балаларды, мектептегі оқуға даярлау мәселелерін 

Л.С.Выготский, А.И.Леонтьев, Л.И.Божович, Л.В.Запорожец, Д.В.Эльконин, Л.А.Венгер 

жөне т.б. психологтар, өз еңбектерінде зерттеп, анықтап, әр түрлі түсініктемелер берді. 

Мысалы, 40-жылдардың соңында А.Н.Леонтъевтің басшылык етуімен балаларды 

мектептегі оқуға психологиялық даярлығын анықтауға бағытталған зерттеулер жүргізілді. 

Соның қорытындысы ретінде 1948 жылы А.Н.Леонтъев ең алғаш peт "балалардың 

мектептегі оқуға психологиялық даярлығы" деген түсінікті анықтады. Сонымен қоса 

мектептегі оқуға психологиялық даярлығының ең мәндісінің бірі - бала өзінің жеке 

басының дамуын, бейімделуін, қалыптасуын меңгеретінін, "Баланың мектептегі оқуға 

психологиялық даярлығы" және бала өзінің жеке басын меңгеру мүмкіншілігінің дамуы 

осы кезең болып табылатынын айтты. 

Сонымен қатар, балалардың мектептегі оқуға даярлығын дәлелдеу мәселесін және 

олардың рөлі мен орнын Л.И.Божович және оның әріптестері (Л.И.Божович, Г.Морозова, 

Л.С.Славина, және т.б.) бірқатар зерттеулерінде ұсынды. Мектеп жасына дейінгі жоғарғы 

топ балаларының жеке басының дамуына маңызды әсер ететін әрекеттің құрамындағы оқу 

мотивтері негізгі орын алатынына зерттеулер арқылы корытындылар туып отыр. Бұл 

мотивтердің алдын-ала пайда болуына себепкер болып отырғаны, бір жағынан мектеп 

жасына дейінгі кезеңнің соңында жалпы бейімділігінің қалыптасуы, оқушы атануы және 

ақыл ойының белсенді дамуы. Бейімделу қажеттілігінің пайда болуы, өзінің түрткі 

болатын міндетті ісін саналы түрде жүзеге асырылуы, мектеп жасына дейінгі балалардың 

мотивациялық аясындағы сапалы жаңалықтың пайда болуы [2, 78 б]. 

Л.И.Божовичтің пікірі бойынша мектептегі оқуға даярлықтың маңызды 

жағдайларының бірі, баланың ойларына сәйкес әрекеттеріне түрткі болатын мотивтердің 

иерархизациясымен бірге олардың  жаңа түрлерінің пайда болуы.  

50-жылдары психология ғылымында төменгі сынып окушыларының 

психологиясына арналған көптеген материалдар басылып шықты, онда ең алдымен 

мектептің талаптары жағынан мектепте оқуға даярлығы қарастырылды.  

Балалардың мектептегі оқуға даярлығы жайында А.А.Люблинская былай деп 

жазды: ол жеті жастағы балаларда күрделі және әр алуан жүйке жүйесінің байланысы мен 

барлық ассоциациялардың құрылуы болып табылады. Соның негізінде бірінші сынып 

мұғалімі өзінің оқу-тәрбие жұмысын дайындайды.  

Авторлар, баланың мектептегі  оқуға даярлығы  мен мектептегі оқуға қажетті жеке 

басының қасиеттері, білімі, ептілігі, бейімділігі және дағдыларының жиындығы жайлы 

60-70-жылдардағы зертеулерінде кеңінен ұсынды.  

В.С. Мухинаның пікірі бойынша мектептегі оқуға даярлық түсінігіне баланың 
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қасиеттерінің жиындығын жатқызды, яғни оқуға бейімділігінің қалыптасуын, оқу 

тапсырмаларының мағынасын түсінуін, олардың практикалық тапсырмалардан 

айырмашылығын, әрекеттерін, орындаудағы тәсілдерді жете түсінуін жөне өзін-өзі 

бағалаудағы, тексерудегі дағдылары қалыптастырылатынын  айтты. 

60-жылдардағы    байқалған    бастауыш   сыныптардағы оқытудың міндеттері мен 

мазмұнын қайта қарау жайындағы ойларды жүйелендіру мен жалпылауды арттыру, яғни 

оқу материалдарын ғалымдандыру, баланың мектептегі оқуға дайындығын қалыптастыру 

мәселесін зерттеп дайындауда жаңа кезең басталды. (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 1966). 

Барлық мектепке дейінгі кезеңде, баланың ақыл-ойында үлкен- өзгерістердің 

болуы жайлы П.Я.Поддьяковтың көптеген жұмыстарында жарияланған. Онда баланың 

ойлау формалары айқындалып, таным әрекетінің жалпы алға басуы дәлелденді және 

мектепке дейінгі жоғарғы топтағы балалардың болмысты тануынан турадан жанамаға 

ауысуы көрсетілген және ойлаудың жоғарғы формасының дамуы, түсінік интелектісіне 

табысты ауысуын мәлімдейді [3, 458 б]. 

Көптеген зерттеулер, балаларда түсініктердің қалыптасу мәселелерін қарастыруға 

арналған. Бұл түрғыдан ең маңыздысы П.Я. Гальпериннің жұмыстары. Ол эксперимент 

аркылы мектепке дейінгі балаларда абстракциялық ойлаудың формаларын түсіну оңай 

екенін, яғни түсіну кезіндегі ойлауды көрсетті. Сонымен бірге балаларда ойлау 

формасының алдын ала түсіну қажеттілігі белгіленді. Оқудың мазмұнын толық талдау, 

психологиялық даярлық жайында түпкілікті одан әрі дәлелдеуге мүмкіндік берді, сондай-

ақ оның мынадай бөлімдері белгіленіп, бағыт берілген әрекет тәсілін, ережелерін сақтау 

ептілігі мен үлкендердің кеңесін жүйелі орындау ептілігі зерттелді. 

Онда, Венгер А.А. және басқа да ғалымдардың зерттеулері, көрнекі заттардың 

үлгілері негізінде мектеп жасына дейінгі балаларды оқытуда ерекше маңызды рөл 

атқаратынын, олардың шындықты жалпыдай тануын көрсетуге мүмкіндік берді. 

70-жылдардағы ғылыми зерттеулердің ішіндегі ең аз зерттелген мәселердің бірі, 

баланың мектептегі оқуға даярлығы және айналасындағылармен ерекше қарым-қатынасы, 

оқушылар мен ұстаздардың арасындағы, сонымен бірге, сыныптағы оқушылар 

арасындағы қарым-қатынасы, олардың оқудағы табыстары мен басты өлшемдерін 

қалыптастырады. 

Коломинский Я.Л. өз еңбектерінде балалардың мектептегі оқуға даярлығы 

түсінігіне жаңа параметрді енгізуді ұсынды, «Балалар қоғамы мен ересектер қоғамының» 

арасындағы жаңадан пайда болған ара қатынасымен байланысты "әлеуметтік-

психологиялық даярлық" баланың ұжымдағы өзгерген жағдайымен (бала бақшада ол 

жоғарғы топтарда, ал мектепте төменгі сыныптарда болады) катынасын анықтады, 

мысалы, құрбыларынен қатынасы баланың үлгеріміне байланысы жаңа белгілер 

жүйесінің пайда болуына байланысты, яғни баланың әлеуметтік-психологиялық 

мәртебесінің өзгеруін анықтайтынын айтты. 

Балалар әрекеті ересектер белсенділігінен бөлектенбей, керісінше жеке әрекеті 

кооперациямен араласып істеуге айналдыратын әр кездегі қатынаста болады. Балалар 

үшін қарым-қатынас олардың психикалық дамуының маңызды қайнар көзі және бала 

санасының мағынасын сапаландыруда маңызды рөл атқаратыны ғана емес, сонымен бірге 

ерекше адамдар процесінің жоғарғы құрылысының жанамалылығын анықтайды [4, 324 б].  

Бірқатар авторлар, Маркова Т.А., Сокин Ф.А. және т.б. балалардың жеке 

басындағы психологиялық негізгі ерекшелік - ол оқуға психологиялық даярлығының 

болуы деп есептейді жөне оның балалардың жаңа мектеп шартында жүйелі оқуды бастау 

үшін жеткілікті болатынын айтты. Алдын ала болатын осындай жағдайларға ғалымдар 

мыналарды жатқызды: олардың оқушы болу ықыласын, маңызды әрекеттерді орындауын, 

оқуды бала ерік-жігер қасиетінің дамуының жеткілікті дәрежесін, кейбір арнайы білімдер 

мен дағдыларды игеруді және окып, жаза білуін, санауды, математикалық есептерді 

шығаруды, баланың таным әрекеттерінің және танымдық қызығушылығының даму 

дәрежесін, сонымен бірге ойлау қабілеттері, мекептегі оқуға ұсынылған жоғарғы 
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талаптарға сай болуын, сөйлеудің дамуын, айналасындағыларға байланыстырып, 

жүйелендіріп және түсінікті етіп, заттарды, суреттерді, окиғаларды және т.б. игеріп алу 

ептілігін, баланың жалпы әрекетке кірісуін, сынып ұжымына үйренуін және сыныпта өз 

орнын таба алатын баланың жеке басының   қасиеттерін (жүріс-тұрысының әлеуметтік 

түрткілерін, жүріс-тұрысын игеру ережелерін және т.б.) жатқызды. Жоғарыда аталғандай, 

балалардың мектептегі оқуға психологиялық даярлығын отбасында қалай қалыптастыру 

жөнінде ата-аналарға арнап кеңестер де берілді. Бұл біздің пікірімізше, осындай 

зерттеулердің практикалық кұнын жоғарылатады. 

70-80 жылдардың басында өткізілген бірқатар зерттеулерде мектептегі оқуға 

даярлықты қалыптастыру жолдарының бірі ретінде, мектеп жасына дейінгі жоғарғы 

топтардың балаларын болашақ оқу әрекетінің элементтерін оқытуға талаптар ұсынылды 

және бұл оқытудың бағдарламасы баяндалды. Э.С.Комарованың еңбектерінде, сурет салу, 

жапсыру, аппликация және т.б. әртүрлі сабақтарда арнайы оқыту ұйымдастырылса, онда 

балаларда оқу әрекетінің кейбір элементтерін қалыптастыруға болатындығын: нұсқауды 

таңдауды және орындау ептілігін, үлгіге қарап іс істеуді, өзінің жұмысын және басқа 

балалардың жұмысын бағалауды және т.б. атап көрсетті. 

О.А.Анищенко мектепке дейінгі жоғарғы топтағы балалардың оқу әрекетін алдын-

ала қалыптастыру жағдайын талдап шыққаннан кейін, мектепке психологиялық 

дайындықтың ерекше ықпалын ұсынды және автор мектепке дейінгі оқу әрекетін алдын 

ала ұйымдастырудың ең маңыздысы ретінде, балаларға бірнеше практикалық және 

танымдық тапсырмаларды орындау бағытында, балалардың жалпы әрекеттерді игеріп 

алуы мен іске асыру ептілігін және оларды орындау барысында бақылап жүргізу қабілетін 

белгіледі. 

Сонымен, 80-жылдың басында Д.Б.Эльконин (1978, 1981) В.В.Давыдов (1970, 

1972), А.В.Запорожец (1977), А.Л.Венгер (1978, 1980) және В.С.Мухинаның (1974, 1976) 

еңбектерінің арқасында көптеген эксперименталдық зерттеулер мен тексерулердің 

негізінде мектептегі оқуға психологиялық даярлықтың мазмұнына, біршама, тұтас жүйелі 

теориялық түсініктер айтылды. Осы түсініктерге сәйкес психологиялық даярлықты, 

балалардың жалпы даму деңгейінің жетістіктерін және дағдыларының қалыптасуын, 

балалардың мектептегі жетістікке жету мүмкіншілігінің қандай да бір үйлесімділігін 

жасау немесе мотивациялық зияттылық жеке бастық және қатынастық даярлығын, 

сонымен бірге оқу  әрекетіне алдын ала қалыптастыруды ойластырды [5, 96 б]. 

80-жылдың басында жалпы білім беретін кәсіптік мектеп реформасының 

талаптарына байланысты, халыктық білім жүйесі айрықша кезеңді бастан өткізді. 

Реформа барысында экономикалық, әлеуметтік және педагогикалық тұрғыдан біраз 

шараларды іске асыру керек болды. Осындай шаралардың бірі, балаларды алты жасынан 

бастап мектепте оқытуға бастау болды. Осыған байланысты тәрбиешілер мен мұғалімдср 

алдында тек психологиялық мәселелерді ғана емес, сонымен бірге алты жастағы 

балаларды мектепте жүйелі оқытуға функционалдық даярлығын да зерттеуге және 

бірқатар сұрақтарға ғылыми түрғыдан жауап алу керектігін: алты жастағы балалардың 

психикасының дамуына және денсаулығына, жүйелі оқыту қалай әсер ететіндігіне, бұл 

жастағы балаларға дамытып оқыту және тәрбиелеу теориясын қалай іске асыруға 

болатындығына, балалардың даралық және психофункционалдық ерекшеліктеріне 

байланысты оқу-тәрбие барысында қандай әдістерді қолдануға болатындығы туралы 

мәселелер қарастырылды. Міне, бұл мәселелер соңғы отыз жыл бойы көптеген 

зерттеулердің мақсаты болды. Дүниежүзілік практика балаларды алты жастан бастап 

оқытудың пайдалы екенін растады және алты жастағы балаларға тән білуге құмарлығы 

белгілі жүйемен қанағаттанып, және олардың дамуы қарқынды түрде жүре бастайды. 

Жаңа зертеулерде, бала алты жасқа таман және ересек жаста болатын зияттылық 

деңгейдің 2/3 бөлігіне жететіндігін дәлелдеді [6, 685 б]. 

Бүкіл халыққа білім беру жүйесінде мектеп реформасын жүргізуді бастағанда 

балаларды алты жастан бастап оқытуды жаңалыққа жатқызбағанын белгілеу қажет. 
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Мектептердегі дайындық сыныптарда алты жастағы балаларды білім негіздеріне оқытуға 

эксперимент жұмыстары өткізіліп, қорытындысы мынаны көрсетті: "алты жасар 

балаларды" оқыту барысында оқу-тәрбие жұмысы дұрыс ұйындастырылған болса және 

олардың жас ерекшеліктері есепке алынған болса, онда балалардың жүйке жүйесіне оқыту 

теріс әсер етпейді. Қазіргі балаларда жасына қарай таным мүмкіншіліктері белгілі болса 

да,  алты  жастағы балалардың фукционалдық жағдайын зерттегенде, жүйелі мектеп 

тапсырмаларын орындау үшін өте үлкен зейін қоя білуіне талап ететін туралы қорытынды 

жасалды. 
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Берілген мақалада ғылыми-теориялық зерттеулер мен практикалық тәжірибені 

талдау негізінде дамуында ерекше қажеттіліктері бар балаларға инклюзивті білім беруді 

ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық шарттары белгіленген. Атап айтқанда, 

оларға жататындар: инклюзивті орта, мектепке бармайтын балаларды және олардың 

ата-аналарын білім беру ортасына кіріктіру арқылы білім алуға деген қолжетімділікті 

қамтамасыз ету арқылы оқыту мен тәрбиелеу мақсаттарына сәйкестігін саналы ұғыну,  

жүйелі оқытумен инклюзивті білім беруде тиісті персоналдың болуы; ақыл-ақыл-ой және 

дене дамуын түзетуге мұқтаж оқушыларды психологиялық-педагогикалық қолдауды 

ұйымдастыру; материалдық-техникалық жасақтау. 

Түйін сөздер: инклюзия, инклюзивті білім беру; психофизикалық дамуды түзетуді 

талап ететін балалар. 

Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістер, 

қоғамдық сананың гуманистік сипаты дамуында ерекше қажеттіліктері бар балаларға деген 

қатынасты өзгертеді. Мемлекеттік саясаттың басым міндеттерінің бірі аталған санаттағы 

балалардың толыққанды білім алуына, олардың әл-ауқаты мен денсаулығына адекватты 

жағдай жасау болып табылады. Қазіргі заманғы білім беру жүйесін дамытудың өзекті 

мәселесі ретінде, алуан түрлі психофизикалық бұзылыстары бар балалардың және олардың 

дені сау құрдастарымен бірлесіп өмір сүруін қамтитын инклюзивті білім беру алынады. 

Алайда, тәжірибе көрсеткендей, біздің елімізде негізінен инклюзивті білім берудің 

стихиялық сипаты болады, сондықтан ол құрамдас бөліктерінің ғылыми-теориялық 

негіздерін құрастыруды талап етеді. Себебі, мектептегі оқу  жасында баланың болашақ оқу 

іс-әрекетінің алғышарттарының негіздері қаланады, бала мәдени дағдылар мен 

қабілеттілікті белсенді түрде меңгереді, оның танымдық мүмкіндіктері белсенді дамуы 
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жүзеге асады. Сондықтан, инклюзивті білім берудің психологиялық-педагогикалық 

шарттарын, формаларын, әдістерін және принциптерін ғылыми тұрғыда негіздейтін және 

психофизикалық кемістіктерді азайтуға немесе жоюға ықпал ететін іргелі  зерттеулер 

қажет. 

Қазіргі заманғы зерттеулер мен жарияланымдарды талдау, бірлескен оқыту мен 

дамытудың ең маңызды және тиімді кезеңі ретінде мектептегі жас кезеңі екендігін 

көрсетеді, себебі белгілі сенсорлы немесе интеллектуалды бұзылыстардың салдарын 

жоюдың, оңалту процесіне ата-аналарды ендіру мен отбасындағы баланың өмірін қалпына 

келтіру арқылы дені сау қатарластарының ортасындағы ерекше ұстанымын 

қалыптастыруды болдырмаудың бірегей мүмкіндігі болады. 

Атап айтқанда, бастауыш мектеп кезеңінде балалардың мүмкіндіктері шектелген 

қатарластарына байланысты ешқандай қате түсініктері болмайды (бұл қате түсініктерді 

олар ересектерден меңгереді). Олардың дене және психикалық кемшіліктерге, сондай-ақ 

басқа адамдардың жеке-дара ерекшеліктеріне (көздің, шаштың түсі, дауыс бояуы және т.б.) 

қатынасын тәрбиелеу оңай.  Бұдан басқа, психофизикалық дамуын түзетуді қажет ететін 

кіші мектеп жасындағы балалардың дамуының белгілі жағдайында, олар  дені сау 

қатарластарының даму деңгейіне теңестірілуі немесе жақындауы мүмкін және 

қолданыстағы қазіргі білім беру жүйесінің шеңберінде осы процесті басқаруға болады. 

Соңғы уақытта мектептегі инклюзивті білім беру мәселелерін қарастыратын 

зерттеулердің саны артуды (Р.А.Сүлейменова, А.Т.Искакова, З.А.Мовкебаева, Г.З.Закаева, 

А.Б.Айтбаева, А.А.Байтұрсынов және т.б.). Е. М.Калининаның жұмысында 

психофизикалық дамуында бұзылыстары бар мектеп жасында инклюзивті білім беру, 

балалардың жеке-дара мүмкіндіктері мен білім беру қажеттіліктеріне сәйкес өмірлік циклді 

және білім беруді қалпына келтіруге, өзіне және болашаққа деген сенімділікке, дені сау 

қатарластарымен бірлесіп қоғамдық пікірді өзгерту мүмкіндіктеріне, сондай-ақ ата-аналар 

мен балалардың мүгедектерді бірлесіп оқыту бойынша толеранттылығын тәрбиелеуге 

ықпал етеді [4, 125 б.]. 

Бұдан басқа, мектеп жасында  тәрбиеленушілерді жалпы білім беру ортасына енгізу, 

басқа адамдарға, атап айтқанда психофизикалық бұзылыстары бар адамдарға  шынайы 

ізгілікті қатынасын тәрбиелеуге ықпал етеді. Педагогтің міндеті әрбір тәрбиеленушінің 

жеке-дара және танымдық мүмкіндіктерін ескере отырып, оның дамуына жағдай жасау 

болып табылады. Сондықтан, психофизикалық дамуды түзетуді қажет ететін баламен 

жұмыс жүргізу неғұрлым ерте басталса, оны қоғамға бейімдеу мен әлеуметтендірудің 

мүмкіндіктері соғұрлым жоғары болады. 

Мақаланың мақсаты психофизикалық дамуды түзетуді қажет ететін оқушыларға 

инклюзивті білім беруді ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық шарттарын 

теориялық тұрғыда негіздеу болып табылады. 

Ғылыми әдебиеттердің қайнар көздерін және практикалық тәжірибені талдау, 

инклюзивті білім берудің қалыптасуының қазіргі кезеңінде арнайы оқу-тәрбие 

мекемелерінде ықпалдасудың қолданыстағы тәжірибесіне сүйенудің қажеттілігін 

көрсетеді. 

Мұнда қажетті, тиісті мамандар бар, әрбір баланың жеке-дара  ерекшеліктерін есепке 

алатын арнайы жағдайлар мен әдістемелер  құрылған. Яғни, бұл мекемелер инклюзияға 

арналған өзіндік бастапқы ресурс болып табылады. Атап айтқанда, мектеп пен оқу 

мекемелерінің арасында психофизикалық бұзылыстары бар балалардың жеке-дара 

дамуының деңгейін ескере отырып, оларға инклюзивті білім беру бойынша мақсатты 

бағытталған жұмысты жүргізу үшін аса адекватты жағдайларды қалыпты және арнайы 

топтарды қамтитын аралас типтегі мекемелер қамтамасыз етеді. Мамандардың пікірлері 

бойынша,  мектептердегі инклюзивті білім берудің әрі қарай дамуы көрсетілген санаттағы 

балаларға арналған қысқа мерзімді және тәуліктік топтардың құрылуын, оңалту және 

консультациялық пункттерді және т.б. құруды қамтуы мүмкін. 
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Бұған ішкі жағдайлар (оқушының психофизикалық даму деңгейінің жас нормасына 

сәйкестігі немесе жақындығы, қарастырылған мерзімде жалпы білім беру стандартын 

меңгерудің мүмкіндігі; оқушылардың инклюзивті оқытуға психологиялық даярлығы), 

сонымен бірге, сыртқы жағдайлар (баланың психофизикалық бұзылыстарын ерте анықтау, 

ата-аналардың өз балаларын оқытуға тілегі және оларға оқыту үдерісінде көмек көрсетуге 

дайындығы, балаға тиімді білікті түзету көмегін ұсыну, тиісті бейімделген ортаны құру) 

ықпал етеді. 

Ғылымда «шарт» ұғымы « бірнәрсе жүзеге асырылатын жағдай, бірнәрсе болатын 

жағдайлар; міндетті алғышарттар, бірнәрсенің болуын негіздейтін шарттар» деп 

қарастырылады [2, 870-871бб]. Атап айтқанда, философиялық мағынада шарт – бұл 

«бірнәрсеге, бір адамға әсер ететін факторлардың жиынтығы, бірнәрсе пайда болатын 

ортаны құрайды» [8, 625б]. Яғни, философиялық тұрғыдан шарт, нәтижесінде зат пайда 

болатын және тіршілік ететін фактор болып табылады. Психологияда шартты нақты 

психикалық құбылыстың дамуына әсер ететін сыртқы және ішкі орта құбылыстарының 

жиынтығы ретінде түсіндіреді [7, 44б]. 

Педагогикада «шарт» ұғымы «адамның физикалық, психологиялық, адамгершілік 

дамуына, оның мінез-құлқына, тәрбиесіне, оқытуға, тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін 

өзгермелі табиғи, әлеуметтік, сыртқы және ішкі әсерлердің жиынтығы» ретінде 

қарастырылады [6, 36б]. 

Психофизикалық дамуды түзетуді қажет ететін балаларды табысты 

әлеуметтендірудің және олардың қоғам өміріне толыққанды қатысуын қамтамасыз етудің 

маңызды және ажырамас шарты  оларға білім беру болып табылады. Білім беру инклюзивті 

білім берудің бірінші кезеңі болып табылады. 

Мектептің оқу-тәрбие процесі тәрбиелеу және оқыту үдерістерін, оқушылардың 

тұлғалық сапалары мен қабілеттерін дамытуды, олардың дамуындағы жетіспеушіліктерді 

түзетуді қамтиды.Психофизикалық дамуды түзетуді қажет ететін  балаларды жалпы білім 

беру мекемелеріне ендіру,  ең алдымен ересектердің балаларға деген бағдарларын өзгертеді, 

яғни балалардың әрқайсысында ерекше білім алу қажеттіліктері бар. Сондықтан,мұндай 

балалардың мәселелерін кәсіби тұрғыда шешу үшін, олардың жеке-дара ерекшеліктерін 

ескере отырып, олардың әрқайсысына бірыңғай жағдай жасау қажет [3, 3б]. 

Ғылыми зерттеулер инклюзивті оқыту үдерісінде баланың мүмкіндігінше барынша 

дамуына жету шарттарын анықтаудың қажеттілігін көрсетеді, атап айтқанда: 

 түзету жұмысын ерте бастау; 

 қолайлы отбасылық ахуал және білім беру мекемесінің отбасымен тығыз 

өзара байланысы; 

 психофизикалық дамуды түзетуді қажет ететін оқушылардың жас кезеңдеріне 

және шынайы мүмкіндіктеріне сәйкес адекватты  оқу бағдарламалары мен әдістерін 

қолдану. 

Соған байланысты, инклюзивті білім берудің қажетті және маңызды шарты 

бұзылыстардың сипатымен және көрінуімен негізделетін  психофизикалық дамуды түзетуді 

қажет ететін балалардың ерекше білім алу қажеттіліктерін есепке алынуы болатыны 

міндетті түрде айқындалады. Себебі, тәжірибе көрсеткендей, барынша қанағаттандыруға 

бағдарлау мұндай оқушыларға жалпы білім беруге жол ашады. Атап айтқанда, 

психофизикалық дамуды түзетуді қажет ететін балаларға инклюзивті білім берудің 

педагогикалық шарттарын Н.П. Артюшенко практикада құрастырып, жүзеге асырды: 

 адаптивті білім беру ортасы (сәулет және әлеуметтік кедергілерді жою, 

техникалық және әдістемелік қамтамасыз ету); 

 психологиялық-педагогикалық қолдау (жеке білім беру бағдарламасы, жеке 

және топтық түзетуші-дамытушы сабақтар); 

 оқытудың түрлендірілген әдістері мен ұйымдастырушылық формалары 

(әлеуметтік ықпалдастық, баламалы әдістемелерді қолдану негізінде балалардың бірлескен 

іс-әрекетінің өзгешелігі); 
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 педагогтарды ғылыми-әдістемелік қолдау (бірлескен педагогикалық 

жұмыстың белсенді формалары арқылы біліктілікті арттыру); 

 толеранттылық сабақтарын, тақырыптық сабақтарды өткізу арқылы оқу-

тәрбие үдерісінің барлық қатысушыларының инклюзивті мәдениетін қалыптастыру, ата-

аналарды тарту және оларды  психологиялық-педагогикалық қолдау және т.б.[1, 18-19 б.]. 

А. Ю. Плетневаның пікірі бойынша,  оқуда ерекше қажеттіліктері бар балалар үшін 

келесі жағдайлар құрылуы қажет: 

 оқу-тәрбие үдерісін нормативті-құқықтық құжаттармен қаржылық және 

заңдық тұрғыда қамтамасыз ету реттелген; 

 «ерекше» балалармен жұмыс істеу үшін арнайы дайындалған инклюзивті оқу 

мекемесінің кадрлық ресурсы; 

 кедергісіз орта құруға арналған материалдық-техникалық база (пандустар, 

көтергіштер, арнайы жабдықталған дәретханалар, емдік дене шынықтыру, психомоторлық 

түзету кабинеттері, логопедиялық және түзету сабақтарына арналған бөлмелер, спорт залы 

және т. б.)); 

  мамандар, педагогтар құрастырған  бейімделген оқу жоспарлары мен 

сабақтардың бағдарламалары; 

  балалармен сабақ өткізу үшін үлестірмелі және дидактикалық материал 

қажет [5]. 

Жалпы алғанда, мектепте инклюзивті білім берудің теориялық және практикалық 

аспектілері балалардың өмір сүру әрекетін ұйымдастырудағы пәнаралық және әлеуметтік-

психологиялық тұғырларға негізделеді. Педагогикалық және медициналық көмекті 

жақындастыру үрдісі педагогтің іс-әрекетінің  диагностикалық құрамдас компоненттерін 

күшейтуде, оны баланың көмекшісі мен кеңесшісі ретінде өзін саналы түрде түсінуде 

көрініс табады.  

Осылайша, аталған саладағы тиісті зерттеулерге қатысты жарияланымдарды талдау,  

инклюзивті білім берудің педагогтардың психофизикалық кемістігі бар балалармен арнайы 

ұйымдастырылған өзара әрекеттестігі екендігін көрсетті, бұл ретте инклюзивті білім беру  

оқытудың ұйымдастырушылық (нормативтік-құқықтық база, кешенді диагностика, оқуда  

ерекше қажеттіліктері бар балаларды жалпы білім беретін оқу мекемесіне сатылы түрде 

енгізу) және педагогикалық шарттарын (бейімделген білім беру ортасын құру, балаларды 

психологиялық-педагогикалық қолдау, балалардың, педагогтар мен ата-аналардың 

инклюзивті мәдениетін қалыптастыру) қолдануды қамтиды. 

Дұрыс ұйымдастырылған бірлескен оқыту әрбір бала үшін эмоционалды-бағалаушы 

қатынастың құнды және маңызды тәжірибесін игеруге, өзара әрекеттесуге, бірлескен іс-

әрекет барысында іс-әрекеттің алуан түрлі тәсілдерін меңгеруге жағдай жасайды. Сонымен 

бірге, білімді меңгерудің жалпы түрі психофизикалық бұзылыстары бар оқушылардың 

қоршаған ортамен өзара әрекеттестігінің шекараларын кеңейтеді, оларды белсенді іс-

әрекетке және қарым-қатынасқа ендіріп, табысты дамуына ықпал етеді. 

Алайда, инклюзивті білім беру жағдайында балалардың, ата-аналардың, 

педагогтердың әрбір оқушыны шынайы болмысымен, табиғатымен, сол қалпында 

қабылдауға үйренуі маңызды болып табылады. Себебі, тәжірибе көрсеткендей, бірлескен 

оқыту жаңа қоғамды - толерантты, әрбір адамды түсінуге және қабылдауға қабілетті  

тұлғаны қалыптастырудың алғашырттарын құрады [8, 125б].  

Мұның барлығы халықтың арасында психологиялық-педагогикалық және 

медициналық-әлеуметтік ағарту жұмыстарын жүргізуідң қажеттілігін, сонымен бірге, 

психофизикалық бұзылыстары бар балаларға қатысты жағымсыз әлеуметтік стереотиптерді 

өзгертуге бағытталған, жалпы білім беретін мекемелердің педагогикалық персоналын және 

дамуында ерекше қажеттіліктері бар балаларды, ата-аналарды арнайы оқытудың 

қажеттілігін көрсетеді. Себебі, оқу-тәрбие үдерісіне қатысушылардың аталған санаттағы  

балаларды түсінуі, қабылдауы және оларға деген позитивті қатынасы олардың ақыл-ой, 

эмоционалды және әлеуметтік дамуына белсенді әсер етеді. 
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Қорыта айтқанда, мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі,  ақыл-ой және 

дене дамуын түзетуді қажет ететін балаларды, олардың денсаулық күйіне адекватты түрде 

сәйкес толыққанды оқыту үшін жағдай құру болып табылады. Сондықтан, бізге инклюзивті 

білім берудің психологиялық-педагогикалық шарттарын, формаларын, әдістерін, 

принциптерін ғылыми тұрғыда негіздейтін бірқатар іргелі зерттеулер қажет. Мектептегі 

оқыту кезеңінде оқуда ерекше қажеттіліктері бар балалар ақыл-ой және дене дамуын 

түзетуге мұқтаж болатыны белгілі, соның нәтижесінде аталған санаттағы балалар дені сау 

қатарластарының деңгейіне теңестірілуі немесе жақындауы мүмкін, және қазіргі 

қолданыстағы білім беру жүйесінің шеңберінде осы үдерісті басқара алады.  
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Бүгінгі Әлем дамуының жаңа ұстанымдары білім беру жүйесінен күн сайынғы 

экономикалық, әлеуметтік және мәдени өзгерістерге мейлінше бейімделуді талап етеді. 

Әлем қазіргі күні «білім қоғамын» және «білім экономикасын» құру бағытында. Бұл идея 

бүкіл білім беру жүйесіне реформа жүргізіп, оны модернизациялауды қажеттейді. Бұл 

ауқымды мәселе туралы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 

2011жылғы Қазақстан халқына «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» Жолдауында былай 

деген: «Біз білім беруді жаңғыртуды одан әрі жалғастыруға тиіспіз. Біз университеттік білім 

беру мен ғылымды дамытудың жаңа деңгейін қамтамасыз етуге міндеттіміз. Сапалы білім 

беру Қазақстанның индустрияландырылуының және инновациялық дамуының негізіне 

айналуы тиіс» [1]. Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған 

міндеттердің бірі — оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы 

педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық және 

интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі 

http://www.edu54.ru/
mailto:naztai_agu@mail.ru
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қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. Инновациялық оқыту – жаңашылдықпен оқыту дәстүрі, 

нормативті оқытумен салыстырғандағы білімді игертудің ерекше балама түрі. Ол оқытушы 

мен студенттердің дамуын қамтиды; оларды демократиялық ұстаным негізінде ортақ 

шығармашылық және нәтижелі қызмет пен қаруландырады; оқу білім беру жүйесіне 

жаңалық ендіреді [2].  

Оның студенттер үшін пайдасы төмендегідей:  

-оқу-әдістемелік әдебиеттер мен материалдарды тиімді пайдалануына жағдай 

туғызады;  

– кәсіби білім-білікті терең үйренуге жол ашады;  

– түйінді-ізденгіштік ойлау қабілетін дамытады;  

– болашақ кәсібі жөніндегі танымын қалыптастырады; – ғылыми-зерттеушілікпен 

айналысу белсенділігін арттырады; 

 – алған білімін өзіндік бақылау мүмкіндігі кеңиді;  

Оқытушы-ұстаздарға тигізер пайдасы тіптен зор, олар: 

 -оқу-әдістемелік материалдарын жедел жаңартуға мүмкіндік жасайды;  

– оқытудың әртүрлі үлгілік технологияларын енгізеді; 

 – оқытудың ұқсастыра, теңей оқыту технологияларын қолдануына мүмкіндік туады;  

– студенттер білімін бақылау мен қадағалау мүмкіндігі кеңиді; 

 – кәсіби мамандарды дайындаудың қолданылып келген технологияларының 

сапасын жетілдіреді. Инновациялық технологиялар білім берудің сапасын жақсартады, 

сонымен қатар, білім беру қызметі нарығында білім беретін оқу орнының бәсекеге 

қабілеттілігін арттырып, қамтамасыз етеді. Білім беру процесінің ең негізгі міндеттерінің 

бірі – кәсіби білімі бар маманның ізденгіштік қызметі арқылы құзіреттілігін қалыптастыру. 

Мұндай қызметтер түріне: 

 – бірлесе оқыту; 

 – модульдық оқыту;  

– проблемалық оқыту;  

– деңгейлеп,саралап оқыту, тағы басқалары жатады [3].  

Инновациялық білім беру жаңа білім алуға және ақпараттық қоғамның 

инновациялық серпініне негізделген.  

Инновациялық білім берудің негізгі белгілері: 

 • антропоцентризм; 

 • өзін өзі басқару;  

• кәсібилік. 

 Инновация теориясында инновациялық процесс, оларды коммерцияландыру 

жағдайында бәсекелестік, қызметтерді немесе техниканы, ресурстық қамтамасыз ету 

аясында жаңа өнімдерді өндіруде перспективалы идеялардың пайда болуын, оларды 

ұйымдастыру кезеңдерін реттейтін, инновациялық іс-әрекеттің жиынтығы болып 

айқындалады [4].  

 Инновациялық технология бойынша оқыту білімді меңгертуге емес, жеке 

әлеуметтік тұлғаны қалыптастыруға бағытталғандықтан, субъектінің өзіне тән жеке 

тұлғалық ерекшеліктерін, қабілеттерін назарға алып дамыту – басты міндеттердің бірі. Ә. 

Әлімов инновациялық технологияларға интербелсенді оқу/оқыту деген атау береді. 

Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген 

заманда ақыл - ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту білім 

беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай 

қажет жаңару оқытушының қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен 

келмек. Сондықтан да әрбір оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, 

ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған 

педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені 

мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық 

технологияны ендіруді міндеттейді. 
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Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі – 

оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық 

технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық және интерактивтік 

әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне 

ықпалын тигізуде. “Инновация” ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі 

анықтамалар берген. Мысалы, Э. Раджерс инновацияны былайша түсіндіреді: “Инновация 

- нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея”. Майлс “Инновация – арнайы жаңа 

өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз», – дейді. 

Инновациялық құбылыстар білім беру саласында өткен ғасырдың сексенінші 

жылдарында кеңінен тарала бастады. Әдетте инновация бірнеше өзекті мәселелердің 

түйіскен жерінде пайда болады да, берік түрде жаңа мақсатты шешуге бағытталады, 

педагогикалық құбылысты үздіксіз жаңғыртуға жетелейді. ” Масырова Р. Линчевская Т – 

“Жаңару” дегенімізді былай деп түсіндіреді: “Жаңару – белгілі бір адам үшін әділ түрде 

жаңа ма, әлде ескі ме оған байланысты емес, ашылған уақытынан бірінші қолданған 

уақытымен анықталатын жаңа идея. Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ұғымына қазақ 

тілінде анықтама берген ғалым Немеребай Нұрахметов. Ол “Инновация, инновациялық 

үрдіс деп отырғанымыз – білім беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану 

және таратуға байланысты бір бөлек қызметі” деген анықтаманы ұсынады. Н. Нұрахметов 

“Инновация” білімнің мазмұнында, әдістемеде, технологияда, оқу - тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруда, мектеп жүйесін басқаруда көрініс табады деп қарастырып, өзінің 

жіктемесінде инновацияны, қайта жаңарту кеңістігін бірнеше түрге бөледі: жеке түрі (жеке 

– дара, бір - бірімен байланыспаған); модульдік түрі (жеке – дара кешені, бір - бірімен 

байланысқан); жүйелі түрі (мектепті толық қамтитын) [5].  

Әдіскер С. Көшімбетова өзінің зерттеуінде оқу - тәрбие үрдісінде оқытудың 

инновациялық әдіс - тәсілдерін қолданудың мынадай ерекшеліктерін атап көрсеткен: 

– дербес оқыту технологиясы оқу - тәрбие үрдісінде ғылымның негіздерін игерту 

үшін ізгілік, адамгершілік қасиеттерді қалыптастыра отырып, жеке тұлғаның әлеуметтік - 

психологиялық жауапкершілігін арттырады. 

– қоғам мен табиғат заңдылықтарын кіріктіру негізінде меңгеруі; 

– оқытушы білмейтін шығармашылық ізденіс негізінде өмірге келген жаңа қабілет; 

– саралап деңгейлеп оқыту технологиясында оқытудың мазмұны мен әдістері 

шығармашылық ізденіс іс - әрекет жасау негізінде адамның инновациялық қабілеттерінің 

қалыптасуына бағытталады. 

– ақпараттық бағдарламалап оқыту – оқытудың мазмұнын пәнаралық байланыс 

тұрғысынан ұйымдастыру; 

– иллюстрациялы түсіндірмелі оқытуда «адам - қоғам - табиғат” үйлесімдік 

бағыттағы дүниетанымында жүйелі саналы мәдениет қалыптасады; 

– ізгілендіру технологиясында педагогика ғылымының алдыңғы қатарлы ғылыми 

жаңалықтарды тәжірибеде «бала – субъект», «бала - объект» тұрғысынан енгізіле бастайды 

да, ал ғылыми білімдер «оның тұрмысының әлеуметтік жағдайы мен іс - әрекетінің 

әлеуметтік нәтижесінің бірлігінде қарастырады [6]; 

Ал жалпы инновацияны модификациялық, комбинаторлық, радикалдық деп үш 

түрге бөлуге болады. 

Модификациялық инновация – бұл бұрын қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен 

айналысу. Бұған В. Ф. Шаталовтың математикаға жазған тірек конспектісі және оны 

көптеген мұғалімдердің пайдалануы мысал бола алады. Комбинаторлық модификация – 

бұрын пайдаланылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру. Бұған пәндерді 

оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі дәлел. Радикалдық инновация – білімге мемлекеттік 

стандарттарды енгізу жатады. Мемлекеттік стандарт білім беруде, негізінен, мөлшерлерді, 

параметрлерді, деңгейлік және сапалы оқытудың көрсеткіштерін қалыптастырады. 

Қазір республика оқу орындары ұсынып отырған көп нұсқалыққа байланысты 

өздерінің қалауына сәйкес кез - келген үлгі бойынша қызмет етуіне мүмкіндік алды. Бұл 
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бағытта білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымға және тәжірибеге 

негізделген жаңа идеялар, жаңа технологиялар бар. Сондықтан әртүрлі оқыту 

технологияларын, оқу мазмұны әрбір білім алушының жас және жеке дара психологиялық 

ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап қараудың маңызы зор. Ғылыми - 

педагогикалық әдебиеттерде іс жүзінде анықталып табылған оқыту үрдісінің нәтижесін 

көретін әдіс - тәсілдері, түрлері көбіне жаңашыл, инновациялық болып табылады. 

Инновациялық процестерді ендіру үш өзара байланысты күштер анықталады: енгізілген 

технологияның ерекшеліктерімен; жаңашылдардың инновациялық әлеуетімен; жаңалықты 

енгізу жолдарымен. 

Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып 

табылады. Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін педагогикалық аса зор 

тәжірибені жұмылдыру қажет. Бұл өз қызметіне шығармашылықпен қарайтын, жеке 

басының белгілі іскерлік қасиеті бар адамды қажет ететін жұмыс. Шындығында да әрбір 

педагог жаңа инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін - өзі дамытады және 

өзін - өзі қалыптастырады. XXI ғасырда болашақ мамандарды даярлау, олардың кәсіби 

бейімделуін қалыптастыру мәселелері – кезек күттірмейтін өзекті қоғам талабы. Болашақ 

мамандардың жаңа инновациялық педагогикалық технологияларды қолдануға даярлықты 

қалыптастыру мына көрсеткіштерді қамтиды: Мотивациялық өлшемдеріне танымдық 

қызығуды қалыптастыру бейнесі жатады. Оған болашақ мамандарды қалыптастыру, 

құндылық қарым - қатынас, болашақ маманның өзінің кәсіби шеберлігін дамытуға 

талпынуы, болашақ мамандығын ерекше жақсы көруі, ұрпақ тәрбиесінде ұстаздың жетекші 

орнын сезінуі, кәсіби жеке біліктілік деңгейін көтеруге бағыттылығы, инновациялық іс - 

әрекетке ұмтылу әрекеттері кіреді [7]. 

Мазмұндық өлшемдеріне болашақ маманның жалпы мәдениеттілік дайындығы мен 

мәндік әдіснамалық дайындығының деңгейі, мамандығы бойынша білімі, педагогикалық 

біртұтас білім жүйесі, біртұтас педагогикалық үрдістің заңдылықтары, мен қозғаушы 

күштерінің жалпы теориялық білім негіздерімен қарулануы кіреді. Оған біртұтас 

педагогикалық үрдістің теориялық негіздерін және жеке тұлға теориясының ғылыми 

негіздерін меңгеруі, педагогикалық іс - әрекет теориясының негіздерін білуі, білім 

алушылардың барлық мүмкіндіктерін пайдаланғанда инновациялық іс - әрекеттің көбіне 

нәтижелі болатындығын сезіне алуы жатады. Бейімділік өлшемдерін болашақ маманның 

барлық жағдайға бейімделе алу қабілеті атады: бейімділік жағдаятына бағдарлана алуы, 

микроорта өзгерістеріне сай қолайлы инновациялық педагогикалық технологияларды 

таңдай алуы. Бейімділік өлшемдері болашақ маманның білімгер мәртебесінен оқытушы, 

ұстаз мәртебесіне ауысуының ерекшелігін сезіне білуімен бейімділік іс - әрекетті жүзеге 

асырудың жаңа әдіс - тәсілдерін пайдалана алуларымен ерекшеленеді. Танымдық 

өлшемдері болашақ маманның әлеуметтік кәсіби қоршаған ортаны жедел тани алуымен, 

өзін кәсіби жүзеге асырудың нәтижелі әдіс - тәсілдерін пайдалануымен, инновациялық 

педагогикалық технологияларға қызығу танытумен ерекшеленеді. Оған болашақ маманның 

әлеуметтік кәсіби қоршаған ортаны біліп тануы, кәсіптік білімін өз тәжірибесінде қолдана 

білуі, инновациялық педагогикалық технологияларды оқып меңгеруі, үйренуі жатады.Іс - 

әрекеттік өлшемдері болашақ маманның өзінің кәсіби іс - әрекетінің мақсаты мен 

міндеттерін анықтай алуы және педагогикалық қарым - қатынастық үрдісті тиімді жүзеге 

асыра алуымен өлшенеді. Оған болашақ маманның өз пәнін жете меңгеруі, біртұтас оқу - 

тәрбие үрдісінің психологиялық, педагогикалық негіздерін білуі, педагогикалық үрдісті 

жоспарлап, жүзеге асыра алуымен өлшенеді. 

Технологияның өлшемдері оқытудың әдістемелік мақсаттары, оқыту үрдісі, оның 

міндетттерін анықтай алуы, оқытудың нәтижесін болжай алуы және психологиялық - 

педагогикалық білімдерді меңгерумен анықталады. Оған болашақ маманның біртұтас оқу - 

тәрбие үрдісінде сабақты тиімді ұйымдастыра білуі, оқушылармен ынтымақтастық қарым - 

қатынасты жүзеге асыра алуы, біртұтас педагогикалық үрдісті диагностикалай алуы және 

сабақтың нәтижесі жоғары болатындай ең тиімді педагогикалық технологияны таңдай алуы 
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қажет. Шығармашылық өлшемдеріне шығармашылық ептілікті, шығармашылық 

белсенділікті болашақ маманның шығармашылық - ізденушілік дамыту кіреді. Оған 

болашақ маманның ғылыми – зерттеу жұмыстарына өзіндік талдау жасай алуы, өз білімін 

көтеруге, жетілдіруге талпыныстың болуы мен инновациялық әдіс - тәсілдерді қолдануға 

өзіндік жаңалықтар, өзгерістер енгізумен және жаңалықты шығармашылықпен қолдана 

алуымен сипатталады. Осы аталған көрсеткіштердің әсерінен білім, кәсіп, іскерлік, іс - 

әрекет, игеру, нәтиже құралады. Білім жалпы, кәсіби, техникалық, арнайы білім болып 

бөлініп кәсіппен ұштасады. Ал кәсіп – мамандық таңдау, мамандықты меңгеру. Білім алып 

кәсіп иесі болу үшін іскерлік қажет. Іскерлік – оқу, білім, кәсіп, тәжірибе, ізденушілік, 

өзіндік жұмыс, іс - шаралар, дағдыдан туындайды. Іскер болу үшін іс - әрекетті меңгеру 

қажет. Іс - әрекет әрекеттен, операция, қимыл - қозғалыстан тұрады. Барлық үрдіс 

байланыса орындалғаннан соң нәтиже көрсеткіші пайда болады. Әрбір педагогтің 

инновациялық іс - әрекетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары: инновация туралы 

білімі; инновацияны жан - жақты меңгеру; инновациялық іс - әрекет диагностикасын 

меңгеру; инновацияны тәжірибеге ендіру жұмыстары; инновацияны практикада дұрыс 

қолдану. 

Әрбір білім беру ордаларында бүгінгі таңда белең алып отырған кемшіліктері 

баршылық, атап айтатын болсақ: білім сапасының төмендігі; білім саласына мемлекет 

тарапынан реформалар жүргізілгенімен оқудың нәтижесінің болмауы; құжаттар көптеп 

шығарылғанымен мардымсыздығы; білім алушылардың өздігінен білім алу дағдысының 

болмауы; білім алушылар мен оқытушылардың бірлескен шығармашылық еңбектерінің 

болмауы. 

Бұл тығырықтан шығудың бірден - бір жолы оқу - тәрбие процесінде инновациялық 

әдіс - тәсілдерін енгізу, әрбір білім алушылардың білімге деген қызығушылықтарын, 

талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге, шығармашылық еңбек етуге жол ашу. 

Инновациялық процестің негізі – жаңалықтарды қалыптастырып жүзеге асырудың 

тұтастық қызметі. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. 

Білім сапасын арттырудағы жаңа инновациялық технологияларды оқып, үйреніп, 

сараптай келе, мынадай тұжырым жасауға болады: 

– білім алушылардың білім, білік сапасын арттырудағы жаңа инновациялық 

технология түрлері сан алуан, оларды таңдау және одан шығатын нәтиже оқытушының 

кәсіби біліктілігіне тікелей байланысты; 

– жаңа инновациялық технологияларды енгізу жүйелі әрі мақсатты түрде 

жүргізілгенде ғана жетістікке жетуге болады; 

– жаңа инновациялық оқыту технологияларын енгізу барысында әрбір оқу орнының 

материалдық - техникалық базасының бүгінгі талапқа сай еместігі, әрі жетіспеуі, кадрлық 

әлеуметтің төмендігі көп кедергі жасайды [8]. 

Қазіргі жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден - бір шарты – оқу 

орындарындағы білім беру процесіне жаңа инновациялық технологияларды енгізу екендігі 

сөзсіз түсінікті. Сондықтан ғылыми - техникалық прогресстен қалыспай, жаңа 

педагогикалық инновацияларды дер кезінде қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана білу – 

әрбір ұстаздың негізгі міндеті болып табылады. Біздің ойымызша, оқу орындарында 

инновациялық басқару жүйесін енгізіп, оны жүзеге асыру міндет. 

Қорыта келгенде, жаңа инновациялық педагогикалық технологияның негізгі, басты 

міндеттері мынадай: 

– әрбір білім алушының білім алу, даму, басқа да іс - әрекеттерін мақсатты түрде 

ұйымдастыра білу; 

– білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеде тәрбиелеу; 

– өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту; 

- аналитикалық ойлау қабілетін дамыту. 
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Происходящие изменения в казахстанском обществе в определенной степени 

подразумевают развитие в применении новых педагогических технологий, направленных 

на индивидуальную, личностно-ориентированную работу с учащимися. На современном 

этапе обучения необходимо особо обратить внимание на развитие личности в целом и 

активности личности в частности, а также на совершенствование творческих способностей 

учащегося и формирование навыков самостоятельного решения поставленных перед ним 

задач. Необходимо развивать у обучающихся способность самостоятельно мыслить и 

применять знания; уметь планировать деятельность, ставить вопросы и уметь находить на 

них ответы. А также немаловажным в данном контексте является формирование умения 

учащегося эффективно сотрудничать со сверстниками в разнообразных микрогруппах.  

Все это неизбежно должно привести к поиску и внедрению новых педагогических 

форм и технологий в образовании. Технологией, удовлетворяющей вышеназванным 

требованиям, является проектная деятельность учащихся. 

Идея проектного метода обучения имеет глубокие исторические научно-

педагогические корни. Необходимость формирования проектной деятельности обусловлена, 

прежде всего, развитием общества и производства. Технологизация современной жизни, 

развитие производства и общества устанавливают приоритет способа над результатом 

деятельности с учетом ее социальных, экономических, экологических, психологических и 

других факторов и последствий.  

Становление и развитие теории и практики проектной деятельности и проектного 

обучения школьников связаны с научными поисками отечественных и зарубежных 

исследователей. Теория и практика проектной деятельности и проектного обучения начала 

активно развиваться в конце XIX -начале XX веков. Метод проектов возник во второй половине 

XIX века в сельскохозяйственных школах США. Вначале его называли «методом проблем» 

или «методом целевого акта». Впервые употребил слово «проект» в 1908 году заведующий 
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отделом воспитания сельхозшкол Д. Снезден. С помощью проектов предполагалось связать 

работу школ с потребностями сельскохозяйственного производства. Бюро воспитания 

узаконило термин «проект» в 1911 году.  

Американский педагог У.Х. Килпатрик понятие проекта связывает с «от всего сердца» 

производимой целесообразной деятельностью, то есть с «сердечным целевым актом».  

Одновременно У.Х. Килпатрик высказывал пожелание, чтобы за термином «проект» 

стояла серьезная научная концепция, и чтобы термин выражал эту концепцию.  

Американский ученый Э. Коллингс обобщил опыт США по методу проектов, 

раскрыл содержание проектов, выполняемых школьниками в различных разделах учебной 

программы. 

Русские ученые связывали методы обучения (в том числе и проектный метод) прежде 

всего с проблемой развития личности, подготовкой ее к жизни и труду. 

В своей книге «Дидактические очерки» известный русский педагог и психолог П.Ф. 

Каптерев писал: «Знания, конечно, ценны, но еще ценнее уменье, искусство, способности. 

То человек знающий, то человек умный. Ум выше знаний, так как, владея умом, всегда можно 

приобрести знания, а, владея знаниями, не всегда приобретешь ум... Поэтому наиболее ценны 

такие учебные предметы, которые не столько обогащают ум сведениями, сколько дают 

разнообразный материал для всестороннего упражнения ума и, таким образом, сообщают ему 

гибкость, подвижность, так как оттачивают и шлифуют его... Знание само по себе, вне 

отношения к развитию ума, имеет в образовании очень мало значения: всего не узнаешь, 

всем наукам не обучишься. Важно, чтобы человек сам мог учиться, чему нужно, а не то, 

чтобы он в школе приобретал возможно больше знаний. Самое важное приобретение учащихся 

уменье правильно мыслить и говорить, уменье учиться» [1, С.324].  

Один из основоположников русской педагогической науки П.П. Блонский, внёс 

значительный вклад в разработку проектного метода обучения. Народную школу педагог 

видел, прежде всего, индустриальной, он сам говорил, что в век прогресса терпеть не мог 

технической неграмотности.  

Многие принципы, на которых разрабатывается сегодняшняя образовательная 

область «Технология» и непосредственно связанная с ней проектная деятельность, были 

заложены П.П. Блонским в народной школе. Он писал: «В народной школе ребенок должен, 

прежде всего, не обучаться теоретическим знаниям, но учиться жить. Итак, школа должна 

быть местом жизни ребенка, должна создать рациональную организацию этой жизни» [2,С. 

39]. В своей работе П.П. Блонский подчеркивал, что при таком обучении в народной школе 

учитель-лишь сотрудник, помощник и руководитель ребенка в его ответственной работе. 

«Учитель - не учитель в обычном смысле слова, но лишь руководитель и спутник: он 

руководит исследованиями детей, он спутник их путешествий в человеческую жизнь» (там 

же, С. 64).  

Развитие методов проекта в школах России связано с именами других отечественных 

педагогов, таких как Е.Г. Кагапов, М.В. Крупенина, В.В. Игнатьев, В.Н. Щульгин, П.К. Руднев, 

В.Н. Разлетов и др. Так Е.Г. Каганов определил проект как «всякое действие, совершаемое от 

всего сердца и с определенной целью», а также указал отличительные черты проектного 

метода (опора на детские интересы сегодняшнего дня, связь с различными сторонами 

хозяйственной жизни страны, самостоятельность и творчество учащихся, слияние теории и 

практики). 

Автор выделяет три этапа выполнения проектов: составление плана, выполнение 

проекта, подведение итогов работы, коллективное обсуждение, оценка ее и составление 

отчета [4].  В статье «О методе проектов в ШКМ» П.Руднев и В.Разлетов дают детальное 

обоснование метода, характеризуя его структуру, последовательность выполнения, сильные 

стороны (объединяет теорию с практикой, требует учета своеобразия местных условий, 

требует наибольшей активности самих ребят на протяжении всей работы), тем самым, 

обосновывая необходимость и целесообразность его использования в школах крестьянской 
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молодежи. Но в процессе внедрения проектного метода обучения в школах России в 20-х 

годах XX века были допущены ошибки. Главными из них можно назвать две: 

1. Сторонники метода проектов провозгласили его единственным средством 

преобразования школы учебы в школу жизни и труда, а не одним из элементов общей 

системы методов обучения. Универсализация этого метода приводила к снижению уровня 

научной подготовки школьников. 

2.  Не были подготовлены педагогические кадры, способные использовать 

метод проектов как средство развития, обучения и воспитания учащихся. В опытно-

показательных учреждениях квалифицированные учителя с помощью проектного метода 

обучения формировали у школьников системные знания по основам наук. Но в массовой 

школе этого сделать не удалось. 

Постановлением ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 года «О начальной и средней школе» 

организация работы с учащимися по методу проектов была осуждена, и в дальнейшем 

метод проектов в практике советских школ не применялся.  

Основной метод проектов были педагогические концепции американского педагога, 

психолога, ведущего представителя философии прагматизма Джона Дьюи. Практическое 

применение этой теории осуществлялось им в экспериментальной «школе-лаборатории» 

при Чикагском университете (1896-1904 гг.). Его взгляды выражались в том, что вся 

деятельность школьника должна ориентироваться на формирование его мышления, в 

основе которого лежит личный опыт. Он разработал теорию воспитания, направленную на 

формирование личности, приспособленной к жизни и практической деятельности в 

условиях системы «свободного предпринимательства». В трудовой школе, как ее понимал 

Д. Дьюи, творческий труд является сосредоточием всей учебно-воспитательной работы. 

Продолжателем школы Д. Дьюи был другой американский педагог У.Х. Килпатрик. 

Он считал, что истинным центром учебной работы должна быть активность учащихся, 

выбираемая ими самими. Разработанная У.Х.Килпатриком система образования и 

воспитания была основана на интересах и самостоятельности мышления ребенка. Обучение 

должно происходить в процессе разрешения учеником заинтересовавшей его проблемы. 

Оно построено на детских интересах, является эффективным средством формирования 

нужных обществу моральных качеств. 

У.Х. Килпатрик дал следующую характеристику метода проектов: «Это-метод 

планирования целесообразной (целеустремленной) деятельности в связи с разрешением 

какого-нибудь учебно-школьного задания в реальной жизненной обстановке». Он отмечает, 

что проектный метод имеет не только положительные, но и теневые стороны. Недостаток - 

он не всегда применим, потому что не всегда бывает возможно пробудить у ребенка 

достаточно сильные целеустремления. Преимущество - в процессе его выполнения 

учащийся длительно, а не мимолетно соприкасается с фактами «лицом к лицу». 

Излагая историю методов проектов, нельзя не упомянуть имя другого американского 

педагога, Э. Коллингса, работы которого отображали педагогические идеи Д. Дьюи и У.Х. 

Килпатрика. В своей работе «Опыт работы американской школы по методу проектов» Э. 

Коллингс приводит примеры различных проектов, выполняемых школьниками в 

различных разделах учебной программы. В разделе «Ручной труд» он выделяет четыре типа 

проектов: экскурсионные проекты, проекты рассказывания или докладов, трудовые 

проекты и проекты-игры. 

Термин «проект» в переводе с латинского означает – бросание вперёд. Проект - это 

прототип, идеальный образ предполагаемого или возможного объекта, состояния, в 

некоторых случаях - план, замысел какого- либо действия. Термин «проект» пришел в 

гуманитарное знание из технических наук, и, вследствие этого его содержание испытывает 

значительное влияние с этой стороны. До сих пор в большинстве случаев понятие «проект» 

подразумевает неявное расширение - «технический проект». Однако все чаще проект 

употребляется в общенаучном значении. 
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Процесс создания проекта называется проектированием. Дж. К. Джонсон приводит 

более десятка определений процесса проектирования, главное из которых «проектирование 

- вид деятельности, дающий начало изменениям в искусственной среде» (6, С.23). В 

широком смысле проектирование - это деятельность по осуществлению изменений в 

окружающей среде (естественной и искусственной). Проектирование понимается и как 

управление стихийным развитием предметного мира, обосновывает представление о 

проектировании, как особом роде системы преобразований (интуитивные и логические 

стороны проектирования). Таким образом, архитектурное и дизайнерское проектирование 

рассматривается как феномен преобразующей деятельности. 

Инновации в изменениях касаются лишь теоретической деятельности 

проектировщика: «В общем случае проектированием называется составление описания, 

необходимого для создания в заданных условиях нового, раннее не существовавшего 

объекта» определяет проектирование как «процесс поиска всесторонне согласованных 

сложных решений по созданию и развитию некоторых объектов» (7, С. 5). Таким образом, 

в основных, рассмотренных нами определениях проектирования, отмечаются различные 

стороны этой сложной деятельности - от творческого характера проектирования, до 

процесса принятия решений, требующего уже глубокого психологического анализа. 

В педагогическом знании понятие проектирование в последнее время приобрело 

значительную актуальность и новое содержание в связи с разработкой проблемы 

проектирования образовательных систем (7, С.170). В этой области также акцентируется 

преобразующая функция проектирования по отношению к научному уровню знания. 

На сегодняшний день учеными-педагогами проведено множество исследований в 

области разработки и внедрения метода проектов в практику обучения, где он 

трансформировался в педагогическую технологию, отвечающую современным требованиям 

системы образования. 

Анализ литературы показал, что в современной педагогике метод проектов 

рассматривается либо как самостоятельный метод, либо как целая технология, включающая 

в себя другие творческие методы. В педагогической и методической литературе можно 

встретить различные термины: метод проектов, проектный метод, проектная технология. 

Большинство источников по данной проблеме оперируют термином «метод проектов» лишь 

в силу длительного использования данного словосочетания. При этом само понятие 

«педагогический проект» предполагает проектирование в области педагогики вообще. 

Говоря о проектных технологиях и учитывая суть понятия «проект», мы понимаем 

его, как способ организации учебно-познавательной деятельности учащихся, направленной 

на получение результата, обличенного в какую-либо форму (материальную, текстовую, и 

т.д.). 

Современные исследования показывают, что проектные технологии имеют 

широкую сферу применения в образовании в самых разнообразных областях знаний, при 

обучении почти любому предмету, повышая учебную мотивацию, развивая 

познавательный интерес, творческие способности и т.д. Все исследователи и педагоги, 

занимающиеся разработкой проектных технологий и использующие их на практике, 

сходятся во мнении, что проектная технология имеет широкие педагогические 

возможности, способствует более глубокому усвоению программного материала, 

планированию собственной учебной деятельности, формированию умений и навыков 

практического использования изучаемого предмета, развивая собственно проектные 

умения и навыки, которые являются необходимыми качествами личности в современных 

условиях.  

Современный проект ученика - это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирования определенных 

личностных качеств. «Проект» - термин из технического мира, являющийся сегодня одним 

из наиболее распространенных видов исследовательского труда ученика в процессе учения. 

«Брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности, а 
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проектирование превращается в процесс создания проекта. Причем, в конце XX века оно 

превратилось в наиболее распространенный вид интеллектуальной деятельности [7. С.170]. 

В педагогической литературе под проектным обучением понимается такая 

организация образовательного процесса, которая направлена на решение учащимся 

учебных задач на основе самостоятельного сбора информации, обязательного обоснования 

и корректировки последующей продуктивной ученической учебной деятельности, ее 

самооценки и презентации результата. Обучение при этом приобретает большой 

личностный смысл, что заметно повышает мотивацию учения. 

Процесс становления новой образовательной системы в Казахстане начала XXI в. 

связан с вхождением в мировое образовательное пространство. В условиях многоуровневого 

непрерывного профессионального образования происходит смена образовательной 

парадигмы, что приводит к кардинальным преобразованиям в теории и практике обучения 

профессиональной деятельности специалиста нового типа с учетом инновационного 

социально-экономического развития. Результатом современного образования должны стать 

не только усвоенные теоретические знания, но и универсальные умения, формирование 

которых- осуществляется-, «том числе и методом проектного обучения. Для того, чтобы 

учащийся могли эффективно заниматься проектированием нужна целостная система, 

логически выстроенная серия ситуационных заданий, которые призваны вовлечь обучаемого 

в освоение программы, лежащей в основе проекта. 

Многие Казахстанские ученые отмечают что, настоящее время в нашем быстро 

изменяющемся мире перед учениками, привыкшими к высокотехнологичным приборам, 

гаджетам в повседневной жизни, остро встает вопрос: «Зачем учиться?». Педагоги же 

решают задачу: как заинтересовать каждого ребенка обучением? 

Как показывает наша наблюдение с точки зрения ребенка, самый большой 

недостаток школы происходит от невозможности свободно, в полной мере использовать 

личный опыт. С другой стороны, школьник оказывается неспособным применять в 

повседневной жизни то, чему научился в школе.  

Решить две эти важные задачи в рамках традиционной классно урочной формы 

обучения можно, но затруднительно, гораздо удобнее применить метод проектов. Ведь 

главной особенностью метода проектов является обучение на активной основе, через 

целесообразную деятельность ученика, соответствующую его личным интересам.  

Суть его сводится к тому, что ребенка обучают этапам достижения цели, предлагая 

выполнить конкретное задание. 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно надеяться, 

что в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: планировать 

собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно 

работать с различными людьми, т. е. адаптироваться к меняющимся условиям.  

Как показывает опыт работы учителей Казахстана, работающих по методу проектов 

с психологической точки зрения является благоприятным для становления и развития таких 

личностных качеств, как уверенность в себе, открытость новому, коммуникабельность, 

ответственность, умение сотрудничать, целеустремленность.  

Проектная деятельность психологически комфортна для ребенка: 

- нет победителей и проигравших; 

- каждый может проявить себя, раскрыть потенциал; 

- дети работают в команде, помогают друг-другу; 

- возрастает уверенность в себе, самооценка. 

Чрезвычайно важно показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых 

знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Здесь важна проблема, взятая 

из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо 

использовать имеющиеся знания. 

Положительное влияние проектная деятельность оказывает на учебный процесс 

школьников, особенно младших школьников, т. к. дает возможность почувствовать себя 
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самостоятельными, ответственными и активными участниками общественно значимого 

дела [8.с 86]. 
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Қалам қайраткерлерінің төңкерістен кейінгі жағдайын А.Байтұрсынов дәл көрсетіп 

берген: «Қазақ баласын ұлтым,жұртым, бауырым деп үйреніп қалған қазақтың бауырмал 

қалам қайраткерлері Октябрь өзгерісі болғанда бірден интернационал (бейбауырмал) 

болып өзгере алмады, өзгелердей «алымсақтан бері» коммунист, интернационалист 

едімдеп айтуға аузы бармады. Сондықтан бейбауырмалдық жолға қызмет қылып, 

басшылық қыла алмады. Бейбауырмалдық жолында қаламмен қайрат етуін 

бейбауырмалдық жолындағы үкімет хош көрмейтін болды. Сөйтіп, қазақ қалам 

қайраткерлерінің халінде дағдарыс болдып, өзгерістен бұрынғы қарқындары қайтып, 

тартыңқырап қалды» [1,3]. 

Төңкерістен кейінгі уақыттың аласапыран құбылыстарын бағалау, болашақ 

өзгерістерді болжай білу қаламгерлердің дүниетанымдық ерекшеліктерімен байланысты 

еді. Көзі қарақты, Европа әдебиетімен етене таныс, төңкеріске дейін дүниетанымдық 

көзқарастары қаланған ұлтшыл бағыттағы қаламгерлер заманның алуан шындығын 

таразыға тартып, өз пікірлерін білдіріп отырған.Олар қазақ әдебиеті тек тапшыл бағытты 

ұстанса, әлемі тарылатынын салмақтай білген.  

1927 жылы жазылған Екеудің «Көркем әдебиет туралы» мақаласы сол тұстағы 

әдебиет тірлігінен хабардар береді:«Қазақ төңкеріске жолдан қосылған жұрт. Төңкерістен 

бұрын коммунист жолында болған қазақ жоқ.  

Қазақ саясаттың өзіне кеш кірісті. Төңкерістен бұрын қалам ұстағанның бәрі 

ұлтшылдық бағытта жазып жүрді, төңкерістен кейін кейбір жазушылар еңбекшіл, 

тапшылдық, төңкерісшілдік бағытқа түсті. Бұрынғы ұлтшыл жазушылардың енді еңбекшіл, 

тапшыл болуына, әрине, төңкеріс, үкімет, саясат құбылуы әсер етті. Саясат, әлеумет 

құрылысы өзгерген соң, пікір де өзгермек қой. Алайда, қазақ жазушыларының бұрынғы 

ұлтшылдық сезімі пышақ кескендей жоғалып кетуі табиғи нәрсе ме? Төңкеріс болмаса, 
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патша үкіметі құламаса, отаршылдық саясат өрши берсе, сонда да сол тапшыл болып 

отырған жазушылар ұлтшылдық бағытын тастар ма еді? Орыстың төңкеріс туғызған 

жазушыларының өзінде ұлтшылдық пікір қалмай отырғанда, қазақтың төңкерістен бұрын 

жазушыларында неғып ескіліктің жұғыны аз да болса қалмады? Қалмады десек шын болар 

ма? Міне, бұл ойланарлық нәрсе? Троицкий айтқандай «боялып, қу болып» жүрген 

жазушылар бізде жоқ деуге болмайды. Шын жүректен табиғатынан қайнап шықпаған сөзде 

жан болмайды, ондай сөз ақындыққа жатпайды, «бей намаздың» намазы болып шығады. 

Міне, сол себептен де әдебиетіміз, оның ішінде тапшыл әдебиетіміз жуырда аяқтана 

алмайды»[2,55].  

Қазақ халқының санасына кеңестік идеология жетіп, кері байланыс алу үшін уақыт 

қаламгерлерден көбінесе, үгіт-насихат талап етті.  

Бұл туралы С.Мұқанов былай дейді: «Кедейден шыққан жазушыларымыздың 

жазуларының көпшілігі үгіт, айғай болып келеді: «Кедейлер, ояныңдар, байлармен 

күресіңдер, молданы көзге шұқыңдар, өз тізгіндеріңе өздерің ие болыңдар, 

ұйымдасыңдар...» деген сықылды[3,31].  

М. Қаратаевтың сөзімен айтқанда: «Қазан төңкерісінен кейінгі алғашқы жылдарда 

да қазақ прозасы аяғын кібіртік басты, тоқырап та қалды... Спандияр Көбеев, Мұхаметжан 

Сералин, Ж. Тілепбергенов сықылды кешегі азын-аулақ бұқарашыл прозаиктер мен 

журналистер томаға-тұйық аңырып қалған тұста Сәкен Сейфуллин, Сәбит Мұқанов, 

Бейімбет Майлин сықылды қазақ кеңес әдебиетінің негізін қалаушылар өлеңмен жырлады. 

Ал, бұл өзгерістердің мән-мағынасын келелі шығармаларда, әсіресе, прозалық 

туындыларда терең алып суреттеуге олардың мұршасы да болған жоқ, саяси-әлеуметтік, 

мәдени-шығармашылық өрісі де жеткен жоқ» [4,127]. 

Өмірдегі шындықты егжей-тегжейіне дейін анықтап, шығармаға жаңа бағдар беру 

үшін жаңа адам бейнесі керек болды. Ол әлі қалыптасып үлгермеген болатын. Осы туралы 

Б. Кенжебаев: «Ақын-жазушы жаңа болмыс, тұрмысты да, жаңа адамды да әлі анықтап 

көрген жоқ, білмеді, Білмеген соң оларды жан-жақты нақты, дәл, жарасты, көрікті етіп 

көрсете де алмайды. Сондықтан мұндай жағдайда ақын, жазушы көлемді, күрделі көркем 

шығарма жазбайды, публицистикалық шығарма жазады, шағын мақала, ұзақ очерк, өлең-

жыр жазды. Көркем шығарманың, өлең-жырдың өзін публицистикалы етіп жазды» деп 

шындықтың сырын дөп басып айтқаны бар [5,321].  

1922 жылы «Еңбекші қазақ» газетінде «Барлық қазақ ақындарына, әдебиетшілеріне 

және қазақ әдебиеті мен әуестенушілерге» мемлекеттік қазақ баспасы атынан жазған үндеу 

хатта: «Енді бұдан былай қазақ жазушылары өздерінің міндетті жұмысына қатысып, жазған 

кітаптары, жинаған ескі халық әдебиеттері болса тезінен баспаға жіберсе екен. Қазақ 

жазушылары керенаулықты тастар уақыт жетті.Кірісіңдер, өздеріңнің игілікті 

жұмыстарыңа!» деген шақыру жария етілді [6,1].  

Төңкерістен кейінгі уақыттың аласапыран құбылыстарын бағалау, болашақ 

өзгерістерді болжай білу қаламгерлердің дүниетанымдағы ерекшеліктерімен байланысты 

еді. Көзі қарақты, Европа әдебиетімен етене таныс, төңкеріске дейін дүниетанымдық 

көзқарастары қаланған ұлтшыл бағыттағы қаламгер заманның алуан шындығын таразыға 

тартып, өз пікірлерін ілдіріп, отырған Қазақ әдебиеті тек тапшыл бағытты ұстанса, әлемі 

тарылатынын салмақтай білген.  

 Маркстік-лениндік дүниетаным бұрынғы дәстүрден де қол үзбей жаңамен де жан-

жақты байланыстыратын тың жол іздеді. Әдеби дамудың негізгі әдісі – социалистік реализм 

әдісі болатыны анықталды. Оның өзіне дейінгі реализмнен, сыншыл реализмнен 

айырмашылығы нақтыланды, яғни жаңа көркемдік әдіс нағыз шындықты жинақтауы, 

тарихи жағынан нақты суреттелуі, ең бастысы осы шындық революциялық даму үстінде 

көрсетілуі қажет болды. Бұл талап тілек пісіп жетілгенге дейін де қазақ жазушылары қазақ 

қауымындағы өзгерістерді образды ойлау мүмкіндіктеріне сай суреттеп жатты. Ол 

шығармаларда заман мінезі, келешек көшінің бағдары ашық, насихатпен де, емеурінмен де, 

ишаратпен де суреттелді. 
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 ХХ ғасыр басындағы әлемдік әдебиет көкжиегінде романтизм, реализммен қатар 

модернистік үрдістер бой көрсете бастады. Қаламгерлердің көпшілігі көркемдік әдістердің 

барлық түрлерін пайдаланды.Кей шығармаларда романтизм, реализм, модернизм 

белгілерінің қатар көрініс тапқандары да байқалады. Дегенмен де сол шығармаларда 

олардың ара салмағы тепе-тең болмай, әйтеуір біреуі басымдық танытты. Сол тұстағы 

әдеби шығармаларда романтизм элементтерін бойына сіңірген реализмнің модернистік 

дүниетанымға ұласып көрініс бергені де байқалады.  

Модернизм – табиғаты еркіндікке бейім көркемдік ұстаным. Кеңес үкіметі 

қалыптастырған социалистік реализм мен модернизм эстетикасының қарама- қайшылықта 

қатар өмір сүруі екіжүйе қақтығысының алғашқы дәуірінде-ақ белең алды. 

Әдебиеттің келешегіне алаңдаулы Алаш зиялылары «Алқа» әдеби бірлестігінің 

идеясына топтасса, пролетарлық бағыттағы қаламгерлер ҚазАПП-тың маңайына 

шоғырланды. Кеңестік саясат күшейген сайын кеңестік идеологиядан, қоғамнан тыс өмір 

сүруді жоққа шығарды. Адамның рухани интеллектуалдық дамуы мен өз өзін 

қалыптастыруын тек сол қоғамға тән жалпыға ортақ тағдырдан жеке адамның кез келген 

оқшаулануын біржақты бағалады. Әдебиетте ұлт бейнесінен гөріжаңа қоғам адамын жасау 

алдыға шықты. Ұлт туралы жасалған берік байламдар мен батыл әрекеттердің жолы кесілді. 

Бұл шешім пролетарлық бағыттағы жазушыларды да кештеу болса да ойлантты. Уақыт өте 

келе заманы ортақ екі бағыттағы қазақ қаламгерлері ұлт бостандығы мен ұлт теңдігі деген 

ізгі мақсат жолында мүдделес, рухтас екендіктерін түсінді. 

Әлемдік мәдениет тарихында әдеби байланыстың алар орны ерекше. Әдеби 

байланыс әдеби үрдістіңжүруін жеделдетеді, даму бағытындакейбір кезеңдердің 

өмірінқысқартса,бірнешеәдеби сатылар менәдеби бағыттардың бір уақытта пайда болуына, 

өмір сүруіне ықпал етеді. (мысалы, XX ғасырдың 20- жылдары жапон әдебиетінде көрініс 

тапқап реализм, натурализм, модернизмнің күрделі қабысуы осының дәлелі). 

М.Әуезовтің сөзімен айтсақ «әдебиет әр тілде сөйлей алатын өзінің күшті 

дауысымен халықаралық бас қосудың дәнекері бола алады. Қай тұқымға (расаға) жатса да 

бәрібір» [7,248]. 

А.Байтұрсынов:«бір жұрт екінші жұрттан әдебиет жүзінде үлгі алу -жалғыз бізде 

ғана болған емес, барша жұрттың басында болған іс. Осы күнгі әдебиеттің түп үлгісі грек 

жұртынан алынған. Грек әдебиетінен үлгіні Рум алған. Еуропадағы басқа жұрттар алған. 

Біздің орыс та әдебиет үлгісін Еуропадан алып отыр, біз орыстан алып отырмыз, - дей келе, 

өзі Абайдан бастайтын шығарушы өзі жазушы, өзі сыншы болған уақыт сындар дәуір 

әдебиетінің даму сипатын былайша бейнелейді: Қазақтың сындар әдебиеті Еуропа 

үлгісімен келе жатыр. Және сол бетімен баратындығы да байқалады» [1,261]. 

Сөз саптауы жағынан Мұхтар Л.И. Толстой мен И.С. Тургеневке жақын, тіпті 

Уильям Шекспирге де жат емес. Мұхтар Алигиери Данте мен Вольфганг Гетені де 

жатырқамайды [8,251]. Уақиғаны уақ-түйектен бастап, әрі қарай насырға шаптыру немесе 

ойсыраған қайғылы халден өрбітіп апарып, көңілді күлдіргімен аяқтау әдісі, әңгімені қысқа 

қайыру тәсілі жағынан Б.Майлин А.П.Чеховқа жақын тұр [8,241]. М.Жұмабаевтың орыс, 

батыс әдебиетімен байланысы тіптен бөлек. 

М.Жұмабаевтың, Ж.Аймауытовтың,М.Әуезовтің Еуропа әдебиетімен етене таныс 

болғандығын ешкім жоққа шығармайды.Осы қаламгерлер шыңармашылығы арқылы 

Европа әдебиетінде қанат қаққан импрессионизм, экспрессионизм және экзистенциализм 

ұстанымдары қазақ әдебиетінде де көрініс тапты. Олардың эстетикалық ұстанымдары сол 

тұстағысаяси-тарихи жағдайға бір бағытта қаратпады. Әдеби өмірдің фактілері басқа 

логиканы қажетсінді.  

1920-30 жылдардағы қазақ әдебиетінде адамның қоғамдағы орнын түсінуде және 

әлемді қайта жасауда жан-жақты ізденістер жүре бастады. Алайда индивид мінезіндегі 

идеалды және антиидеалды ұғымдар сәйкес емес еді. Саналылық пен бейсаналылықтың 

доминанттығы кейіпкерді бағалауда қаншалықты үйлесім табу таппауы қаламгерге ой 

артты.Шығармаларда адамды әдеби образдан гөрі реалды адам ретінде жан-жақты 
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қарастыру мансұқталды. Шығармашылық тұлғаның бостандығы шектеулі екені қаперге 

салынып отырды. Соцреализм өкілінің бостандығы идеологиялық құрылым ғана емес, 

форма, жанр, стиль таңдауда да қылаң берді. Бұл тәуелділік көп жағдайда конъюктюра және 

әдеби бояма үшін қолайлы болды. Бұл шектеуді қаламағандар өмір болмысын негізге ала 

отырып жаңа реализм жасауға бет бұрыс жасады. Бұл жаңа реализмнің шындықты 

символдық жүйемен беріп модернизм эстетикасына жақындаған тұстары көрініс беріп 

жатты. Модернизм табиғаты шектеуге, бекітілген ресми канондарға оппозиция болып 

табылатыны белгілі. Соцреализм мен модернизм эстетикасының қарама-қайшылығы екі 

жүйе қақтығысының алғашқы дәуірінде ерекше белең алды.  

Жаңа тарихи бомысты жасаймыз деген соцреалистер үшін өткенде, болашақта басты 

назарда емес,есесіне ол үшін осы уақытта болып жатқан өзгерістер, қайта құрылымдар аса 

маңызды болды. Импрессианистер үшін де бүгінгі күн маңызды екені белгілі, бірақ олар 

тұтас көріністен ғөрі сол сәттегі сезімге бой ұрды. XX ғасырдың басында экспрессонистер 

болашақты адам өміріндегі ұмтылыс көші деп қабылдады, сондықтан өткен мен бүгінгіні 

қайта бағалауға шақырды. 

Жаңа қоғам талап еткен жаңа образбен сомдалған шығармалардың тууы ұзақ  

процесс. Көбі соцреализм талаптарына жауап бере алмағаны сол тұста-ақ белгілі болып 

жатты. Ол шығармалардың көбінде типтік жағдайдағы типтік характер емес, белгілі 

жағдайдағы қалыпқа түскен кейіпкерлер суреттелуі қатаң қадағаланды. Соцреализм 

әдебиетінде характер мен жағдайдың жаңа қатынас тәрізді әдебиет пен өнер тарихында 

мүлдем басқа концепцияның қалыптасуында міндетті қоғам мен тұлғаның жаңа байланысы 

бастапқыда эстетика деңгейінде ұғындырылды. 

Соцреализмнің негізгі тұғырнамасы биік нәрселерді талап етті. Қалыпқа түскен 

кейіпкердің болмысын автор да, сыртқы әлем де қатаң қаперде ұстады. Бір өлшем,бір сана 

тарихқа да, әлеуметке де,адам психологиясына да, дінге көзқарасына да ортақ болды. 

Осындай шектеудің өзі болмысқа басқа көзбен қарауды қажетсінді.Сондықтан рұқсат 

етілген шеңберде характер мен жағдайлардың байланысын қайта қарастыру шаралары 

жүргізілді. 

Соцреализм тұлға мен типтік жағдай әрекеттісуінің ерекше типін жасап шығарды. 

Идеологиядан тыс, кеңес қоғамынан тыс дұрыс өмір сүруді жоққа шығарды.Адамның 

рухани интеллектуалдық дамуы мен өз-өзін қалыптастыруын тек сол қоғамға тән тәрізді 

жалпыға ортақ тағдырдан жеке адамның кез- келген оқшаулану формасын біржақты 

бағалады. Жалпыға ортақ бас кейіпкер идеал деп танылса, оның дүниеден оқшаулануы 

антиидеал деп аталды. Характердің қарама-қарсылық дәйегі, оның болмыспен байланысын 

түсіну қарама-қайшылықтарының күшею үрдісі қызығушылық тудырды.  

ХХ ғасырдың 20-жылдарының алғашкы жартысында жазылған шығармалардың 

көпшілігі белгілі бір әдеби ағымның туын кетеріп, идеялық-шығармашылық нысанасын 

белгілеп, негізгі көркемдік арнасын ажырата бастағанын көрсетті. Кейіпкерлерінің іс-

әрекеттіне қарап, көркем дүниенің басты мотивін анықтау қиынға түсетін де осы 

жылдардың еншісінде. 

«Адам ойы, адам сезімі екі жарылып, екі ұдай күй кешеді.Бұл көріністер – сол ғасыр 

басында дүниеге келген М. Жұмабаев, Ж.Аймауытов, Б. Майлин, М.Әуезов 

шығармаларына тән қасиеттер» [9,11].  

 М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, М.Әуезов шығармаларында заман жүгін көтеруге 

белсенді күрескерлер бейнесі өте сараң берілген. Есесіне тағдырына мойынұсынған жандар 

көбірек.  

 Б.Майлин сол тұстың болмысын кедей табының атынан баяндай отырып, 

алмағайып заманның трагедиясысын астарлап кетеді. Автор кейіпкерлерінің аты көңіл 

аударарлықтай  Мырқымбай, Құрымбай, Желдібай  Жындыбаев. Жаңа заман орнатушы 

шаруаның кейпі –Мыркымбай, тәртіп күзетшісі – Құрымбай, ал кеңес өкіметінің өкілі – 

Желдібай Жындыбаев болса,біраз астарлы ойдыңұшығы аңғарылады. Әдеби мазмұнның 

аса маңызды мәселелерінің бірі – шығармада сәулеленген болмысқа берілген идеялық-
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эмоциялық баға, ол жалпылама, жинақталған түрде болғандықтан идеялық белгісі бар, 

суреткер жеке адамды емес, адам ір-әрекетінің типіне, олардың қарым-қатынасына, 

табиғатына баға береді. Демек, Б. Майлин Мырқымбайды мазақ етпейді, 

мырқымбайшылықты сықақтайды. 

М. Әуезов «оқығандар образы» арқылы («Оқыған азамат», Сөніп-жану», «Кінәмшіл 

бойжеткен», «Қилы заман») ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы қоғам болмысына өзінше 

барлау жасайды. 

Көркемдік бейнелеу ұстанымдары белгілі бір көркемдік әдістің шеңберінде 

тұйықталып қалмайтыны белгілі. Көркемдік әдістердің пайда болуы, дамуы және алмасуы 

әлеуметтік-тарихи жағдайларға қатысты. Көркемдік әдістердің өзінің даму барысында 

түрлі өзгерістерге ұшырайтыны, қоғамдық өзгерістерге сай жаңа сипат алатынын әдебиет 

көші байқатты.  
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ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ 

 

Сарсенбі Г.М., Құдайбергенова А.С. 

ГККП «Алматы мемлекеттік политехникалық колледж»,  

Корекциялық мектеп – интернат №2 
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Тайм -  менеджмент дегеніміз өзіңнің  уақытыңды тиімді пайдалануға арналған әдіс 

– тәсілдер. Бұл тәсіл өзіңнің немесе ұйымның  уақытын тиімді пайдалануға үйретеді.  

Мысалы, жұмысыңызда сізге берілген тапсырмалар  уақытыңыздың көбін алатын 

болса, онада сіз тайм - менеджмент әдістерін пайдалана, отырып өз жұмысыңызды 

аурынан жеңіліне  қарай жіктеп,  реттеуге  үйретеді. 

Тайм -  менеджмент өзіңнің ойыңыздағы іс- шараларды орындауға, ойлап іске 

асыра алмай жүрген жұмыстарыңызды жасауға, жоспарлауға және де   жұмысыңыздың 

сапасын жақсарту  мақсатында,  жұмысыңызды  белгілі – бір уақытқа тағайындауға, 

берілген тапсырмады уақытылы орындауға  көмектеседі. 

Тайм – менеджменттің негіздері 

Уақытты   тиімді пайдалануда 3 тәсіл бар: 

1. Маңыздылық  -  берілген тапсырманың маңыздылығын пайымдап оның  

қажеттеілгін айқындауға бақытталған 

2. Жоспардлау – тапсырманы орындау үшін қанша уақыт және қашан оны 

тапсыру керек екенін пайымдау 

3. Нұсқаулау – тапсырманы орындау барысында қадағалу және нәтижлеу 

mailto:gultv60@mail.ru
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Тайм -  менеджмент  тәсілдерін пайдалануда көп көңіл бөлінетін жер олар 

маңыздылық пен нұсқаулау болып  табылады. Бұл тәсілдерді іске асыру үшін тайм -  

менеджменттің көпдеген  әдістері бар,  бірақ біз соның  үш – төрт әдістерін қарастырайқ: 

 

Бірінші әдіс:  Үлкен тапсырманы бөлімдеу 

Бұл әдісті баламасы  «пілді  бөлшектеп  жеу» деп атайды. Бұл тапсырманың көлемі 

шошытарлықтай..., бұған бойсыну үшін,  жоспарды  бөлшектеп қою керек. Мысалы: 

мұғлімдер арасында  ашық сабақты өткізуде және сол сабағымыз керемет  өту үшін  біз 

сабақты жоспрлап, әдіс- тәсілдерді таңдап және сол әдіс-тәсілдерімізді жүзеге асыру үшін,  

сабақ жоспрын   рет-ретімне қойып, дайындаламыз.  Тайм – менеджменттің бұл әдісі  

мүғалім үшін өте тиімді десе болады. Бұл  әдістің жүзеге асу реті: 

Маңыздылық:  Сыныптың    деңейін зерттеу 

Жоспарлау: Тапсырманы зерттеу 

Нұсқаулық: Нәтижені болжау 

осы әдісті осылай бөлімдеп, жүзеге асырады.  Осылай  ауыр тапсырмаларды 

орынау  барысында, уақытыңызды үнемдесеңіз болады. 

 

Екінші әдіс: Уақыт аралығында бір  тапсырманы орындау 

Интелектуалды еңбекте көп істі атқару мүмкін емес сияқты көрінеді, әсіресе білім 

саласындағы қызметкерлер арасында. 2009 жылы Стенфорд уневерситетінің 

зеріттеушілерінің  зерттеулеріне сүйенсек, егер адам телефонмен сөйлесе отырып, кітап 

оқыса  есінде ақпараттардың көбісі қалмайтынын бақылады. Егер адам белгілі бер 

тапсырманы  орындауды көздесе ол өзіне  керекті ақпаратты алып және сол ақпараттың 

маңыздылығын жете түсінетінін айқындады. 

Ол үшін сіз маңызды немесе негізді жұмысыңызды көздеп соны орындайсыз. 

Мысалы, сіз сабақ жоспарын жасау үшін уақытыңыздың көбін жұмсайсыз. Одан басқа, 

біздерде, мұғалімдерде, слайд немесе бейне сабақ немесе ашық сабақтар болатын кездерде 

болады, тағы дәпрет тексеру, сабақ кезегін орындау деген сияқты тапсырмаларымыз жетіп 

артылып жатыр. Оларды жүзеге асыру үшін көп көңіл бөлуге тура келеді. Соның бәрін бір 

уақытта жасау мүмкін емес әрине, бірақ жасау керек. Ол үшін:  30 мин. сабақ жоспарына 

көңіл бөлсек, келесі 30. мин басқа тапсырмалаға кірісуге болады. Осылай бұл әдісті 

жүзеге асыруға болады. 

Үшінші әдіс: Уақытты тұрақты тағайындау әдісі 

Мұнда сағатпен жұмыс жасауды жатқызуға болады. Егерде сағатпен жұмыс 

жасауды әдетке айналдырсаңыз, өзіңздің уақытыңызды бағалай бастайсыз,  

жұмысыңыздың сапасын көтересіз және де мақсаттарыңызға  жетіп, еңбегіңізді 

нәтижелерін айқындап отырасыз.  

Сонымен «помидор» техникасынның орындалу тәсілдері: 

Маңыздылық:  Уақытты тағайндау 

Жоспарлау: Тағайындалған уақытта атқаратын жұмыстарым 

Нұсқаулық: Үзіліс уақыты 

 

Төртінші әдіс: Канбан әдісі 

Бұл әдіс біздің күнделікті  сабақ үстінде пайдаланып жүрген «Борт» журналына 

ұқсас келеді. Бұл әдісте өзіңізге үш сұрақты негізге ала отырып жүзеге асыра аласыз. 

 

Атқаратын тапсырма          Жұмыстар  Орындалған тапсырмалар 

   

 

Сіз өз  кезегінде керек жұмытарыңыз бен атқарылған  жұмыстарыңызды қадағалап 

отыра аласыз. 
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Қоғамның бастапқы кезеңіндегі есептік баяндамаларына сараптама жасайтын 

болсақ, кеңестік кезеңдегі саяси ахуалдың ғылымға да ықпал жасағандығын көреміз. 

Мысалы, 1920 жылы қазан-желтоқсанындағы қоғамның есебінде: “Ғылым әрқашан 

еркіндікті қажетсінеді және ғалымдардың қызметі шенеуніктік сипаттағы, таза әкімшілік 

шектеу мен әр түрлі талаптардың қыспағынан босанған кезде ғана жемісті болмақ” - 

делінген [1]. 

Қазақстанды зерттеу қоғамының тарих және этнография бөлімі алдарына зор 

міндеттер қойып, сол кездегі ғылыми зерттеулерге деген зәруліктің орнын толтыруға 

ұмтылғандығын, ағарту саласында айтарлықтай мәселелер көтеріп, тіпті ұсақ-түйек 

шаруашылық істерді атқарудан да бас тартпағанын көреміз.  

Осы жылдардағы баспа ісіне келер болсақ, қоғамның “Еңбектерінің” бесінші 

томының 1-ші шығарылымы басылып, ол барлық ғылыми қоғамдар айырбас жасалатын 

мекемелерге жіберілді. 

Бірінші басылымында А.П. Чулошниковтың “Қазақ-қырғыз халқының басқа да түркі 

тайпаларымен тарихи тағдырлас тарихы” деген еңбегі жарияланды. Бұл томның екінші 

басылымында: И.М. Крашенниковтің “Қырғыз өлкесінің өсімдік қабаты (карталарымен 

және суреттерімен)”, С.Е. Рожанец-Кучеровскаяның “Семей губерниясы өсімдіктері. 1 

бөлім. Зерттелу тарихы”, П.А. Воронцовскийдің “Acrіdodea биологиясына”  және “Ұсақ 

хабарлары”, А.Ф. Рязановтың “Хиуалықтардың 1818 жылғы қырғыз даласына шабуылы”, 

Гр.Сербариновтың “Исатай Тайманов (1737-1738 жылдардағы Бөкей ордасындағы халық 

қозғалысының очеркі)”жарияланды [2]. 

Әрине, қоғамның басқармасы “Еңбектерді басып шығу үшін тынымсыз қаражат 

көзін іздестірумен болды. Қоғамның құрылуының бастапқы кезеңі ашаршылықпен қатар 

келгенін басында айтқан едік.  

Қоғамның 1924 жылға арналған есебінде арнайы зерттеу ұйымдастыруға қаржысы 

болмағандығы бірақта қоғамның мүшелері мемлекеттік мекемелердің қаржысымен немесе 

өздерінің жеке белсенділігімен төмендегідей зерттеу жүргізген: 

Атап айтқанда, онда төмендегі мәліметтер келтірілген: 

1. Тіл білімінің маманы, ғалым - Ахмет Байтұрсынов қырғыз (қазақ) тілі жөнінде 

бірнеше оқулық пен оқу құралын, әдебиет және мәдениет тарихы бойынша кітаптар жазды.  

2. М.Дулатов – публицист, энциклопедист. Қазақ тілінде үш бөлімнен тұратын есеп 

кітабын құрастырып, “Қырғыз (қазақ) тарихын” жазып шықты. Сонымен қатар Халық 

ағарту Комиссариатының Ғылыми Кеңесінде жұмыс істейді. 

3. М.Д. Жолдыбаев – публицист, қоғамтанушы. Қазақ тіліне Коваленконың 

“Политграмотасын”, К.Маркстің “Коммунистік манифесін”, Л.Троцкийдің “Октябрьская 

революция” және Бухариннің “Теория исторического материализма” – еңбектерін аударды. 

Халық ағарту Комиссариатының ғылыми Кеңесінің төрағалық қызметін атқарды. 

4. Т.Шонанов – энциклопедист. Қырғыз (қазақ) тілінде бірнеше кітаптар жазды, 

соның ішіндегі ерекше көңіл аудартары “Қырғыздардағы (қазақ) жер мәселесінің тарихы 

очеркі”. Сонымен қатар, ол жазған аса маңызды еңбектерінің бірі орыстарға арналған қазақ 

тілін өз бетінше оқып үйрену құралы болды. 

Қазақстанды зерттеу қоғамының жұмысына белсенді атсалысқандардың бірі, 

Кеңестік Қазақстандағы мәдениет пен тарих ғылымында өзіндік орыны бар Санжар 

Жафарұлы Асфендияров (1889-1937). С.Ж. Асфендияров Петербург әскери-медициналық 
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академиясын аяқтаған соң, полк дәрігері болды, 1914-1916 жылдары әрекет етуші армия 

қатарында болды. 1917 жылы қолына қару алып Түркістанда Кеңес өкіметін орнатуға 

қатысты. Ал, 1917 жылы большевиктер партиясының құрамына енді. Жауапты партиялық 

және мемлекеттік қызметтерде жүріп, С.Ж. Асфендияров ғылыми ізденістерін тоқтатқан 

жоқ. Ол Қазақстан тарихын дайындауға зор еңбек сіңірді Қазақстан тарихы бойынша 

профессор С.Ж. Асфендияров көптеген ғылыми мақалалар, құжаттар жинаған, монография, 

оқулықтар, брошюралар, жазбалар мен сын пікірлер жазды. 1928-30 жылдары Москвадан 

оралғаннан кейін Қазақстанды зерттеу қоғамымен белсенді байланыс орнатып, 

өлкетанушылар съезінде және жиылыстарында баяндама жасады [3]. С.Ж. Асфендияров 

Қазақстанды зерттеу қоғамының төрағалық, кейіннен Қазақстанның Орталық өлкетану 

Бюросының төрағасы қызметін атқарды [4].  

1920 жылы Түркістан Автономиялық Республикасының ОАК жанынан Қазақ 

(қырғыз) бөлімі ашылып,оның мүшелігіне Нәзір Төреқұлов, Георгий Сафаров, Сұлтанбек 

Қожанов, Санжар Асфендияров, хатшылары Халел Досмұхамедов пен Махмуд Бұдайов 

сайланады. Тамыз айының 21-де Халық Ағарту Комиссариатының кеңейтілген мәжілісінде 

өлкенің рухани мәдениетін өркендету мақсатымен Білім Комиссиясы құрылып, оның Қазақ 

– қырғыз бөлімінің төрағалығына Иса Тоқтыбайұлы, мүшелері Х.Досмұхамедов, 

Ходжиков, Көшербайұлы құрамында іске кіріскен еді. 

 1921 жылдың қазан айынан бастап Қазақ-қырғыз Білім Комиссиясының 

төрағалығына Халел Досмұхамедов тағайындалды. Білім Комиссиясының басшысы ретінде 

Х. Досмұхамедов  бірден қазақ-қырғыз мектептері мен жоғары оқу орындарында оқылатын 

пәндердің бағдарламасын жасауға, түрлі саладағы оқулық кітаптар жазуға, ғылыми 

терминалогияны қалыптастыру, халық ауыз әдебиетінің үлгілерін жинап, жүйелеу, бастыру 

жұмыстарына белсенді түрде ат салысты. Оның ғылыми- шығармашылық қыры мен 

ұйымдастырушылық қабілетінің жан –жақты ашылып, көрінген тұсы да осы кезең.  

1921 жылдың өзінде Білім Комиссиясы А.Байтұрсыновтың  “Әліппе”,“Баяншы”, 

“Тіл-құралы”(1 және 2 бөлімдерін), Міржақып Дулатұлының “Оқу құралы”, “Есеп құралы”, 

Иса Тоқтыбайұлының “Жалпы жағырапия”, “Түркістан жағырапиясы”, Халел 

Досмұхамедұлының “Табиғат тану”, “Жануарлар”(1 бөлім) кітаптарын Орта Азия 

мемлекеттік баспасына тапсырады  [5]. 

1921 жылдары Білім Комиссиясы баспаға дайындалған Әбубәкір Диваевтың “Бекет 

батыр ”,“Мырза Едіге”, “Алпамыс”, “Нәрікұлы Шора”, “Шора батыр”, “Қобыланды”, 

“Тарту”жинағы, Сұлтанбек Қожанұлының “Арифметика”(1 бөлім), К.Жәленұлының 

“Арифметика”(2 бөлім), Х.Досмұхамедұлының “Жануарлар”(2 бөлім), “Адамның тән 

тірлігі”, Табынбайұлының “Педагогика”, “Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі”, “Қыз Жібек”, 

“Кенесары - Наурызбай”, Ә.Бөкейхановтың “Сұлтан Кенесары тарихына қосымша 

материал” (орыс тілінде), “Абай өлеңдерінің таңдамалы жинағын” (Алғы сөз, 

түсініктемелерімен) жеке – жеке кітап қылып шығарды. Оның сыртында қазақтың халық 

әндерін нотаға түсіру, мектепте өтілетін пәндердің бағдарламасын, қазақ тіліндегі тұңғыш 

жағырапиялық карталар, күнтізбелер шығару, қазақша – орысша, орысша – қазақша екі 

тілдік сөздіктің түзілуі, ғылыми конференцияларда баяндама жасау, қысқасы, мәдени – 

рухани өмірдегі жаңалық біткеннің бәрінен Білім Комиссиясы мен Қазақстанды зерттеу 

қоғамы шет қалмайтын.  

ХХ ғасырдың 20-жылдарында ел басқарған Алаш азаматтарының көпшілігіне тән 

басты қасиет - әмбебаптық болып табылды. Олар қоғамдық қызметімен қатар, қазақ 

халқының өткен тарихының сан-алуан саласына үңіліп, зерттеп шығармашылық қызметін 

де қатар ұстанды. Солардың қатарында Мұхаметжан Тынышбаевта болды. 

М.Тынышбаев қазақ даласында орын алған далалық өркениет пен қалалық тұрмыс-

тіршіліктің, мал шаруашылығы мен егіншілік мәдениеттің арақатынасын зерттеу объектісі 

ете білді. Осының нәтижесінде туындаған еңбектері инженер Мұхамеджан Тынышбаевты 

әрі тарихшы, әрі өлкетанушы ретінде көрсетеді. Өз өлкесін зерттеу барысында оның тарихи 

дүниетанымы қалыптасады, шынайы тұжырымдар жасайды. Патшалық отарлық кезең мен 
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тоталитарлық жүйе дәуіріндегі өкімет саясаты нәтижесінде “ұлтшылдар”, “халық 

жаулары”, “шовинистер” деген айыптар тағылып, тағдырлары талқыға салынған және 

қиындықтардың болатындығын біле тұра ұлты үшін аянбай еңбек етіп, күресіп өткен 

Мұхаметжан Тынышбаев сияқты аяулы азаматтардың өмірі мен қоғамдық саяси 

қызметтерін, тарихи еңбектерін, көзқарастарын зерттеу қоғамдық ғылымдардың, ең 

алдымен тарих ғылымының алдында тұрған үлкен істердің бірі болып табылады.  

ХХ ғасырдың басындағы үш революция тудырған аласапыран кезеңнің 

ауыртпалықтарына қарамастан, М.Тынышбаев 20-шы жылдары жүйелі түрде тарихи-

зерттеушілік жұмыстар жүргізді. Ол 1920 жылы Қырғыз (қазақ) өлкесін зерттеу қоғамын 

құрушылардың бірі болып, “Сана” журналының шығуына ат салысты. Осы журнал бетінде 

қазақ халқының қамын жеген, мүддесін көздеген зиялы қауымның шығармашылық 

еңбектері жарық көре бастайды. Солардың қатарында 1923 жылы М.Тынышбаевтың 

“Түрік-Монғол тарихы” деген еңбегі жарық көреді [6]. Онда ХІІ ғасырдағы Монғол 

шапқыншылығына дейінгі қазақ тайпаларының географиялық орналасуы, құрылымы, өзіне 

тән қоғамдық-діни мәдени дамуы туралы терең мәлімет береді. 

М.Тынышбаев 1925 жылдан бастап Ташкент қаласындағы Орыс Географиялық 

қоғамы бөліміне мүше болып жүрген кезінде өлкетанушылық, этнографиялық 

зерттеулермен шұғылданды. Соның нәтижесінде ғалымның қаламынан “Қазақ-қырғыз 

тарихына материалдар”, “Көксу үйіндісі және Қойлық қаласы”, “Қызылөзен үйіндісі және 

Баласағұн қаласы” атты еңбектері жарық көрді [7]. Бұл еңбектерде Қазақстанның Жетісу 

өлкесінде орта ғасырларда мәдениеттің ошағы болып, Жүсіп Баласағұн сияқты ойшылдар 

еңбек еткен, монғол, жоңғар шапқыншылығы нәтижесінде үйіндіге айналған Қойлық, 

Қызылөзен, Баласағұн, Ілебалық сияқты қалалардың тарихтағы орны баяндалды. 

М.Тынышбаев осы кезеңде тарихшы-ғалым ретінде өзіндік зерттеу жолына ие 

болды. Сонымен қатар оған сол заманда өзімен қатар өмір сүрген ғалым-зерттеушілер де өз 

ықпалын тигізді. Қазақ халқының тарихына байланысты өз замандастары жариялаған 

еңбектерге ол дер кезінде пікір айтып отырды. 1925-1926 жылдары Чулошниковтың “Қазақ-

қырғыз тарихының очерктері” атты еңбегіне оның сын ескертпелері жарық көрді [8].  

Тарихшы-ғалымның ғылыми қызығушылығы өз халқының мүддесі оның өткені мен 

болашағы туралы ойларының көп толғанысынан туындады. Ол Орыс Географиялық 

қоғамының Түркістан бөлімшесі (ТОРГО) қоғамымен байланысты болды. Қоғамның әр бір 

өткен мәжілістерінде ғалым М.Тынышбаев сараптаушы ретінде ғана емес, сонымен қатар 

өз баяндамаларын да жасап тұрды. Өз өмірінің көп кезеңін ізденіспен өткізген ол тарих 

ғылымын құнды зерттеулермен толықтырып отырды.   

М.Тынышбаев Орыс Географиялық қоғамының Жетісу бөлімшесінің мүшесі, [9] 

Орыс Географиялық қоғамының Түркістан бөлімшесінің мүшесі және 1920 жылы Қырғыз 

(қазақ) өлкесін зерттеу қоғамының мүшесі болады [10].  

Енді, осы жерде Т.Рысқұловтың тұлғалық бейнесін бере отырып, оның Қазақстанды 

зерттеу қоғамына деген зор қамқорлығын айта кетейік.  

Академик Манаш Қозыбаев аз ғана уақыт аралығында зиялы қауым ішінен бірбеткей 

өрлігімен көзге түскен Тұрар Рысқұлов турасында: “Егер ғасыр басында (ХХ ғасыр) 

реформаторлық ұрпақтың бірден-бір танылған көсемі Әлихан Бөкейханов болса, ал 

кеңестік кезеңде дәстүр жалғастығын Т.Рысқұлов ұстады. 

Т.Рысқұловтың қоғамдық-саяси қызметі ұзақ жылдар бойы партиялық тұрғыдан 

ғана бағаланып, “партияның көрнекті өкілі” ретінде, мемлекет басшысы ретінде 

сынаржақты ғана қарастырылды. Оның 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысқа, 1917-33 

жылдар аралығында Қазақстанда болған ашаршылыққа қарсы күрес барысына қатынасты 

оның қызметі тұтас түрде толық зерттелінбеді. Әсіресе, осы проблемалардың шешімін 

табуға қызмет ететін аса бай ғылыми-зерттеу мұрасы жеткілікті талданбады.  

Т.Рысқұлов ХХ ғасырдың алғашқы он жылдықтарында Қазақстан мен 

Түркістандағы аса ірі саяси оқиғаларға тікелей араласушы, куәгері ғана емес, сол 

оқиғаларды зерделі зерттеу ой елегінен өткізген қоғамтанушы ғалым, ең алдымен тарихшы 



384 
 

болды.Сондықтан, Т.Рысқұловты аса белгілі қоғам және мемлекет қайраткері ретінде ғана 

емес, сонымен қатар терең ойлы тарихшы ретінде де танып, білген жөн. Мәселеге осылай 

қарау бүгінгі төл тарихымызды зерттеу қажеттілігінен туындап отыр. 

Т. Рысқұловтың 1920-1937 жылдар аралығында өте маңызды, ірі кітаптары мен қатар 

200-дей мақаласы, баяндамалары мен 100-ге тарта хаттары және тезистері жарық көрді. 

“Тұрар Рысқұловты Кеңестік Орта Азиядағы бірінші тарихшылар қатарына жатқызуға 

болады”-деп атап көрсеткен еді өзбек ғалымдары Ш.З Зиямов пен Р.А.Нуруллин [11].  

Сонымен, Қазақстанды зерттеу қоғамының республикадағы негізінен қоғамдық 

бастамамен жұмыс істеген алғашқы ғылыми мекеме екендігін айта келе мынадай 

қорытынды жасауға болады. Қазақстанды зерттеу қоғамы және оның бөлімшелері сол 

кездегі партия ұйымдары мен Кеңестік республика өкіметі басшылығымен тығыз 

байланыста болып өлкенің территориясын аудандастыру ісіне, демографиялық, 

ауылшаруашылық, өнеркәсіп пен сауда бойынша санақ жүргізді. Бұл жергілікті 

жоспарлаушы органдардың республиканың халық шаруашылығын дамытудың бірінші 

және екінші бесжылдық жоспарын жасауға үлкен септігін тигізді. 

Ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, суғару жүйелері бойынша Қазақстанды зерттеу 

қоғамының жүргізген ғылыми-өлкетанушылық ізденістері мен ұсыныстары 

республиканың экономикасын дамыту бағдарламасын дайындап, жүзеге асыруға мүмкіндік 

берді. 

Қазақстанды зерттеу қоғамы сонымен қатар, мәдениеттің таралу ошағының бірі 

болды. Қазақ халқының салт-дәстүрін және этнографиясын, мәдениеті мен тарихын зерттей 

отыра, қоғам мүшелері жергілікті жерлерде бұқаралық мәдени шаралар өткізді, дәрістер 

оқыды, баяндамалар жасады, кітапханалар, экспонаттар жинастырып мұражайлар ашты, 

көне ескерткіштер мен өнер туындыларын қалпына келтіріп, сақтауды жолға қойды. 
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Қазақ этносы мен оның мемлекеттілігі- хандығының құрылуы процесі барысында 

Жошы ханның ұрпақтары қазақ тайпалары қолдауымен саяси билікті қалыптастыруда 

үлкен беделге ие болды. Хандық билік- жошы ұрпақтары өкілдеріне тиесілі дәстүрлі билік 

болып қалыптасты. Саяси билік жүйесінің түрінің көшпелі қазақ қоғамында бұндай жолмен 

құрылып қалыптасуының жағдайлары сол замандағы обьективтік және субьективтік тарихи 

алғы шарттармен байланыстылығында еді. Көшпелі мал шаруашылығы экономикалық 

негізі болып табылатын қазақ ру тайпаларының шашыранды жағдайдағы көшпелі өмірі - 

дәстүрлі өмір салты болатын. Оларды саяси жағынан бірлестіретін экономикалық, 

әлеуметтік және саяси факторлар әлсіз еді. Дегенмен де, тиімді көшіп кону маршруттары, 

малға жайлы шөбі шүйгін жайлау, көктеу, күздеу, ықтасынды, қыста қар аз түсетін, мал 

тебіндеп жайылуға қолайлы қыстау, мал- жанды аман сақтап қалудың, өмір сүрудің 

жалғасының кепілі болып табылатын. Сондықтан, жерге иелік ету және оны жыл мезгілінің 

маусымдық кезеңдері бойынша тиімді, ұқсата пайдалану қазақ ру тайпалары үшін, күн 

тәртібіндегі басты мәселе болды. Жер үшін тартыстар, қырқыстар ұдайы болып тұратын. 

Неғұрлым әлді мығым тайпалар әлсіздерді жерінен ығыстырып, жайлымын кеңейтуі 

сияқты жағдайлар жиі болатын еді. Ру- тайпалар арасындағы жер мәселесін тараптардың 

барлығына тиімді шешілуінің жолы өзара билердің келісімге келуі арқылы жүзеге асатын. 

Бұндай шешімдер уақытша ғана сипатта болатын. Өйткені, қолайлы табиғи климаттық 

жағдайлар жылдарында мал басы, адам саны артуы, жаңа шаруашылық ауылдардың пайда 

болуы жайлым жерлерді ұлғайтуды қажет ететін. Нәтижесінде жер үшін тартыс, қырқыстар 

қайтадан жандана түсетін. Бұндай жағдайда, әрине, әр бір би өз ру тайпаларының мүдесін 

көздейді ғой. Сондықтан да, туындаған мәселені бейбіт жолмен шешу үшін араға түсетін 

рулық құрылымнан тысқары, өзінің шаруашылық мүддесінің араластығы жоқ үшінші бір 

тараптың бұл мәселеге араласып төрелік жасауының қажет болуы көшпелілер өмірінің ру- 

тайпа аралық қатынастарымен байланысты болуында. Төре деген атаудың пайда болуының 

шығу тегінің өзі «төр иесі», яғни, билік иесі, төрелік ету, рулар арасындағы туындап 

отыратын даулы мәселелерге төрелік жасау деген ұғымнан туындаса керек. Ал, сол билік, 

төрелік жасайтын адамдар қайдан шықты, қайдан келді. 

Төрелік жасайтын адам,көп жағдайда, тайпа, рулар арасынан шығуы мүмкін емес. 

Себебі ру мүшелері, билері бірінші кезекте, жоғарыда айтқандай, өз руының мүддесін 

қорғайтындықтан, олар ру тайпа аралық қатынастардағы даулы мәселелерді әділетті 

шешуге төрелік етуге қатардағы қазақ рулары құрамына кірмейтін әлеуметтік топ 

өкілдеріне жүгінсе керек. Төрелердің шығу тегі бүгінде барша қазаққа белгілі Жошы 

ханның ұрпақтары. Алтын орда хандары болған олардың әулетінен шыққан Керей мен 

Жәнібек сұлтандар Қазақ хандығы билігін қалыптастырды. Қазақ ру тайпаларының 

жүздерге топтасуының қалыптасуының жүзеге асуыменен әрбір жүздің хандықтары пайда 

болды. Сонымен бірге хан ұрпақтарының саны да көбейді. Олар жасақтары- 

төлеңгіттерімен далалық кеңістікте мал жайлымы жағдайымен көшіп қонып, шашыранды 

орналасатын қазақтың ру- тайпалары арасына жергілікті билікті жүзеге асыратын хандық 

биліктің өкілдері сұлтандар болып барды. Тарихтан белгілі, мысалы, Сәмеке, Әбілмәмбет, 

Әбілфейіз, Абылай ұрпақтары  Шу бойы, Алтын емел, Аягоз, Үржар,Ақсу Аюлы, 

Қарқаралы, Тоқырауын өңірлеріне қоныстаныстандырылған болатын.  

Қазақ жерлерін ресей империясының отарлауы нәтижесінде 1822-1824ж.ж. Патша 

үкіметінің жарғылары бойынша қазақ халқының мемлекеттілігі жойылды.Қазақстан 
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территориясына округтік және дистанциялық басқару жүйесі ендірілді. Дәстүрлі хандық 

биліктің орнына округтер мен дистанциялық басшылыққа хан ұрпақтары өкілдері аға 

сұлтандар болып сайланатын болды.Бұл патша үкіметінің құйтұрқы саясаты еді. Хан 

ұрпақтары тарапынан болатын наразылықты бәсеңдету мақсатында оларды алдаусыратып 

отарлық саясат билігіне тарту болатын. Кейіннен аға сұлтандық билікке ру басылары - қара 

қазақ өкілдері де сайлауға түсіп, аға сұлтандар болды.Ондай адамдарды қарадан шығып хан 

болған деп атаған.Мысалы,Ақмола округіне аға сұлтан болған Сайдалы руынан шыққан 

Аққошқар, Баянауыл округіне Сүйіндік руының өкілдері Бәшей,кейін Мұса Шорманов, 

Қарқаралы округіне Ұлы Абайдың әкесі тобықты руының басшысы Құнанбай аға 

сұлтандар болып сайланды.Сөйтіп, біртіндеп хан ұрпақтары биліктен ығыстырыла 

басталды. Тек, Астрахан губерниясы құрамындағы Бөкей ордасыда ғана хандық билік 

қуыршақ үкімет ретінде сақталып қалды. Х1Х ғасырдың екінші жартысында патша 

үкіметінің жүргізген әкімшілік басқару және территориялық реформалары бойынша қазақ 

жерінде алты облыс құрылып, батыстағы Орал, Торғай облыстары Орынбор губерниясы 

құрамында, Ақмола, Семей обылыстары Батыс Сібір губерниясы құрамына, Жетісу және 

Сырдария облыстары Түркістан әскери генерал губернаторлығы құрамына ендірілді.  

Облыс басшылығына әскери губернаторлар тағайындалды.Қазақстан 

территориясының Ресей империясының бір бірінен шалғай жатқан губернияларының 

құрамдарына бөлінуі ұлтық бірегейлігімізге нұқсан келтірді. Қазақ жерлері мемлекеттік 

меншікке айналдырылды. Өз кезегінде облыстар бес алты уездерге бөлінді. Уезд 

басшылығына патша армиясының майор дәрежесіндегі әскери адамдары тағайындалды. 

Уездер оншақты болыстарды құрады. Болысты және болыстың құрамындағы әкімшілік 

ауылдарды басқарушы ауылнайларды,сонымен бірге, жергілікті сот өкілдері билерді 

сайлау арқылы жергілікті ру- тайпа өкілдерінен сайлады. Хан ұрпақтары төрелік жасау 

арқылы жүзеге асатын дәстүрлі билік жүйесі жойылды. Қазақ халқының әлеуметтік 

құрылымы ру тайпалардан тұратындықтан хандар ,сұлтандар ұрпақтары төрелер деген 

атпен жүздік, рулық құрылымға кірмейтін әлеуметтік топтар түрінде халқымыздың 

құрамдас бөлігі болып қалды.Халқымызда тарихи қалыптасқан шартты ұғым, 

төрелер,қожалар және сунақтардың жүздердің құрамына кірмейтін рулар саналынуы. Олай 

болу себебі қазақ халқының әлеуметтік құрылымының қалыптасуының өзіндік 

ерекшеліктерімен байланысты. Көшпелі өмір жағдайында кез келген адам немесе 

адамдардың топтары ру құрамына ендіріледі. Туысқандық қандастық қатынастардың қазақ 

қоғамында үстемдігі жағдайында сол нақты рудың толық қанды мүшесі болып кетеді. 

Сондықтан да, рулар құрамындағы кейбір аталардың кірме немесе сіңісті болып кеткен екен 

деп сырттай айтылатындарының бар екендігі шындық. Өйткені адамның рулық 

құрылымнан тысқары болуы оның әлеуметтік жағынан қорғансыз болуы деген ұғымды 

білдіреді. Халқымызда бұл мәселе жөнінде «у ішсең руың мен іш» демей ме. Яғни, кез 

келген адамдардың басқа да ру мүшелерімен туысқандық жолменен бірегейленуі, бірлесуі 

рулық жүйенің құрылуының негізі болып табылады.  

Төрелер ұрпақтары да төре деген атауын сақтағанмен де, қазақ руларының ішінде 

шашырап орын тебуіне байланысты, бірте бірте жекелеген рулармен сіңісіп кетті. Мәселен, 

жалайыр ,арғын ,найман және т. б. ру тайпалар ішінде төре ұрпақтары өздерін олардан 

бөліп жеке ру өкілдеріміз деп айтпайды.Өз алдына жеке атаның ұрпағымыз дейді. Өйткені, 

рулық құрылым белгілі бір территорияда қалыптасқан адамдардың экономикалық 

шаруашылық және әлуметтік біртұтастығы болып табылады. Сондықтан бүгінгі күнге 

дейін айтылып жүргендегідей төрелер, қожалар жүздердің құрамына кірмейтін рулар деп 

саналуы ешқандай ғылыми тұрғыда сын көтермейтін тұжырым. Екінші жағынан, 

қалыптасқан қазақтың дәстүрлі әлеуметтік жүйесін рулық құрылым арқылы ғана анықтай 

аламыз ғой. Сондығынан болар түсінігімізге сәйкес төре, қожаларды жеке алдына рулар деп 

айтатындығымыз. Тағы бір атап айтатын мәселе, дәстүрлі қазақтың көшпелі қоғамында 

таптық антогонизмнің болмағандығы. Кеңестік идеология қаншалықты қазақ қоғамындғы 

таптық жіктелулерді, тап тартыстарын және олардың шиеленісулерін әсірелеушілікке 
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тырысқанымен, бұл әрекеттердің сипатының жасандылығы бүгінде бәрімізге белгілі болып 

отыр.Әрине,таптық қатынастардың элементерінің қазақ қоғамы өмірінде болғандығын 

жоққа шығармаймыз. Бірақ, үстем қатынастар рулық құрылым жағдайында туыстық 

қатынастар. Бай адам ,кедей адам бар. Бір ауылда тұратын олар жақын туыс. Адам еңбегін 

қанаудың кереметтей тетіктері жоқ. Шаруашылық біртұтастық ретіндегі орташа ауылда бір 

отар қой, бір үйір жылқы болуы ауыл құрамындағы бес алты үйді толығымен әлеуметтік 

жағынан қамтамасыз етеді. Сондықтан да, дәстүрлі қазақ қоғамында Еуропа елдеріндегідей 

таптық қатынастар емес, туыстық қандастыққа негізделген рулық қатынастардың үстем 

болуы- қоғамның ішкі экономикалық ,әлеуметтік, саяси және мәдени қатынастарының 

заңдылықтарынан туындаған өзгешелігі болып табылады.  

ХІХ ғасырдың екінші ширегінен бастап Ресей империясының отарлау саясатының 

күшейе басталуымен таптық жіктелу тереңдей бастады. Сауда, ақша тауар қатынастары 

және капиталдың енуі көшпелілер өміріне өзгерістер енгізді. Әрине, бұндай процесс 

болмай қоймайтын әлемдік құбылыс. Одан тысқары өмір сүру мүмкін емес болатын. 

Жоғарыдағы атап өткен мәселелерден шыға отырып дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік 

қатынастарының ерекшеліктерінен төмендегідей тұжырымдар жасауға болады. Үш мың 

жылдық тарихы бар көшпелілер қоғамы таптық қатынастары әлсіз, туыстық қандастық 

қатынастар үстемдік ететін рулық тайпалық құрылымдардың бірлестігі болып табылады. 

Сондықтан да, еуропа елдерінің феодалдық кезеңіне тән аристократия деген ұғым 

көшпелілер өміріне мүлдем үйлеспейді. Алысқа бармай ақ, ресей өмірі шындығынан мысал 

келтірейік. Жер иеленушілер дворяндар болды. Орыс шаруалары 1861 жылға дейін олардың 

басыбайлы меншігі болды, бас бостандықтары болған жоқ. Қожайындарының берген 

кесінді жері үшін салықтың түрі- оброк төлейтін және аптаның белгілі бір күндері ақысыз 

олардың жерін өңдейтін, өнімін жинайтын т.б. жұмыстарды атқаруға міндетті болды. 

Дворяндар шаруалардан бөлек усадьбаларда тұратын. Ал, еуропа елдерінде феодалдар биік, 

тастан қаланған замоктарда тұратын. Көшпелі қазақ өмірінде бұндай таптық әлеуметтік 

алшақтық болған жоқ қой.  

Барша қазақты қара немесе қараша дейтін халқымыздың өзі. Қара ұғымының қазаққа 

қатысты мағанасы - көп, немесе көпшілік болса керек. Мәселен, «қаптаған қара құрым» 

деген сөз тіркесі бір нәрсенің түсіне емес, сандық көрсеткішіне байланысты қолданылмай 

ма ? Қара халық деп айтқанда көпшілікті айтады ғой. Кеңестік идеология үстемдігі кезінде 

қара халық деген қазақтық ұғымды орыстың чернь деген сөзіне аударып, оған таптық 

тұрғыдан сипат берді. Социализм құрамыз деп бір ауылда отырған туыстастарды бір біріне 

айдап салып, жасанды жолмен таптық қарама қарсылықты жасады. Нәтижесі баршамызға 

белгілі, көшпелілік өмір жағдайында ғасырлар барысында қалыптасқан әлеуметтік жүйе 

құрылымы мүлдем бұзылды. Социализмнің күштеумен, сырттан таңылуының қаупі туралы 

қоғам дамуының заңдылықтарының білгір маманы, алаш көсемі Әлихан Бөкейханов 

уақытында баса ескерткен еді. Қазақтар көшпелі өмірден отырықшылыққа біртіндеп өтуі 

керек. Шұғыл тұрде социалистік қатынастардың ендірілуі ауыр зардаптарға апарып 

соқтырады деген болатын. Айтқаны айдай келді. ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы 

кеңестік билік социализм құрылысын жүзеге асырамыз деп, қазақ қоғамының астан 

кестенін шығарып, халықтың тең жартысын құрбан етті емес пе. 

Жоғарыда айтқанымыздай қара деген атау көп, көпшілікті білдіреді дедік қой. 

Сонымен бірге, қара сүйек, ақсүйек ұғымдар да бар.Халқымызда қара сүйек деп қатардағы 

ру тайпалар өкілдерін, ақ сүйектер деп төрелер мен қожаларды айтады. Бұл жерде ешқандай 

таптық жіктелудің көрінісі жоқ. Тек, адамдардың шығу тегі және әлеуметтік 

қатынастардағы өзіндік кейбір ерекшеліктерімен байланысты болуы керек. Мәселен, 

қожалар алғашқыда, мұсылмандықты миссионерлік мақсатпен қазақ ру тайпалары арасына 

барып насхат жұмыстарын жүргізсе, кейін, біртіндеп барған жерлеріндері рулар ішінде 

мұсылмандық шарттардың орындалуын үгіттеді, оларды көшпелілердің әдет ғұрып, салт 

дәстүрлеріне лайықты сәйкестендіріп, күнделікті өмірге ендіруіге ықпал етті. Жастарды 
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арабша жазу мен оқытуға үйрету жұмыстарын жүргізді. Халықтың рухани өміріндегі 

бұндай жағымды іс шаралар құрметтелді, абыройға, беделге ие болды. 

Осы карастырып отырған тақырыптың басынан төрелердің шығу тегі және олардың 

қазақ қоғамындағы алатын орыны туралы біраз мәселелерді қозғадық. Мемлекеттілігіміздің 

қалыптасуындағы, биліктің орындалуындағы оңды орын алғандығына тоқталдық. 

«Қарадан шығып хан болмас», немесе «қарадан хан қойсаң аузы басың қан болар»- деген 

қазақта мақалдар бар. 

Осы мақалдар мағанасына, өкінішке орай, көпшілігіміз жете мән бермей,  сол 

қалпында қабылдап, қара халықтан шыққандар мемлекет басшылығына қабілетсіз, ондай 

іске өресі жетпейді деген пікірлер айтылады. Билік тек қана, Қазақ хандығы тарихы 

көрсетіп отырғандай төре ұрпақтарына ғана тиесілі, тектілік тұқым қуалайды деген сияқты 

ғылыми негізсіз көзқарастар да баршылық. Аталған мақалдардағы айтылған ойлардың мәні 

неде? Қатардағы ру тайпалар өкілінен хан сайланылмайтындығы. Себебі оның 

ақылдылығына, әділеттілігіне немесе қабілетіне байланысты емес.Оның жеке бір тайпаның 

өкілі болғандығынан. Жекелеген тайпа өкілінің мемлекет басына билікке келуі бір 

тайпаның басқа тайпалар үстінен үстемдігін орнату мүмкіндігін туғызуынан. Қарадан 

шыққан адамның хан болуы тайпалар арасында өз ара қырқыстардың туындауына алып 

келеді деген қауіптің болуынан. Сондықтан да, оның кандидатурасына баска тайпалар 

келіспейді. Тарихымыздан белгілі Моголстанның Болатшы, Қарамедин деген дулат 

тайпасының бектері билік тізгіні өз қолдарында болса да, хан ұрпақтарынан хан сайлатып, 

оларды мемлекет басшысы деп таныған. Ұнамаған жағдайда оларды ауыстырып отырған. 

Абылай хан қайтыс болғаннан кейін ру тайпа басшылары ұсынылған Қасым сұлтанның 

кандидатурасына қарсы болып, хандыққа Уәли сұлтанды сайлаған. Халқымызда талдап 

отырған мақалдарға түсінік беретін «қарасына тартпағанның қары сынсын», немесе «у 

ішсең руыңмен іш» деген де мақалдар бар ғой. Туыстық қандастық қатынастар үстемдігі 

жағдайындағы тайпалық рулық құрылымдар бірлестігінен тұратын дәстүрлі қазақ 

қоғамының әр бір азаматы ру тайпа өкілі.Сондықтан ол адам бірінші кезекте өзінің руының, 

руластарының мүддесін, ру намысын қорғайды, ру құндылықтарын мақтан етеді, 

дәріптейді. Ру намысына нұқсан келтірген адам руластарының алдында масқара болады. 

Әрине, бұндай жағдай сол заманның шындығыннан туындаған, қоғамдық қатынастардың 

өзіндік ерекшеліктерінен болатын. Өкінішке орай, қоғамымыздың қүрылымдық жүйесі 

өзгерседе, әлі күнге дейін, жасырын емес, күнделікті өмірде ұлттық біртұтастығымызға 

салқынын тигізіп отырған рушылдық сана көріністері қалар емес. 

Қазақ арасындағы төре әулетінің қазақтануы, яғни,өздерін қазақ ұлтының өкілімін 

деп тану сезімі. Түптеп келгенде, қазақтың басқа да іргелі ру тайпаларымен бір мезгілде 

қатар қалыптасты дей келе, белгілі этнолог ғалым Ақселеу Сейдімбеков одан әрі арғы 

тарихты былай қойғанда, қазақ халқының дербес ұлт ретінде тарих саханасына шығуына 

мұрындық болған Керей мен Жәнібектен бастап, ең соңы Кенесары ханға дейін төрелер 

мемлекеттің символы, елдіктің кепілі, ұлттық қасиеттердің ұйтқысы болғаны ақиқат. Сөз 

жоқ, бұлай болуы төре тайпасының артықшылығы да, кемшілігі емес, керек десеңіз, 

биліктің бал шырына қызығып, астындағы тағы мен басындағы бағын қимағандықтан 

деудің де қисыны жоқ. Төре тайпасының пассионар (құрбаншыл) болуындағы басты себеп 

- байырғы заманнан бастау алатын мемлекет жасақтаушылық дәстүрдің халық жады мен 

болмысында берік сақталғандығынан. Гәп қазақ төрелерінің Шыңғыс хан кіндігінен 

тараған ұрпақ болғандығында емес, мәселе көшпелі өмір салт пен көшпелілер қоғамының 

төрелік билік институтын қалыптастыруында, ол институттың этнокіріктірушілік және 

қоғамдық өмірді реттеушілік сипатында екендігін тұжырымдайды. Этнолог ғалымның 

бұндай ой түйуі тарихи сараптамалар негізінде, жан жақты ,терең жүргізілген ғылыми 

зерттеулерінің нәтижесі болып табылатындығында болуы керек. 

Көшпелілер қоғамында ,рулық тайпалық қатынастардың үстемдігі жағдайында, 

жошы ұрпақтары төрелердің, нақты өмірдің шындығынан туындап, тарихи қалыптасқан, 

рушылдық санадан биік тұрған мемлекетшілдік рухта тәрбие алуы, оларды отарлық езгі 
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тұсында бүкіл халықтық мүдделерді жоғары қойып, ұлттық біртұтастығымызды 

ұйыстыруға ұйытқы болуға алып келді. Сондай алаштың азаматтарының бірі Ақсу өңірінің 

тумасы, ел ішінде Мәкей төре аталып кеткен Еркінбеков Мәкей. Кезінде Ілияс Жансүгүров 

сынды дүлдүл ақынмен үзеңгілес болған,өзі де өлең жазған, атақты Мамания мектебінде 

білім алған,Ақсу, Қапал өңірінің сыйлы азаматы болған кісі. ХХ ғасырдың 20-30-шы 

жылдарындағы астан кестен болған заманда Ақсу елді мекенінде жетім балаларға арналған 

балалар үйін ашып,талай ата анасыз қалған жеткіншектердің тағдырына арашашы бола 

алды. Тоталитаризм заманында ашаршылық туралы ашық айтуға, жазуға тиым салынса да, 

ел ішінде, ол кісінің қорғансыз қалған балалар өміріне қорған болған азаматтық қасиеттері 

туралы, сол қасіретті бастан өткергендің естеліктері ауыздан ауызға тарап кеткен еді. 

Мәкей төренің атқарған халқының алдындағы азаматтық борышы елдің есінде сақталып 

қалды. 

Кеңестік биліктің социалистік қатынастарды күштеп таңу саясатынан туындаған 

аласапыранда ашаршылыққа ұшыраған,ата анасынан айрылған балаларға қамқор бола 

алған Еркінбеков Мәкей атамыздың ерлікке татырлық істері бүгінгі ұрпаққа үлгі болуы 

керек. Жан дүниесінің имандылық,  адамгершілік қасиеттері қиын қыстау кезде, тарихтың 

сын сағаттарында оны рухы биік Азамат екендігін көрсетті деп айтуға толық негіз бар. 
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Этнопедагогическая культура – относительно новое направление научного познания 

в педагогике. Оно востребовано историческим временем и необходимостью обучить 

подрастающее поколение поэтапному осознанию своего «Я» посредством отнесения себя к 

своему этносу, изучению языка, культуры, богатого наследия своего народа с 

последующим вхождением в сокровищницу культуры многонационального казахстанского 

народа, а через неё – приобщение к общемировым культурным ценностям. Становление 

человека, ребёнка, личности, индивида происходит не только посредством биологического 

наследования, но и существенным образом посредством народных педагогических законов, 

норм, правил, ритуалов и традиций, в целом – посредством фактического историко-

культурного мира этносов. 

В свете сказанного становится понятным, что вопросы формирования 

национального самосознания и национальной духовности как философская, социально-

политическая, нравственно-психологическая и педагогическая проблема становятся 

важной идейной и содержательной основой образовательной деятельности, а понятия 

«нация», «народ», «национальные чувства», «национальное самосознание» являются не 

академической абстракцией, а реальностью. 

Современное казахстанское образование характеризуется тем, что процесс его 

развития довольно сложен. Это выражается в непрерывном появлении новых конкретных 

тем, проблем, отражающих различные стороны жизнедеятельности многонационального 

общества и его педагогического образования, направленных на обеспечение устойчивого и 

стабильного развития государства. Потому реальным становится поиск путей 

кристаллизации национальной идеи в образовании и, в том числе, выявление рациональных 

способов сохранения в нём этнокультурного наследия народов Казахстана как 
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благоприятного фактора формирования национально-духовного потенциала личности и 

общества, воспитание у подрастающего поколения патриотизма, толерантности, культуры 

межнационального общения и дружбы народов. Вполне очевидно, что за решением 

педагогической наукой этих проблем стоит глобальная задача – достижение согласия, мира, 

бережливости, уважительности между народами в государстве и вовлечение 

формирующейся личности в цивилизационные процессы, основывающиеся на 

национальных и общечеловеческих ценностях.  

Фиксация данной ориентации государства в образовании принципиально важна. К 

тому же вполне очевидно, что вопрос этот не высосан из гносеологического пальца, а 

рождён на куда более земной почве. В сложившейся ситуации многонациональности 

населения Казахстана, признавая вклад в развитие родного государства всех этносов и 

народов и основываясь на том, что защита достоинства и прав каждого народа является 

основным принципом и гарантом политической стабильности Республики Казахстан, 

собственно педагогическое образование должно быть направлено на сохранение и 

развитие всего богатства и многообразия национально-духовных культур.  

На этом уровне «человеческой, слишком человеческой» (Ф.Ницше) проблемы 

становится очевидным то, что «педагогика – как единственная специальная наука об 

образовании в ряду научных дисциплин» (В.В. Краевский) оставляет за собой право 

исследовать, что же в ней самой можно изменить, обращаясь к исследованию того, что ей 

внеположно. С той только принципиальной разницей:  объектом её исследования, как и 

раньше, является творец – человек. Его становление как личности предполагает усвоение 

как философско-мировоззренческой, экономической, политической, правовой, 

эстетической и нравственной культуры человечества, так и исторически непреходящих 

духовных ценностей национально-культурного наследия народов, проживающих в стране, 

обладающих равными гражданскими правами, значимость которых особо возрастает в 

период «этнического ренессанса».  

Естественно, когда встаёт вопрос о важности и полезности этнокультуры для 

педагогического образования, то хорошим ответом может служить методологический 

посыл: социальный мир подлежал и подлежит научно-педагогическому анализу; 

этническую культуру можно и нужно представить как основу для познания духовно-

нравственного «самочувствия» личности и общества, как парадигму образования 

полиэтнокультурного государства, представителям которого стало нынче крайне важным 

«услышать» голос этники, культуру предков, почувствовать себя частицей исторического 

потока, не прерывающегося тысячелетиями. Довольно ярко, наглядно эту сопричастность 

представил исследователь М.Г.Тайчинов, утверждая: «Через национальную культуру – к 

общечеловеческим ценностям, к содружеству всех народов в государстве – такова должна 

быть основная идея образования в стране» (3; с.6). 

Эти соображения имеют, конечно, свои резоны. Действительно, согласно К.Ясперсу: 

«Ситуация сегодняшнего дня требует возврата к более глубоким истокам нашего бытия, к 

тому источнику, откуда некогда пришла к человеку вера в её особых исторических образах, 

к источнику, который никогда не иссякает для человека, обращающегося к нему» (5; 226). 

Для обоснования и признания примата этнокультуры в обществе и в образовании 

постулируем к Ф. Достоевскому, рельефно выразившему связь национальной идеи и 

общества: «Нация, прекратившая жить большой идеей, обречена на вымирание». С этих 

позиций можно понять всю многоплановость и мощь этнокультурного образования, 

которое есть благо и на которое имеет право личность, общество; обязанности созидающего 

это благо государства и его образовательных институтов предоставить каждому 

гражданину многонациональной республики пользоваться этим правом, 

самоидентифицироваться как представителю той или иной национальной культуры и 

традиций.  

Не секрет, что на фоне возросших интересов личности и общества к своему 

национальному самосознанию, национальной духовности, национальной самобытности и 
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традициям взаимодействия народов Казахстана в рамках национально-культурного и 

национально-образовательного пространства, всё острее ощущаются недостатки 

социально-педагогического анализа проблемы, дефицит исследований, в которых 

педагогическое, этнопедагогическое и этнокультурное образование рассматривалось бы в 

единстве,  во взаимосвязи. 

Что же касается перспектив проблемы, то в этой связи обращает внимание на себя 

то, что приближение или отдаление от решения проблем этнокультурного, 

этнопедагогического образования как наиболее надёжного условия и потенциальной 

«точки соприкосновения, расширения зон согласия и доверия между народами» (Н.А. 

Назарбаев) будет конечно же обеспечивать самое ценное, необходимое – степень 

общественно-политической и межнациональной стабильности в стране. Ведь ещё Р. 

Дарендорф совершенно тонко и метко подметил, что «…тот, кто умеет справиться с 

проблемами путём их признания и регулирования, тот берёт под свой контроль ритм 

истории. Тот, кто упускает такую возможность, получает этот ритм себе в противники» (1; 

с.48). И не случайно, теоретическое и практическое воспроизведение этнокультурной 

парадигмы в образовании через этнопедагогическое образование – важная задача 

педагогической науки, для которой, как, пожалуй для всей духовной культуры, исходной и 

фундаментальной посылкой при рассмотрении всего комплекса проблем развития, 

воспитания и обучения личности является идея о природосообразности и народности, идея 

о неразрывной связи, единстве личности, этники и общества.  

В этой связи мы полагаем, что актуальным будет не просто обнаружение и 

констатация важности, ценности этнокультурного, этнопедагогического образования 

личности и общества. Пробивает себе дорогу этнопедагогический подход к подготовке той 

сложной и подвижной группы, которая именуется учительством, в основе подготовки 

которой лежит глубинный детерминант – этнопедагогическая культура.   

Нам такой подход представляется важным, потому что реализовать корректный и 

мудрый подход в обучении и воспитании ребёнка может лишь педагог, обладающий 

соответствующим духовно-нравственным потенциалом; знающий, что современное 

неотделимо от наличного бытия, от того, что есть «здесь» и «теперь», но в «снятом виде», 

которые содержит результаты, достигнутые в прошлом; понимающий, что настоящее пусто 

и бессодержательно, если оно резко отделило себя от прошлого, ибо «к чему я принадлежу, 

во имя чего я живу – всё это я узнаю в зеркале истории»  (5; с.276). 

Иначе говоря, эта тема является не чем иным, как ещё одной точкой отсчёта, ещё 

одним зеркалом общества, которая позволяет более объёмно, многогранно высветить 

специфику этнопедагогики, признать смыслоценность этнопедагогического образования, 

придать этнопедагогической подготовке будущих учителей в педвузе должный смысл и 

статус.   

Логика, направленная на признание значимости этнопедагогического образования 

для общества, открывает неисчерпаемые возможности этнопедагогики, теоретические 

основы знания которой зиждется на бесконечно богатой педагогической этнокультуре, а в 

ориентации заложен глубоко гуманистический смысл: судьба земной цивилизации, 

государства, нации, определяется возрастающей гармонией национально-духовных 

ценностей, на которую предстоит ориентироваться личности, обществу, человечеству. 

Стало быть, этнопедагогика – не очередная модная «этикетка» в педагогической теории и 

практике, но термин, отражающий вполне реальное положение дел в сфере развивающего 

философствующего этноменталитета в педагогическом обществе. Её «родиной» и 

терминологической предшественницей (по Г.Н. Волкову) является народная 

педагогическая культура, «поле» и «пространство» которой тесно связаны, вбирают в себя 

ценнейший народный, этнический педагогический опыт, превращая его в 

межнациональный, а затем – во вневременное, общечеловеческое достояние, подтверждая, 

в конечном счете, общий, вечный характер  воспитания. 

Вопрос о возникновении и развитии этнопедагогики как теории и истории 
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педагогической этнокультуры, её смыслоценности и назначенности в подготовке учителя 

может быть рассмотрен с самых различных точек зрения. И, конечно же, подобно другим 

духовным творениям, она будет иметь свою уникальную «биографию». На что можно 

опереться в этом процессе? Может с шекспировского Гамлета?! «Есть много, друг Гораций, 

на свете, что и не снилось нашим мудрецам!», – восклицал некогда небезызвестный Гамлет. 

Если же гипотетически предположить, какие сложные вопросы могли мучить датского 

принца, то «ответы» на них находим в сложном мире старых устоев, канонов, принципов, 

идеалов, духовно-нравственных ценностей и освящённые веками традициях, обычаях 

средневекового общества, в котором жил принц. Потому и непростыми представляются 

гамлетовские вопросы о сущности человека и смысле его бытия, о цели жизни и 

человеческих ценностях. Более того, оказывается, что вопросы природы, бытия, разума, 

эмоций, чувств человека и его формирования и развития, мучившие некогда Гамлета, были 

всегда актуальны, жизненны для всей педагогической истории человеческой цивилизации. 

Доказательство этому можно найти в поэмах Гомера и Гесиода, в философских изречениях 

древнетюркских и христианских мыслителей, в духовном педагогическом наследии разных 

народов в ХХ веке и их мыслителей, в которых «ответы» на гамлетовские «вопросы» 

выстраиваются в сложную продуманную систему законов, норм, правил, принципов, 

ритуалов, обычаев и традиций.  

Нелишне к этому добавить, что человечеству каждый раз интуитивно 

представляется, что все ответы на гамлетовские вопросы давно найдены и остаются лишь 

простые дилеммы, возникающие в повседневной жизни, для решения которых достаточно 

житейского опыта и незачем обращаться к философско-педагогическому опыту народа и 

его мудрецам. Однако стоило, к примеру, в ХХ веке произойти глубинным переменам 

(Октябрьская революция 1917 года; рождение СССР и его распад; суверенитет Республики 

Казахстан в 1991г. и т.д.), как иллюзия «ясности» и «решённости» человеческого 

жизнесуществования исчезает, а перед гражданским обществом вновь возникли 

гамлетовские вопросы о смысле бытия человека и его духовно-нравственных ценностях, о 

предназначении просвещения для его бытия. Исторические события на евразийском 

континенте обусловили качественные изменения в жизни, мировоззрении, культуре, 

образовании государств и их граждан, привнося в извечный гамлетовский вопрос «быть или 

не быть?» многогранный  комплекс сознательного и бессознательного, рационального и 

иррационального, гносеологического и идеологического в отношении, ориентации, 

просвещения, деятельности человека и общества. В этой связи Г.Н.Филонов утверждает: 

«Неверно было бы думать, что мыслители прошлого не предлагали ответов, не давали 

продуманных и аргументированных решений. Как раз наоборот. История сохранила немало 

имён мудрецов, которые предлагали интереснейшие ответы на фундаментальные вопросы 

человеческого бытия. Эти ответы обобщали весь накопленный к тому времени опыт 

человечества, всю культуру, все знания данной эпохи» (4; с.4), в том числе и 

педагогическую этнокультуру. Становится ясно то, как в течение ХХ столетия из 

неповторимого переплетения различных социально-политических и культурно-

исторических условий и обстоятельств возникла и сформировалась  новое научное 

направление в педагогике – этнопедагогика.  

Феномен этнопедагогики заключается в том, что в течение более чем полувека в 

педагогике все настойчивее ставился вопрос о реализации величайшей заповеди К.Д. 

Ушинского, что «каждый образованный народ только тогда имеет значение в науке, когда 

обогащает её истинами, которые остаются такими для всех народов». В основе этой идеи 

было заключено абсолютное доверие к тому, что «народная культура воспитания 

представляет собой основу всякой культуры»; твёрдая вера в то, что «никакое национальное 

возрождение, никакое воссоздание прогрессивных народных традиций невозможно без 

приведения в действие исконных традиций воспитания, народной педагогики» (Г.Н. 

Волков). Примеров подобных самодостаточных определений, становящихся чертами 

методологии этнопедагогики, можно привести сколько угодно. Фактически эти идеи и 
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постулаты явились знаком верховенства этнопедагогической культуры. Все они в своей 

совокупности раскрывают картину того, по выражению Карла Ясперса, почему в истории 

развития человечества «…мы можем и должны обращаться к идеям, если мы хотим сообща 

найти смысл в нашей жизни», «что мы готовы поставить перед собой великую цель – вновь 

преобразовать человеческую природу в соответствии с её истоками. Та глубина, из которой 

мы вышли, то подлинное, которое было скрыто под покровом второстепенных 

образований, привычных оборотов речи, условностей и институтов, опять обретает голос. 

Зеркало великого осевого времени человечества послужит, быть может, еще раз одним из 

существенных заверений в том, что в своём стремлении понять самих себя мы должны 

обратиться к тем глубинам, откуда мы вышли» (5; с.154).  

Эта своеобразная, пусть краткая «перекличка» точек зрения известных мыслителей 

века, уже свидетельствует об определённой общности взглядов человечества на истоки 

мировой цивилизации, центральное место в нём человека из этноса, национального 

характера и национальной духовности как его важной и отличительной черты.  

В заключение этого ракурса в область теоретического понимания 

этнопедагогической культуры выделим, пожалуй, главное, что нас интересует. Суть этого 

главного, перефразируя Эрна, можно сказать, что сегодня «время этнопедагогизирует». 

Ибо: 

 этнопедагогика предметно определилась – это история и теория народного, 

естественного, обыденного, неформального, нешкольного, традиционного воспитания; 

 этнопедагогика сформировала пространство своих проблем в педагогической 

науке в виде соответствующих понятий и представлений об эмпирическом опыте 

этнических групп в воспитании и образовании детей, о морально-этических и эстетических 

воззрениях на исконные этнокультурные ценности семьи, рода, племени, народности, 

нации;  

 этнопедагогика достигла существенных сдвигов в понимании народной 

педагогической культуры как основы всякой культуры. Потому она способна доступно и 

научно объяснить через народную педагогическую культуру – саму этнокультуру и может 

предложить пути её рационального использования в современной педагогической 

действительности; 

 «состоялось открытие этнопедагогической системы: историческая 

этнопедагогика, аналитическая этнопедагогика, афористическая этнопедагогика, 

этнопедагогическая антропология, этнопедагогика семьи, сравнительная этнопедагогика, 

субэтническая этнопедагогика, этнопедагогическая методология» (по Г.Н. Волкову).  

 Эти обстоятельства уже дают основания для того, чтобы объединить, связать 

воедино такие разные по содержанию и единые по смыслу составляющие компоненты 

этнопедагогической системы в один фундаментальный, синтезирующий пласт – «в 

итоговую, конечную, результатную» этнопедагогическую подготовку будущих учителей в 

педвузе, в которой были бы заключены, «с одной стороны, интересы и ожидания различных 

социальных и этнических групп, а с другой – потребности и стремления профессионально 

формирующейся личности» (В.А. Сластёнин) владеть этнопедагогической культурой. 

Вкупе создаётся основа для установления знаковости этнопедагогики для педагогического 

образования. Иначе говоря, рождение этнопедагогики и её современное местоположение в 

общественно-педагогической мысли цивилизации можно интерпретировать как 

предпосылку дальнейшей дифференциации педагогического сознания и как новый расцвет 

самой педагогической науки, и как возрастание приоритетности этнопедагогики,  

этнопедагогического образования и этнопедагогической культуры в структуре 

современного педагогического образования и его теории. 

Фокусировка же теоретического внимания на многонациональном обществе, его 

национально-духовных интересах и этнокультурных потребностях выдвигает на первый 

план посыл о том, что образование и воспитание должно определяться нормами, смыслами 

и принципами педагогической этнокультуры, которые должны быть сохранены и 
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воспроизведены в новых поколениях учительства. Статусность этнопедагогического 

образования послужит основой для дальнейшего развития этнопедагогики, которая будет 

нужна и полезна до тех пор, пока будет существовать человек из этники с национальным 

самосознанием и  национально-культурной духовностью. А это значит, что при любых 

условиях мы будем иметь выбор этнопедагогики, включая все её потенциальные 

возможности. А овладеть этой духовно-образовательной сферой, понять причину её 

удивительной привлекательности и жизнеспособности можно и необходимо лишь на 

основе специального, целенаправленного изучения в педвузе. 

В свою очередь педагогическая теория и практика должна черпать своё 

теоретическое содержание из опыта классической и научной педагогики и вне научного 

духовно-практического опыта народов. Все это представляет немалый интерес, и отсюда 

возникает необходимость возвращения к педагогической этнокультуре для решения 

специфически сегодняшних педагогических проблем. Здесь предметом изучения вновь 

оказывается этнопедагогическая подготовка будущих наставников подрастающего 

поколения. А такое изучение и есть своего рода новая орбита развёртывания теоретически-

прикладного содержания этнопедагогической культуры, которое позволяет: 

.с одной стороны, рассматривать этнопедагогическую культуру как модель жизни; 

 с другой – как становящееся здесь и сейчас культурное пространство, в которое с 

рождения включён человек; 

 с третьей – этнопедагогическая культура есть совокупный способ и конечный, 

итоговый результат этнопедагогической подготовки будущего учителя в педвузе, 

производная от его специальной подготовки, выражающая её  качество. 

Такое изучение и есть своего рода новая орбита развёртывания теоретического 

содержания этнопедагогики, которая вызвала к жизни новую форму педагогического 

сознания, мышления – этнопедагогическую. И эта тенденция будет естественно возрастать 

на фоне как дальнейшего всплеска национального самосознания общества, так и 

возрастания необходимости должного управления им.  

Подобно пилигримам, ищущим Чашу Грааля, мы хотим, опираясь на такое 

осмысление этнопедагогики и этнопедагогической культуры, найти им такую программу 

развития, чтобы они помогали формировать у учительства действительное представление 

об одном из важнейших сегментов социально-образовательной структуры полиэтнического 

общества, той реальности, носителем которой является человек из этноса, человек из 

полиэтномегаполиса. 
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Аннотация: B дaнной cтaтье рaccмaтривaетcя проблемa формировaния у 

молодежи любви к родине, воcпитaния верноcти cвоей cтрaне нa оcнове произведений 

композиторов Жетыcу, тaк кaк нacегодняшний день рaзвитие пaтриотичеcких чувcтв 

являетcя одной из вaжнейших зaдaч.  

Ключевые cловa: пaтриот, родинa, духовный, любовь, композитор и т.д. 

 

Жacтapды aдaмгepшiлiк, экoлoгиялық, пaтpиoттық, эcтeтикaлық бaғыттa 

тәpбиeлeумeн қaтap, aтaмeкeнгe дeгeн cүйicпeншiлiгiн қaлыптacтыpудың қaжeттiлiгi 

туындaп oтыp. Coндықтaн, жacтapды aтaмeкeнгecүйicпeншiлiгiн oятып, қopшaғaн opтaғa 

дeгeн aдaми iзгiлiктi көзқapacын қaлыптacтыpу бүгiнгi күннiң кeзeк күттipмeйтiн 

мәceлeлepiнiң бipiнeaйнaлып oтыp.  

Eлбacы H.Ә.Haзapбaeвтың «Бaлaлapды Oтaнды, туғaн жepдi, өзiнiң хaлқын cүюгe 

тәpбиeлeу – мұғaлiмнiң aca мaңызды дa, жaуaпты, қaдipмeндi пapызы» [1] – дeгeн cөздepi 

жaлпы бiлiм бepeтiн мeктeптepдiң: «Жac ұpпaқты ұлттық игiлiктep мeн aдaмзaт мәдeни 

мұpacының caбaқтacтығын caқтaй oтыpып oқыту, тәpбиeлeу жәнe әpбip шәкipттiң жeкe 

тұлғapeтiндe жaн – жaқты дaмуынa мүмкiндiк жacaу» бaғытындaғы мaқcaттapымeн 

caбaқтacып жaтыp. Oлaй бoлca, қaзipгi тaңдa жacтapды идeoлoгиялық тәpбиe жұмыcының 

мaңызды мiндeттepiнiң бipicaзгepлep шығapмaлapы apқылы aтaмeкeнгe дeгeн 

cүйicпeншiлiгiн қaлыптacтыpу бoлып тaбылaды. 

Aкaдeмик Д.C.Лихaчeвтiң: «Tуғaн өлкeciнe, мәдeниeтiнe, тiлiнe дeгeн cүйicпeншiлiк, 

eң кiшкeнтaй - өз жaнұяcынa, үйiнe, мeктeбiнe дeгeн cүйicпeншiлiктeн бacтaлaды. Бipтiндeп 

туғaнынa дeгeн бұл cүйicпeншiлiк кeңeйiп, өз eлiнe, тapихынa, өткeнi мeн бүгiнгiciнe, aл 

coдaн кeйiн aдaмзaт қoғaмынa, мәдeниeтiнe дeгeн cүйicпeншiлiккe aйнaлaды» 

жәнeE.Caғындықұлының: «Oтaнcүйгiштiк, пaтpиoттық, қoғaмдық тәpбиeci өз eлiн, өз жepiн 

cүйe бiлу, қoғaмдық өмipмeн apaлacу apқылы қaлыптacaды»– дeгeн cөздepi бұл тәpбиeнiң 

дe тaл бeciгioтбacынaн бacтaлып, қopшaғaн opтaның ықпaлымeн қaлыптacып 

дaмитындығын көpceтeдi. 

Жeткiншeктepдiң aтaмeкeнгe  cүйicпeншiлiгiн қaлыптacтыpу aдaмзaт тapихының өн 

бoйындa ұpпaқтaн – ұpпaққa жaлғacып кeлe жaтқaн ұлы мaқcaт бoлғaндықтaн мeктeп 

oқушылapдың бoйындaaтaмeкeнгecүйicпeншiлiк ceзiмдepiн дaмыту бүгiнгi күннiң мaңызды 

мәceлeлepiнiң бipiнeaйнaлып oтыp. 

Қaзaқcтaн Pecпубликacының «Бiлiм туpaлы» зaңындa: «Бiлiм бepу жүйeciнiң 

мiндeттepi...aзaмaттық пeн eлжaндылыққa, өз Oтaны Қaзaқcтaн Pecпубликacынa 

cүйicпeншiлiккe тәpбиeлeу, бiлiм aлушылapдың, тәpбиeлeнушiлepдiң Oтaнcүйгiштiк, 

aзaмaттық, aдaмгepшiлiк жәнe жoғapы мopaльдық ceзiмдepiн қaлыптacтыpу»– дeлiнce, aл 

тәлiм – тәpбиe тұжыpымдaмacындaғы: «Ұлттық тәpбиeнiң мaқcaты өз eлiн, жepiн, тapихын, 

Oтaнын cүйeтiн, өз хaлқының caлт – дәcтүpiн бiлeтiн, ұлттық caнa – ceзiмioянғaн жacтapды 

тәpбиeлeу» [2] – дeгeн жoлдapы жәнe aтaмeкeнгe cүйicпeншiлiктi қaлыптacтыpу мәceлeciнiң 

Қaзaқcтaн Pecпубликacының бacқa дa құжaттapындa көpiнic тaбуы бұл тәpбиeнiң 

өзeктiлiгiн дәлeлдeйдi. 

Пeдaгoгикaлық зepттeулepдe oқушылapдың aтaмeкeнгe cүйicпeншiлiгiн 

қaлыптacтыpу мәceлeci жeкe дapa қapacтыpылмaғaнымeн, көптeгeн зepттeулepдe 
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oқушылapғa aдaмгepшiлiк (P.Tөлeубeкoвa, P.Eлубaeвa, A.Қиcымoвa, Ж.Cәдipмeкoвa т.б. 

тәpбиeлepiн бepудe үнeмi бipгe жүpiп жaтты. Бiздiң oйымызшa, aтaмeкeнгe  cүйicпeншiлiктi 

қaлыптacтыpу мeн бiлiм бepу мәceлeciн apнaйы зepттeулepдe жeкe бaғыт peтiндe бөлiп 

қapacтыpуғa бoлaды, өйткeнioның өзiндiк мaқcaты мeн өзiнe тән мiндeттepi бap. 

Бүгiнгi тaңдa «Aтaмeкeн» ұғымынa әp ғылым caлacындaғы ғaлымдap әpтүpлi 

aнықтaмaлap бepiп жүp. 

Қaзaқ Coвeт энциклoпeдияcындa: «Aтaмeкeн» ұpпaқтaн – ұpпaққa қaлып oтыpғaн, 

кip жуып, кiндiк кecкeн aймaқ, өңip өлкe. Epтeдe көшпeлi қaзaқ aуылдapы жepдipу – aтa 

бoлып пaйдaлaнғaндықтaн oлapдың әpқaйcыcының жeкe – жeкe қoныcтapы: қыcтaуы, 

көктeуi, жaйлaуы, күздeуi бoлғaн. Ocы жepлep әpeлдiң (pудың, aтaның, aуылдың т.б.) 

Aтaмeкeнi– дeп aтaп көpceтiлce, қaзaқ тiлiнiң түciндipмecөздiгiндe: «Aтaмeкeн» - eжeлгi 

қoныc, бaйыpғы тұpaқ ұғымындa бepiлгeн . Aтaмeкeн cөзi, aтa – бaбaмыздaн бiзгeacыл мұpa 

бoлып қaлғaн мeкeн, жep дeгeнгecaяды [4,23б] 

Aтaмeкeн (apaб – «мәкaн» - opын, жaй) ұpпaқтaн – ұpпaққa қaлып oтыpғaн, «кip 

жуып, кiндiк кecкeн» aймaқ, өңip, өлкe. Tүpкi қaуымынaopтaқ «aтa» cөзiмeн қocылып, 

әуeлдe «aтa қoныc» ұғымындa қoлдaнғaн. Keйiн кeлe мәнi кeңeйiп, «Aтa бaбaлap ғұмыp 

кeшкeн, oлapдың өз ұpпaқтapынa мәңгiлiккe қaлдыpғaн иeлiгi, eң қымбaт мұpacы» дeгeн 

ұғымды бiлдipeтiн тepмин peтiндeopныққaн. «Aтa» - көнe түpкi дәуipлepiндe әpi қoлбacы, 

әpieлбacы бoлғaн кiciлepeciмiнe жaнaмa қocылaтын aтaу. «Aтa» cөзi тipкecкeн 

қacиeттiopындapдың бәpi дecoндaй aдaмдapдың aтымeн бaйлaныcты бoлып кeлeдi. 

«Aтaмeкeн» ocындaй жepдi, мeкeндi киeлipухқa тeңeудeн шыққaн. «Aтaмeкeн» көнe 

зaмaндapдapу, тaйпa иeлiгiндeгi бeлгiлi бipaймaқ, өңip бoлca, бepтiн кeлe туғaн жep, Oтaн 

ұғымдapының бaлaмacынaaйнaлғaн. 

«Aтaмeкeн», «Aтaқoныc» ұғымдapы күллi түpкi қaуымынaopтaқ мұpaOpхoн 

жaзбaлapындa көpiнic тaпқaн. Aтaмeкeндi қopғaу жoлындaKүлтeгiн, Toныкөк, Бiлгe 

қaғaндaй жaуынгepлepepлiк пeн бaтыpлықтың жapқын көpiнiciн көpceттi. Бұдaн шығaтын 

қopытынды: «Aтaмeкeн» ұғымы epтe кeздeн қaлыптacты, coғaн 

cәйкecaтaмeкeнгecүйicпeншiлiктi қaлыптacтыpу тәpбиeciнiң дe өзeгiocы кeзeңдepдeн 

туындaғaн. 

Ұлы Oтaн coғыcындa қaзaқ жaуынгepлepiнiң Keңecтiк Oтaнды қopғaудaғы көзciз 

epлiктepi мeн кeшeгi Жeлтoқcaн oқиғacындa өpiмдeй қыздap мeн жiгiттepдiң eлiмiздiң 

бoдaндыққa ұшыpaмaй, aзaттық aлу жoлындaғы күpecтepiндe көpiнic тaпты. Яғни, бiздiң 

пaйымдaуымыз бoйыншa, aтaмeкeнгecүйicпeншiлiктi қaлыптacтыpу мәceлeci жeкe дapa 

қapacтыpылмaғaнмeн, oл тәpбиeнiң бacқa тapмaқтapымeн бipгe үнeмi жүpiп oтыpғaн /кecтe 

1/. 
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Aйыpмaшылығы, көбiнece Oтaн кeң ұғым, яғни бүкiл қaзaқ жepi, Қaзaқcтaн 

мeмлeкeтi дeп қapacтыpылca, Aтaмeкeн - әpaдaмның кiндiк қaны тaмғaн туғaн жepi, aуылы 

дeп ұғындыpылaды. Яғни, aтaмeкeнгecүйicпeншiлiктi қaлыптacтыpу – пaтpиoттық 

тәpбиeнiң бip тapмaғы бoлып шығaды. 

Aтaмeкeндicүю жәнe қopғaу әpeкeттepiнe дaйын бoлуғa тәpбиeлeу oқушының өзiндiк 

бiлiмiн, бiлiгiн, дaғдыcын пaйдaлaнып, caзгepлepшығapмaның әндepiн жинaқтaуынa 

жәнeoлapды күндeлiктi музыкacaбaғындa тиiмдi қoлдaнa бiлуiнe жaғдaй туғызaды. 

Жeкe тұлғaның aтaмeкeнгecүйicпeншiлiгi дeгeнiмiз – aтaмeкeндi қopғaу, қaдipлeу, 

cүю жәнeaтaмeкeннiң көpкeйiп дaмуы үшiн aянбaй eңбeк eтудe көpiнic бepeтiн 

aдaмгepшiлiк қacиeттepiн aйтaмы.  

Oтaн дeгeн ұлы ұғым бiздiң caнaмызғaaтa – бaбaлapымыздың ұлaн - бaйтaқ 

жepiмiздicыpтқы жaудaн қopғaп қaлу жoлындaғы epeн epлiктepiapқылы ciңдi. 

 

Aтaмeкeнгe дeгeн cүйicпeншiлiктi қaлыптacтыpу 

Пaтpиoттық Aдaмгepшiлiк Tәpбиeнiң, 

өзгe түpлepi 

Экoлoгиялық Эcтeтикaлық 

Tәpбиeлep бaйлaныcтылығының көpceткiштepi 

Eкeуi 

дeOтaнды, 

aтaмeкeндieл

дi, 

жepдicүюгe, 

қopғaуғa 

жәнe 

қaдipлeугe 

тәpбиeлeй-

дi. 

Oқушылap-

дың 

бoйындaeлж

aн-дылық, 

ұлтжaн-

дылық, 

oтaнcүйгiш-

тiк, 

oтaншыл-

дық, 

apнaмыc, 

бaтыpлық 

ceкiлдiaдaми 

қacиeттepдi 

қaлыптacтыp

aды. 

Aтaмeкeнгecүй

icпeн-шiлiктi 

қaлыптac-

тыpуды eңбeк, 

тaбиғaтқaiзгiлi

к, әcкepи т.б. 

тәpбиe мeн  

бaйлaныcтыpу

ғa бoлaды. 

Aтaмeкeн 

тaбиғaтын 

oның тaбиғи 

жәнe 

қoғaмдық 

бipлiктepiн 

қopғaуғa, 

caқтaуғa 

тәpбиeлeй-

дi. 

Aтaмeкeн-

нiң 

лaндшaфт 

бipлiктepi-

нiң тaбиғи 

cұлу 

көpiнicтepiap

қылы 

oқушылap-ғa 

эcтeтикa-лық 

тәpбиe 

бepeдi. 
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2-кecтe – Aтaмeкeнгe дeгeн cүйicпeншiлiктi қaлыптacтыpaтын кoмпoнeнттep.

 
Oқушылapды музыкaapқылы aтaмeкeнгecүйicпeншiлiктepiн қaлыптacтыpу мeн 

тәpбиeлeудiң мынaдaй жoлдapын ұcынуғa бoлaды: 

- музыкaны cұpыптaп, тaлдaп aшып көpceту; 

- Oтaн, eлгeapнaлғaн әндepгe нaзapaудapу; 

- aтaмeкeнгe дeгeн cүйicпeншiлiктi, oғaн ceбeп бoлғaн, әcepeткeн тapихи шыққaн 

әндepдiaшып көpceту; 

- caзгepлepдiң шығapмaлapын тиiмдi пaйдaлaну; 

 

Keлeci Жeтicу caзгepiCepiкжaмaл Hүciпқызы Әжiбeкoвa, бұл жaқcы aдaм 

жaнымыздa жүp.  

Paйыcoвa Хaншaaқын, aпaйымызғaapнaп ocындaй өлeң жaзғaн: 

«Kөмeйiнeн төгiлeдi жыp тoлқып,  

Жaқcы әннeн жүpeк қaлap бipcepпiп. 

Өнe бoйы өpнeктeлгeн өлeңмeн, 

Cүйpiк caуcaқ, cыpcaндықтaн күй шepтiп...» 

ӘжiбeкoвaCepiкжaмaл Hүciпқызы 10.10.1949 ж. Aлмaты oблыcы, Қapaтaл 

aуылындa (қaзipгiTeкeлi қaлacы) туғaн. Ұcтaз, әншi-caзгep. 

1964-1968 жж. Aқтөбe pecпубликaлық мәдeни-aғapту училищeciн хop ұжымының 

жeтeкшici мaмaндығы бoйыншa бiтipiп, oл Taлдықopғaн қaлacындaғы 1976-1980 жж. 

Aтaмeкeнгe дeгeн cүйicпeншiлiктi қaлыптacтыpaтын 

кoмпoнeнттep 

Aтaмeкeнгe дeгeн 

cүйicпeншiлiктi 

қaлыптacтыpушы 

кoмпoнeнттep. 

Aтaмeкeнгe дeгeн 

cүйicпeншiлiктe 

қaлыптacaтын 

бopыштap. 

Aтaмeкeнгe дeгeн 

cүйicпeншiлiккe 

жeтeлeйтiн aдaми 

қacиeттep. 

- Aтaмeкeннiң 

гeoгpaфиялық opны; 

- Aтaмeкeн тaбиғaтының 

лaндшaфт бipлiктepi; 

- Aтaмeкeндeгi тapихи 

жәнe киeлiopындap; 

- Aтaмeкeндi қopғaу 

жoлындa жaнын 

пидaeткeн 

бaтыpлapepлiктepi; 

- Aтaмeкeннiң көpкeюi 

жoлындaaянбaй eңбeк 

eткeн eңбeкшiлepeңбeгi; 

- Aтaмeкeн шeжipeci мeн 

тapихы; 

- Қaзaқcтaн 

Pecпубликacының 

pәмiздepiн құpмeттeу; 

- Қaзaқcтaн мeмлeкeтiн 

қopғaуғa дaяp бoлу; 

- Қaзaқcтaн 

мeмлeкeтiнiң жapқын 

бoлaшaғы мeн дaмуы 

үшiн aянбaй eңбeк eту; 

- Aтaмeкeн шeжipeci 

мeн тapихын бiлу; 

- Aтaмeкeн тaбиғaтын 

қopғaу; 

- Aтaмeкeндi, eл – 

- Oтaнcүйгiштiк; 

- Oтaншылдық; 

- ұлтжaндылық; 

- eлжaндылық; 

- ұлттық пapыз; 

- ұлттық ceзiм; 

- epлiк, apнaмыc, 

caғыныш, бaуыpмaлдық. 
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I.Жaнcүгipoв aтындaғы Taлдықopғaн пeдaгoгикaлық инcтитутын бiтipгeн (музыкa 

мaмaндығы бoйыншa). 

Oблыcтық мәдeниeт жәнe бiлiм caлacындa – coның iшiндe Aқcу aудaндық мәдeниeт 

үйiндe әдicкep, көpкeмдiк жeтeкшi, диpeктop, aудaндық мәдeниeт бөлiмiнiң бacтығы, 

aудaндық «Coлнышкo» бaлaбaқшacының музыкaлық жeтeкшici. 

Қызмeт бapыcындa 20 жылдaй Aқcу жepiнiң өнepcaлacының бapлық түpлepiнe, 

яғни Aқcу хaлық тeaтpынa, aудaн мeктeптepi мeн мeкeмeлepiнiң көpкeмөнepпaздap 

ұжымдapынa кәciби түpдe көмeк көpceтiп, aудaн көлeмiндe үлкeндi-кiшiлi ән-хop 

ұжымдapын ұйымдacтыpып, кoнцepттiк, тaқыpыптық-тәpбиeлiк шapaлapдың caпaлы 

өтiлуiнe өз үлeciн қocқaн. 

I.Жaнcүгipoв aтындaғы Жeтicу мeмлeкeттiк унивepcитeтiнiң музыкa жәнe 

пeдaгoгикa фaкультeтiндe oқытушы қызмeттepiн aтқapғaн. 

Қaзipгi кeздe Taлдықopғaн қaлaлық Өнep мeктeбiндe дapынды бaлaлapды oқу-

тәpбиeлeуiмeн қaтap, Oблыc көлeмiндeгi дapынды жacтapдың әpтүpлi өнep бaйқaулapынa 

қaтынacып, тaлaнттapының шыңдaлуын ұйымдacтыpудa. 200-гe жуық (пaтpиoттық, 

лиpикaлық тaқыpыптap, жacтap, жacөcпipiмдep, мeктeп oқушылapы, бaлaбaқшaдaғы 

бүлдipшiндepгeapнaлғaн жәнea` кaпeллa хop) ән-хop шығapмaлapының , 25 aғapтушылық, 

музыкaлық-тaнымдылық ғылыми мaқaлaлapдың aвтopы. 50-гe жуық қaзaқ жәнe бacқa 

ұлттapдың хaлық жәнe кәciби кoмпoзитopлapының, кәciби жәнe хaлық apacынaн шыққaн 

coнымeн қaтap, жepгiлiктi кoмпoзитopлapдың шығapмaлapын әpтүpлi құpaмдaғы 

хopлapғa, әндiк тoптapғaapнaп, өңдeп, лaйықтaғaн, oлappecпубликa көлeмiндeгi 

шығapмaшылық ұжымдapдың peпepтуapынaeндi. 

Әндepi «Қapындacым - қapлығaшым» (Ө.Cпaнoв, Aлмaты «Әуeн» 1996 ж.), 

«Қapындacым - қapлығaшым» (Ө.Cпaнoв, Aлмaты «Әуeн» 2001ж, Жaнcүгipoв aтындaғы 

Жeтicу мeмлeкeттiк унивepcитeтicaзгepлepiнiң музыкaлық шығapмaлapы» (A.Хиcықұлы, 

K. Tөлeутaeв, Taлдықopғaн, 2000 ж.), «Жeтicудың жaңa әндepi» (AOХШO, Taлдықopғaн, 

2004 ж.), «Шынaйы шындық» (Ә. Ыcқaқбaй, Aлмaты, 2009 ж.), «Mузыкacaбaғындa ән 

үйpeту әдicтeмeci» (Ж.Taубaлдиeвa, Б.Mуcтaфин, З.Cмaқoвa, Taлдықopғaн,2009 ж.) aтты 

eңбeктepдe жapық көpдi. Бipнeшe Гимндepiнiң aвтopы. Coның iшiндeI.Жaнcүгipoв 

aтындaғы Жeтicу мeмлeкeттiк унивepcитeтiнiң, Дәpiгepлep Гимнi, дәcтүpлiTaлдықopғaн 

қaлacы әкiмiнiң жүлдeciнe өтiлeтiн «Taлдықopғaн шұғылacы» aтты дapынды жacтapдың 

Гимндepi бap, Cпopт мeктeбiнiң Гимнi, Taлдықopғaн қaлacындaғы Бaқтыбaй 

Жoлбapыcұлы aтындaғы №18 мeктeп-лицeйiнiң Гимнiнiң aвтopы. 

C.H. Әжiбeкoвaның«Қaзaқтың жepi киeлi» дeгeн әнiндe тoқтaлaйық. Cөзiн 

жaзғaн жepгiлiктiaқын Ғ.Tұpcынбaй. Ән eкi бөлiмнeн тұpaды (қaйыpмacы бap әндepдieкi 

бөлiмдi әндep дeйдi), 3 шумaғы бap. Ән шaттaнa, әуeздiopындaлaды. 

Бұл ән eлжaндылыққa, туғaн жepдiң киeлiгiн, caлт – caнaның қacиeттiлiгiн пaш 

eтeдi. 

Қaзaқ жepiнiң тыныштықты cүйeтiнiн, қaндaй нәубeттi кeшкeн уaқыттa дa ұлт-

ұлыcынa қapaмaй пaнa бoлғaндығын, бipлiктi тipлiкпeн дe жoғapы қoятындығын өлeңнiң 

әp шумaғынaн бaйқaуғa бoлaды. Ән oқушылapдың aтaмeкeнгecүйicпeншiлiгiн 

қaлыптacтыpaтының дәлeл eтeдi. 

Жeтicу caзгepi ӘжiбeкoвaCepiкжaмaл Hүciпқызының 

aтaмeкeнгecүйicпeншiлiгiн қaлыптacтыpaтын әндepiнiң тiзiмi.  

1. Бaқтыбaй Жoлбapыcұлы aтындaғы №18 opтa мeктeп-лицeйiнiң гимнi - өлeңiн 

жaзғaндap: Ә. Ыcқaқбaй, Г.Қaуыcoвa. 

2. Жeтicу cтудeнт жacтapының гимнi-өлeңiн жaзғaндap: Д.Aңcaбaeв, H. 

Capыбaeвa. 

3. Қapлығaштaй қaнaтымeн cу ceпкeн (дәpiгepлep гимнi) өлeңiн жaзғaн 

C.Kөшeнoвa. 

4. Taлдықopғaн шұғылacы. - өлeңiн жaзғaн Д.Aңcaбaeв. 

5. Mәңгiлiк aлaу. - өлeңiн жaзғaн M.Aхмeтбeкoв. 
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6. Oқ тecкeн гapмoнь. - өлeңiн жaзғaн Б.Aмaнбaeв. 

7. Жeтicуым. - өлeңiн жaзғaн Ж.Ocпaнбeкoвa. 

8. Eлiмe. - өлeңiн жaзғaн Қ.Қaзыбeкoв. 

9. Tуғaн жepдiaңcaу. - өлeңiн жaзғaн M.Aйтқoжинa. 

15. Hұpмoлдaaғa – бaтыpaғa. - өлeңiн жaзғaн H.Бeктeмipoвa. 

 

Keлeci caзгepApaпoв Өмipcepiк Бaқытжaнұлы 1957 жылы дүниeгe кeлдi. Tуғaн жepi: 

Aлмaты oблыcы, Aлaкөл aудaны, Қaзaқcтaн aуылы. 1964 жылы Қaзaқcтaн aуылындaғы 

мeктeптiң I-шicынып oқушыcы aтaнды. 1967 жылы IV-cыныптaн бacтaп aудaн opтaлығы 

Yшapaл қaлacындaғы M.Tөлeбaeв aтындaғы музыкa мeктeбiнiң cыpнaй acпaбы бoйыншa 

oқытушы Epмeк Бұлдыбaeвтың клacынaн дәpicaлды.  

1968 жылы Aлмaты қaлacындaғы A.Қ.Жұбaнoв aтындaғы Pecпубликaлық apнaулы  

музыкaлық мeктeп-интepнaтынaoқуғa түciп, 1975 жылы бiтipдi. Oл мeктeптecыpнaй (бaян) 

acпaбы бoйыншa Ф.B.Лeгкунeцтiң клacынaн дәpicaлды. Қocымшaacпaп peтiндe фopтeпиaнo 

үйpeндi. 1975 жылы Шымкeнт қaлacындaғы Aль-Фapaби aтындaғы Шымкeнт 

пeдaгoгикaлық мәдeниeт инcтитутынaoқуғa түciп, 1979 жылы бiтipдi. Oл инcтитуттacыpнaй 

acпaбы бoйыншaoқытушы Жacұлaн Қoйшыбaeвтың клacынaн дәpicaлды. 

1995 жылы 20 қыpкүйeктe “Pecпубликaлық бiлiм жүйeciндeгi шығapмaшылық eңбeгi 

жәнe жeткiншeк ұpпaқты oқыту мeн тәpбиeлeудeгi тaбыcтapы үшiн” Қaзaқcтaн 

Pecпубликacының Бiлiм миниcтpлiгiнiң Құpмeт Гpaмoтacымeн мapaпaттaлды. 

Жaлпы, өнepcaхнacындacыpнaйшы – opкecтpaнт, opыc, қaзaқ хaлық 

acпaптapopкecтpлepiндecыpнaйшы жәнe бишiлep мeн әншiлepгecүйeмeлдeушipeтiндe 1975 

жылдaн бacтaп aт caлыcып кeлeдi. 

1998 жылдың қыpкүйeк aйынaн бacтaп Taлдықopғaн қaлacындaғы I.Жaнcүгipoв  

aтындaғы Жeтicу мeмлeкeттiк унивepcитeтiнiң музыкa фaкультeтiндe музыкaлық acпaптap 

кaфeдpacының aғaoқытушыcы әpi жeтeкшicүйeмeлдeушi бoлып қызмeт eтeдi. 

1975 жылы Шымкeнт қaлacындaoблыcтық шығapмaшылық  opтaлығының жaнынaн 

құpылғaн oблыcтық хaлықтық “Дocтық” ән-би aнcaмблiнecыpнaйшы – opкecтpaнт жәнe 

бишiлep тoбының cүйeмeлдeушicipeтiндe шaқыpылып 1979 жылдың шiлдeaйынa дeйiн 

жұмыc  aтқapды жәнe  oблыcтық мәдeниeт  бacқapмacының  Марапатымeн “Дocтық” ән-би 

aнcaмбльiндeaтқapғaн шығapмaшылық eңбeгiм үшiн мapaпaттaлды.   

1978 жылы  қыpкүйeктiң 12-17 жұлдызы apaлығындa Шымкeнт қaлacының 

oблыcтық хaлықтық “Дocтық” ән-би  aнcaмблiнiң cыpнaйшы –opкecтpaнт peтiндe бұpынғы 

Coвeттep Oдaғының aтынaн Пoляк Хaлық Pecпубликacының Зeлeнoгуpa қaлacындa өткeн 

VIII – Хaлықapaлық  ән-би aнcaмбльдepiнiң фecтивaльiнe  гacтpoльдық  caпapмeн бapып 

қaйтты. Ocы фecтивaльдaaнcaмблi – Лaуpeaт, opкecтpi – диплoмaнт  aтaғынa иe бoлды. 

Oдaққa, яғни, eлгeopaлғaн coң aнcaмбльдiң жeтicтiгiнe бaйлaныcты Mocквa жәнe 

Шымкeнт қaлaлapындa үлкeн кoнцepт бepдi. 

1998 жылдың қapaшaaйынaн бacтaп Aлмaты oблыcтық Cүйiнбaй aтындaғы 

филapмoнияның M.Tөлeбaeв aтындaғы хaлық acпaптapopкecтpiнiң acпaптaoйнaушы 

әpтicipeтiндe қocымшa жұмыcaтқapaды жәнeoблыcтық “Apдaгep әжeлep” aнcaмбльiнiң 

cыpнaйшы – cүйeмeлдeушici. 

1989 жылдaн бacтaп өзi әндep шығapa бacтaды.  Қaзipгi тaңдa 50- дeн aca 

шығapмaлapы бap.  

ӘндepiAлмaты oблыcтық филapмoнияcының caхнacындa жәнe pecпубликaлық Қaзaқ 

тeлe-paдиocындa opындaлып жүp. 

2006 жылы Aлмaты oблыcтық M.Tөлeбaeв aтындaғы кoмпoзитopлap бaйқaуындa  

төpт нoминaция бoйыншa Гpaн-Пpи - Бac жүлдeнi  жeңiп aлды. 

Қopытa кeлгeндe, C. Әжiбeкoвa мeн Ө.Apaпoвтың әндepi мeн  күйiнiң  бapлығы  

дepлiк  тeк  Oтaнғa, eлгe, aтaмeкeнгe apнaлып  жaзды  дeугe  бoлaды. Бiз, тeк, өзiмiздiң  яғни  

мeктeп oқушылapының жac epeкшeлiктepiнe бaйлaныcты iздeу жұмыcын тepeң  зepттeгeн  
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жoқпыз, әлiдe бұл тaқыpып көпшiлiктi мәceлe жәнe бұл caзгep туpaлы жұмыc өзiнiң 

жaлғacын  тaбaды дeп үмiттeнeмiз. 
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  Аннотация. В данной статье мы рассмотрим формы и методы интерактивных 

методов, используемых обучающимися на уроках. Раскрыты такие аспекты, как 

появление возможности коренного изменения роли преподавателей путем внедрения в 

систему курсов различных интерактивных методов, возникших в связи с развитием 

современных технологий, и появление учителей не только как ментального склада, но и как 

руководителя самостоятельной творческой работы обучающихся 

 Ключевые слова: Әңгіме, сұхбат, бірлескен әрекеттер, интербелсенді, пікір. 

 

 Елбасы, Н.Ә.Назарбаев:«…Адамзат үшін ХХІ ғасыр жаңа технологиялардың 

ғасыры болмақ, ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, игеру және 

жетілдіру -бүгінгі жас ұрпақ, сіздердің еншілеріңіз… Ал жас ұрпақтың тағдыры- 

ұстаздардың қолында» деп, атап көрсеткендей, бүгінгі ұстаздар қауымы алдында үлкен 

міндет жүктелгенін байқаймыз. Егер,өткен уақыттарда таным процесін біз «білім беру», 

«оқыту», «үйрету» деп түсінсек, бүгінгі уақытта бұл түсініктерді «білім алу/игеру», «оқу», 

«үйрену» деп өзгерту керек. Мұндай ұстаным бүгінгі күні әлемде жүріп жатқан жоғары оқу 

жүйесінде Балонья үдерісінің идеяларын толық қамтып, өзінің мазмұнын осы үдеріспен 

байланыстыруы ЖОО-ның жұмыстарына елеулі өзгерістер енгізуді талап етеді.Қазіргі 

таңдағы технологиялардың дамыған кезеңінде инновациялық әдістермен оқытудың 

интербелсенді әдістерді  қолдану арқылы студенттердің ойлау қабілетін арттырып, 

ізденушілігін дамыту өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Интербелсенді  әдістерді 

қолдану  бірінші мезетте білім игеру процесіне қатысушылардың тиімді қарым-қатынасына 

негізделеді.Ағылшын тілінен келген «интерактив» сөзі де осы ұғымды білдіреді: «inter» 

дегеніміз «өзара» мағынасында, ал «akt» -«әрекет жасау» дегенді білдіреді.Басқаша 

айтқанда, «интербелсенді» дегеніміз біреумен қоян-қолтық қарым-қатынаста болу, онымен 

бірлесе әрекет жасау, диалог құру. 

«Интербелсенді» дегеніміз диалог арқылы үйрену/үйрету, яғни «үйретуші – 

үйренуші», «үйренуші – үйренуші», «үйренуші – өзімен өзі» форматтарында жасаған 

қарым-қатынас («әңгіме», «сұхбат», «бірлескен әрекеттер»).Интербелсенді  әдістерді 

сабақта қолдану оқыту білім игеру процесін келесідей ұйымдастыруға ықпал жасайды: 
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– барлық білім алушыларға бірлескен таным процесіне белсенді арласуға мүмкіндік 

жасау; 

– әрбір білім алушының өзінің үйренгені мен өз білімі туралы түсініктерін 

білім алушыларға өз ойларын ортаға салып, бірлесе талқылап, олар туралы ой 

толғануына мүмкіндік жасау; 

– әр -бір білім алушылар үшін  білімді өздігімен құрастыратын орта құру; 

– терең ойлану, жеке рефлексиялық қабілеттерді дамыту; 

– білім алушылар  өз идеялары мен әрекеттерін талдау және оларға баға беру; 

– білім алушылар  оқу барысында жеке басының құндылықтары мен сенімдерін 

қалыптастырып, белсенді өмірлік бағытын (көзқарас, дүниетаным) ұстану;  

Бұл тұлғаның тұрақты қасиеттеріне айналып, тек білім алушылардың 

аудиториясында ғана орын алып қана қоймай, сонымен бірге өмірдің басқа да жақтарынан 

тиянақты түрде көрінеді [1]. 

Бұдан жасайтын қорытынды жоғары оқу орындарында интербелсенді оқу /оқыту 

білім игеру процесін ұйымдастыруда білім алушылардың  барлығын дәріс, семинар және 

өзіндік жұмыс сабақтарында бірлескен таным процесіне белсенді араласуға,жеке білім 

алушының өзінің үйренгені мен білімін ортаға салып талқылау,өз ойларын 

талдауға,пікірталас, өз пікірін дәлелдеу және т.б. негізде ұйымдастыруға 

болады.Интерактивті әдістерді қолдану арқылы интербелсенді дәріс, семинар сабақтарында 

студенттердің белседілігін арттыру тиімді екендігі бәрімізге белгілі. Қазіргі кезеңдегі 

технологиялардың дамуы барысында ұстаздардың рөлін түбегейлі өзгерту мүмкіндік туды, 

ұстаз тек қана білімді алып, жүруші ғана емес, сонымен қатар білім алушылардың  өзіндік 

шығармашылық жұмысының жетекшісі. Интерактивті әдістерге: топпен жұмыс,пікір–

таластар,проблемалық шығарма әдістері, презентациялар, рөльдік ойындар, блиц-сұрақтар 

әдісі,кейс – стадийлер, миға шабуыл әдісі, викториналар, кіші зерттеулер, іскерлік ойындар, 

инсерт әдісі, анкета алу әдісі және т.б. жатады. Көрсетілген интербелсенді әдістерді қолдану 

арқылы- жоғарғы оқуорындарындағы дәріс,семинар(практикалық),студенттің өзіндік 

жұмыстар (СӨЖ)сабағын жаңаша ұйымдастыру, оқытушының рөлі мен қызметінің 

артуына жағдай жасау, ғылыми теориялық,педагогикалық және психологиялық 

зерттеулерге сүйене отырып,студенттерді елжандылыққа, саналылыққа, 

адамгершілікке,еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. Енді,біз ЖОО интербелсенді сабақтарын өту 

жолдарына тоқталмас бұрын дәріс сабағына тоқталсақ, дәріс- (лекция) сабағы дегеніміз –

жаңа материалдағы негізгі теориялық мәселелердің мазмұны терең, жүйелі, бірізділікпен 

ашып көрсетіледі. Сондай–ақ дәрісте тың, маңызды жаңалықтар, түрлі көзқарастар мен 

даулы мәселелер нанымды түрде баяндалады.  

Дәріс тақырыбы неғұрлым айқын, проблемалы, пікір – сайыс түрінде өтілсе, 

қойылған сұрақтарға дайын жауап болмай, оны студент өздігінен ізденіп,тапса сабақтың 

тиімділігі жоғары болады [2]. 

Замнауи талаптарға сай соңғы жылдары ақпараттық технологиялардың білім беру 

үрдісінде кең құлаш жаюы мен жаһандану заманында оқыту әдісі мен тәсілдері едәуір 

өзгерістерге ұшырап, жаңашыл әдістер көптеп қолданылуда.Дәстүрлі «білім беру» өз 

мақсаты мен мағынасын нақты белгіленген білім жиынтығын игерумен шектейді. Ал 

инновациялық көзқарас оқу (үйренудің) негізін тек пәндер ғана емес, ойлау мен 

рефлексияға негізделген интербелсенді әдістер құрауы керек деп түсінеді. Интербелсенді 

әдістер педагогикалық тәсілдердің өзгеруіне алып келіп, білім алушылардың өздік және 

өзіндік дамуына, олардың өз мүмкіншіліктері мен ұстанған құндылықтарын түсінуге және 

бағалауға жетелейді. Дәріс сабағын оқытуда қолданылатын әдістерге әңгімелеу 

әдісі,түсіндіру әдісі, баяндау әдісі, әңгімелесу әдісі, проблемалық баяндау әдісі және тағы 

басқалар жатады.Химия пәнінен дәріс сабағында оқиғалармен құбылыстарды оқытып 

үйрететін болғандықтан, оның әрбір кезекті сабағы өткен және алдағы сабақтың мазмұны 

мен уақыты жағынан тығыз байланысып жатады. Жалпы жоғары оқу орындарында 

«Универ жүйесіндегі» алдын– ала оқу жүктемесі негізінде бөлінген пән бойынша ОӘК-ні, 
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яғни сол пәнінің дәріс, семинар, студенттің өзіндік жұмыс, тест тапсырмалары, емтихан, 

реферат тақырыптары, пәнге байланысты барлық материалдары сайдқа салынып, онымен 

топ студенттерінің әрбірі пайдалана алады. Мысалы,Химия пәні бойынша барлық 

материалдармен таныс студент дәріс сабағында, оқытушының баяндау, әңгімелеу әдістері 

арқылы олардың пәнге деген қызығушылығын тудырмауы мүмкін, сондықтан оны 

белсенді,қызықты өту үшін оқытушы дәстүрлі емес әдістерді: топқа бөлу, тақырыпқа 

байланысты өзекті сұрақтар қою, пікірталас әдістерін қоса қолданса аудиторияның барлығы 

толық қамтылып, оқытушы мен студент, студент пен студент арасында қатынас 

болып,әрбір студент өз ойын толық жеткізе алады, бір –бірімен пікір таластыра алады. 

Сонда ғана дәріс сабағы қарым – қатынас үрдісіне негізделген оқыту – интербелсенді 

әдістер арқылы білім алушының белсенділігін арттырып, сабаққа қызығушылығы мен өз 

бетінше ізденушілігі арқасында жаңа дереккөздерімен жұмыс жасауға және оның белгілі 

бір тақырыпқа байланысты шығармашылық жұмыс жасауына жол ашады. 

 Ал проблемалық баяндауда аудиторияға проблемалық ситуация жасау 

арқылы,проблемалық сұрақтар мен тапсырмалар қою, танымдық тапсырмалар беру және 

оған студенттің жауап беруге немесе шешуге (әрекет жасауы) тырысуы жатады.Бұл арқылы 

студенттердің танымдық–шығармашылық қабілеттерінің дамуына ықпал жасап, 

проблемалық ситуацияда игерген білімі мен біліктің нәтижесінде ол жаңа әдістерді немесе 

жаңаны іздеуге, талпыныс жасайды. Дәріс сабағында оқыту үрдісі тиімді болу үшін 3 жақты 

қарым –қатынас болуы керек,олар:ақпараттық (ақпараттың берілу және сақталуы), 

интерактивті(біріккен іс–әрекетте өзара әсердің ұйымдастырылуы), перцентивті оқыту 

(адамның басқа адамды қабылдауы және түсінуі) [3]. 

Интербелсенді дәріс сабағында оқытудың интерактивтік тәсілдеріне:ашық 

сұрақтарды қою іскерлігі (біріккен дұрыс жауапқа алдын –ала бағытталған жауапта емес, 

мәселе бойынша әр –түрлі көзқарастарды айтуы);оқытушы дәріс беріп қана қоймай 

соныменбірге білім алушыларға сабақ барысында «дұрыс» және «дұрыс емес» 

көзқарастарын батыл,қорқынышсыз айтуларына мүмкіндік беретін байтарап ретінде 

анықтауы,сабақтың қалай және неге жүзеге асатының түсінуге көмек беретін сабақты 

өзіндік талдауға дайындық, қай жерде өзара әрекеттесу «тоқырап» қалды, бұл қандай 

жағдаймен байланысты болады; сабақтың өту жағдайын, оның нәтижелігін қадағалауға 

мүмкіндік беретін ескертулерді тіркеу болып табылады. 

Дәріс сабағында теориялық білімді игерту мен жаңғырту және жаңа жағдайға іс 

жүзінде лайықтап қолдануға үйреткенде ғана студенттердің алған білімі мен біліктілігі 

шынайы да нақтылы қалыптасады. Осындай жолмен қалыптасқан білім мен біліктіліктің 

танымдық маңызы да зор деген ойдамыз. Жоғары оқу орындарында интербелсенді семинар 

(практикалық) сабағын өтуде оқыту әдістерінің интербелсенді түрлерін қолдануға болады. 

Интербелсенді  оқыту әдістерінің түрлері: топтармен жұмыс, пікірталас талас, оқу 

пікірсайысы; «Сократтық ойындар», ойындық жобалау; ми шабуылы, дөңгелек үстел, 

конференция сабақ және тағы басқалар жатады[4]. 

Көрсетілген интербелсенді  әдістердің кейбірінің семинар (практикалық) сабақта 

қолданылуына тоқталып өтсек. Интербелсенді семинар сабағында интерактивті оқыту 

әдістерін қолданудың негізгі мақсаты оқытылып отырған курстағы мәселелерді білім 

алушылардың меңгеру денгейін, олардың ұстанымдары қаншалықты нық екендігін анықтау 

және бүгінгі күндегі күрделі, өзекті мәселелерді талдауға, өзіндік пікір айтуға, іздене білу 

қабілеттерін шындау болып табылады. Белсенді әдістердің семинар сабақтарында 

пайдаланылатын тиімді түрлеріне:пікір сайыссеминар, семинарпресс-конференция болып 

табылады.Мәселен, «Химия сабағындағы ойындар мен пікір- сайыстар өткізу 

әдістемесінде» интербелсенді әдістің екі тәсілін ойын арқылы қатысушыларды оқыту мен 

пікір сайыс туралы баяндауға болады.. Әдіскер сабақтың дәстүрлі емес қолданылатын түрлі 

ойын жіктеулері мен пікір сайыстарды пайдаланудың тиімді жолдарын көрсетеді[5]. 

Ал пікір –сайыс семинардың бірнеше түрі бар, олар: құрылымдық немесе 

регламенттік пікір –сайыс, ойындық модельдеу элементтермен сипатталатын пікір –сайыс, 
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жобалық мәселені талқылау болып бөлінеді. Жобалық мәселені талқылау пікір–

сайыссеминарға тоқталатын болсақ, алдымен оған дайындықтан бастайық. Айталық 

органикалық химия пәнінен  «Тотығу -тотықсыздану реакциясы» деген тақырыпта өтетін 

семинар пікір сайысқа қатысатын әрбір студент үшін,топтың алдын–ала және тиянақты 

дайындығын қажет етеді.  

Сабақтың нәтижелі, әрі қызықты болып өтуі үшін оқытушы семинардың мәселелері 

бойынша алдын ала опоненттерді дайындап қояды.Пікірсайыс барысында оппонент 

студенттердің дайындалған мәселелерді шешу үшін студенттердің тақырыптың мәселелері 

бойынша толық дайындалуларына тура келеді. Пікірсайыс семинарына дайындықтың 

негізгі кезеңі, басқа да семинар түрлеріне дайындық секілді білім алушылардың өз бетінше 

алғашқы дерек көздерімен және семинарға ұсынылатын әдебиеттермен тыңғылықты 

жұмыс жасауы болып табылады. 

Пікірсайыс семинар сабағында жоспар бойынша қаралатын сұрақтардан да басқа 

жақсы құрастырылған және нақты шиеленіс тудыратын мәселеге байланысты қосымша 

сұрақтар бойынша студенттің ізденуі мен дайындалуына жол салады. Пікірсайыстың 

қызықты өтуі баяндамашыға байланысты, егер ол нақты мәселені дәл айтып, қажетті 

аргументтермен дәлелдей алса,аудиторияда көтеріліп отырған мәселені шешуге 

байланысты қызығушылықтарын танытады.  

Пікір – сайыстың дұрыс бағытталуына нақты және уақытында қойылатын қосымша 

сұрақтарға да байланысты.Пікірсайыс семинар сабағына байланысты оқытушының 

сұрақтары:нақтылық, мағыналық және сұрақтың мәселеге байланыстылығы сияқты 

ережелерді ұстануы керек. Оқытушы пікірсайыс семинар кезінде айтылған дәлелдерге және 

идеяларға қайта орала отырып, қорытынды жасап, балдық жүйемен бағалайды.Сонымен 

интербелсендіәдістерді семинар сабағында оқытушы  қолдану арқылы білім алушының 

еркін ойлануына, ақыл-ойын дамыуға, шығармашылық белсенділігін арттыруға, ұжымдық 

іс-әрекетке, тіл байлығын жетілдіруге,жан-жақты ізденушілігін арттыруға жағдай жасайды. 

Ал оқытушы үшін тиімділігі, ол түрлі әдістерді пайдалану арқылы сабақтың мәнін терең 

ашуға, аудиторияны толық қамтуға, әр білім алушының білім деңгейін анықтауға, оларды 

ізденіске,шығармашылыққа, өз бетінше жұмыс істеуге және барлығын бағалауға болады. 
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Актуальность подготовки будущих специалистов в условиях полиязычного 

образования в вузах обусловлена тем, что изменяется современная социокультурная 

ситуация в Казахстане, растут требования социального заказа общества на полиязычных 

специалистов. Совершенствование содержания профессиональной подготовки будущих 

специалистов стало главной целью системы высшего образования в Казахстане. 

Согласно реализации культурного проекта «Триединство языков» в Казахстане на 

сегодняшний день нужны квалифицированные специалисты, способные эффективно 

работать по специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, свободно 

владеющих тремя языками: казахским, русским и английским.[1].  

Владение языками становится в современном обществе неотъемлемым компонентом 

личной и профессиональной деятельности человека. Знание нескольких языков дают 

реальные шансы легко адаптироваться к динамично изменяющимся условиям современной 

жизни, занять в обществе более престижное положение, как в социальном, так и в 

профессиональном отношении.  

Концепция развития системы образования разъясняет важность и значимость 

изучения языков в равной степени следующим образом: «Знание родного, 

государственного, русского и иностранного языков расширяет кругозор человека, 

содействует его всестороннему развитию, способствует формированию установки на 

толерантность и объемное видение мира». 

Особенностям и актуальности обучения профессионально-ориентированного 

русского и английского  языков  уделено  большое внимание со стороны ученых-филологов 

как России, так и Казахстана. Разработаны содержание и учебно-методическое обеспечение 

дисциплин.  

Ученые стремятся решать принципиальные задачи для достижения 

профессионально-ориентированного подхода к обучению, изучать научные основы 

обучения различным  видам речевой деятельности. 

В последние годы о проблемах технологии профессионально-ориентированного 

обучения в высшей школе писали ученые Валенский М.Я., Образцов П.И., УманА.И. [2, 

с.192]. Вопросы профессионально-ориентированного обучения английскому языку в вузах 

отражены в  работах  Шаимовой Г.А., Шавкиевой Д.Ш., Бобровой Н.В. [3, с.692-694].  

Формирование профессиональной компетентности студентов, умений 

профессионального общения на основе текста, интегрированнлого подхода показано у 

Лопатиной Ю.В., Адамко М.А., Коротаевой, Чуксиной О.В.[4],[5, с.80-82].  

Исследования ученого Реформатского А.А. в области терминологии имеют большое 

значение в развитии методики преподавания русского языка. [6,c]. Создан ряд пособий, 

терминологических словарей на основе учета языка специальности. Термин 

«профессионально-ориентированное обучение» употребляется для обозначения процесса 

преподавания русского языка в неязыковом вузе, ориентированного на чтение литературы 
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по специальности, изучение профессиональной лексики и терминологии, а в последнее 

время и на общение в сфере профессиональной деятельности.  

В Типовые учебные планы специальностей бакалавриата включены дисциплины 

«Профессионально-ориентированный русский язык», «Профессионально-

ориентированный иностранный язык». 
Потребности современного развития общества поставили перед казахстанской 

системой образования ряд задач, которые позволят формированию у студентов 

способности общения в профессиональной сфере, с учетом особенностей 

профессионального мышления, при организации мотивационно-побудительной и 

ориентировочно-исследовательской деятельности.  

Профессиональная языковая подготовка будущих специалистов многогранна, 

способствует разностороннему и целостному формированию личности. Профессионально 

ориентированный материал направлен на использование студентами специальных знаний, 

а также на успешное овладение языком. Социальная и профессиональная направленность 

речевой деятельности, ясная постановка целей и задач, отбор содержания данных 

дисциплин способствуют качественной подготовке специалиста к будущей 

профессиональной деятельности, эффективности преподавания профессионально-

ориентированного языка. 

Особое внимание преподаватели уделяют обучению различным видам устной речи, 

чтению и осмыслению специальных текстов, формированию и изучению понятийно-

терминологического аппарата соответствующей специальности, разработке глоссариев. 

Учитывая профиль специальности, для активизации грамматического и лексического 

материала, расширения информационной базы общих профессиональных компетенций, 

преподаватели формируют у студентов умения и навыки общения в конкретных 

профессиональных, деловых, научных   сферах и ситуациях.  

В то же время можно сказать о неоднозначности понимания содержания 

профессионального языка (русского, английского).  

Задачи дисциплин «Профессионально-ориентированный русский язык» и 

«Профессиональный английский язык» для многих педагогических специальностей 

направлены на определение профессионального стиля языка, анализ понятийно-

категориального аппарата специальной педагогики, основных лингвистических 

характеристик профессиональной речи педагога и т.д.  

Данные дисциплины ориентированы на совершенствование умений и навыков 

говорения, чтения, письма и аудирования, т.е. всех четырех видов речевой деятельности. У 

многих обучающихся слабо сформировано мотивационное отношение к 

профессиональному общению, которое является необходимой составляющей 

профессиональной деятельности будущих специалистов. Профессионально значимым 

коммуникативным умениям, навыкам говорения, лингвистическим, социально-

личностным компетенциям необходимо учить по специальной методике. Поэтому для 

совершенствования уровня теоретической и практической профессионально-

коммуникативной подготовки будущих специалистов необходимо унифицировать 

содержание типовых программ, а программы по профессионально-ориентированным 

языкам согласовывать с преподавателями кафедр по профилю. Тогда мы получим 

интегрирование лингвистической и профессиональной составляющей образования. 

В системе высшего образования Казахстана на сегодняшний момент одним из 

главных направлений является полиязычное образование, программа которой является 

уникальной.  

Расширение и углубление знаний студентов в сфере профессиональной и 

производственной речи, изучение современной научно-технической терминологии 

способствуют решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи. 

При изучении дисциплин «Профессионально-ориентированный русский язык», 

«Профессионально-ориентированный английский язык» основное место занимают новые 
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терминологические слова, специфические обороты, словосочетания, тексты общенаучного 

и узкоспециального характера. 

Работа с текстами по специальности на занятиях способствует активному 

включению студентов в учебно-профессиональную деятельность, знакомству с новой 

информацией, лексико-грамматическим и понятийным аппаратом языка их будущей 

специальности. Предложенные тексты позволяют работать над их темой, идеей, основной 

мыслью, структурой, языковыми особенностями, смыслом профессиональных 

терминологических словосочетаний. Творчески применяя полученные знания, умения и 

навыки, студенты проводят реферирование и аннотирование специальных научно-

технических текстов различной сложности, которые формируют лигвокультурологические 

компетенции. 

Для эффективного освоения профессиональной терминологии используются 

задания по написанию учебно-научной работы по специальности, развитию деловой и 

учебно-научной речи в диалогической /монологической, устной / письменной формах. 

Решая общие задачи обучения студентов в рамках языковых и специальных 

дисциплин, можно преодолеть узкопредметность в отборе их содержания, балансировать 

теоретическую и практическую составляющие, интегрировать изучение предметов.  

Таким образом, осознавая значение изучения профессионального языка как формы 

выражения профессиональной культуры, владея нормами профессионального общения, 

будущий специалист сможет эффективно функционировать в новых социально-

экономических условиях, пользоваться большим спросом в любой сфере человеческой 

деятельности.  

Профессионально грамотный, успешный и мобильный, выпускник вуза будет 

способен строить свою собственную карьеру, трудиться в условиях жесткой конкуренции 

на отечественном и мировом рынках. 
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Проблема нравственного воспитания молодежи приобретает особую актуальность в 

современных условиях. Но она относится к наиболее сложным и наименее изученным 

проблемам, так как связана с воздействием на личность обучающегося, с влиянием на ее 

структурные элементы (чувственно-эмоциональную, мотивационную, ценностно-

ориентированную, мировоззренческо-смысловую). Решать задачу нравственного 

воспитания в современных социально-экономических условиях нелегко еще и потому, что 

сказывается негативное воздействие на человека средств массовой информации. 

Существующие условия жизни общества таковы, что приводят к усилению негативных 

факторов, действующих на личность, результатом которых является нравственное 

разложение значительной части подрастающего поколения. Негативные процессы, 

являющиеся следствием углубляющегося кризиса в нашем обществе, чрезвычайно 

затрудняют проведение воспитательной работы с молодежью. 

В психолого-педагогической науке изучению проблемы развития нравственных 

качеств личности посвящены работы многих исследователей (Д.А. Бобкова, МА 

Бондаренко, А.Е. Воробьевой и А.Б. Купрейченко, НА Селезневой, И.С. Рыбиной, Я.И. 

Яковлева и др.). 

Большинство авторов указывают, что нравственность является важнейшей, базисной 

характеристикой личности. Она представляет собой совокупность общих принципов и 

норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу, которые в сочетании и 

составляют основу личности. Нравственность - внутренняя оценка человеком норм своего 

поведения и своих поступков с точки зрения добра. Нравственность, по определению И.С. 

Марьенко, есть «неотъемлемая сторона личности, обеспечивающая добровольное 

соблюдение ею существующих норм, правил и принципов поведения. Они находят 

выражение в отношении к Родине, обществу, коллективу и отдельным людям, к самому 

себе и результатам труда» [4, с.7]. 

Нравственность зависит и от ценностей и ценностных ориентаций, являющихся ее 

цементирующим началом, вокруг которого вращаются помыслы и чувства человека. 

Нравственность становится личностным образованием только в том случае, если у 

индивидуума сформированы базовые моральные ценности, то есть в том случае, если сама 

мораль завоевывает статус злободневной важности, смысла, идеала, немаловажной 

характеристики сознания и поведения индивида, целевых конструктов социальной 

деятельности [1]. 

В исследовании Л.А. Григорович и Т.Д. Марцинковской нравственность 

определяется как личностную характеристику, которая включает в себя такие качества и 

свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм [3]. 

В.А. Блюмкин [2] на основе структурно-функционального и содержательного 

подходов описывает более 400 нравственных качеств личности, которые можно объединить 

в 4 группы: 

1. Коллективистские качества - коллективизм, чувство солидарности и 

товарищества, сознание и чувство долга, развитое чувство ответственности. 

2. Гуманистические качества: гуманность, благородство, доверие к людям, 

доброжелательность, чуткость, тактичность, чувство собственного достоинства, гордость, 

скромность, простота. 
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3. Комплексные качества, характеризующие осуществление личностью основных 

целей морального регулирования, - нравственная активность, включающая в себя 

способность к самоотверженности и готовность к подвигу во имя общего блага, 

справедливость, благодарность, бескорыстие, независтливость, чувство соревнования. 

4. Качества, связанные с особенностями морального регулирования: чувство чести, 

честность, порядочность, искренность, прямота, правдивость, принципиальность, верность, 

развитая и чуткая совесть, моральная чистота. 

Нравственное воспитание - это систематическое воздействие на личность с целью 

передачи ей существующих в обществе нравственных ценностей, с целью развития ее 

способности к нравственному совершенствованию. Сущностью нравственного воспитания 

является совокупность нравственных отношений (к Родине, обществу, живой и неживой 

природе, коллективу, материальным и духовным ценностям, другим людям, к самому себе 

и т.д.). Причем эти отношения устанавливаются согласно общепринятым в обществе 

нормам, оцениваемым с позиций добра и зла. Достижения науки, культуры, труда, 

проявление лучших человеческих качеств (героизма, патриотизма, чувства долга, 

коллективизма и др.) оцениваются в нашем обществе как добро - они имеют общественно 

ценный результат.  

Нравственное воспитание можно рассматривать как целенаправленное 

формирование у обучающихся способности видеть человека в окружающем мире, 

рассматривать его как наивысшую ценность, сопереживать человеку, содействовать благу 

человека и человечества через производство материальных и духовных ценностей. 

И здесь большую роль играет воспитательная среда образовательного учреждения. 

В системе основного общего образования создаются условия для социального и 

образовательного самоопределения обучающегося, для получения школьниками 

качественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию в обществе. Для решения задач 

нравственного воспитания в образовательном учреждении ведется целенаправленная 

работа через учебные предметы, прежде всего социально-гуманитарного цикла, систему 

классных часов, тематические внеклассные мероприятия, в процессе разнообразного 

взаимодействия педагогов, обучающихся и представителей социальных институтов. 

Средствами нравственного воспитания являются: обучение; личный пример 

учителя; убеждение; умелое обращение с учащимися (педагогический такт); меры 

предупреждения, поощрения и взыскания. 

Одним из основных принципов нравственного воспитания обучающихся является 

принцип комплексности. Он означает, что формирование нравственности подрастающего 

поколения должно осуществляться на трех уровнях: когнитивном, который предполагает 

формирование знания и понимания норм, принципов и требований общей гуманистической 

этики,  таких, как долг, ответственность, честь, добро, справедливость, совесть и др.;  

эмоционально-оценочном – формирование способности к идентификации, эмпатии, 

рефлексии, сопереживанию, соучастию, адекватной самооценке;  поведенческо-

деятельностном - овладение умениями объективно оценивать ситуацию с позиций 

нравственности, непримиримость к нарушению принципов нравственности в различных 

житейских ситуациях, обеспечение высоконравственной мотивации поступков и поведения 

обучающихся [5]. 

С целью организации нравственного воспитания обучающихся нами было проведено 

экспериментальное исследование, базой которого стала средняя общеобразовательная 

школа № 15 г. Орска Оренбургской области. В исследовании приняли участие 

обучающиеся 9 класса. Определение уровня нравственного развития подростков 

осуществлялось с использованием следующих методик: «Диагностика нравственной 

самооценки» (Л.Н. Колмогорцева); «Исследование терпимости»; методика «Шкала 

совестливости» (В.В. Мельников, Л.Т. Ямпольский); тест смысложизненных ориентаций 

(СЖО). Для развития и воспитания нравственных качеств подростков нами была 
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апробирована на практике программа педагогической компьютерной поддержки, 

включающая в себя серию игровых ситуаций, предполагающих альтернативный 

нравственный выбор. 

Анализ результатов констатирующего исследования позволил нам определить 

исходный уровень нравственного развития обучающихся подросткового возраста, 

входящих в экспериментальную группу. 

Результаты диагностики нравственной самооценки (методика Л.Н. Колмогорцевой) 

показали, что в группе испытуемых 33,3% опрошенных имеют высокий уровень данного 

показателя, 57,2% - средний, 9,5% - низкий. Следовательно, данный показатель у большей 

части подростков выражен на среднем уровне. Аналогичные данные были получены и при 

анализе выраженности совестливости. Данный показатель также у большинства 

обучающихся выражен на среднем уровне (80,9%), у 19,1%  - на низком уровне, ни один 

испытуемый не показал высокий уровень. 

Данные по шкале терпимости свидетельствуют о том, что в экспериментальной 

группе доминирующее положение занимает средний уровень: 78,6% подростков. Данную 

группу людей можно охарактеризовать, как способных отстаивать свои убеждения. 

Высокий уровень отмечается у 16,7% опрошенных подростков. Твердость убеждений 

данной категории лиц отлично сочетается c большой тонкостью и гибкостью ума. Они 

умеют принять любую идею собеседника, c пониманием отнесутся к его различным 

поступкам. Низкий уровень данного качества выражен у 4,8% обучающихся. 

В результате статистической обработки полученных данных теста 

смысложизненных ориентаций (СЖО) были выявлены значимые различия следующих 

шкал: цели в жизни, процесс жизни (интерес и эмоциональная насыщенность жизни), 

результат жизни (удовлетворенность самореализацией), локус контроля - Я, локус контроля 

- Жизнь, осмысленность жизни (управляемость жизни). 

Итак, в целом диагностика показала, что большинство испытуемых имеют средний 

уровень развития нравственных качеств. У некоторых опрошенных изученные показатели 

представлены на недостаточном уровне. В связи c этим, на формирующем этапе 

исследования была проведена работа, направленная на развитие и воспитание 

нравственных качеств обучающихся.  

Реализуемая программа предполагала организацию педагогической компьютерной 

поддержки нравственного воспитания обучающихся, которая базировалась на принципах: 

целостности, дополнительности, ценностной ориентации, информатизации, субъектности. 

Педагогическая компьютерная поддержка может рассматриваться как фактор 

инновационного образования. Эффективность ее использования во многом зависит от 

педагогических условий, обеспечивающих результативность воспитательного процесса в 

целом. Решающее значение для эффективности нравственного воспитания обучающихся 

имеет научно обоснованная организация воспитательной среды, которую составляют: 

образовательное пространство школы и реальная жизнь класса, организуемая педагогом 

как коллективное нормотворчество (через налаживание межличностных, учебных, деловых 

и иных взаимоотношений на основе общей заботы); педагогическая поддержка 

обучающихся в становлении их нравственной культуры (непосредственная помощь в 

осознании нравственных ценностей и личностной значимости нравственных поступков); 

компьютерная технология игрового нормотворчества (своеобразный виртуальный тренинг 

выбора нравственного поступка в разнообразных ситуациях образовательного и 

жизненного пространства). Обогащение учебной воспитательной работы с обучающимися 

современными возможностями педагогической компьютерной поддержки выгодно 

дополняет структуру всей учебной жизни. Такая поддержка содержит реальные резервы 

для насыщения образовательной среды школы инновационными технологиями развития 

нравственного самосознания личности, позитивных межличностных отношений, 

толерантности, выработки личной позиции и нравственной устойчивости. Педагогическая 

компьютерная поддержка нравственного воспитания обучающихся основана на 
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применении комплекса компьютерных игр, включающих диагностические и анимационные 

игры с возможностью поиска нравственного выбора в проблемно-конфликтных ситуациях, 

имитирующих современное образовательное и жизненное пространство.  

Результаты контрольной диагностики показали достаточную эффективность 

реализуемой программы нравственного воспитания обучающихся. Средний уровень 

нравственного развития обучающихся подросткового возраста, входящих в 

экспериментальную группу, оказался значительно выше, чем на констатирующем этапе 

исследования. 

Технология педагогической компьютерной поддержки нравственного воспитания 

обучающихся позволила интенсифицировать процесс развития нравственно 

ориентированной личности, устойчивой к негативным проявлениям микросреды и 

социума. Игровая компьютерная среда, соединяясь с конкретными воспитательными 

задачами, способствовала тому, чтобы каждый обучающийся осваивал, усваивал и 

присваивал нравственный опыт незаметно для самого себя. При этом обучающийся, 

многократно повторяя нравственный виртуальный поступок, приобретал привычку 

соответствующего поведения в реальной жизни. 

Включение обучающихся в игровую компьютерную среду помогло сформировать у 

обучающихся установку на ключевые общечеловеческие ценности, предоставило 

возможность живого эмоционального восприятия нравственных отношений в виртуальном 

и реальном мире, пробуждал у обучающихся интерес к нормам культурной жизни, к 

внутреннему миру человека, заставлял каждого обучающегося задуматься о себе и своих 

поступках, их нравственной ценности. 

Также, в ходе исследования было установлено, что «среда второго (виртуального) 

уровня» становится внешним регулятором относительно внутренних, психических 

регуляторов жизнедеятельности обучающегося. При этом эффект перехода внешних 

воздействий во внутриличностный план оказывался тем выше, чем более они 

соответствовали разнообразным уровням развития субъектности (личности) 

обучающегося. Процесс развития субъектности обучающегося в системе нравственного 

воспитания с использованием педагогической компьютерной поддержки проходил в 

соответствии с ориентацией на индивидуальность каждого обучающегося, через диалог, 

постановку и решение проблемы, обеспечение дифференцированного и творческого 

подхода к воспитанию 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, 

что организация педагогической компьютерной поддержки нравственного воспитания 

обучающихся способствует развитию нравственных качеств у обучающихся подросткового 

возраста на когнитивном, эмоционально-оценочном и поведенческом уровнях. 
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Решение задач модернизации и перспективного развития современного образования 

невозможно без его обеспечения высококвалифицированными педагогическими кадрами, 

способными к реализации требований ФГОС в условиях новых вызовов современной 

действительности. Значимая роль в этом процессе отводится учреждениям высшего 

педагогического образования, в стенах которых и осуществляется профессиональная 

подготовка будущих учителей, формируются их универсальные и профессиональные 

компетенции, определяющие готовность педагога к реализации и разработке 

образовательных программ, организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, построению эффективного взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса. 

В психолого-педагогической литературе изучению проблемы готовности к 

профессиональной педагогической деятельности посвящены работы многих авторов. Одни 

исследователи (Т. В. Лаврикова, Н. К. Шеляховская и др.) определяют готовность как 

условие успешного выполнения деятельности, как избирательную активность, 

настраивающую личность на будущую деятельность. Другие авторы (Ю. К. Васильев, М. 

И. Дьяченко, Ю. В. Енотовская, Л. А. Кандыбович) характеризуют готовность как 

существенную предпосылку целенаправленной деятельности, ее регуляции, устойчивости 

и эффективности, как особое психологическое состояние, которое помогает человеку 

успешно выполнять свои обязанности и перестраивать свою деятельность при появлении 

непредвиденных препятствий [1]. 

В работах К.М. Дурай-Новаковой, Т.Д. Калистратовой, В.Я. Макашова, Г.К. 

Париновой, В.Н. Саяпина, В.А. Сластенина, Н.А. Сорокина и др. рассматриваются 

сущностные вопросы готовности студентов к будущей педагогической деятельности. Они 

предлагают широкую трактовку профессионально-педагогической готовности:  с одной 

стороны, готовность рассматривается как качество личности и включает в себя 

положительное отношение к профессии учителя, педагогические компетенции, устойчивые 

профессионально важные качества, с другой стороны – это актуальное психологическое 

состояние, выступающее в качестве регулятора педагогической деятельности [2]. 

Также существует группа исследователей (В.Е. Гаврилов, А.В. Карпов, Е.А. Климов, 

А.К. Маркова, Н.Н. Нечаев, К.К. Платонов, А.М. Реан, Н.Ф. Талызина, Н.Н. Тарасевич, В.Д. 

Шадриков и др.), которые определяют готовность к педагогической деятельности через 

показатели педагогического профессионализма.  

Так, Н.В. Кузьмина и А.М. Реан рассматривают готовность к деятельности в 

качестве качественной характеристики субъекта деятельности – представителя данной 

профессии, которая определяется мерой владения им современным содержанием и 

современными средствами решения профессиональных задач, продуктивными способами 

ее осуществления. Мера этого владения у разных людей различна, поэтому, по словам Н.В. 

Кузьминой, «можно говорить о высоком, среднем и низком уровне профессионализма» [5, 

с. 74].  

Е.А. Климов [4] предлагает рассматривать профессиональную готовность как 

определенную системную организацию сознания, психики человека, которая включает 

следующие компоненты: свойства человека как целого (образ мира, направленность, 

отношение к себе и внешнему миру, креативность); праксис профессии, который включает 

моторику, умения, навыки, действия как составляющие компоненты профессиональной 
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деятельности; гнозис профессии – прием и переработка информации, гностические умения, 

навыки; информированность, знания, опыт, культура профессионала; психодинамика 

(интенсивность переживаний), психологические трудности, возникающие в процессе 

выполнения профессиональной деятельности; осмысление вопросов своей поло-возрастной 

принадлежности в связи с требованиями профессии.  

В целом формирование готовности к педагогической деятельности понимается как 

способность человека, личности к самодвижению, самореализации, динамичный процесс 

становления субъекта профессиональной деятельности. При этом подготовленным к 

деятельности можно считать специалиста, овладевшего нормами профессиональной 

деятельности, профессионального общения и реализующего их на высоком уровне, 

достигшего высокого уровня профессионального мастерства, соблюдающего 

профессиональную этику, следующего профессиональным ценностям. 

Многие авторы в качестве ведущей характеристики профессиональной деятельности 

педагога указывают на ее продуктивность. Продуктивной считается деятельность, которая 

отличается высокими показателями качества, такими как производительность, оптимальная 

интенсивность и напряженность, высокая точность и надежность, организованность, 

опосредованность или независимость от внешних обстоятельств. К особенностям 

продуктивной деятельности также относят направленность на социальнозначимые цели, 

сохранение здоровья специалиста и развитие его как личности [3].  

В психологических исследованиях педагогический профессионализм часто 

отождествляется с мастерством и формирование готовности к педагогической деятельности 

рассматривается как достижение высокого уровня профессиональных умений в 

определенной области на основе гибких навыков и творческого подхода.  

По мнению А.К. Марковой [6], готовность к профессиональной деятельности 

связана с понятием «компетентность». Сегодня компетентность чаще всего определяют как 

сочетание психических качеств, психическое состояние, позволяющее действовать 

самостоятельно и ответственно, как обладание человеком способностью и умением 

выполнять определенные трудовые функции. Судить о наличии компетентности можно по 

характеру результата труда человека. Каждый специалист компетентен в той степени, в 

какой выполняемая им работа отвечает требованиям, предъявляемым к конечному 

результату данной профессиональной деятельности. 

Различают несколько видов профессиональной компетентности [6]: 

а) специальная компетентность – владение собственно профессиональной 

деятельностью на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое 

дальнейшее развитие;  

б) социальная компетентность – владение профессиональным сотрудничеством, 

приемами профессионального общения, социальная ответственность за результаты своего 

труда;  

в) личностная компетентность – владение приемами личностного самовыражения и 

саморазвития;  

г) индивидуальная компетентность – владение приемами самореализации и развития 

индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессиональному росту, 

способность к индивидуальному самосохранению. 

В соответствии с требованиями системного подхода к исследованию педагогической 

деятельности, категорию готовности чаще всего рассматривают как сложную систему, 

включающую в себя: 1) качественную характеристику субъекта деятельности, 

отражающую его профессиональную квалификацию и компетентность, разнообразие 

эффективных профессиональных навыков и умений, владение современными и 

адекватными способами решения профессиональных задач, что характеризует предметно-

операциональную сферу деятельности; 2) качественную характеристику субъекта 

деятельности, отражающую уровень развития мотивационно-смысловой сферы 

профессиональной деятельности [2]. 
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Как показывают результаты наших исследований, формирование готовности к 

профессиональной педагогической деятельности осуществляется в процессе вузовской 

подготовки студента и включает три основных этапа: предметный, теоретический, 

практический. На каждом из них формируется и закономерно трансформируется 

определенный набор профессиональных характеристик, необходимых для решения 

специфического для каждого этапа круга профессиональных задач. 

На начальных этапах становления профессионализма внешняя предметная 

деятельность является исходным пунктом формирования системы профессиональных 

характеристик личности, что характерно для базового «предметного» уровня 

профессионализации. В это время происходит начальное приспособление индивида к 

социокультурному контексту профессии – формируется комплекс ценностных ориентиров, 

мотивов, потребностей. Элементарные профессиональные характеристики складываются в 

виде системы начальных представлений и понятий. 

«Теоретический» уровень профессиональной подготовки отражает результаты 

процесса формирования у студента теоретического отношения к профессиональной 

деятельности. На данном этапе вырабатываются способы теоретического анализа и 

нормативно заданные методы деятельности. Пределом «теоретического» уровня 

профессионализации является способность субъекта к осознанному выполнению своей 

профессиональной деятельности.  

Следующий этап профессионального становления – «практический» – 

характеризуется как наиболее значимый в творческой биографии будущего специалиста, 

так как в этот период происходит формирование ядра зрелой личности, образуемого 

иерархией профессионально значимых для него ценностей. Такие характеристики в 

дальнейшем становятся первичными, активизируя процесс развития профессиональных 

качеств. 

В дальнейшем, после окончания обучения и при переходе к осуществлению 

профессиональной деятельности, можно говорить о начале нового этапа 

профессионального развития, которое знаменует стабилизацию профессиональных качеств 

личности и совершенствование способов реализации профессиональной деятельности. 

Переход на новый уровень готовности к профессиональной педагогической 

деятельности связан с формированием индивидуальной и личностной направленности 

творчества субъекта. И здесь мы выделяем два уровня: уровень индивидуализации и 

уровень мастерства. Уровень индивидуализации характеризуется укрупнением комплексов 

профессиональных характеристик, установлением между ними системных связей, что 

обеспечивает возможности выработки индивидуального стиля деятельности. Именно на 

этом уровне начинают складываться определенные типы педагогической деятельности, 

которые характеризуются выраженной специализацией, стилем профессионального 

мышления. 

Уровень мастерства определяет высшую степень профессионализма, когда педагог 

в равной степени владеет искусством созидания, организации, управления и научного 

анализа. Происходит «персонификация» педагогического творчества, характеризующаяся 

меньшей зависимостью от внешних условий профессиональной деятельности. На этом 

уровне формируется система внутренних принципов творчества, личностная 

профессиональная культура, выступающая категориальной основой подлинной творческой 

свободы учителя. 

Таким образом, предметная, теоретическая и практическая подготовка студентов 

обеспечивает формирование их готовности к будущей педагогической деятельности. 
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Ақпараттық қоғамның пайда болуы мен дамуы процесінде білім беру барысын 

ұйымдастырумен байланысты мәселелердің маңызы зор [1]. Болашақ білім беру жүйесі 
оқушыны біліммен қаруландырып қана қоймай, сонымен қатар біздің дәуіріміздегі білімді 
үнемі және тез жаңартып отыру есебінен өз бетінше білім, білік және дағдыларды үздіксіз 
меңгеру қажеттілігін қалыптастыра алуы керек. Жақында білім беру саласында білім 
берудің деңгейі мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін әр түрлі технологиялар мен 
оқыту формалары ұсынылуда [2]. 

Ғаламторсыз заманауи білім беру мүмкін емес, ол біздің өмірімізге нық енген. 
Барлық мамандықтардың мамандары біздің қазіргі қоғамның қажеттіліктерінен туындаған 
жоғары кәсіби деңгейге жету үшін білімін, білігі мен дағдыларын үнемі жетілдіріп отыруы 
қажет. Пандемия мен қатаң карантин жағдайында жалпы білім беру мен оқытуға қатысты 
өмірлік мәселелер туындады. Бұл қажеттілік білім мен оқыту технологияларын берудің 
жаңа әдістерін іздеуге әкелді [3]. 

Қашықтықтан оқытудың негізгі принциптері: 
1. Оқытудың өнімді бағыты. Бұл ғаламтордан ақпарат алған оқушы өзінің 

шығармашылық жобаларын жасайды, ғылыми, көркемдік немесе басқа жұмыстардың 
авторы болады. Ол қашықтықтан білім беру жобаларына, виртуалды экскурсияларға, 
жаратылыстану, экономикалық және басқа зерттеулерге қатысады. Оның нәтижелері 
ғаламтор сайттарында қалады. 

2. Оқытуды дараландыру. Жобаларды, олимпиадаларды және т.б. ұйымдастыру 
оқытуды дараландыру негізінде жүзеге асырылады. Келесі тәжірибе өткізілді. Тақырыпты 
зерттемес бұрын оқушылардан виртуалды үйдің жобасын ұсыну сұралды. Содан кейін 
тренинг осы тақырып бойынша қашықтықтан оқыту көмегімен жүргізілді, тақырыпты оқып 
болғаннан кейін оқушылар виртуалды үйдің жобасын қайтадан бейнеледі. Жобадағы екінші 
жаңалық – білімнің жеке өсуі. 

3. Білім беру мазмұны мен оқу процесінің ашықтығы. Дәстүрлі жүйеде оқытушы 
жаңа материалды түсіндіреді, оны оқушылармен бекітеді. Қашықтықтан оқытуда оқушы 
жергілікті немесе ғаламдық ресурстарға сілтеме жасайтын «веб-квесттерді» қолданады, ал 
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оқушы материалдарды қай жерден алуға болатындығын және тақырып бойынша нені 
білетіндігін таңдайды. 

4. Қызмет мазмұнының ақпараттықтан басымдылығы. Оқушы ақпаратты бір 
оқулықтан алады. Ғаламторды қолдана отырып, ол әртүрлі сайттардан және оқулықтан 
бірнеше есе көп ақпарат ала алады. Оған барлық ақпаратты есте сақтаудың қажеті жоқ, тек 
оны шығармашылықпен өңдеп, өзінің шығармашылық жобасын ұсынуы керек: мақала, 
реферат, пікірталасқа қатысу және т.б. 

5. Педагогикалық және телекоммуникациялық технологияларды түсіндіру. Бүгінгі 
таңда педагогикалық негізде компьютерді қолданып білім алу технологияларын жүзеге 
асыра алатын технологияларды дамыту қажет. 

6. Студент іс – әрекетінің күндізгі және қашықтықтағы формаларын оңтайлы 
үйлестіру принципі. Қашықтықтан оқыту тек компьютерлік оқытуды ғана қамтымайды. Бұл 
бетпе – бет жаттығу. 

7. Өнімділікті бағалау критерийлері. Оқушылардың белсенділігі тек берілген 
тақырып бойынша ғаламтордан реферат табумен шектелмеуі керек. Тапсырма басқаша 
естілуі керек: «Сіз бұл тақырыпта қайдан және не таптыңыз, қалай байланыстырдыңыз, 
тақырыпқа не енгіздіңіз». Студенттің іс – әрекетіндегі өсім ғана бағаланады. 

Бейнеконференциялар мен онлайн сабақтардың масштабтау ресурсы. Платформада 
жұмысты бастау үшін оны жүктеу керек. Қызметті компьютерге жүктеу үшін сіз https: 
//zoom/us/ download парағына өтіп, «Конференциялар үшін клиентті ұлғайту» опциясын 
таңдауыңыз керек (1 – сурет). Содан кейін тіркелу бар, тіркеу құрылады және балалармен 
кездесу (сабақ) жоспарланады (ұйымдастырылады). Балаларға арналған сабаққа сілтеме, 
ата – аналарға хабарлау үшін, электронды журналда, «үй тапсырмасы» бөлімінде 
орналастырылуы керек. 

Платформа ақылы негізде де жұмыс істейді, сонымен қатар тегін опциялар да бар. 
Мәселен, 40 минутқа созылатын конференция тегін оқуға мүмкіндік береді. Бұл жұмыста 
бос уақыт (40 минут) платформада қолданылды, сабақ арасында 15 – 20 минуттық үзіліс 
болды. Үйде ноутбук немесе компьютер жоқ балалар сабаққа телефоннан немесе 
планшеттен кіреді. Конференцияға ұйымдастырушы болмаған жағдайда қосылу одан да 
оңай. Қызметті жүктеудің қажеті жоқ, алынған сілтемені басса жеткілікті. Бұл 
платформаның артықшылықтары: 

- сілтеме немесе конференция идентификаторы бар барлық адамдар сабаққа 
қосылады. Сондықтан ресурстарды пайдалану тек балалармен ғана емес, ата – аналармен 
де жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Платформа ата – аналар жиналысына ыңғайлы. 

 

 
Сурет 1 - Бейнеконференциялар мен онлайн сабақтардың масштабтау ресурсы 
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- «Zoom» - қатысушылардың көп мөлшерін тез жинауға мүмкіндік береді. 

Платформада әр түрлі іс – шаралар бар: оқытушы өзінің сабағын жоспарлай алады. 

- басқа қатысушы ұйымдастырған кез – келген жиналысқа (оқытушылар кеңесі, 

жиналыс) қосылуға мүмкіндігі зор. 

- платформаны топтық сабақтар үшін де, жеке сабақтар үшін де пайдалануға болады. 

Бұл ауызша және жазбаша тақырыпты, сонымен қатар диктант, бақылау және тест 

жұмысын жүргізуге мүмкіндік береді. 

Microsoft-тың Қазақстандағы ресми серіктесі – Knowledge Engineering кез – келген 

оқу орнына белсенді қолдау көрсетуге дайын. 3 жылдан астам уақыттан бері Назарбаев 

Зияткерлік мектептері Office 365 және Microsoft Teams бағдарламаларын оқу процесінде 

қолданады. 

Microsoft Teams сандық платформасы Office 365 бағдарламалық жасақтамасына 3 

жазылым опциясымен кіреді (2-сурет). 

Бірінші – Office 365 А1. Оқытушылар оқушылармен және әріптестерімен сұхбаттасу 

және бейне арқылы сөйлесе алады, PowerPoint, Word және Excel бағдарламаларында 

қашықтан жұмыс істей алады. Жоспар ақпарат пен деректерді стандартты қорғауды 

қамтамасыз етеді. 

Барлық тиімділігі: 

- бұлтты сақтауды интеллектуалды қорғау; 

- зиянды бағдарламалардан интеллектуалды қорғаныс; 

- жұмыс қабілетін қалпына келтіру; 

- және қатысушыны телефон арқылы бейнеконференцияға қосу мүмкіндігі. 

1. Жұмыс үшін файлдарды сақтауға арналған орын бар. Масштабтың ақысыз 

нұсқасынан айырмашылығы, Office 365 жоспары 1 ТБ көлемімен бұлтқа сақтау орнына қол 

жеткізуді қамтиды. Барлық жобалар мен құжаттар бұлтқа автоматты түрде сақталады. 

2. Онлайн – конференцияны жылдам ұйымдастырады. Бейнеконференциялар басқа 

қолданбаларда да бар, бірақ Microsoft Teams – да оларды күнтізбе арқылы жоспарлау, 

платформа немесе пошта арқылы хабарлама орнату, оқушыны сабаққа немесе ата – анасын 

жиналысқа тез қосу үшін олардың атын «@» арқылы атап өту керек. 

 

 
 

Сурет 2 - Білім беру үшін Microsoft командалары 
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3. Тапсырмаларды тарату ыңғайлы. Бағдарламадан шықпай-ақ тест жүргізуге, 

цифрлық тақтамен жұмыс істеуге, экраннан ақпаратпен бөлісуге болады. «Тапсырмалар» 

қойындысында оқытушы құжат, электрондық кесте немесе презентация түрінде тапсырма 

жасайды немесе дайын нұсқаны «One Drive» компьютерден жүктеуге болады. 

4. Әдеттегі тексеру процесі автоматты түрде жасалуы мүмкін. «Microsoft Teams» 

мектеп оқытушыларына жұмысты қарап шығудың барлық мүмкіндігін ұсынған. Барлық 

бағаларды «Excel» бағдарламасына оңай экспорттауға болады. 

Өздеріңіз білетіндей, бүкіл әлемдегі сияқты Қазақстандағы мектептер 

коронавирустық пандемияға байланысты жедел түрде қашықтықтан оқытуға көшірілді. 

Бастапқыда бұл үлкен мәселелер мен қиындықтарға толы болды, оны бәрі біледі және 

оларды тізудің қажеті жоқ, тек басты мәселелерін ғана атайық. Бұл техникалық 

құралдардың жеткіліксіздігі, жаппай қашықтықтан білім беру инфрақұрылымының дайын 

еместігі, оқытушылардың жаңа жағдайда жұмыс істеуге дайын еместігі, әлсіз ғаламтор, 

сандық құрылғыларға қол жетімділіктің болмауы. 

Жағдайдың ауырлығын ескере отырып, Қазақстанда қысқа мерзімде білім беру 

жүйесін жаңа форматта жұмыс жасату үшін, түбегейлі өзгерістер орын алды. Бүгінгі таңда 

Қазақстандағы онлайн – білім беру жүйесінің маңызды элементіне айналды деп айта 

аламыз. Бұл цифрлық жүйелер оқытушылар мен оқушыларға өткен сабақты немесе бұрын 

талқылаған тақырыпты көруге, онлайн сабақтар, вебинарлар, конференциялар өткізуге, кері 

байланыс алуға мүмкіндік береді, оқуды даралау мен ойын түрінде өткізуге мүмкіндік 

туғызады. Сондай – ақ, бұл формат білімді тексеруге және бағалауға мүмкіндік береді. 
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ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА  

КАЗАХСТАНА В СТИЛЕ “ЛОФТ” 

 

Албаков К. Н. – магистрант, Григорьян В.Г. - асс проф кафедры «Дизайн» 

Кушекбаев Е.Б. - Dba 

Алматинский  гуманитарно-экономический университет, Алматы, Казахстан 

 

Аннотация“Статья выявляет специфику взаимодействия современного искусства 

и классического наследия. Экскурс в историю мирового искусства высвечивает 

противостояние двух культурологических парадигм, особенно остро проявившихся в ХХ 

веке. Анализ современного искусства Казахстана и Центральной Азии показывает, что 

новые формы, пришедшие на смену традиционным живописи, графике, скульптуре, 

основываются на экспериментировании и отказе от академических установок в 

искусстве. При этом современные художники Казахстана нередко обращаются к классике 

мирового музыкального и изобразительного искусства, вплетая их в канву собственных 

произведений. Анализируя работы Саида Атабекова, ЕрбосынаМельдибекова, Елены и 

Виктора Воробьевых, Александра Угая, Каната Ибрагимова и Паши Каса, автор ищет 

ответ на вопрос, что же преобладает во взаимодействии современного искусства 

Казахстана и классики: диалог или противостояние”[1] 

 Ключевые слова: современное искусство Казахстана, наследие,  интерпретация 

классики, идентичность, национальный контекст, видеоарт, Запад и Восток, 

Центральная Азия 

 

“Анализ постсоветской эпохи позволяет выявить специфические процессы, 

характерные для молодых независимых республик. После обретения независимости и 

обрушения жестких рамок официального искусства в Казахстане, как и в других странах 

Содружества, художники апробируют новые формы. Уже с середины 1980-х годов в 

искусстве Казахстана новые технологии, приемы и методы постепенно приходят на смену 

традиционным – живописи, графике, скульптуре. На размеренное поле привычных видов 

изобразительности врываются экспериментальные – перформанс, инсталляция, акция, 

осваиваются разнообразные медийные искусства, в числе которых лидирует видео-арт. 

Новые для регионального искусства приемы, давно существовавшие в западной традиции, 

активно осваивались художниками Казахстана и Центральной Азии, адаптируясь к местной 

среде. К концу 1990-х гг. определилась суть феномена под названием «современное 

искусство Казахстана». Его важной чертой было органичное взаимодействие с культурой 

прежних эпох. Художники стремились соединить древность и современность, традиции и 

инновации, а за счет геополитического положения – Европу и Азию. За этот недолгий 

период активного существования благодаря талантливым мастерам и их знаковым 

произведениям, это явление обрело собственную историю и характерные особенности”[2]. 

“В поисках иного языка художники опирались на различные источники, часто 

используя символику древних цивилизаций и первобытных культур. Интенсивный поиск 

стилистик, созвучных мировой ситуации, в казахстанской культуре происходил в 

обращении к собственным историческим истокам. В архаике художники видят 

благодатный источник своего рода транслитераций для создания новых смыслов. Одни 

авторы выражают это через материалы и форму, другие используют семантику 

петроглифов и древних мифов, третьи – элементы древних ритуалов. В произведения 

активно включаются национально-этнические образы — степь, кочевничество, шаманизм, 

жертвоприношение и т. д. Художественный процесс рубежа тысячелетий в Казахстане 

направлен на поиск национальной самоидентификации во внезапно открывшемся 
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огромном мировом арт-сообществе. Обозначилось стремление стать равноценной и 

органичной частью цивилизованного мира, и одновременно сохранить собственную 

национальную самобытность”[3]. 

“ Учитывая, что круг художественных исследований автора направлен на выявление 

топологической сущности объекта, текст песни становится ключевым содержательным 

компонентом. Исходный вариант получает особое прочтение, меняясь до неузнаваемости 

при внедрении в иную пространственно-временную и ментальную ситуацию. На видео 

здесь – панорама местного цветочного базара, за стеклянными окнами которого изобилие 

роз – традиционный суфийский символ и эмблема группы. Юлия Сорокина, куратор 

казахстанского проекта «Музыкстан» на Венецианской биеннале 2007 г., отмечает: «В 

работе Угая мы наблюдаем, как гипотетический восточный человек, вслушиваясь в 

вибрации иной культуры, неожиданно опознает в них эхо собственного голоса. Не менее 

очевидна интерпретация этой работы как выявления условности границ идентичности” [4, 

с. 39]. 

  “ Образцовым примером взаимодействия современного искусства с эпохами 

далекого прошлого является проект Елены и Виктора Воробьевых с красноречивым 

названием «Прощание классики с народом» (1997)” [5]. 

     “В. Ибраева так характеризует произведение Куаныша: «… художник изучает 

природу адаптации европейской живописной формы неевропейской художественной 

системой и культурной средой. Как человек, обладающий незаурядным чувством юмора и 

твердой художнической позицией, что позволило выжить в сложных условиях 

казахстанского постмодернизма, он сделал цикл-обманку, своего рода историю мировой 

живописи на казахский лад. Собственно, живописью в этом цикле могут быть названы 

только мазки на принтах, очерчивающие эпикантус Наполеона или кимешеки на головах 

крестьянок Малевича. Апроприированный, таким образом, мировой шедевр оформляется 

рамой-обманкой, ее живописной имитацией “[6]. 

“Стиль лофт в интерьере берет свое начало в начале ХХ века в США, а именно, в 

амбициозном и дерзком Нью-Йорке. Налоги на землю в центре мегаполиса в тот период 

стремительно взлетели, что и привело к тому, что строения фабрик и заводов, которых 

имелось в то время в избытке, были просто брошены, а производство переместилось за 

черту города. В итоге, освободившиеся площади, плавно перешли из промышленного 

фонда в жилой. Но даже после этого дизайн сохранил налет нежилого здания: трубы, балки, 

металлические лестницы, бетонные и кирпичные стены — все это осталось на своих местах. 

Помещения отличались простором, большими площадями, огромным количеством света, 

поэтому первыми, кто заселился втакого рода квартиры, стали художники. Именно им 

пришла в голову невероятная мысль использовать помещения в качестве студий, а позже и 

выставочных залов и галерей. Расположение в удобном, престижном и историческом 

районе Большого Яблока таких квартир наделило их статусом оригинальности и 

элитарности”[7]. 

   В республики Казахстан, в крупных городах будет своевременным создание 

центра современного искусства. 

Экспозиция – предъявление восприятию (зрителя, публики) определенным образом 

организованной предметно - пространственной среды. Эта организация характеризуется 

рациональной композиционной ясностью завершенностью. Понятие Экспозиции в 

большой степени относится к области выставочной, музейной деятельности. В 

пластическую определенность входят (ритм,тон,цвет,фактура). Экспозиционный взгляд, 

необходимость организовывать определенные зрительные связи с воспринимающим 

субъектом заставляют сегодняшнего проектировщика предметно-пространственной среды 

продумывать сценарий восприятия, организацию акцентов композиции, структуру 

переключения внимания с одного элемента на другой, планировать организацию всего 

этого не только в пространстве, в поле восприятия, но и во временной протяженности. 

Философия экспозиционного существования позволяет рассматривать объектом 
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восприятия не только всю среду человеческого существования, но и жизнь как 

развивающуюся экспозицию, как систему экспозиционных жестов – нарочито 

подчеркнутой подачи своих творческих идей зрителю или заказчику. 

 
   Рис .1 Эскиз экспозиционного  зала. Техника - компьютерные программы 

 

(См.Рис.1)Для формирования внутреннего пространства экспозиционного зала  

использованы строительные и отделочные материалы. Выставочный зал состоит из 

несущих стен, перегородок, колоны, подиумы, выставочные стенды. пол покрыт 

ламинатом, диваны покрыты велюровым материалом, колоны сделана из гранита, для 

выставочного залапокрыты натяжные потолки и , перегородки (матовые)стеклянные. 

    Пространство галереи современного искусства внутреннего помещения, как 

первооснова архитектуры, становится ядром здания и играет ведущую роль на каждой 

стадии при проектировании объекта. Взаимосвязь внутреннего и внешнего пространства, 

которые не существует друг без друга в архитектурной среде. Внутренне пространство 

интерьера рассматривается в двух направлениях. Первое: это с точки зрения замкнутого 

пространства. Интерьер, границы которого находятся внутри постройки, и ограничиваются 

стенами, полом и потолком. Формирование здания начинается изнутри, с функциональных 

схем и основных потоков движения. Их визуализация преобразуется в план здания, а из 

него в общую композицию объемов и фасадов. Суть фасадов здания, в первую очередь, в 

демонстрации назначения функциональности объекта. Так объект формируется, как единая 

система, как целостный организма. “Самый важный принцип в создании любого интерьера 

заключается в делении его на функциональные зоны. В жилом пространстве ими 

традиционно являются дневные и ночные участки помещения. Иными словами, банальное 

деление на комнаты всегда было и остается эффективным методом создания комфортного 

интерьера”[8]. 

“Конструкция – пространственная организация материально-физических, 

структурных и функциональных элементов изделия с целью обеспечения его надёжного и 

эффективного функционирования, рациональности и экономичности производства с 

учётом свойств и возможностей материалов, составляющих конструкцию. В настоящее 

время в постиндустриальном (инновационном) обществе в проектировании создаваемых 

инновационных объектов решающую роль играют потребительские требования к изделию 

или комплексу вещей. В перечне требований одно из первых мест помимо эстетических 

занимают конструктивные (функционально-эксплуатационные) требования: 

работоспособность, прочность, надёжность и долговечность формы и конструкции объекта. 

Решение этих задач (требований) находится в компетенции специалиста-конструктора, 

который с помощью специфических способов и средств моделирования (интуитивных, 
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математических и физических моделей) находит совместно с дизайнером (в рамках дизайн-

концепции формы) оптимальное решение, соответствующее данным требованиям в 

создаваемом объекте. Дизайн-проект объекта любой сложности, готовый к реализации в 

единичном объёме или массовом тиражировании, должен содержать конструкторскую 

часть (обоснование – проект), которая получается в результате инженерного 

конструирования, – конструкторскую документацию”[9]. 

“Формы бывают простые и сложные. Так, например, при проектировании, в 

минимализме используются простые формы – квадрат, круг, прямоугольник, а в барокко – 

лекальные, криволинейные формы.Простые формы. Круг – идеальный, завершенный, 

цельный, парящий. Квадрат – стабильный, строгий, тяжелый, статичный. И треугольник: 

целеустремленный, динамичный, острый. Исходя из этих основных, плоских форм, 

создаются все остальные: ромбы, многоугольники трапеции и т.д. Переходя в трехмерное 

пространство наш инструментарий увеличивается, мы используем разные формы: сферу, 

куб, цилиндр, пирамиду и другие, но помним, что в рабочих плоскостях (вид сверху, вид 

сбоку, и вид спереди) и в сечении – это плоские формы. Сложная форма формируется 

параметрическими кривыми и (или) композиционным соединение м двух и более простых 

форм. Внешняя сторона такой формы – это обозримая оболочка объекта, ее лицевая 

поверхность со всей совокупностью частей и элементов внешнего вида: рельефом, 

фактурой, цветом, различными членениями, светотеневыми эффектами и другими 

факторами, создающими образ предмета. При проектировании сложной формы особое 

значение приобретают такие средства деятельности как архитектоника и композиционное 

формообразование”[10]. 

“Материал и фактура.Все материалы, используемые для элементов, можно 

подразделить на естественные (дерево, гранит, мрамор, туф и др.) и искусственные 

(пластики, различные сплавы, картоны, смолы, красители и др.). Такое деление материалов 

весьма условно. Например, металл и бетон не являются естественными материалами в 

чистом виде. Они так основательно переработаны человеком, что приобрели новые 

качества, например, прочность. Тем не менее эти материалы сохраняют свое естественное 

начало. Применение новых материалов, с высокой степенью теплоизоляции, с 

необычайными декоративно-художественными характеристиками, позволяет облегчить 

конструктивные элементы, создать ощущение легкости в современном интерьере. Как 

естественные, так и искусственные материалы могут обладать различной фактурой 

(блестящей зеркальной, матовой мягкой или зернистой поверхностью) и цветом. Благодаря 

разнообразию декоративно-художественных свойств материалов, используемых для 

элементов, у человека возникают различные чувственные ассоциации: ощущение холода 

или тепла, состояние покоя и т. п. Так, различают теплые (по ощущению) материалы, 

например, дерево, естественные туфы, пробка, и холодные – гранит, мрамор, металл. 

Дерево придает интерьеру теплоту и мягкость, а естественный камень, мрамор, гранит, 

кирпич и открытый бетон с необработанной поверхностью – прохладу. Одни материалы 

обладают свойством поглощать шум, а другие – его отражают. Вес и прочность 

строительных материалов – это два взаимосвязанных качества, которые получают свое 

реальное образное выражение в конструкции, ее рациональном логическом построении. 

Создание оптимальной конструкции и непосредственное ее использование в интерьере 

требуют соответствия отдельных частей этой конструкции целому с целью раскрытия 

сущности конструкции, а значит, и получения представления о ее весе, прочности, 

устойчивости и мощности”[10]. 

Свет в интерьере. Значение света в интерьере выходит далеко за пределы требований 

комфорта. Свет создает самые различные оттенки настроений. Он может быть мрачным и 

таинственным, интимным и расслабляющим, возбуждающим и бодрящим. Основной и 

декоративный свет – это самое главное в интерьере, и ни один современный интерьер не 

обходится без этого. Это единственный способ, позволяющий многократно усилить эффект 

восприятия того или иного элемента дизайна. Подсветить в помещении можно все что 
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угодно, – как отдельные небольшие элементы, так и целые поверхности, для этих целей 

разработаны особые светильники. Как правило, они встраиваемые, но среди всего их 

разнообразия встречаются и осветительные приборы наружной установки. 

 Фронтальный свет препятствует выявлению фактуры элемента. Фронтальный свет, 

проникая во все точки поверхности объекта (углубления и выступы), освещает их 

равномерно, с одинаковой силой. От этого вся поверхность выглядит гладкой. Её рельеф 

исчезает, появляется некоторая однородность. Элемент кажется плоским, а материал его 

определить невозможно. Мягкий, рассеянный свет не может достаточно выявить структуру 

и рельеф поверхности, а, следовательно, выявлению фактуры также не способствует. 

Рассеянный свет не создаёт теней, даже если он падает под углом к освещаемой 

поверхности. Неровности фактуры выявляются крайне слабо, рельеф стушёвывается. В 

этом случае, скорее, будут показаны различия тональности, которые зависят от цвета 

поверхности, а не от её структуры.  Для того, чтобы сделать заметной даже самую 

незначительную неровность поверхности, нужно контур неровности тонально выделить от 

граничащих с ней участков. Это можно сделать, направив под определённым углом пучок 

света. Тогда на фактуре будут преобладать светлые тона, и такой способ выявления 

фактуры называется световым.  Освещение поверхностей должно производиться согласно 

отражательным способностям материала, из которого выполнен элемент. 

Список использованной литературы 
1). Almanah_01-2019 

2). Воробьева Е. Художник спит: каталог выставки в ГМИ РК им. А. Кастеева. 

Алматы: Аспан галерея, 2015. 

3). https://www.caravan.kz/gazeta/tyazhelo-idti-s-kontrabasom-zaspinojj (дата 

обращения 03.03.2018) 

4). Сорокина, Ю. Музыкстан. Медиа-поколение современных художников из 

Центральной Азии: Каталог павильона Центральной Азии и Казахстана на 52-й 

Венецианской биеннале, 2007. 39 с. 

5).https://cyberleninka.ru/article/n/etnichnost-i-traditsionalizm-v-

tvorchestvesovremennyh-kazahstanskih-hudozhnikov  08.01.2019. 

6). Ибраева https://www.buro247.kz/culture/art/koshkarmyuyizmykuanysha-

bazargalieva-gid-po-vystavke.html (дата публикации 08.09.2016) 

7). ru.wikipedia.org›Лофт 

8).housesdesign.ru›articles…klyuchevih…prostranstva… 

9).dspace.tltsu.ru 

10).kgasu.ru›upload/iblock/e67/Element…interere…sost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%84%D1%82
https://www.kgasu.ru/upload/iblock/e67/Element-v-interere-osobennosti-proektirovaniya.-Uchebno_metodicheskoe-posobie-sost.-T.YU.Burova.-Kazan-KGASU_-2017.-_-49-s..pdf


424 
 

УДК 747.012.1 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 

ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА  ЦЕНТРОВ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 

Албаков.К.Н.  – магистрант, Асанова Б.Е. - к.иск., ст.преп. кафедры «Дизайн» 

Григорьян В.Г. - асс проф кафедры «Дизайн» 

Алматинский гуманитарно-экономический университет, Алматы, Казахстан 

 

Аннотация:в XX веке в культуре произошел переход к новым формам искусства, 

называемым «современное искусство». Они нашли выражение как ужепривычных видах 

искусства: (живопись,графика,скульптура,декоративно-прикладное), так и в абсолютно 

новых (перфомансы, хэппенинги, инсталляции). Современное искусство совершенно 

перевернуло существовавшие ранее представления творческих людей о жизни. Но 

экспонировать произведения современного искусства в традиционных галереях стало 

невозможно из  его специфичности. Тогда возникла необходимость появления галерей и 

центров современного искусства для экспонирования произведений в этом направление В 

данной статье проводиться анализ современных методов формообразования внутреннего 

пространства  центров современного искусства  и их роли в жизни общества  XXI века. 

Ключевые слова: формообразование, современное искусство, перформанс, 

инсталляция, экспозиция. 

 

Галерея  как феномен культуры охватывает широкие слои общества и имеет важное 

социальное значение, она является источником эстетического и познавательного опыта 

современного человека, средством художественного и культурного воспитания, 

неотъемлемой частью социальной коммуникации, из чего формируется необходимость и 

актуальность как теоретического, так и практического исследования разносторонних 

аспектов выставочной деятельности. Выставки современного искусства являются полем 

пересечения разных областей культуры,искусства, науки, образования. По 

художественным выставкам можно судить о состоянии художественной культуры 

общества, ведь, являясь синтетическим художественным пространством, выставки 

современного искусства выходят за рамки традиции, рождая современные творческие 

практики, синтезируя их и преобразуя традиционную созерцательность восприятия 

классического искусства в активное участие зрителя в творческом процессе.” В связи с 

модификацией понятия «выставка», расширением ее функций возникает проблема 

теоретического переосмысления различных сторон экспозиционно-выставочной 

деятельности в области современного искусства”[1, c. 126].  

Анализируя теоретические исследования в области искусствоведения, 

культурологии, эстетики, дизайна и архитектуры, можно заключить, что на данный момент 

они носят разрозненный характер, не дают возможности оценить художественную 

экспозицию как единую систему. Поскольку в выставках современного искусства в 

единстве работают концепция, визуальный образ и выставочная площадка, возникает 

потребность в системном анализе ситуации, что позволит вывести проектированиецентров 

современного искусства для организации выставок современного искусства на 

профессиональный уровень.  

“Актуальность рассмотрения выставки современного искусства как системы 

взаимоотношений пространство – экспонат – человек обусловлена необходимостью 

комплексного подхода в работе с произведениями современного искусства и современными 

зрителями на всех стадиях – от идеи проекта до непосредственной работы на 

экспозиции”[2].Сравнительный анализ  поставленной проблемы  необходим и с позиций 

межкультурной коммуникации. Для теории и практики экспозиционной деятельности 

важно аккумулировать существенно отличающийся друг от друга опыт мировых центров и 
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галерей современного искусства.“Анализ экспозиционной деятельности в европейских 

странах актуален для формулировки концептуальных подходов, для выявления основных 

принципов проектирования художественных экспозиций”[2]. Все это  представляет 

бесспорный интерес в плане практических рекомендаций по созданию выставок 

современного искусства. В результате наблюдается несогласованность рассматриваемых в 

нашем исследовании элементов экспозиции, появляются случайные, стихийные выставки. 

Вопрос восприятия является одним из центральных в современной художественной 

практике, так как именно визуальное, творческое восприятие формирует основные 

оценочные суждения и впечатления о выставке как о культурном явлении, а в случае 

выставки «современного искусства» данный вопрос стоит особенно остро.  

“Современное искусство имеет широкий спектр подачи художественного материала, 

вводит новые языки экспонирования, отсюда возникает необходимость структурировать 

эти процессы и адаптировать их для человека, привычного к восприятию традиционного 

классического искусства” [2]. “Галерея современного искусства как синтетическое 

культурное явление в настоящей работе подвергается анализу в системе взаимоотношений 

пространство – экспонат – человек, поэтому в процессе исследования данную проблему мы 

рассматриваем с точки зрения разных областей знаний”[3].  Вторая половина ХХ века 

характеризуется активностью появления новых экспозиционных площадок, центров и 

музеев современного искусства. Известный архитектор ХХ в. Ле Корбюзье в своих  

фундаментальных теориях построения архитектурного экспозиционного пространства 

предложил идею «развивающегося здания» для создания экспозиционных пространств, 

основанную на принципе галерей  неограниченного развития. Л. Мисван дер Роэ с его 

концепцией «универсального» музея сосвободным восприятием музейного пространства 

важным условием считает связывание внутреннего пространства музея с окружающей 

средой. Ф.Л. Райт, напротив, ограждает искусство от внешних факторов среды и обыденной 

жизни, погружая предметы искусства в замкнутую спираль вертикального развития. 

“Архитекторы конца ХХ - начала ХХI века Р. Роджерс и Р.Пиано, Н. Фостер 

значительное внимание уделяют технологиям и инженерным конструкциям, рождая тем 

самым новую эстетику музейного пространства как внутри, так и снаружи. Ф. Гери и С. 

Калатрава за счет уникальности и особенности архитектурного стиля превращают само 

здание музея в произведение современного искусства. Д. Либескинд, под стать своему 

характеру, создает сильные, харизматичные музейные проекты - интеллектуальные 

пространства, способные говорить с посетителем”[3].Несмотря на разность подходов к 

проектированию экспозиционного пространствав этих концепциях есть объединяющий 

элемент, а именно - создание внутреннего пространства центров современного искусства 

для обмена творческим опытом, возможностями межкультурного общения. В отношении 

архитектуры как живой структуры заложена способность развиваться и отвечать запросам 

своего времени. Созданные данными архитекторами новые типы экспозиционного 

пространства также помогают раскрыть и понять сущность современного искусства, 

поэтому именно они выделяются  и берутся за теоретическую основу исследования.  

“Во второй половине ХХ века развитие музеев и экспозиционных пространств 

обобщает и структурирует российский исследователь В.И. Ревякин, предлагая пути 

формирования художественных галерей и методы их проектирования. Им 

систематизируется мировой опыт создания экспозиций с точки зрения архитектурного 

пространства и дизайна интерьера. Поскольку одной из задач нашего исследования 

является разработка новой стратегии проектирования художественных галерей, 

необходимо рассмотреть такжеэкспериментальные и эвристические подходы в дизайне и 

организации пространственной среды, которые описывают А.Н. Лаврентьев, Е.Л. Фейнберг 

и  С.А. Саркисов”[4, c. 64]. Данные авторы рассматривают связь современного искусства с 

наукой и их взаимовлияние, что, безусловно, определяет смысловой и визуальный контекст 

художественной экспозиции, связь визуального искусства с музыкой, чем открывает 

возможность для исследований в области проектирования пространственной среды 
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выставки не только с точки зрения визуального восприятия, но и с помощью звуковых, 

тактильных и других ощущений. В таком ракурсе актуальным становится применение 

высоких технологий для моделирования виртуального пространства, мультимедиа, 

световых, голографических и других систем. 

“Эти исследования носят разрозненный характер, не позволяют составить целостное 

преставление  о выставке современного искусства как системы, в которой равными 

участниками являются пространство, экспонат и человек. Поскольку в нашем исследовании 

важную роль играют учебно-методические художественные выставки и выставки 

молодежного искусства, нам представляется интересной работа В.И. Наумовой, которая 

рассматривает архитектурно-художественное творчество как уникальный вид 

деятельности, сочетающий достижения науки и техники”[5].  Автор анализирует 

современные тенденции архитектурно-художественной практики и архитектурного 

образования. Н.Е. Киселева среди основных функций художественной выставки выделяет 

образовательную и предлагает на примере наследия алтайских современных художников 

рассматривать выставку как методическую площадку для обучения студентов 

архитектурно-дизайнерских специальностей, благодаря чему формируются 

художественная культура и творческое и проектное мышление. Необходимо подчеркнуть, 

что основные проблемы современной художественной экспозиции достаточно активно 

освещаются в Интернетисточниках, например, электронные ресурсы «Лаборатория 

галерейного проектирования» и  занимаются теоретическими исследованиями в области 

художественного проектирования экспозиций, сценарной организации галерейного 

пространства, а также предлагают к практическому применению новые экспозиционные 

решения музеев и выставок. Портал «галереи России» дает возможность получить 

подобную информацию об отечественных музеях.  

“Также в работе использованы справочные данные и публикации из официальных 

сайтов мировых галерей современного искусства, они являются информационным 

источником для изучения и анализа современных пространственных видов искусства, 

которые мы рассматриваем как экспонат (второе слагаемое системы). В качестве материала 

для изучения и исследования берутся объемно-пространственные композиции и 

персональные выставки Т. Сарацено, Р. Серра, Дж. Таррелла, Й. Кусама, Р. Икеда, М. 

Форнса и других”[5] 

“Таким образом, галерея современного искусства как синтетическое явление 

изучается с точки зрения разных областей знаний и является особым 7 видом презентации 

искусства, достижений науки и технологий. Именно диапазон влияния и универсальность 

подачи арт-материала создают проблемы в изучении и анализе выставки как целостной 

системы в современном искусствоведении и архитектуре. В изученном теоретическом 

материале наблюдаются разрозненность и узкая направленность в выборе критериев 

исследований, что мешает пониманию выставки как целостного культурного явления, 

осложняет процесс ее всестороннего проектирования. Следовательно, необходимо 

проанализировать существующие исследования и акцентировать внимание на целостном 

подходе изучения выставки с целью получения гармоничной системы, отвечающей 

требованием современного экспонирования”[6c. 20].Объект исследования - Галерея 

современного искусства как синтетическое явление художественной культуры. Предмет 

исследования - возникающая при экспонировании современного искусства и 

объединяющая в себе равноценные составляющие система: пространство,экспонат (язык и 

инструмент общения), человек (посетитель, зритель). Цель исследования выявить 

особенности и принципы выстраивания взаимоотношений пространство - экспонат - 

человек в системе галерей современного искусства. Предложить модель создания выставки 

современного искусства как гармоничной системы пространство - экспонат - человек.                  

Для этого необходимо решить следующие задачи: - раскрыть особенности выставок 

современного искусства, классифицировать существующие экспозиции; - 

проанализировать и систематизировать новые пространственные виды современного 
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искусства; - выявить закономерности и специфику экспонирования пространственных 

видов современного искусства; - показать основные функции выставок современного 

искусства в социокультурном пространстве; - обозначить взаимовлияющие факторы, 

гармонизирующие систему пространство - экспонат — человек', - рассмотреть и обобщить 

опыт проведения галерей современного искусства (международный, российский, 

собственный); - предложить проектные модели организации галерей современного 

искусства. “Границы исследования: - теоретическая часть: экспозиционные пространства, 

выставки современного искусства, начиная со второй половины XX века по сегодняшний 

день; - практическая часть: галерей современного искусства Европы, Москвы и 

Красноярска 2000-2012 годов, галерей современных видов искусства, требующие 

специализированной площадки. Методологическую основу исследования составляют 

теоретические труды Ле Корбюзье, Ф.Л. Райта и Л. Мисван дер Роэ, где проектирование 

художественного экспозиционного пространства рассматривается как особый вид 

проектной архитектурной деятельности, выявляются системные принципы моделирования 

экспозиции”[6, c. 66].  Введение методов структурного анализа в философско-

искусствоведческую интерпретацию произведений искусства у Г. Зельдмайра послужило 

методологической базой для определения основных принципов восприятия произведений 

современного искусства. Такие значимые труды Р. Арнхейма как по психологии искусства» 

и «Искусство и визуальное восприятие» позволили систематизировать основные элементы 

художественного процесса. Для выделения важнейших тенденций развития 

художественных выставок, связанных с появлением новых видов искусства, начиная с 60-

х годов XX века по настоящий день, нами был предпринят сравнительно-исторический 

анализ. 

 “Типологический метод позволил систематизировать и классифицировать выставки 

современного искусства, также сгруппировать их в соответствии с принципами 

организации выставки как события по критериям, рассматриваемым в настоящей работе. 

Метод теоретического моделирования помог создать идеальные модели для 

проектирования выставок современного искусства, определить специфику 

художественного пространства и стратегию его проектирования. С помощью 

экспериментального метода на практике были проверены основные при1щипы построения 

гармоничной системы пространство-экспонат человек, сформулированные в теоретической 

концептуальной модели”[7, c. 252].В жизни каждого человека искусство играет большую 

роль – способствует социализации личности, развитию фантазии, образовывает, знакомит 

с картинами, с важнейшими ценностями общества, заставляет задумываться о многих 

событиях, проблемах, вопросах жизни. Искусство имеет несколько  в число которых входят 

музыка, театр, кино, фотография, литература, живопись. На протяжении всей истории 

человечества искусство развивалось вместе с ним, и в XX веке произошел переход к новым 

формам выражения через искусство. Тогда и появилось такое течение в этой сфере жизни, 

а с ним и понятие, как «современное искусство». Современное искусство нашло выражение 

как в картинах, фотографиях, так и в абсолютно новых явлениях - перфомансах, 

хэппенингах, инсталляциях. Роль посредника между художником, его работой и зрителем 

в большинстве случаев играет галерея. Но экспонировать произведения современного 

искусства в традиционных  галереях стало невозможно из-за его специфичности, тогда и 

возникли галерей современного искусства. Уже в том, что такие галереи занимаются 

репрезентацией произведений современного искусства, заключается их уникальность, так 

как сформировавшие за многие годы представления о музеях, экспонатах и правилах их 

экспонирования музеям современного искусства не соответствуют. Первые музеи 

современного искусства появились в 30-е годы прошлого столетия. Их количество резко 

возросло после Второй мировой войны. “Тогда анархизм 100 современного модернистского 

искусства «делал невозможным его включение ни в какую другую систему, кроме 

отсутствия всякой системы»” [8]. “Происходило «признание произведения искусства не 
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отражением реальности, а самостоятельным миром со своими проблемами и ценностями»” 

[9].  

  “Именно поэтому возник новый тип музейного экспонирования – теперь отдельное 

произведение, экспонат становился «главным действующим лицом» экспозиции. 

Подобный подход определялся спецификой модернистского искусства. Культурный 

феномен музеев современного искусства «продиктован» самим искусством, в основе 

которого иная художественная «конструкция», совершенно не вписывающаяся в 

привычные экспозиционерские иерархии (история, хронология, стили и течения, 

монографии). Эта «конструкция» – «вневременная». Она выходит в сферу радикального 

художественного жеста и жизненных реалий, образно – аналитических практик и формы 

критик. С конца XX века происходит бурное развитие музеев современного искусства, и 

они ищут новые пути репрезентации, режиссерские решения для экспонирования своих 

экспонатов. Во многих художественных музеях экспозиция построена «на именах», т. е. в 

музее есть какое-либо произведение знаменитого художника, которое находится в центре 

всей экспозиции. Для музеев современного искусства «признанными именами» являются 

такие художники как Э. Уорхолл, Р. Лихтенштейн, Х. Болтански, Б. Виола и др. 

Использование признанных имен, обыгрывание общих приемов и идей делает музеи 

типовыми и придает им черты, присущие учреждениям индустрии развлечений. В 

подобном случае большая роль ложится на архитектурное сооружение, в котором 

располагается музей, так как именно оно создает нужную атмосферу для восприятия 

современного искусства. Но современность искусства не зависит напрямую от того, в каком 

помещении оно экспонируется – это может быть как специально построенное здание музея, 

новое по форме и содержанию, с оригинальным архитектурным решением, так и 

традиционное. Примером музея, адаптировавшего здание, ранее не имевшее никакого 

отношения к культуре является Галерея Тейт Модерн в Лондоне. Галерея расположена в 

здании бывшей электростанции. После реконструкции электростанции в неё было 

органично вписано выставочное пространство для произведений современного искусства. 

Огромный зал высотой 35 м и длиной 152 м, в котором раньше находились 

трансформаторы, не стали перекрывать. Это помещение было специально оставлено для 

инсталляций, которые могут быть невероятно огромными, многометровыми. В 

современных условиях музей оказывается тем местом, где благодаря репрезентации 

происходит превращение артефакта в произведение искусства и формируются варианты 

«рассказа» о процессе его создания. По результатам анализа деятельности музеев 

современного искусства за прошлое столетие можно выделить два основных типа 

экспонирования. Первый их них применяется в крупнейших музеях (Музей Гуггенхайма и 

Музей современного искусства в Нью-Йорке, Галерея Тейт Модерн в Лондоне). В них 

реализован «модернистский проект» искусства. Второй – новейшие архитектурные 

«модули» с совершенно отстраненным от экспозиции пространством, где посетители 

вовлечены в «игру конструктивных планов» в Музее Гуггенхайма в Бильбао, Музее 

Людвига в Вене и др. В последнее время музей современного искусства старается делать 

акцент не на именах, а на отражении в своем пространстве художественного процесса”[10] 

“Если раньше просмотр произведения в музее представлял собой общение 

художника со зрителем, то теперь это общение самого произведения с посетителем музея, 

и главный смысл заложен в восприятии произведения. Художник закладывает в свою 

работу некую модель, которая приобретает множество смыслов в зависимости от духовных, 

личных, социальных установок зрителя. Создавая концепцию экспозиции, автор создает 

для зрителя сценарий, по которому тот должен двигаться по музею, воспринимать 

произведения, расставляя визуальные и эмоциональные акценты. Дополнительные 

элементы, такие как звуковое сопровождение, освещение, интерактивные элементы 

экспозиции помогают зрителю лучше воспринимать современное искусство и оказаться не 

просто в музее, а попасть в определенную среду, где игра ведется по своим правилам и 

результатом этой игры является продуктивная музейная коммуникация. Музеи 



429 
 

современного искусства являются феноменом нашего времени. Их феноменальность 

заключается в том, что они – новое явление в мировой культуре и они, вбирают в себя все 

устаревшие классические примеры музеев, становясь элементом нового мира, 

отличающегося от реального. В музеях современного искусства используются новые 

методы экспонирования произведений современного искусства, благодаря которым 

зритель становится частью процесса существования искусства, проникает в глубинные 

уголки процесса его творения. Кроме того, музеи современного искусства чаще всего сами 

по себе уже являются произведением искусства, в силу своего необычного архитектурного 

облика. Иэтотожеявляетсяэлементомихфеноменальности.Для сравнительного анализа 

формообразования экспозиционных площадок использовались такие центры как: центр 

современного искусства Помпиду,(Париж), галерея Тейт модерн(Лондон) и музей 

Гуггенхайма(Нью Йорк)”[10]. 

“В 1969 году президент Пятой республики Жорж Помпиду решил что свободный 

участок плато Бобур должен быть использован для строительство многопрофильного 

культурного центра.Принятое решение дало новый импульс к развитию ряда различных 

проектов, которые должны были быть объединены в новом центре, в число которых 

входило создание новой общественной библиотеки в центре Парижа, обеспечение 

достойным помещением Государственного музея современного искусства, не совсем 

удобно располагавшегося в крыле Токийского дворца, а также создание Центра 

современной музыки, вдохновлённого идеями французского композитора Пьера 

Булеза”[11,с.44]. 

“Здание представляет собой стеклянный параллелепипед очень больших для центра 

Парижа размеров: оно имеет длину 166 м, ширину 60 м и высоту 42 м. Оригинальная идея 

архитекторов была в расположении всех технических конструкций 

(несущие фермы, трубопроводы, лифты и эскалаторы) снаружи здания, что позволило 

высвободить максимум полезной площади в 40 тыс. м². Несущие конструкции выкрашены 

белым цветом, вентиляционные трубы — синим, водопроводные — зелёным, 

электропроводка — жёлтым, а эскалаторы и лифты — красным.Центр Помпиду включает 

в себя парижский Музей современного искусства , библиотеку, Центр промышленного 

дизайнаИнститут исследования и координаций акустики и музыки , концертные и 

выставочные залы, несколько кинозалов. Вход в библиотеку бесплатный для всех, за 

исключением смотровой площадки.Обширную площадь перед зданием облюбовали 

художники, бродячие артисты, музыканты и циркачи. Справа от Центра Помпиду 

небольшую площадь Стравинского  украшает одноименный экстравагантный фонтан, 

представляющий собой множество необычных металлических механизмов, двигающихся 

посредством воды.Центр является третьей по посещаемости культурной 

достопримечательностью во Франции после Лувра и Эйфелевой башни: более 6 миллионов 

посетителей в год], в том числе 3,5 миллиона посетителей музей”[12]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%83#cite_note-26
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Рис. 1 Колейчук В. Арт объект “Легко”2011 [13] 

 

(См. рис.1)Представлена одна из кинетических  работ скульптора Вячеслава.К  под 

названием “Легко”.  Эта работа выполнена  в виде музыкальных инструментов и выставлена 

в зале, пространство которого позволяет рассматривать парящую в воздухе современный 

объект с разных точек зрения. Выставочный зал спроектирован овальной формы , купол  

которого поддерживают модульные секции из металлических трубочек, собранных и 

скрепленных между собой.  

 

 Британская галерея Тейт в Лондоне самое крупное в мире собрание британского 

искусства с 1500 года до наших дней, была основана промышленником сэром Генри 

Тейтом. В экспозиции галереи представлены не только произведения традиционных видов 

искусства, но проходят также международные выставки современного искусства: 

перформансы,хэппенинги, инсталляции. 

 
Рис.2 Колдер.А арт - объект “Все любят Колдера”2013 год.[14] 

 

(См.рис.2)Экспозиционный зал с кинетическами скульптурами была сделана с 

зеркальным потолком и балками в зале находиться кинетические скульптуры Колдера.А  

они сделаны из металла овальной формы одна из скульптур называется “ Все любят 

Колдера” объект был создан 2013 году она сделана из металла овальной и круглой 

формы.[14] 
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Музей Гуггенхайма в Бильбао — подлинное произведение искусства. Постройка 

из стекла, титана и известняка заняла площадь 3,25 га и спускается к реке, на 16 м ниже 

уровня Бильбао. Снаружи находится несколько фантастических инсталляций современных 

художников. Внутри - живописный атриум, потолок в форме лепестков цветка, шедевр 

Гехри, окруженный 19 галереями на трех этажах, причем соединяются они подвесными 

пандусами-переходами, держащимися на крыше.[15] 

 

 
  Рис.3 Уорхол.Э арт - объект “Тени” 2014 году [15] 

 

(См.рис.3)Энди Уорхолсоздал гигантское полотно с многочисленными 

изображениями Мэрилин Монро, желая показать контраст между ее жизнью и смертью. 

Одно и то же лицо художник создает при помощи разных красок и цветов.Еще одна 

работа Энди Уорхола – «Тени». Она состоит из большого количества совмещенных 

полотен, абстрактная живопись которых полностью повторяет друг друга[15]. 

 

Abstract: inthe 20thcenturyinculturetherewasatransition to the new forms of art called 

"modern art". They found expression as in already habitual art forms (pictures, photos), and in 

absolutely new (performances, happenings, installations). The modern art absolutely changed 

the understanding of creative people existing earlier about life. But it became impossible to 

exhibit performing the modern art at the traditional museums because of its specificity. Then 

emergence of the museums of the modern art became the response to emergence of forms of the 

modern art also. In this article we will tell about emergence history, features of such museums 

and their role in human life of the 21st century. Ключевыеслова: 

музеисовременногоискусства, современноеискусство, особенностиэкспонирования. 

Keywords: museums of the modern art, modern art, features of exhibiting. 

Keywords: shaping , contemporary art, performance, installation, exposition. 
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ГРИМ,ОСВЕЩЕНИЕ И ЛИЦО АКТЕРА 

 

Алтаева К.Д. - преп. кафедры «Дизайн»,  

Алматинский гуманитарно-экономический университет, Алматы, Казахстан 

 

Существуют два основных технических приема гримирования: живописный и 

скульптурно-объемный. Каждый из них базируется на конкретном изучении пластических 

особенностей лица.  

Живописный прием выполняют используя ггримировальные краски. Работа с 

красками во многом напоминает работу живописца. Соблюдаются те же принципы, что в и 

живописи, так как в них много общего. Цвет, светотень, линиия играют большую роль, 

связаны между собой и дополнят друг-друга. Так как жанр  произведения (опера, оперетта, 

драма, цирк, эстрада)оказывают определенное влияние на выбор грима, то характер грима 

меняется. В цирке и на эстраде можно использовать линейные гримы, которых иногда 

называют условными. Они отличаются тем, что  в них отсутствуют плоскостно-живописная 

выразительность, нет четкого выражения объемных форм, а лишь графичность 

изображения, цвет используется в чистом виде, без оттенков и переходов из одной 

тональности в другую.  

Скульптурно- объемный прием грима отличается от живописного тем, что в нем 

используют крем краски палетки, аппликация, подтяжки, постижерные изделии. В 

выполнении его много общего с работой под скульптурной по передачи объемной формы. 

https://artem-nomad.ru/2016/10/kolomna/
https://www.pinterest.ru/pin/445082375655192485/
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Используя скульптурно-объмный прием грима можно изменить лицо до полной 

неузнаваемости, чего нельзя сделатб в живописном приеме. Т.М.Шухмина «Грим»] 

 
В скульптурно-объемном приеме используют разнообразные материалы: вату, 

папье-маше, кожу ,пробку, пластические детали, постижерные изделия: Особенно 

наглядно это может проявляться при гримировании сказочных персонажей в спектаклях-

сказках, феерических и цирковых представлениях.  

Цвета можно разделить в главные цвета и второстепенные. Главные цвета -

красный, желтый, голубой. При смешивании главных, можно получить второстепенные. 

Красный + желтый = оранжевый 

Желтый +голубой = зеленый 

Голубой + красный = фиолетовый  

Все цвета делятся на три группы; теплые, холодные и нейтральные. 

Теплые цвета- красный, оранжевый, и все их сочетания. 

Холодные цвета- красный, оранжевый, желтый и все их сочетания. 

Черный и белый считаются нейтральными цветами. 

При желтом и бледно-желтом свете: Румяна, в зависимости от тона, приобретают 

оранжевый оттенок или бледнеют до исчезновения. 

Коричневый цвет кажется темнее, голубой становится зеленым, темно-зеленый 

превращается в светло коричневый. Серо-голубой темнеет до цвета солнца, натуральный 

тон выглядит бледным. 

При красном свете: румяна и губная помада бледнеют, голубой и серо-голубой 

превращается в фиолетовый, светло-коричневый совсем исчезает, темно-зеленый 

приобретает желтоватый оттенок, коричневый становится очень темным, натуральный тон 

выглядит бледно-оранжевым. 

При голубом свете: бледные румяна превращаются в темно-фиолетовые, темные 

румяна кажется черно-фиолетовыми, а временами и в зависимости от тона они могут быть 

грязными пятнами на щеках, губная помада становится черной, натуральный тон обычно 

кажется пурпурным.  

При зеленом свете: красный выглядит коричневым, коричневый становится черным, 

светлый и темный тон приобретают зеленоватый оттенок, существуют и другие сочетания 

оттенков и все они оказываются определенное влияние на грим. 

[К.Миронов «Уроки грима»]   

Характерный грим-это применение грима для изменения внешности человека в 

плане возраста, расы, других характеристик, в том числе формы лица. Характерный грим 

помогает актеру в исполнении роли, придавая его лицу схожесть с тем персонажем, 

который ему предстоит создавать. 

Национальный грим для того чтобы найти реалистический грим для роли китайца, 

монгола, корейца, нужно в первую очередь определить особенности цвета и структуры лица 

народностей Азии. Цвет кожи у людей, населяющих Азию слегка желтоватый. У монголов 

он более смуглый, чем у китайцев, японцев и корейцев. Правильный основной тон 
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получается от смешение загарного тона с очень небольшим количеством желтой краски. 

Структура лица представителей азиатских народностей, более плоско, чем у европейцев, 

рельеф лица создается широкими округленными скулами неглубокими глазными 

впадинами и слегка приплюснутым носом. Лицо европейца будет выглядеть более плоским, 

если на те его части которых по сравнению с лицом    монгола или китайца имеют более 

выпуклый рельеф, то есть на лоб, нос и подбородок, положить основной той темнее чем на 

скулы, глазные впадины и часть лица вокруг рта. 

Этим приемом вы углубите нос, лоб и подбородок, выдвинете вперед скулы, глазные 

впадины и рот, таким образом получится создать характерную пластическую форму лица. 

Для большей рельефности на скулы нужно поставить широкие блики, снизу 

подчеркнуть их коричневатыми тенями так, как это делалась в гриме худого лица. Стенки 

носа остаются светлыми, а на ноздри ставятся блики. Снизу ноздри расширяются 

коричневатыми тенями, как бы увеличевающими ноздревые отверстия. При узкой форме 

носа на каждую ноздрю можно налепить гуммозные пластинки. 

Портретный грим- это работа требует определенного опыта и возможно некоторые 

портретные гримы окажутся не под силу самодеятельным актерам и гримера, для такой 

ответственной работы. Как например грим крупнейших исторических деятелей приглашает 

специалиста. 

Лицо актера исполняющего роль какой-нибудь исторической личности, должно 

быть хотя бы в общих чертах похожее на внешность прообраза. Желательно найти 

сходство хотя бы какой-то одной детали: формы черепа, овала лица, и т.п. Отталкиваясь 

от этого, можно изменять остальные детали лица, добиваясь полного сходства. 

Грим кино и телевидении при съемке дальним планом требуется обеспечить более 

четко выраженные черты лица, чем для крупных планов. В отличие от грима в 

драматическом театре для балетного, а так же и для оперного спектакля требуется более 

выразительный грим.  

Грим других клоунов в отличие от традиционной маски Белого и Рыжего может 

быть различен. При его исполнении фантазируйте сколько угодно, но помните об одном-  

грим должен быть основан на контрасте цветовой гаммы и выполняться чисто, четко, без 

мазни. Рисунок деталей лица можно делать произвольно, используя живописный и 

скульптурно-объемный прием. Не следует перегружать лицо мелкими деталями.   [Ли 

Беган «Грим для театра кино и телевидение]  
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Аннотация. Мақалада жағалардың барлық түрлері қарастырылған. Жаға - 

көйлектің мақсатын айқындайтын және адамның бейнесін толықтыратын стиль 

элементі. Жағалар түсі, өлшемі және сызықтардың геометриясы бойынша 

ерекшеленеді. 

Түйін сөздер: жаға, стиль, элемент, алынбалы. 

 

Аннотация. В стaтье рaзобрaны все виды вoрoтникoв. Вoрoтник – элемент стиля, 

кoтoрый в знaчительной мере oпределяет преднaзнaчение сoрoчки и зaвершает oбраз 

челoвека. Вoрoтники рaзличaются между сoбoй рaсцветкoй, рaзмерoм и геoметрией 

линий. 

Ключевые слова: воротник, стиль, элемент, съемный. 

  

Annotation. The article covers all types of collars. The collar is a style element that largely 

determines the purpose of the shirt and completes the image of a person. Collars differ in color, 

size and geometry of lines. 

Keywords: collar, style, element, detachable. 

 

Жаға-бұл көйлектің мақсатын анықтайтын және адамның бейнесін аяқтайтын стиль 

элементі. Жағалар сызықтардың түсі, өлшемі және геометриясымен ерекшеленеді. 

Модельдің стильдік шешімін қалыптастыруда басты рөлдердің бірі жағаға тиесілі. 

Талғампаз жаға-костюм декорының элементі. Костюм,  

кез – келген өнер туындысы сияқты, эстетикалық функцияны орындауға арналған-

сұлулықты ойлау мен жасау үшін табиғи және адамға ғана тән қажеттіліктерді орындайды.  

Қайырмалы жағалар 

Мұндай модельдердің кесуі тік сызықтардың болуын білдірмейді. Сондықтан, 

мойынның мұндай безендірілуі әрдайым сәнді, әйелдің мойнын ашық қалдырады және 

жеңілдік әкеледі. Ашық материалдардан жасалған қымбат жағалар киімге мерекелік көрініс 

береді және көбінесе салтанатты гардеробты безендіру ретінде қолданылады. 

 

mailto:di_akhanova@mail.ru
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"Питер Пен" 

Бұл модель қарапайым кесілген және көбінесе әйелдер мен балалар киімдерінің 

мойындарын безендіру үшін қолданылады. Мұндай кішкентай өнімдер заттарға нәзік және 

сүйкімді көрініс береді. "Питер Пен" жағасы көбінесе күнделікті киімде көрініс табады. 

Жібек немесе атласты элементтер кескінге жарықтылық әкеледі және киімді талғампаз 

етеді. 

 

https://fashionapp.ru/wp-content/uploads/2019/07/Vidy-vorotnikov-2.jpg
https://fashionapp.ru/wp-content/uploads/2019/07/Otlozhnye-vorotniki-3.jpg
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Лацканмен 

Кеңсенің гардеробында ең қолайлы көрініс. Кішкентай бұралмалы жағалары бар бұл 

модель көйлектерді, блузкаларды, жеңіл курткаларды керемет толықтырады. 

    
 

Гюйс 

Стилисттер матростардың жабдықтарынан ерекше формадағы сәнді үлкен 

бұралмалы элементті алды. Сонымен қатар, бүгінде теңіз гюйсін көк материалдан тігудің 

және ақ жолақтармен кесудің қажеті жоқ. V-тәрізді киімнің мойнын үлкен өніммен-

тікбұрышты немесе үшбұрышты көрініспен безендіру жеткілікті. Бұл модель жазғы шкафта 

жақсы көрінетіндіктен, түстері әртүрлі болуы мүмкін. 

https://fashionapp.ru/wp-content/uploads/2019/07/S-lackanami-2.jpg
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Алынбалы-салынбалы жаға 

Көйлек декорының стильді нұсқасы, бірнеше жыл бойы трендте қалады. Көбінесе 

мұндай жаға аксессуар ретінде қарастырылады. 

Жапсырма көйлекпен толықтырылған жаға ретінде де, тәуелсіз безендіру ретінде де 

бірдей әдемі көрінеді. Олар әртүрлі материалдардан (тоқыма, былғары, тоқылған мата, т.б.) 

жасайды. Ерекше декор, өнімге стильді қымбат алқаның көрінісін бере алады. 

Street style рухындағы ақылды шешім-бұл қарапайым көйлектің алынбалы жағасы. 

Әрине, мұндай модельдер күнделікті шкафта орынды. Оларды футболкалармен, 

блузкалармен, киіуге болады. 

Стилисттер аксессуарды киімнің мойын пішініне сәйкес таңдауға кеңес береді 

(әйтпесе дөңгелек өнім-V-мойын сызығымен толықтырылған декор біртүрлі көрінеді). 
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Тұтас пішілген 

Модельдер екі бөліктен тұрады. Жоғарғы элемент подборттармен, ал төменгі бөлігі 

алдыңғы боймен кесіледі. Олар көйлектер, курткалар, жейделер және басқа заттармен 

келеді. 

 

 
 

Пальто жағаларының түрлері 
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Дизайнерлер пальто жағаларын безендіруге арналған әрлеу бөлшектерінің көптеген 

түрлерін ұсынады. Арнайы кесудің арқасында жағалар киімге белгілі бір стиль береді: 

* Тұрақты өніммен заттар қысқа және іскерлік бейне береді. Экстравагантты шешім-

Қытайдан келген сәнді подиумдарға түскен "мандарин" бөлшектері. 

* "Хомут" өнімі бар ретро пальто стиліндегі гардеробқа арналған түпнұсқа . Жүннен, 

кашемирден жасалған бөлшек талғампаздық бейнесін береді. 

* "Құбыр" моделі шұңқырға ұқсайды және street style киімдерін органикалық түрде 

толықтырады. Арнайы кесу элементті тік және кең ұстауға мүмкіндік береді. Әдетте 

бекіткіштің тереңдігін реттеуге болады. 

 

 
 

Әйелдер блузкаларының түрлері 

Блузаларды тігу кезінде мойынның кез-келген дизайнына рұқсат етіледі. Әрине, 

жағдайды ескеру қажет. Кеңсе стиліндегі блузкалар ұстамды немесе тіпті қатал көрінуі 

керек. Сондықтан заттар кішкене әрлеу бөлшектерімен тігіледі . 

Кеш немесе романтикалық күн үшін Сіз күрделі жағалары бар блузаларды ала 

аласыз. Күнделікті гардеробқа арналған түпнұсқа шешім-алынбалы өнімдер.  
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Тері жағаларының түрлері 

Деми-маусымдық немесе қысқы сыртқы киімдердің керемет таңдауы - бұл жүн 

жағасы бар заттар. Талғампаз бөлшек сәнгерді ауа-райынан сенімді қорғап қана қоймай, 

сонымен қатар өзіндік бейнені әкеледі. Беделді тренд-бұл күзгі-көктемгі гардеробты сәнді 

түрде безендіретін алынбалы сәндік элемент. Табиғи жүннен жасалған бұйымдар 

сұранысқа ие. Дегенмен, танымал брендтер жасанды пушистый материалдың жағаларын 

ұсына бастады. 

 

 
Апаш жағасының түрлері 

Бұл әрлеу әдісі Франциядан тігін әлеміне келді. Көбінесе блузкалар мен халаттарды 

тігу кезінде үлкен лапельдері бар жағаның бұралмалы элементі қолданылады. Ерекшелігі 

фасоны, әсемдігі мен қарапайым пішімінде. 

Асимметриялық пішіндегі апашпен толықтырылған пальто талғампаз көрінеді. 

Жеңіл модель сонымен қатар мойын мен мойынның әдемі пішіндерін ерекшеленуіне 

мүмкіндік береді. Сондықтан үйлену тойының болеросын тігу кезінде апаш жиі таңдалады. 

Кесілген әрлеу кез-келген түрдегі зергерлік бұйымдармен ерекше көрінеді. Орташа 

тізбекпен толықтырылған жібек блузка іскерлік күнде орынды. Егер декоры жарқын 

моншақтармен ауыстырылса, онда сіз кешке сәнді киім аласыз. 

https://fashionapp.ru/wp-content/uploads/2019/07/Vidy-vorotnikov-zhenskih-bluzok-3.jpg
https://fashionapp.ru/wp-content/uploads/2019/07/Vidy-mekhovyh-vorotnikov-5.jpg
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Джабо жағаларының түрлері 

Қарапайым кесілген бұйымдар күнделікті киімдерді органикалық түрде 

толықтырады. Көп қабатты элементтер-жабо мерекелік затты лайықты түрде безендіреді. 

Толық стендпен біріктірілген джабо іскерлік шкафта керемет көрінеді. Жақаның мөлшері 

әртүрлі болуы мүмкін. 

Ретро стиліндегі блузкалар сәнді және әдемі көрінеді. Тар желбіреуіштер немесе көп 

деңгейлі жеңіл желбіреуіштер негізгі матадан тігіледі немесе әдемі жеңіл материалды 

(шифон, жібек) таңдайды. 

Қарапайым блузаны талғампаз гардеробтың бір бөлігіне айналдыру үшін алынбалы 

модельдің болуы оңай. Мұндай өнімдер ашық қымбат маталардан (шілтер, атлас, гипюр) 

тігіледі. 

 
 

Әр жаға киімге толық көрініс береді. Киімді стандартты емес етіп жасаудың қолайлы 

нұсқасы-жағалармен тәжірибе жасау. Сіз бөлшектердің пішіндерімен мойынның әрлеуін 

безендіре аласыз. Жаға кез-келген бейнені байытады. Бұл әдемі киім жасауға көмектесетін 

киімнің бөлшегі. Сіз жағамен кез-келген көйлекті безендіріп қана қоймай , трендте бола 

аласыз. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Асанова С.Ж. - д.т.н., проф., Калабергенова Г.Ш., Сеитова Н.Ж.  - к.т.н. 

Алматинский гуманитарно-экономический университет,  Алматы, Казахстан 

 

Сфера производства одежды в настоящее время нуждается в 

высококвалифицированных специалистах, способных в минимальные сроки проектировать 

изделие, экономически целесообразные для производителя и удовлетворяющие растущие 

культурные запросы потребителей. Проектирование новых моделей одежды - это 

комплексное решение художественных, эргономических, технологических, экономических 

и других задач в процессе разработки эскизов, макетов, чертежей, технологии изготовления 

и образцов изделий рациональных размеров и форм в соответствии с предъявленными к 

ним требованиями [1].  

Внедрение САПР вызвало смену стереотипов мышления. Многое из того, что 

раньше было наиболее трудоемким и ресурсоемким, оказалось малозначимым; а моменты, 

ранее остававшиеся в тени, сейчас стали наиболее важными. Так, трудоемкая 

технологическая операция по градации лекал, занимавшая наибольшую долю времени 

конструктора в цикле конструкторской подготовки модели к производству, при 

использовании САПР с аналитическими технологиями конструирования вообще исчезла.  

Сейчас производители одежды четко понимают насущную потребность в САПР, ибо 

только при их использовании, предприятие может выжить в условиях жесткой 

конкуренции. Если раньше залогом успеха компании в основном являлось качество 

выпускаемой продукции, то теперь, наряду с качеством, не менее важны скорость и частота 

обновления ассортимента, разнообразие ассортиментного ряда и размерное многообразие 

одежды. В прежние времена объем партии одной модели составлял десятки тысяч, а теперь 

едва достигает сотни, а иногда и десятка единиц. Организовать производство в условиях 

быстро меняющихся технологий практически не возможно без использования САПР. 

При подготовке специалистов для легкой промышленности в образовательную  

программу 6В07201 «Технология и конструирование  изделий легкой промышленности»  

Университета включены   такие дисциплины, которые развивают общекультурные, 

общепрофессиональные  и профессиональные компетенции в области средств, приѐмов, 

способов и методов создания изделий текстильной и лѐгкой промышленности, 

инженерного проектирования и изготовления швейных изделий, изделий текстильной и 

лѐгкой промышленности. Но наиболее значимыми компетенциями  в наше время являются  

готовность применять информационные технологии при проектировании процессов 

изготовления изделий лѐгкой промышленности и способностью проектировать 

конструкции изделий лѐгкой промышленности и технологические процессы с 

использованием систем автоматизированного проектирования. Этому способствует 

внедрение в образовательную программу таких дисциплин, как  2Dмоделирование «Julivi» 

и 3Dмоделирование «CLO 3D «Julivi». 

Практика проектирования конструкций одежды показали, что основным 

направлением совершенствования процесса проектирования конструкций одежды является 

его автоматизация. Процесс проектирования конструкций одежды является весьма 

затратным и трудоемким, и требует неоднократного изготовления макетов и образцов 

проектируемых изделий для отработки их на показатели качества и обсуждения на 

художественных советах предприятий, что не позволяет осуществить сквозное 

автоматизированные проектирования [4]. Причиной этого является сложность объекта 

проектирования, обусловленная как минимум следующими факторами:  

 необходимостью рассматривать объект проектирования в системе с фигурой; 

 быстрой сменяемостью моды;  

 разнообразием текстильных материалов с различными свойствами;  

 большой долей работ творческого характера.  



444 
 

Современное техническое обеспечение систем автоматизированного 

проектирования одежды позволяет автоматизировать почти все этапы проектирования. 

Выбор оборудования и программного обеспечения зависит от целей, задач и организации 

производства, вида одежды и сложности моделей, требований конструкторской 

технологической подготовки производства, квалификации исполнителей. Современные 

САПР уже достаточно давно успешно реализуют не только процедуры конструирования 

швейных изделий, такие как проектирование базовой конструкции (БК) по размерным 

признакам, конструктивное моделирование чертежа БК, оформление лекал изделия, 

градация лекал деталей одежды, создание раскладок лекал деталей, в том числе на ткани со 

сложным раппортом, формирование технологической документации, расчет расхода 

материалов и затрат времени.  

Трёхмерное проектирование в современных САПР развивается, позволяя 

развертывать на виртуальной фигуре человека одежду несложных форм или облегающее 

тело (рисунок 1,2) [3]. 

 

 
Рисунок 1- Расположение деталей  в 2 D и 3D окнах программы «CLO 3D» 

 

 
 

Рисунок 2 - Расположение лекал деталей вокруг аватара с использование функции 

«точек расположения» 
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 С развитием трёхмерных компьютерных технологий в состав САПР швейных 

изделий также стали включаться 3D-модули различного характера и назначения.  

Программа «CLO 3D»моделирования одежды «Julivi» предлагает выполнение виртуальной 

примерки с оценкой цветового решения используемого материала., «одевание» 

разработанных плоских лекал на трехмерный манекен, подбор технических параметров 

материала, оценка посадки виртуального изделия, внесение изменений в виртуальный 

макет и соответствующая корректировка плоских лекал «Julivi» (рисунок 3,4). 

 

 
Рисунок 3 -  Примерка готового изделия на виртуальном манекене 

 

 
 

Рисунок 4 - Примерка готового изделия на виртуальном манекене 

 

В программе «CLO 3D» объемный трехмерный манекен не только производит 

«повороты» вокруг оси, изменяется по габаритам, но даже выполняет действия «движения»  

и «дефилирования» по виртуальному подиуму.  

Современные разработки САПР могут выполнять построение лекал в 2D и 3D. В 

большинстве случаев работу выполняют в 2D, так как в проектировании одежды из 

плоского материала это наиболее распространенный способ получения чертежей деталей.  

Главной особенностью программы является процесс виртуального моделирования. 

С использованием функционала программы появляется возможность 

отрегулировать  посадку, изменяя  прибавки различного назначения, изменяя направления 

рельефных линий, удлинять или укорачивать длину изделия, рукавов, деталей— смещая  

линии низа на необходимую величину. В случае необходимости , линии возвращаются в 

исходное положение, создавать различные виды и оформления выреза горловины.  
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Программа  CLO 3D дает возможности создавать различные виды драпировок, 

фурнитуру, накладывать текстуры ткани на манекен, имеется  специальный набор для 

установки молний, пуговиц, ремней и воротников, импорт и экспорт лекал выстроен на 

связке программ CLO 3D. Есть возможность  не только импортировать готовые лекала  в 

CLO 3D, но и экспортировать обратно в программу. 

Программа  CLO 3D позволяет улучшить скорость и качество помощью нового 

многоуровневого моделирования, поддерживает изменение  различных физических свойств 

– растяжение / сжатие / жесткость на изгиб,  плотности, толщины и контроль этих 

параметров позволяет моделировать различные виды ткани, материалы; предоставляет 

высокий уровень визуализации: в режиме реального времени обеспечивает высокое 

качество изображения, сопоставимые с реальной одеждой; 

Применение САПР обусловило переход к новым технологиям и вызвало резкий 

скачек повышения экономической эффективности производства. По данным швейных 

предприятий, при внедрении САПР достигнуто: 

 - снижение стоимости подготовки производства новых моделей в 3…4 раза, 

 - сокращение времени подготовки модели к производству в 2 раза,  

- уменьшение времени на разработку проектной документации в 7…10 раз,  

- сокращение общего объема конструкторских работ в 6…8 раз,  

- экономия материалов на 2…5 %.  

Таким образом, системы автоматизированного проектирования обеспечивают 

существенное повышение качества продукции, быструю сменяемостью моделей, легкую 

адаптацию производства к новым тенденциям в проектировании одежды; повышают 

культуру производства и эффективность использования производственных площадей 
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Театрально-декорационное искусство, иначе называемое сценографией, является 

одним из специфических видов изобразительного творчества. Его главное назначение – 

визуализация той среды, в которой происходят события в спектакле, а также внешнего вида 

предметов и действующих лиц. Для этой цели создаются театральные декорации и костюмы 

героев. Не менее важны и такие оформительские элементы, как правильное освещение и 

реквизит. Все эти средства объединяются в единое целое, передавая характер действия и 

замысел всего спектакля. Театрально-декорационное искусство – этот специфическая 

область изобразительного искусства, задача которой - создание зрительного образа 

спектакля с помощью декораций, предметов быта той или иной эпохи ,бутафории и 

реквизита, постановочной техники , костюмов, освещения. Декорации с изображением 

фрагментов пейзажа, интерьера, городского вида или даже поля боя служат для 

конкретизации места действия, создают у зрителя определенное настроение и правильное 

не искажённое восприятие происходящего на сцене . Сценографический образ может быть 

предельно реалистичным или символическим; он даёт характеристику места и времени 

действия, эпохи и персонажей, стиля и жанра театрального произведения и 

индивидуальности художника ( художника - бутафора.). С течением времени развивались 

и совершенствовались приемы театрально-декорационного искусства. Театральная 

бутафория – становится важной частью оформления спектакля. Это предметы сценической 

обстановки, имитирующие настоящую посуду, декоративные вазы, светильники, 

скульптуры, детали архитектуры и мебели, военные доспехи, оружие, военная техника, 

деревья, кусты и многие другие предметы, необходимые для оформления спектакля, 

отражающие быт разных времён и народов, определённый художественный стиль и 

атмосферу спектакля. Изготовление бутафории — очень увлекательное дело. Это не только 

технический, но и творческий процесс, он требует большой наблюдательности , знаний и 

хорошего вкуса. Один и тот же предмет можно сделать по-разному. От умения бутафора 

зависит, получится ли он правдивым, живым, сценическим или примитивным и 

невыразительным. Самое широкое применения в театре имеет реквизитная в том числе и 

военная бутафория. Самые удачные экземпляры сценического поддельного искусства 

выставлены в музеях, что позволяет зрителю вблизи увидеть часть «великого обмана» . 

Вторая мировая война дала новый толчок развитию бутафорских предметов. 

Изготавливались муляжи танков, артиллерийских орудий, складов с целью обмана 

противника, сосредоточив его внимание на бутафорских, а не реальных силах. 

В о второй четверти 20 века театральный мир в пополнился уникальным явлением: 

максимально реалистичными военно - историческими спектаклями и грандиозными 

историческими постановками . Но, безусловно, всё это затевалось не ради театра, а ради 

живого контакта со зрителем. Оттолкнувшись от музейных живых инсталляций, от 

традиции классического русского театра, военно-историческая постановка уверенно 

шагнула к своему зрителю. Современный военно – театральный спектакль уходит своими 

корнями в историческую действительность . 
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Историко – театрализованные представления (спектакли )всегда были локомотивом 

патриотического воспитания зрителей различных возрастов и поколений. Важнейшими 

характеристиками военно- исторической театрализации является эффект соучастия, 

сопереживания и сотворчества зрителя, включающее эмоционально-эстетическое, идейно-

эмоциональное общение. Родоночальником постановки масштабных и невероятно 

зрелищных военно- исторических спектаклей был открытый в 1930 году театр Красной 

Армии(Советской Армиии).На сцене которого были поставлены такие значительные 

театрализованные постановки как « полководец Суворов», « Давным – давно» (о войне 1812 

года », «КВЖД» . (по реальным событиям советско-китайского военного конфликта на 

Китайско-Восточной железной дороге)., 

    
 

« Флаг адмирала»,»Сталинградцы» многие другие. . Колоссальные размеры здания 

театра Советской Армии вполне гармонично вписывались в стиль эпохи сталинских 

рекордов. Невиданных размеров театр должен был показать картины славного военного 

прошлогo русского народа. Большой зал, рассчитанный на 1520 мест, был в тот момент 

самым вместительным в мире. Оркестр из 35 музыкантов исполнял полноценные увертюры 

и сопровождал мелодиями действие спектаклей. На трансформируемой сцене размером 40 

на 62 метра (ее механизм разрабатывали лучшие инженеры) разворачивалось массовое 

действо с участием нескольких сот человек. Здесь показывали в грандиозных масштабах 

штурм Измаила, Бородинское сражение, взятие Зимнего дворца, создавали в декорациях то 

линкор, то бронепоезд. Старое выражение «театр военных действий» приобретало в этих 

стенах особое значение. На такой сцене могли маневрировать пехота, кавалерия и танки. 

Декорации ( бутафория) для военно исторической постановки должна объективно и 

правдиво создавать образы того места и времени, к которым относится действие в спектакле 

содержание и идею спектакля. 
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 Все художники –бутафоры и декораторы военно-исторического спектакля — 

одновременно и механики и историки и знатоки ретро-моды. А масштаб и театральная 

близость зрителя диктуют не только свои законы, но и возможность грамотно сочетать 

историческую правду и авторский художественный замысел. 

Бутафор должен знать: способы приготовления различных материалов; устройство и 

правила эксплуатации оборудования и приспособлений, применяемых при ручном 

изготовлении бутафорских изделий; технику изготовления объемных бутафорских изделий 

с орнаментовкой мелкого рисунка; технологию изготовления имитационных предметов и 

реставрационных работ; приемы художественной росписи бутафорских изделий; технику и 

технологию изготовления цветов; способы изготовления шаблонов. 

При изготовлении декораций для военно – исторических спектаклей,( а это могут быть и 

фрагменты крепости , и ДОТы и бронетехника и артиллерийские орудия и многое другое), 

используются простые, достаточно легкие при перемещении материалы - фанера, картон, 

холст и т. п. При этом художник(декоратор, бутафор) должен учитывать объем зала, 

размеры сценической коробки, чтобы подготовить выразительные декорации, хорошо 

воспринимаемые глазами зрителя из любой точки зала. Немаловажное значение имеет 

цветовое решение декораций и костюмов, ибо цвет, как известно, способен влиять на 

настроение человека, а потому он должен соответствовать настроению действия, 

происходящего на сцене . Создание любого макета оружия и военной техники должно быть 

максимально правдоподобным и соответствовать исторической правде. Поэтому процесс 

занимает много времени и требует внимательности, особой тщательности исполнения и 

высочайшего профессионализма. 

Чтобы изготовить точную копию той или иной боевой машины, специалисты изучают 

архивы, старые чертежи, по возможности исследуют образцы и только после этого 

приступают к работе экспонатом. Модели выполняются как в натуральную, величину и 
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имеют цельную или сборно-разборную конструкцию. 

В них могут быть до мелочей проработаны все детали, а для большей достоверности 

изготовлены манекены или мини-фигурки военных, создана подсветка фар, салона или 

кабины. 

Для производства имитации, копии танка или другой боевой машины используют 

фанерные или пластиковые элементы и краски для создания камуфляжа, которые точно 

соответствуют оригинальной окраске, другие специализированные макетные материалы. 

Помимо этого, можно воспроизвести то, что англичане называют weathering (влияние 

погоды). То есть на модель можно нанести тени, имитацию потёртостей, выгорания, следов 

эксплуатации, ржавчину и др. Такие мелочи придают объекту особый реализм и 

превращают его в масштабную копию боевой техники. 

Предметы бутафории не всегда отличаются дешевизной, но при этом должны обладать 

прочностью и подчеркнутой выразительностью внешней формы Изготовление бутафории 

для военно - исторических спектаклей представляет собой большую отрасль театральной 

технологии, включающую работы с бумажными массами, картоном, металлом, 

синтетическими материалами и полимерами, тканями, лаками, красками, мастиками и пр. 

Не менее разнообразна и номенклатура бутафорских изделий, требующих специальных 

знаний в области лепных, картонажных, отделочных и слесарных работ, росписи тканей, 

чеканки по металлу. Важнейшей частью оформления спектакля на исторические темы , 

является работа бутафора- декоратора. Театральный бутафор – декоратор , занимается 

созданием эскизов и изготовлением бутафорских изделий ( предметов), реквизита, 

театральных макетов и даже фигур действующих лиц (из картона , полимерных материалов 

или специального пластилина).Для театрально-телевизионных постановок можно 

использовать качественно изготовленные военные диорамы , с использованием макетов 

боевой техники в различных масштабах. Макет приучает художника – бутафора к точным 

ощущениям пропор¬ций сценической площад¬ки, в макете намечается и техниче¬ское 

решение спектакля, без кото¬рого мысль, выраженная в эскизе и не проработанная в макете, 

часто «рассыпается» на сцене при оформлении спектак¬ля. 

 Поддельные предметы, которые имитируют подлинные, например, детали костюмов, 

посуда, оружие и прочее, изготавливаются их из жести, дерева, папье-маше, картона 

разнообразных полимеров и других материалов. 

Бутафорские предметы часто более яркие и выразительные, чем настоящие. И это 

неудивительно, ведь публика смотрит на них издалека, и из любой части зрительного зала 

должно быть понятно, что это за предмет. Зритель должен верить в реальность всего, что 

он видит на сцене: в реальность драгоценностей, оружия, мебели, бутафорских вещей, 

необходимых актерам на сцене во время действия. Иногда реквизит дополняет сценический 

костюм (зонт, портфель и т.п.) 

Сценографическое решение это модель среды обитания героев, воссозданная средствами 

зрелищных видов искусства в сценическом или другом постановочном пространстве. Среда 

подвижна, динамична, развивающаяся, наполняет собой ту или иную оболочку и 

обусловливает единственно возможное произрастание и развитие событий. При этом 

учитываются функциональные достоинства любого сценографического решения. Степень 

участия в образном решении (интерпретации) театрального действия во многом зависит от 

роли и от бутафора -декоратора. Поэтому нужно, чтобы художественное оформление было 

выдержано в духе эпохи, соответствовало характеру произведения, подчеркивало его 

особенности. Чтобы добиться этого, мастер бутафории должен вначале детально обдумать 

декорации , предметы и лишь затем составить эскизы и сделать макет сцены с 

установленной на ней декорацией. Макет надо делать в масштабе согласно размерам сцены. 

Это поможет мастеру представить, как все будет выглядеть в действительности 

Военно – историческая театральная постановка устроена значительно сложнее, чем кажется 

на первый взгляд. Когда вы приходите на очередной спектакль, помните, что за действием, 

развернувшимся на сцене, стоят десятки людей, включая и тех, кто старательно работал и 
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над бутафорией, и над реквизитом. 

Сегодня бутафория широко применяется в оформлении спектаклей на военные и 

исторические темы. Различные технические приемы позволяют создать имитацию не 

только скульптуры, мебели, оружия, но даже военной технике той или иной эпохи. Искусно 

выполненные аналоги настоящих предметов невозможно отличить от оригинальных. 

Современные материалы и технологии изготовления бутафории позволяют достигать очень 

большого сходства. Кроме того, многое зависит от таланта и умения мастера. Не менее 

разнообразна и номенклатура бутафорских изделий для исторических спектаклей, 

требующих специальных знаний( военная история ,техника , оружие) . Всего многообразия 

приемов, технологий, способов изготовления и применяемых материалов перечислить 

просто невозможно. 

Художники- декораторы (бутафоры) участвующие в создании масштабных военно – 

исторических спектаклей и представлений и воспринимаются миллионами зрителей, 

именно потому, что роль художника (бутафора) здесь очень значительна и ответственна. 
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В данной статье освещена цикличность трендов в дизайне логотипов с 2015-го года 

по сегодняшний день. История логотипа, как товарного знака, начинается с 19-го века, но в 

век технологий нам гораздо легче проследить всю цикличность трендов и сделать на основе 

исследования выводы. Товарный знак, который соответствует трендам в дизайне – один из 

примеров хорошего логотипа. Какие ещё критерии должны соблюдаться при создании 

логотипа? Он должен привлекать внимание, быть запоминающимся и вызывать отклик у 

потребителя. В данном исследовании ставятся задачи проследить изменения стиля и как это 

влияет на остальные сферы дизайна, повышению спроса у потребителя, зрителя.  В нашей 

статье мы обратимся к таким стилям, как флэт дизайн, 3D-дизайн, неоморфизм, 

скевоморфизм, минимализм и другие. Проведём анализ причины перехода от объёмного 

изображения к плоскому. Также рассмотрим на примерах актуальные тренды, попытаемся 

сделать свои прогнозы в стилях логотипов на 2022 и сделаем наш прогноз: как это повлияет 

на потребителя. 

Логотипы нам нужны для того, чтобы узнавать бренды и компании с услугами и 

товарами. Логотип позволяет брендам стать узнаваемыми и заметными. Он может помочь 

изобразить сообщение пользователю, почти как отображение тысячи слов через одно. Это 
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так же применимо и к иконкам - они помогают объяснить сообщение без необходимости 

использования большого количества текста.  

Мода сама по себе циклична, ведь все мы знаем, что «новое – это хорошо забытое 

старое». Это касается почти всех сфер деятельности, особенно дизайна. Если говорить о 

смене трендов логотипов, то мы можем наблюдать асимметричный волнообразный график, 

где вершинами являются флэт и скевоморфизм, которые можно считать неким 

противопоставлением друг другу. Изначально разберём стиль скевоморфизма. 

Скевоморфизм — это тенденция в дизайне, в основе которой лежит реалистичное 

изображение объектов. В скевоморфной графике показан объём предметов: свет, тени, 

блики и текстуры. А флэт дизайн в переводе с английского flat design — буквально 

«плоский дизайн». Это простой двухмерный дизайн без теней и объема, который берет 

истоки в минимализме, швейцарском стиле и Баухаусе.  

До появления современных коммуникационных систем (сайтов, мобильных 

приложений и т.д.) и непродолжительное время после их появления был популярен 

скевоморфизм, а также излишне детализированное 3D. Данный феномен объясняется тем, 

что всё больше и больше людей в мире становились пользователями современных 

коммуникационных систем, дизайнерам приходилось помогать перемещаться по этому 

новому пространству, создавая «указатели». Это можно считать началом появления 

скевоморфизма, в котором подсказки дизайна берутся из физического мира и переносятся 

в цифровой мир. Людям хотелось иметь нечто большее, чем сухой текст и пиксельная 

графика, появились реалистичные объекты, активно использовались фото- и GIF-

изображения. Люди создавали реальность в виртуальности. Однако, это и по сей день 

создаёт большую нагрузку на восприятие целостности дизайна. Поскольку большое 

количество деталей, текстур и теней вызывает «визуальный шум» у пользователя. Особенно 

это заметно было с появлением первого iPhone в 2007-ом году. И это послужило тому, что 

в AppStore стали появляться различные мобильные приложения. Именно тогда дизайн стал 

стремительно развиваться и меняться. Дизайнеры и разработчики в принципе должны 

делать всегда больше, чем просто «модно», нужно всегда создавать что-то новое и 

необычное, чтобы создать продукт, который понравится целевой аудитории. Этот 

реалистичный стиль был популярен вплоть до 2015-го года. Когда пользователь выбирает 

продукт (логотип, приложение, сайт или что-то иное), необходимо, чтобы он вызывал 

повышенный интерес.  

Согласно формулировке Стива Джобса - дизайн – это не то, как предмет выглядит, а 

то, как он работает [1]. Скевоморфизм стал, по нашему мнению, «плохо работать», слишком 

перегружал потребителя, от чего хотелось «отдохнуть». «Глотком свежего воздуха» в 

дизайне в 2014-15-ых годах стал флэт дизайн, который отвечает функциональности и 

удобству использования. То же самое можно сказать про логотипы и иконки: осталась 

только форма и цвет, нет текстур, теней и бликов. Плоский дизайн фокусируется на чистых 

и чётких интерфейсах, заменяя очевидное простым и понятным. По мере того, как мир стал 

более знаком с интернет-пространством и технологиями в целом, у дизайнеров отпала 

необходимость пояснять всё излишним реализмом, что подтолкнуло обратно к 2D-дизайну. 

Очень большим толчком в этом был Windows – в 2012 году была выпущена Windows 8 с 

плоским интерфейсом, отказавшись от объёма в пользу плоскости, и это укрепило 

тенденцию в нашей повседневной цифровой жизни. Так же это позволило увеличить 

ёмкость хранения значков в системе. Векторные логотипы с 2D дизайном позволяли так же 

уменьшать и увеличивать его без потери качества. В настоящее время трудно не увидеть 

плоских цветов, минимального вектора и геометрических шрифтов без засечек. Так же это 

позволило дизайнерам не ограничиваться физическим миром и позволить себе воплощать 

собственные идеи. Многие пользователи не сразу оценили пользу флэт дизайна, было много 

негативных отзывов. Однако, спустя время, они начали понимать, что такой переход 

значительно упрощает использование любого продукта. Такой продукт интуитивно 

понятен. С 2013-го почти все компании и продукты медленно переходили на флэт. Расцвет 
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такого минимализма приходится на 2017-2018-ые годы. Людям стало максимально приятно 

не видеть лишних деталей. В течение этого времени мы постоянно наблюдали за простыми 

формами, незатейливым дизайном, прямыми шрифтами, палитрой из 1-3-х цветов, тонкими 

и толстыми линиями и углами, в какой-то момент даже скруглёнными. Всё это нужно было 

для работы с «негативным» пространством и типографикой. Некоторые логотипы имели 

цвет или даже градиент для передачи объёма, однако общая композиция так и оставалось в 

2D. Появились полупрозрачные элементы, оставался цвет и эффект «исчезновения», 

товарный знак всё менее был похож с реальным изображением, в какой-то момент став 

просто линией. Стало популярным минималистичное направление «One line art», дословно 

«рисунок одной линией» - непрерывный рисунок.  

В дизайне 2018-ый год стал следующим шагом упрощения логотипов: стало модно 

убирать изображение, оставляя только текстовую часть. Это можно было бы отнести и к 

обычным шрифтовым логотипам, однако ребрендинг многих компаний говорил именно об 

«упрощении». Шрифты тоже стали, как и следовало ожидать, упрощаться. Что касается 

форм и цвета: за основу брались самые простые и незамысловатые, градиент был всего с 2-

мя оттенками.  

2019-ый стал очень удачным годом по тому количеству новых логотипов, которые 

можно увидеть на современном рынке: Для обозначения глубины или объёма перестали 

использовать цвет, заменив его штрихами или более толстой линией. Тенденция 

использования всего максимально простого продолжилась в  2020-ом году.  Конечно, 

скевоморфизм и флэт дизайн продолжают существовать независимо от трендов, однако 

мода есть мода. 

2020-ой год существенно перенял стиль и продолжил упрощать логотипы, появилось 

такое направление, как «текстовая деструкция», когда шрифт не полностью отображает 

букву, а лишь часть её. Такая типографика необычна и была способна привлечь внимание 

потребителя. Упрощение достигло своего пика, визуальная деформация пришла к созданию 

эффекта объёма при отсутствии признаков скевоморфизма. Хорошим примером этой 

«точки невозврата» являются зрительные иллюзии, когда шрифт, при всей своей плоскости, 

растягивался, исчезал, «уходил» от пользователя. Все эти факторы привели к возврату 

объёмной графики, но в новом формате. Используя самые современные программы и 

технологии, дизайнеры могут создавать 3D-материал: логотипы, изображения, анимации, 

иконки и много другое, без «утяжеления» визуальной композиции продукта в целом. После 

такого долгого периода минимализма, это привело к появлению такого нового направления 

в дизайне, как неоморфизм. По определению Юен Вики Во «Неоморфизм – это слияние 

слов «нео» и «скевоморфизм». Этот стиль использует размытие, угол и интенсивность тени 

объекта для его выделения. Это дизайн, который выглядит реалистично, футуристично, 

современно, привлекательно и невероятно захватывающе благодаря мягкой тени и общему 

внешнему виду» [2]. Тренд становится очень сильным и закрепляется за 2020-ым, особенно 

в коммерции. Интерактивность с объёмными изображениями - это не просто демонстрация 

продукта со всех сторон, но и помощь в понимании функционала. Реалистичность повысила 

вовлеченность пользователей.  

2021-ый стал годом 3D. Самым популярным решением в дизайне, продолжая тренд 

2020-го, стало объединение Объёмных изображений с плоскими, но в новом формате. 

Актуальны сейчас трёхмерные композиции: в результате мы получаем свежий и необычный 

визуал, который привлекает внимание зрителя, а в дальнейшем – потребителя и покупателя. 

Примечательно то, что 3D хорошо сочетается и с плоским фоном, и градиентами, и не 

отрицает минимализм. Тренд изометрии – рисования трёхмерного объекта в двухмерном – 

так же является трендом, вытекающим из стиля неоморфизма. Частично это схоже с 

трендами 2015-го года, когда использовали скевоморфизм, при этом уже «упрощая» 

некоторые детали: плоский фон, отсутствие теней или коллаж. Объёмное изображение в 

пространстве – одно из самых хороших решений, так как имеет яркий визуальный эффект 

и концентрирует внимание на самом объекте. На второй план отходит чрезмерное 
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разнообразие текстур, теней, геометрических фигур, детальные композиции. Объёмная 

типографика, элементы анимации, воксельная графика и простая геометрия – вот, что в 

моде! 

Чтобы в конечном итоге создать хороший продукт, его визуал и функционал - 

необходимо хорошо знать не только тренды, но и своего "покупателя", свою нишу рынка. 

Из статьи Миклоша Филлипса о статистике и аналитике UX (user experience - 

пользовательский опыт) продукты, имеющие понятный и удобный пользовательский 

дизайн, потенциально могут привлечь до 400% ожидаемых клиентов. В наше время дизайн 

- это не просто преимущество, это необходимая часть, фактор, влияющие на прибыль. 

Каждый доллар, вложенный в дизайн, возвращается от 2-х до 100-та долларов. В 

насыщенной цифровой среде дизайн максимально ориентирован на пользователя и 

является обязательным, чтобы не только привлечь, но и иметь обратную связь, доступную 

информацию. Если дизайн не направлен на контакт, то он не сможет работать, что повлечёт 

за собой убытки компании [3]. 

Из того же исследования мы узнаем очень много интересного о дизайне продута, а 

именно: 

 88% пользователей никогда не вернутся на сайт, имея негативный опыт. 

 90% пользователей прекращают пользоваться приложением (и удаляют его) 

из-за низкой производительности; 

 Из-за медленно прогружающихся сайтов компании теряют около 2млрд 

долларов в год, так как пользователи не хотят ждать, ведь 53% пользователей уходят с 

сайта, если он грузится больше 3-х секунд. А 83% людей сообщают, что бесперебойная 

работа очень важна для них; 

 Каждый пятый пользователь, использующий телефон, скорее всего выйдет с 

сайта, если он не оптимизирован под мобильную версию, из-за этого 62% людей не 

покупают в интернет-магазине, который не имеет адаптации под мобильное устройство; 

 75% доверия к сайту основано на его внешнем виде; 

 Так же 63% пользователей предпочтут общение с онлайн-ботом общению с 

самой компанией [3]. 

Такая статистика наглядно показывает, насколько внешний вид влияет как на 

пользователей, так и на компании. 

Всем известный факт, что визуальная информация воспринимается человеком в 

несколько раз лучше, чем обычная текстовая, а восприятие и впечатление от любого 

дизайна складывается в первые миллисекунды. В наше время существует огромная 

конкуренция и потребность в трендах, в моде, в дизайне в целом. 

Вся эта смена трендов отвечает не только визуальными требованиям, но и 

функциональным. Мы уменьшаем объём файлов, делаем простые логотипы, иконки, сайты 

для понимания и наилучшего опыта использования. Стиль неоморфизма делает дизайн не 

только более красивым, но и взаимодействие более приятным. Тренды во всех сферах – 

неотъемлемая часть популярности самого продукта. Кто-то эти тренды запускает, спрос 

растёт, а затем из популярного становится стандартом. Во многом возникновение и 

популярность зависит от того, насколько авторитетным является этот «законодатель 

моды»: блоггер, сайт или компания.  

Можно смело сказать, что цикличность трендов это: 

 способ обновления дизайна путём скрещивания и доработок;  

 это повышение заинтересованности и спроса у потребителя, проводя анализ 

того, на какие тенденции в дизайне имеется больший отклик, на что люди реагируют;  

 способ прогнозирования дальнейших трендов и их усовершенствования. 

Это означает, что дизайнер, следующий и создающий моду, практически всегда 

может гарантировать положительный отклик у потребителя, в следствии чего и прибыль. 
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Ностальгия так же может сыграть большую роль в том, что сейчас станет трендом, на ровне 

с новаторскими дизайнерскими идеями.  

Используя опыт прошлых годов, мы рассмотрим уже устоявшиеся и набирающие 

обороты тренды в дизайне, чтобы спрогнозировать актуальные тренды на 2022 год. 

Становится всё более ясным, что в третьем десятилетии 21-го века дизайнеры либо черпают 

идеи из популярных образов прошлого века или начала 2000-х, либо дополняют и 

усовершенствуют уже имеющиеся. 

Можно сделать следующие предположения: 

3D визуализация будет охватывать теперь не только плоскость экрана, но и выходить 

за её пределы (визуально, конечно) для наибольшей вовлеченности и погруженности в 

виртуальную реальность. Интерактивная анимация так же даёт положительный отклик 

пользователя. 

Вполне возможно, что вырастет спрос на очки виртуальной реальности, ведь теперь 

3D можно ощутить в большей степени. Для компаний это может стать хорошим 

помощником в продвижении своего продукта.  

Простые геометрические формы сохранят свою популярность. 

Отмечается рост популярности на шрифтовые композиции: крупные, броские, 

кричащие логотипы и заголовки, используя при этом неоморфизм. 

Вполне возможно, что тени и блики станут более контрастными на объектах, что 

подтолкнёт к упрощению или использованию контуров у изображения (что является 

отголоском флэт дизайна) 

В погоне за «оживлением» логотипа мы можем вернуться к созданию маскотов 

(персонаж-талисма, чаще всего одушевлённый), поскольку бренды стремятся 

контактировать со своими потребителями чуть больше. Это являлось популярным в 30-х 

годах прошлого века, однако может быть модернизировано и улучшено при помощи 

новейших технологий и неоморфизма. Из этого так же вытекает большее развитие 

голосовых помощников и ботов. 

Развитие анимации и оживление плоского с помощью эффектов 

Использование негативного пространства логотипа, при котором он является не 

только товарным знаком, но и частью продукции, когда логотип будучи флэт, вписывается 

в 3D, и наоборот. 

Многие тренды перейдут в 2022, но будут содержать более качественное восприятие 

с использованием современных технологий, которые взяли за основу внедрение 

интерактивных элементов, при этом имея комфорт и удобство для потребителя. По мере 

того, как прошлые тенденции появляются снова и продолжают развиваться, будет 

интересно посмотреть, куда эти тенденции нас приведут. 

Цикличность объема и плоскости привело к тому, что современные тенденции при 

разработках в сфере дизайна логотипов, мобильных приложений и т.д. уже не связанны с 

реальным изображением, а позволяет создавать свои собственные образы. Что и вызывает 

большой интерес не только у дизайнера, но и у потребителей. Это дает гораздо большую 

возможность создания индивидуальных дизайн-проектов. 
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ  КЕРАМИКА  ОТРАРА  ДО  МОНГОЛЬСКОГО 

ПЕРИОДА 

 

Григорьян В.Г. - Ассоциированный профессор кафедры “ Дизайн” 
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Аннотация.      Обнаруженные усилиями археологов аутентичные, разнообразные 

по форме целостные и фрагментарные керамические изделия из Отрара характеризуют 

высокий уровень мастерства и самобытность местных гончаров. Керамика, извлеченная 

из культурных слоев древнего города Отрар на территории Южного Казахстана, 

охватывает период с III по XVIII вв., что свидетельствует о многовековой традиции 

изготовления гончарных изделий. 

В статье рассматриваются технология, технические приемы, орнаментальные 

мотивы, элементы декорирования и цветовое решение керамических изделий Отрара до 

монгольского завоевания. Особый интерес представляет керамика, где в качестве 

изобразительного элемента или метки мастера на поверхность изделия наносился родовой 

знак- тамга, позволяющий идентефицировать этническую или племенную 

принадлежность. 

Ключевые слова: керамика, ангоб, тамга,  орнаментальный мотив, глазурь, 

композиционные средства, обжиг, артефакты. 

 

Введение. Во многих культурах производственный процесс и технология  

изготовления гончарной продукции в течении длительного времени остается неизменным. 

Мастера в повседневной  работе,  вместе  с навыками приобретали опыт, совершенствовали 

мастерство, улучшали форму и качество изделий, привносили изменения в 

изобразительные приемы и элементы декорирования. Именно эти особенности 

формообразования и стилевые признаки отличали и формировали  локальные  центры   

керамики.  Этот процесс созидания , прерванный в середине XVIII века, продолжительное  

время происходил и на территории Отрара. 

 Вплоть до  конца XIX века холмы, курганы и недра земли древнего Отрара 

скрывали, словно оберегая, артефакты материальной культуры, созданные местными 

ремесленниками, гончарами и художниками. Исследования о Отрарской керамике начались  

после проведенных раскопок  в 1904 г., предпринятые любителями Туркестанского 

общества археологии.  Организованные Институтом истории, археологии и этнографии 

Академии наук Казахской ССР комплексные научно- археологические экспедиции на 

территории городища Отрар,  возглавляемые К.М. Байпаковым и Л.Б. Ерзаковичем, 

начатые в 1969- 1971 гг. и  в 1970-1980 гг., увенчались успехом. Благодаря их повседневной 

и  энергичной  деятельности из культурных слоев земли Отрара были обнаружены и 

извлечены керамические изделия, которые составили  основу коллекции Музея археологии 

Института истории, археологии и этнографии имени Ч. Валиханова (Алматы) и Отрарского 

государственного музея- заповедника ( Чимкентская область).  

В  Италии, в городе Фаенса находится Международный музей керамики, в 

экспозиции которого имеется  раздел исламской керамики. В коллекции , которая 

охватывает периоды с VIII по XVIII вв., представлены эпохи различных династий: 

Аббасиды, Саманиды, Сельджуки, Илханиды, Фатимиды, Аюбиды, Мамлюки, Сефевиды, 

Тимуриды, Османы и, стало  досадно, что в этом уникальном собрании, для полноты, не 

представлена  достойная средневековая керамика Отрара. Поскольку исламская культура 

оплодотворяла многие народы,  заимствования и трансформация  используемых некоторых  

мотивов, приемов  и элементов, конгениально характерных для исламских керамических 

центров,  не противоречили эстетическим возрениям местных, локально проживающих 

гончаров. 
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Средневековая керамика Отрара охватывает все исторические периоды 

стабильности и экспансиии: арабской и монгольской, и сохраняя преемственность,  

демонстрирует устойчивое развитие и совершенствование композиционных приемов и 

технических средств выразительности. Обнаруженные изделия из глины  различаются 

многообразием форм и функционального назначения. Среди находок: кружки, кувшины,  

хумы, дастарханы, горшки, сосуды, чаши, блюда, чираги (светильник).  Функциональное 

предназначение гончарных изделий для хранения различных продуктов  учитывалось 

мастерами  в процессе формирования и влияло на их будущую форму. Среди элементов 

декорирования или метки мастера встречаются родовые знаки- тамги, которые 

распространены у тюрских народов.  Доктор исторических наук, профессор К. Байпаков  в  

статье « Тамгообразные знаки на керамике с памятников отрарского оазиса до арабской 

эпохи» пишет: « На керамике Отрарского оазиса обнаружено небольшое количество 

знаков- тамг, которые представлены разнообразными типами. Знаки отличаются  весьма 

четкой  техникой нанесения. Подавляющее большинство знаков составляют прямые линии, 

которые в основном завершаются закругленными концами...» [1 стр.163].  

Сравнительный анализ форм, используемых растительных и геометрических 

элементов декорирования, их компоновка и технические приемы нанесения на поверхность 

сырого изделия, раскрывают специфические принципы композиционного 

формообразования.  Целостные и гармоничные формы керамических изделий, лаконизм,  

разнообразие приемов  и их чередование характеризуют профессионализм и  высокое 

мастерство отрарских гончаров и художников.     

До определенного периода мастера Отрара в обработке своих керамических  

произведений обходились ангобами. Принципиальным изменениям в технической 

последовательности процесса альтернативного  выбора цветовой гаммы способствовало 

применение глазури. Ведущий специалист по средневековым городам Востока  О.Г. 

Большаков считает, « что производство глазурованной керамики в Средней Азии было 

заимствовано из Ирана во второй половине IX в. В Южный Казахстан и Отрар поливная 

керамика в свою очередь проникает из Средней Азии в IX-X вв.» [2. Стр. 21].  В этот период 

использование глазури для монохромной  и полихромной  росписи на керамике после 

утильного обжига  улучшают её качество, выразительность и эффективность, расширяют 

творческие  и технические возможности местных гончаров. 

Методы. Для изготовления керамических изделий отрарские гончары  применяли 

местную глину и использовали гончарный круг с ножным приводом. В процессе 

формообразования изделий акцентировалось внимание на функциональность, так как 

подавляющее большинство производимой продукции предназначалось для использования 

в повседневном быту. Выпускаемая керамическая посуда предназначалась для  хранения 

различных продуктов и была очень востребованна местным населением. Гончары при 

производстве своих изделий должны были учитывать несколько факторов: соответствие 

формы назначению, удобство в использовании, эргономические параметры, тактильность, 

красоту. 

 Учитывая многоэтапность и специфические особенности процесса: подготовка 

сырья для формовки и лепки, сушка, нанесение ангоба, обжиг, роспись глазурью и вновь 

обжиг, можно предположить, что в мастерской трудились несколько человек, и 

специализированные обязанности  были  распределены между ними.  Обнаруженный в ходе 

раскопок квартал гончаров с мастерскими, печами для обжига свидетельствует о 

налаженном профессиональном гончарном производстве. Непосредственный участник 

экспедиции К. Байпаков пишет: «... раскопано шесть мастерских. Остановимся на 

характеристике одной из них.  Мастерская имеет площадь 157 кв.м., из которых 89 кв. м. 

занимает производственная часть, а остальную- жилье. Производственная часть состоит из 

двух помещений. В первом, ... находились сложенный из жженого кирпича закром для 

глины, 1 колодец и рядом керамическое корыто для воды. ... Второе помещение имело 

площадь  около 40 кв. м. ... В восточном углу находился сложенный из жженого кирпича 
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ящик для сырья, в западном устроено место для гончарного станка. Печь для обжига  

керамики, расположенная в северо- восточном углу помещения, - двухъярусная. Топка 

имела сферическую форму. Диаметр её 1,6 м., глубина 1, 6 м. ...» [ 3. стр.25]. 

Многие  изобразительные приемы и композиционная организация керамической 

поверхности изделия были выработаны и совершенствовались отрарскими гончарами на 

протяжении многих веков. На гончарных изделиях  Отрара отсутствуют жанровые и  

мифологические сюжеты, характерные для греческой  краснофигурной и чернофигурной 

вазописи и европейских центров керамики. Эмперия  мастеров  Отрара, вдохновляясь 

разнообразными гармоничными формами местной флоры и фауны, стилизовали,  

трансформировали эти образы и использовали  при формировании своих изделий.  

Оформление изделий  имело свои особенности и различия. Для объемных форм : кувшины, 

кружки, сосуды, хумы применялись и наносились линии различного направления,  

процарапанные и  вдавленные на сырое тулово, резьба, штампы с геометрическими и 

растительными мотивами,  с равносторонними крестами, рельефные налепы.  Для 

декорирования чаш и блюд ангобами и глазурью  использовали точечный и линейный 

растр, растительные мотивы в замкнутом или в открытом  пространстве, надписи. 

Композиционная организация керамической поверхности - компоновка, симметричное 

размещение и метрическое чередование элементов по зонам и их сочетание,  направлены 

на достижение выразительности и гармонии. 

Форма изделия диктует характер и композиционные особенности решения, 

предоставляет гончару возможность проявить творческую самобытность и мастерство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок1. Блюдо Х-ХІ вв подглазурная роспись.[2 стр.107] 

 

На рисунке 1 представлено блюдо X-XI вв. из Отрара, в котором сосредоточены 

основные, характерные и наиболее часто встречающиеся изобразительные элементы.  

Симметричная композиция расположения  основных элементов соответствует круглой 

форме блюда. Доминирующая окружность  в центре занимает значительную часть 

внутренней поверхности изделия, от которой по принципу лучевой симметрии расходятся  

по всем координатным направлениям стилизованные лучи.Тонкие,  широкие, гибкие линии, 

нанесенные уверенной рукой мастера, образуют замкнутые элементы. Интервалы  между 

главными лучами заполнены ритмично чередующимися линиями, визуально создающими 

впечатление непрерывного движения, ассоциирующихся с суфийскими танцами дервишей. 

В цветовом решении  доминирует монохромная роспись ангобами, традиционная для 

местных мастеров, минимальный контраст между градацией теплых оттенков светлого 

фона и темных элементов. Ограниченная палитра и отсутствие полихромии не сказываются  

на качестве, и не лишают это блюдо выразительности и торжественности, целостности и 

гармоничного единства 
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Результаты. В ходе проведенных раскопок были обнаружены не только 

керамические изделия, но и квартал с мастерскими  гончаров. Акишев К.А. в своей статье 

« Археология Казахстана. Основные направления и итоги»  пишет: « В мастерской  найдены 

жернова для растирания стеклообразной массы и печка, тигель для ее варки, шарики 

поташа, палитра для красок, наковаленьки. Всего  на Отраре  раскопано шесть печей XVI 

в., что говорит о развитом гончарном производстве» [4. Стр. 9]. Наличие  гончарных 

мастерских  и необходимого оборудования для производства керамической продукции  

констатируют  выстроенный  технологический процесс, в котором каждое 

последовательное действие имеет значение и влияет на конечный результат.  

Сохраняя общие черты и традиционный способ вытягивания формы из глиняной 

массы на гончарном круге, новые поколения гончаров и художников внедряют и 

совершенствуют приемы и пластические средства выразительности, вводят 

колористические изменения и глазури.   « Усиление культурно- экономических связей  в 

IX- начале XIII вв. между областями Средней Азии, Ближнего Востока, Казахстана 

обеспечивало быстрое распространение не только совершенных технологических приемов, 

но и моду  на новые художественные изделия  из керамики» [2. Стр.21].  

Излюбленный  изобразительный  элемент, доминирующий в традиционном костюме 

и в прикладном искусстве Казахстана- орнамент, на керамике  Отрара  узорами 

росписывались чаши и блюда, усиливая декоративность и пробуждая ассоциации с 

образами флоры и фауны местности. Стилизованные орнаменты, их повторяемость в 

замкнутом пространстве, сконцентрированные в локаничной  форме, раскрываются 

заложенные в них народные представления о радости, любви  и печали.  

 Многовековой  опыт,  приобретенные навыки, рационально организованный 

производственный процесс позволили отрарским гончарам и художникам выработать 

общие для исламской керамики стилевые признаки, не утеряв при этом собственные 

локальные традиции и региональные особенности. Приобретаемый в результате 

повседневной работы опыт и навыки, позволяет мастерам улучшать формы изделий и 

привносить изменения в изобразительные элементы декорирования. Характерные черты, 

присущие Отрарской керамике IX-XII вв., соответствие логически обоснованной формы 

назначению изделия,  различные приемы нанесения стилизованных геометрических и 

растительных мотивов,  использование штампов, ограниченная монохромная роспись 

ангобами и глазурью в пределах одного цвета разного тона.. Красота некоторых 

керамических объектов Отрара  заключаются в  сдержанной,  лаконичной  и 

художественной выразительности формы и гармоничной  согласованности всех 

составляющих её  элементов.                                                    

Дискуссия. Конвергенция культурных явлений в  исламской керамике на обширных 

территориях  были обусловлены выработанным изобразительным каноном, который 

предписывал избегать антропоморфных изображений. Этого запрета  придерживались в 

искусстве керамики, в  экстерьерах и интерьерах культовых сооружений, где  усилия 

художников  были направлены на совершенствование орнамента. Исключением являлись 

художники- миниатюристы- в творчестве которых основу составляли сюжетные 

композиции, отражающие различные стороны жизни средневекового человека.  В 

исламской традиционной керамике антропоморфные изображения можно встретить на 

изделиях Ирака (эпоха Аббасидов VIII-X вв.) и Ирана ( эпоха Сельджуков XII-XIII вв.). 

Проникновение идей и стилистических приемов, характерных для исламской 

изобразительной  культуры,  близость форм и отдельных элементов между керамическими 

центрами среднеазиатских городов Шаша ( Ташкент), Тараза, Ферганы, Самарканда 

свидетельствуют о тесных экономических и культурных связях.  Этому также 

способствовали процессы ассимиляции этнических групп, перемещения, не по своей воле, 

ремесленников и художников по обширной территории халифата. « В  1258 году Багдад 

был занят внуком Чингисхана – Хулагуханом. На этом практически завершилось 
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завоевание Ирана и Ирака. Вместе с монголами в регионе появились китайские 

ремесленники и живописцы, которых монгольская армия возила с собой» [ 5. Стр.30 ]. « В 

1393 году Тимур завоевал Багдад и оттуда  в свою столицу Самарканд, которую хотел 

сделать средоточием культуры Востока, привез двух художников книжного искусства- 

Абдулхая Муссавира и Устада Шамсиддина» [5. Стр. 37].  Естественно, что  сложивщиеся 

мастера и художники привносили свои стилевые особенности в устоявщуюся традицию 

локальных центров керамики. Компаративный анализ керамических изделий других 

регионов  этого периода, позволяет характеризовать сложившуюся традицию 

использования в качестве декорирования преобладание  геометрических,  растительных и, 

редко зооморфных мотивов. 

       

 
 

Рисунок 2. Блюдо ХI-ХІI вв подглазурная роспись.[2  стр.123] 

 

 Представленное на рисунке 2 блюдо ХI-ХІI вв. редкое для Отрара по содержанию и 

очень необычное по своему композиционному решению. Доминируют крупное  

изображение птицы, занимающей всю центральную часть блюда. Птица изображена в 

профиль, что отчетливо выражает ее форму и пропорции. Крупное однотоновое силуэтное  

пятно внутри проработано линией, подчеркивающей основные элементы, 

характеризующие  особенности птицы. Такой лаконичный  изобразительный прием 

подчеркивает целостность и привлекает внимание. Необычно решены растительные 

мотивы вокруг главного элемента. Четкий контур обрамляет асимметричную, не 

геометрическую форму, внутри которой гибкой и живой линией изображен растительный 

элемент.Чтобы выделить  эти элементы  без использования дополнительного цвета,  внутри 

и вокруг него, фон покрыт точечным растром. По сохранившимся трем фрагментам можно 

визуально представить внешнюю форму растительного  орнамента. В качестве 

изобразительных средств использованы линия, пятно и точка.  

Отрарские гончары и художники применяли мотивы, которые заимствовали, 

интерпретировали, но не копировали достижения соседних школ. Керамические образцы  

Отрара конгениальны, но не тождественны изделиям гончарных центров региона. Для 

отрарских мастеров характерно композиционное разнообразие средств гармонизации и 

технических приемов, подглазурная роспись, монохромная колористическая гамма, 

минимальный цветовой контраст, лаконизм, взаимодействие формы и функции. 

Заключение. Обусловленные уровнем развития общества ремесленники, гончары и 

представители прикладного искусства древнего города Отрар изготавливали 

всевозможную утварь для потребностей человека.  В результате длительной и кропотливой  
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работе  археологов были обнаружены  аутентичные  изделия из стекла, бронзы, керамики,  

ювелирные украшения, монеты, что свидетельствует о формировании средневековой 

городской культуры Отрара- одного из древних городов Казахстана. Диапазон керамики 

отличается большим разнообразием форм и композиционных приемов гармонизации  

наружного и внутреннего замкнутого пространства, нанесением элементов и цветовым 

решением ангобами и глазурями.  

Значительный урон региону был нанесен в 1219-1220 гг. монгольским нашествием. 

Прерванное трагическими событиями гончарное производство и естественное культурное 

развитие возрождается к середине 13 века. С установлением порядка и устройства новой 

жизненной реальности, ремесленники и художники Отрара,  способные вносить 

коррективы в сложивщийся процесс культурных явлений, под воздействием 

проникновения тенденций и взаимодействия с другими керамическими центрами региона 

возобновили производство и, преодолевая локальную замкнутость реализовывали  свой 

творческий потенциал вплоть до XVIII века. 

Собранная коллекция, консервация городища, включение памятников Отрарского 

оазиса  в предварительный список  Всемирного наследия ЮНЕСКО, продолжающиеся 

раскопки,  изучение и  исследования аутентичных  артефактов окажет принципиальное 

воздействие  на развитие художественной культуры независимого Казахстана. 

Список использованной литературы 

1. Байпаков К.М., Авизова А.К.  Тамгообразные знаки на керамике с памятников 

отрарского оазиса до арабской эпохи // Поволжская археология. № 3 (21) 2017. Изд. «ФЭН» 

Казань. Татарстан. 363 стр.- статья из журнала 

2. Байпаков К.Б., Ерзакович Л.Б.   Керамика средневекового Отрата. – Изд. « 

Онер».-Алма- Ата. 1991 г. 211 стр. 

3. Байпаков К.М. Древний и средневековый Отрар // Отырар, № 1, 2012 г. 107 стр.- 

статья из журнала 

4. Акишев К.А.  Археология Казахстана. Основные направления и итоги  // 

Советская археология. № 1, 1978 г. Изд. « Наука». Москва. 316 стр.- статья из журнала 

5. Сулейменова Ф.   Миниатюра Востока  //  Наше наследие. № 5 (23) 1991. Изд. « 

Искусство» Москва. 160 стр. – статья из журнала 

 

 

 

ҰМЫТ БОЛҒАН, ТЕРІДЕН ЖАСАЛҒАН ҰЛТТЫҚ ЖАСТАР КИІМІ –

«ТАЙЖАҚЫ» ТУРАЛЫ 

 

Әбдраш Б.В. - магистрантка, Айтуленова Қ.Т. - т.ғ.д доцент 

Алматы  Гуманитарлық -экономикалық университеті,  Алматы, Қазақстан 

 е-mail:askarova.balu@list.ru  

 

Андатпа. Мақалада тайжақы анықтамасы, қазақтын теріден жасалған ұлттық 

киімдерді дамыту, солардын бірітайжақы сипатталған. Сондай-ақ, өнім брендін құру 

және қалыптастыру және оны нарықта жылжыту үшін кезеңдері  қарастырылады. 

Түйінді сөздер:тайжақы, тон, ішік, теріден жасалған киімдер 

 

Қазақ халқының тұрмыс-салт, әлеуметтік өмірінде қол өнері көне заман тарихымен 

бірге дамып, біте қайнасып келе жатқан бай қазына. Ерте заманнан күні бүгінге дейін өзінің 

қадір-қасиетін жоймай, қол өнерінің озық үлгісі ретінде ғана емес, әрі ыңғайлылығымен 

пайдаланудан қалмай келе жатқан қазақтың теріден жасалған ұлттық киімдері де аз емес. 

Солардың неғүрлым көп тараған бірнеше түрі: 

Бөрік - қазақтың ертеден қалыптасқан ұлттық бас киімі. Оны бағалы аң терісінен 

және төлдің елтірісінен тігеді.(1-сурет) 



462 
 

 

 
1-сурет. Бөрік 

Күрте — жеңіл, жеңсіз киім. Тері күрте тігу үшін суыр, борсық, қарсақ, түлкі сияқты 

аңдардың және қозы мен лақтың терілері, кейде тіпті қойдың терісі де қолданылады. 

Тері қолғап - қойдың боялған терісінен тігіледі. Тері қолғаптың ең байырғы түрінің 

бірі — биялай. Ол түйенің мойнақ терісінен, бүғы, бұлан секілді аңдардың, өгіздің қалың 

мойын терісінен тігіледі. 

Малақай (құлақшын) - ерлердің салқында киетін бас киімі. Оны құндыз бұлғын, 

сусар, жанат, түлкі, қарсақ, суыр т.б. аңдар мен құлын, бұзау, қозы мен лақ терілерінен 

тігеді.(2-сурет) 

 
2-сурет. Құлақшын 

Мәсі - әрі жеңіл, әрі жұмсақ аяқ киім. Мәсіні былғарыдан шегіреннен тігеді. Көбінесе 

мәсінің қонышы астарланып көмкеріледі. Ал ұлтаны жалаң қабат болады. Ол тарамыспен 

ішкі жағынан жөрмеп немесе жора шаншып өбестіре тігу арқылы ұлтарылады. Етікші мәсі 

тіккенде ең алдымен мәсінін басын, қонышын жұқа былғарыдан пішіп алады. Күнделікті 

тұрмыста киюге өте қолайлы болғандықтан аяқ-киімнің бұл түріне деген сұраныс жылдан-

жылға көбейе түсуде.(3-сурет) 

 
3-сурет.  
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Саптама етік - ішіне киізден астар салып, былғарыдан тігілетін жылы аяқ киім. Ол 

негізінен қыс бойы далада жұмыс істейтін малшыларға, механизаторларға, аңшыларға 

қолайлы. Саптама етік жылқы, сиыр терілерінен иленген былғарыдан тігіледі. Оның өкшесі 

аласа, қонышы тізені жауып тұрарлықтай ұзын болады. 

Тонды көбіне қойдың, ешкінің, бұзаудың және құлынның терісінен тігеді. Үй 

тұрмысы жағдайында тондық тері жасау үшін оны ең алдымен шел майынан арылтады. 

Одан соң оны күбіге салып не ашық күйіндс илейді. Терінің иі әбден қанған кезде жүн 

жағын жуып тазартады да, бахтарма бетіндегі идің қалдығын шелмен қоса қырып тастайды. 

Осыдан кейін оны уқалап жұмсартады. Қой мен ешкінің терісінен тон тіккенде терінің жүні 

және тігісі ішіне қарайды, ал сыртқы  бсті қарағайдың қабығы және рауғаштың иіне 

боялады. Тонның қазақ даласында таралған негізгі екі түрі - үлгісі болған. Оның бірі — тік 

тон, екіншісі бүрме тон.(4-сурет) 

 
4-сурет. 

Тонның ең қымбаты - "қамқа тон". Бұл тон екі түрлі жолмен тігіледі. Оның бірі қамқа 

деп аталатын жылтыр қара жүнді аңның терісінен түгін сыртына қаратып тігеді, ал екіншісі 

алтын, күміс жіптерден (зерде) тоқылған маталардан тігіледі. 

Ішікті елтіріден, сеңсеңнен, әртүрлі аң терілерінен тігсді, сырты матамен 

тысталады. Ішік тігілетін терінің түріне қарай: елтірі ішік, сеңсең ішік, қасқыр ішік, түлкі 

ішік, пұшпақ ішік т.б. деп аталады. Ішік тігетін теріні шел майынан, көк етінен арылтып 

алған соң ашыған айран жағып илейді. Теріні әбден иі қанғанда ирек ағашпен қарып, 

қолмен уқалап, керіп-созып жұмсартады. Ішікті жөрмеп тігеді және тігістерінің бәрі терінің 

тақыр жағына қарайды. 

Қасқыр ішікке қасқыр не түлкі терісінен, сеңсең ішікке елтіріден басқа түрлеріне 

құндыз не бұлғын терісінен жаға салынады. Әйелдер мен бойжеткендер киетін ішіктер өте 

сәнді тігіледі. Олардың өңіріне, жеңінің аузына, етегіне айналдыра құндыздан, сусардан 

жұрын ұстайды. 

Дегенмен ұмыт бола бастаған киімдер түрі де аз емес, тек олардың аттары ғана 

кейбір әдебиеттерде айтылып сақталған. Солардын біріне тайжақыны жатқызуға болады. 

Оның себебі киімге қолданылатын құлын терісін өңдеудін ерекшелігінде. Кезінде құлын 

терісін уй жағдайында халықтық технология арқылы түкті жабынын жалымен бірге өңдеп 

сыртына шығарған. Құлынның терісінен тігілетін тонды тайжақы деп атаған. Тайжақының 

тігісі ішіне қарағанымен, терінің жүні сыртына қарайды. Ол сәнді болу үшін, құлынның 

жалын тонның арқасына, екі жеңнің үстіне келтіріп тігеді. Оған астар салынбайды.Бұл 

мақаланың мақсаты ғылыми негізде тайжақыны теріден тігілген қазақтын ұлттық киімі 

ретінде жаңартып, практикалық тұрғыда қоладану, жастардың ұлттық киім ассортиментін 

көбейту. 

Бұл мақсатқа жету үшін киімге қолданылатын материал ретінде -құлын терісінің 

топографиялық ерекшеліктерін ескеру; 

- киімдік материал ретінде өңдеу жолдарын зерттеу; 
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-табиғи құлын терісін конструкциялау ерекшеліктерін ескеру; 

-тігу технологиясын зерттеу. 

Құлын терісінің топографиялық ерекшеліктері  

Құлын терісінің топографиясы мына суретте көрсетілген.(5-сурет) 

 

 
 

5-сурет. Құлын терісінің топографиясы 

Киімдік материал дайындау үшін суретте көрсетілгендей терінің алдынғы жағы 

пайдаланылады. Сауыры қалын болғандықтан басқа мақсатқа(аяқ киім) жұмсалады. Құлын 

терісінің ерекшелігі жалы болады, ол өңдеу кезінде сақталынады. Киімдік терінің 

қалындығы 1,2мм аспауы тиіс. 

 Құлын терісін өндеу жолдары: жібіту, щелін алу, күлдеу процессі 

жүргізілмейді себебі жалды, түкті жабынды сақтап қалу керек. Ұзартылған пикель әдісі,  

илеу, бояу, майлау және әрлеу әдістері мех жасаумен ұқсас келеді. 

Табиғи құлын терісін конструкциялау ерекшеліктерін ескеру 

Тайжақының тігісі ішіне қарауы тиіс.Құлын терісінің жүні сыртына қарайды. Ол 

сәнді болу үшін, құлынның жалын тонның арқасына, екі жеңнің үстіне келтіреді. Оған астар 

салынбайды.Құлын терісінен тайжақыны(мех) модельдеу және жобалау ерекшеліктері 

түкті жабынымен жалын жобалау, модельдеу және дизайн процестерін қамтиды. 

Конструкциялау кезінде жал мен түкті жабын бағыты ескеріледі, атап айтқанда жал 

негіз  жіп ретінде төмен қарай бағытталады, омыртқа сызығының бойымен жалдың бағыты 

алынады.Тайжақыны модельдеу үшін қолданылатын үлгілерді әзірлеуден тұрады. Тайжақы 

үлгілерін модельдеу процесі мынадай бөліктерден тұрады: алдынғы бой- 2 бөлік, артқы 

бой- 1 бөлік,жең- 2 бөлік, тік жаға- 1 бөлік.(6-сурет) 
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6-сурет.Техникалық эскиз 

Тігу ерекшеліктері 

Арнайы мех тігетін машинкалар  қолданылуы тиіс. 

Мақалада тайжақыны қалай өңдеу керек екенің қарастырылды. Құлын терісінін 

топографиясы.Бұл табиғи құлын терісін конструкциялау ерекшеліктерін, тігу 

ерекшеліктерін қарастырылады.  

Мақалаға пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Мадиев У.К., Айтуленова К.Т. Былғары және тері технологиясы оқулық̸ - 

Астана:Фолиант, 2010 

2. Асанова А., Айдынбекова Ж., Нұрпейсова С. Киімді конструкциялау: Оқулық. – 

Астана: Фолиант, 2008-168б. 

3. Асанова С.Ж. Ұлттық киімдерді жобалау  және тігу технологиясы: Оқулық. – 

Астана: Фолиант, 2008-120б 

4.     https://syr-media.kz/tanym/6652-ltty-ner-ltty-kim.html  

 

 

 

КӨКПАРШЫЛАР КИІМІН ҚАУІПСІЗДІК ТҰРҒЫСЫНДА ЖЕТІЛДІРУ 

 

 Жайгұлова М.С. - магистрант, Айтуленова Қ.Т. - т.ғ.к., доцент. 

«Сымбат» Дизайн және ТехнологияИнституты, АГЭУ, Алматы, Қазақстан 

 e-mail: jaigulova@mail.ru 

 

Біздің Республикамызда экономикалық, әлеуметтік және мәдени қайта құрулар 

негізінде дене шынықтыру мен спорт жеке тұлғаның жан-жақты дамуының маңызды 

факторына айналды. 

Қазақстандық жастардың жалпы ер жігіттердің жүйелі түрде дене шынықтырумен 

және спортпен айналысу құқығы Қазақстанның жаңа конституциясында заңды түрде 

бекітілген. 

«Дене шынықтыру мен спорттың бұқаралық сипатын одан әрі арттыру туралы» 

құжаттар қабылдануда, онда басқа міндеттермен қатар дене шынықтыру мен спортты 

дамытудың аса маңызды бағыттары бойынша ғылыми зерттеулер деңгейін арттыру 

қажеттігі де көрсетілген. Жастардың бойында күш-қуат, ептілік пен төзімділіті дамытуға, 

ерлікке, батылдық қасиеттерге тәрбиелеуге ықпал ететін ұлттық спорт ойындарының бір 

түрі-көкпар. 

Мыңдаған жылдар бойы көшпелілер көкпар ойнау арқылы, ер-жүрек жауынгер және 

виртуоз шабандоз ретіндегі шеберліктерін шыңдады. Зороастризм дәуірінен бері белгілі 

mailto:jaigulova@mail.ru
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бұл көне ат ойыны тек қазақтар арасында ғана емес, қырғыздар, тәжіктер, өзбектер және 

Орталық Азияның басқада халықтары арасында танымал. 

«Көкпар» ойынының қазақша атауы ортақ түркілердің «көк бору» – боз қасқырдан 

(қаз. Көкбөрі) шыққан. Аңыздардың біріне сәйкес, қасқырлар қойды көтеріп, басын 

қасқырдың күшіктеріне апарып, онымен ойнайды. Халық оны төл ойыны (қасқыр) деп атай 

бастады, бірте-бірте «көк-бөрү» деген атау пайда болды. 

Көкпар – бәйге, күрес және ойынның симбиозы Шабандоздар ешкінің өлексесі үшін 

күресіп, ешкінің ұшасын иеленуі керек, онымен шартты жерге, мысалы, келесі ауылға 

бірнеше шақырым жерге жетуі керек, содан кейін қарсыластар күресуге құқылы емес.Ал 

қазіргі кезде ұшаны ұстап алып, оны қарсылас команданың «қазандық» қақпасына 

лақтыруы керек (2 сурет).  

Көкпар ойнаудың ережелері қарапайым. Шабандоздар екі топқа бөлініп, ешкінің 

етін алу үшін күреседі. Бұған дейін бір ауылдан шыққан жерлестер қарсыластарын тізе 

бүктіріп, жүлдені өз ауылдарына апаратын. Қазіргі нұсқада ойыншылардың мақсаты – 

ұшаны ұстап, қарсылас команданың «қазандық» қақпасына лақтыру. Әр командада 12 адам 

(1 сурет), әр жақтан төрт ойыншы шығады, ойын барысында шабандоздар бірін-бірі 

ауыстырады. Өйткені, шабандозға да, атқа да бірнеше минутқа төтеп беру қиын.Көкпарда 

тек ешкінің етін пайдаланады, өйткені ол ерекше күшке ие және ойынға қатысушылар оны 

әртүрлі бағытта тартса да, күйзеліске төтеп береді. [6] 

 

 
1 сурет 2 сурет  

 

Қазақ халқында ер-жігіттер арасында көкпарға деген құштарлық ешқашан басылған 

емес. Көкпар ойнауға тиым салынған кеңес заманында да шарасыз дүлдүлдер ата-баба 

дәстүрін қастерлеу үшін далаға жасырын түрде көкпар шабуға аттанған. Кокпар жай ғана 

ойын-сауық емес. Ол ер адамның жауынгерлік рухын шыңдап, оның бойында байсалдылық, 

адалдық, әрине физикалық дағдыларға да тәрбиелейді. Жастар ат үстінде күресу, оларды 

нағыз дерлік ұрыстың экстремальды жағдайында жылдар бойы басқару тәжірибесіне ие 

болды. 

Көкпарды көбінесе күрес, регби және атқа мінудің симбиозы деп те атайды. Онда 

футбол элементтері де бар. Жыл сайын бұл ойынның жанкүйерлері артып келеді. 

Көкпардан тұңғыш ресми Қазақстан чемпионаты 2001 жылы ұйымдастырылды. Содан бері 

турнир жыл сайын өткізіліп келеді. Сонымен қатар, көкпар Қазақстандағы барлық 

халықтық ауыл мерекелерінің айнымас атрибуты болып қала береді. Ал соңғы жылдары 

бұл ойын қайта түлеп, халықаралық спорт түріне айналып, әлемдік аренаға шықты. 

Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына АҚШ, Моңғолия, Қытай, Қазақстан, Ресей, 

Өзбекстан, Тәжікстан, Ауғанстан, Түркия және басқа елдердің командалары қатысуда. 

Жастар ат үстінде күресу, оларды нағыз дерлік ұрыстың экстремалды жағдайында 

басқару тәжірибесіне ие болды(4 сурет). Ойында футбол немесе хоккей элементтері болса 

да, физикалық белсенділік тұрғысынан олар анық жеңіледі. 

Көкпар ойынының ережелері жыл сайын толықтырылып, жетілдіріліп отырады. 

Әзірлеушілердің негізгі мақсаты - ойын кезінде ойыншылар мен аттардың жарақат алу 

санын азайту. Сонымен қатар, бригадада дәрігер, мал дәрігері және бригада өкілі болуы 
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керек. Барлық спортшылар жарысқа дейін көп уақыт бұрын міндетті медициналық 

тексеруден өтеді. Команданың әрбір мүшесі медициналық кітапша алады, ол медициналық 

тексеруден өтеді, бұл алаңға шықпас бұрын ауруларды немесе ескі жарақаттарды анықтау 

үшін жасалады. 

Көкпар ойынының ерекшелігі, көкпаршыларға жас шектеуіне және адам салмағына 

шектеу қойылмайды, денсаулығы жараса, зейнеткерлік жастағы (3 сурет) ер адам да 

командада жастармен бірге ойнай алады.  

 

 
3  сурет                                                        4 сурет 

 

Орталық Азия мемлекеттері тәуелсіздік алғаннан кейін оларда көне ойынның 

жаңғыруы тезірек басталды. Соның нәтижесінде Халықаралық спорт федерациясы 

құрылып, оның құрамына облыс республикаларымен қатар Қытай, Пәкістан, Түркия, тіпті 

Францияның өкілдері де кірді. Көкпар, қақпары, шабандоздардың ешкінің етін таластыруы, 

Орта Азия, Қазақстан, Ауғанстан халықтары арасында кең тараған ат ойындарының бірі. 

Ұлттық спорт түрлері бойынша алдағы жоспарларда көкпарды олимпиадалық спорт 

түрлерінің қатарына қосу бар. 

Мақаланың өзектілігіне осы уақытқа дейінгі көкпарға қолданылып келген 

киімдердің барлығы, оның материалына, тігістердің мықтылығына негізделген. [5] 

Көкпар ойыны ат үстінде жүргізілетін болғандықтан, жарақат алу қауіпі зор: мысалы 

басынан, иығынан, аяғынан, тізесінен және көкпар ойыны экстремальді жағдайда өтетін 

болғандықтан, көкпаршының денсаулығына киімнің қауіпсіздігі өзекті мәселелердің бірі. 

Сонымен қатар көкпар ойынының ерекшелігі, көкпаршының жас айырмашылығына және 

салмағына қарамауында. Олардың ішінде бір ойында кәнігі көкпаршылармен қатар, 

жаңадан үйреніп жүрген жастарда болуы мүмкін. Осы тұрғыда жарақат алған кезде 

тәжірибесіз ойыншыға  (бас, аяқ-тізе, қол-бұғана, кеуде) қауіпсіз жағдай туғызу өзекті 

болып табылады, себебі денсаулығы көтерген барлық ойыншы қатыса алады, жас, салмақ 

ерекшелігі жоқ. 

Осы тұрғыда 

-Көкпаршының басын жарақаттан сақтандыру мақсатында қорғаныш бас киім 

үлгісін дайындау;[1] 

Техникалық эскиз 
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Бас киімді құрастыруға қолданылатын негізгі өлшемдер:[2] 

1-бас айналымы; 

2-бас ұзындығы; 

-Көкпаршының кеудесіне қорғаныш киімін дайындау;[4] 

 

                                                   Техникалық эскиз 

 
Кеудешені  құрастыруға қолданылатын негізгі өлшемдер: 

1-кеуде айналымы; 

2-Арқаның белге дейінгі ұзындығы; 

3-иық ені; 

-Көкпаршының тізесіне қорғаныш киімдерін дайындау; 

            Тізе қорғаныс бұйымын құрастыруға қолданылатын негізгі өлшемдер: 

1-тізе айналымы; 

2-бұйым ұзындығы; 

-Қорғаныш қасиеттеріне қойылатын талаптарға сай материалдарды іріктеу; 

 

 
  Тоқылмаған текстиль материал          Велькро                             Поролон  
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Кез келген көкпаршының басына тура болуы үшін фурнитура ретінде велкро 

таңдалды. Оның артықшылығы түйме немесе ілмек сияқты денеге батпайды, және әр түрлі 

өлшемге реттеуге ыңғайлы(улкейтуге немесе кішірейтуге).[3] 

Тоқылмаған текстиль материал-қорғаныш киімдеріне (бас киіміне, кеудешеге және 

тізе қапқа) қолданылады. 

Поролон-жарақат кезінде оның салдарын азайту (амортизация) мақсатында 

қолданылады.  

Көкпар тарту барысында көкпаршылардың жарақат алуы басынан, 

кеудесінен,тізесінен зақымдануы жиі кездеседі, себебі көкпар ойыны ат үстінде жүретін 

болғандықтан қауіпті ойын.Бұл мақала көкпар ұлттық ойынына киетін киімнің қауіпсіздік 

қасиетін арттыру қарастырылған. 
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Знания о существующих способах формообразования корсетных изделий прежде 

всего базируются на историческом опыте их проектирования, информации о создаваемых 

ранее формах изделий и данных о существующих приемах их конструирования. 

Понятие «корсет» произошло от французского слова «corps», что означает «тело». 

Что и обусловило модификацию его формы в соответствии с историческими изменениями 

идеала женской фигуры благодаря присущей этому виду одежды способности изменять 

впечатление от размера груди и талии. В различные периоды корсет мог приподнимать 

грудь или делать ее плоской, подчеркивать линию талии или скрывать ее, иногда полностью 

нарушая естественный силуэт фигуры. 

Прообразом корсета стала шнуровка, стягивающая верх платья и подчеркивающая 

формы фигуры, которая была представлена на картинахантичного периода в изображениях 

одежды с кожаными поясами, подчеркивающими грудь и талию под хитонами или 

туниками [1]. 

Из шерстяной ткани или мягкой кожи изготавливали ленты и строфионы, основной 

функцией которых являлось визуальное уменьшение женской груди в соответствии с 

эстетическими предпочтениями того времени. Использование подобных повязок стало 
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римской традицией, позволяющей отражать социальные различия и изменения моды и 

просуществовавшей до XII века. 

Хотя на современном этапе корсет считается частью дамского гардероба, в XI веке 

во Франции корсет появился как элемент мужской одежды и для воинов, и для королей. 

Корсеты изготавливались из кожи или металла, закрывали все туловище от шеи до верхней 

половины бедра в виде панциря, используемого как броня воинами и называемого «колет» 

(рис. 1.1). 

 
 

Рисунок 1.1- Мужской корсет XI века во Франции 

 

Корсеты в эпоху Средневековья носили представители обоих полов - и мужчины, и 

женщины. При этом назначение корсетов изменилось от сокрытия недостатков фигур к их 

исправлению за счет стальных и деревянных пластинок, вшитых в одежду [2]. 

В средние века в Испании была создана одна из наиболее популярных моделей 

корсетов, называемая «испанским корсетом», который справедливо считается 

современными врачами орудием пытки. В боковые части корсета этой модели были 

вставлены шарниры, а по всему корпусу располагались круглые отверстия для доступа 

воздуха к телу. Когда корсет стягивали, края дырочек болезненно врезались в тело. Корсеты 

изготавливались из кожи и металлических и деревянных брусьев, применяемых для 

устойчивости и твердости. Поэтому при стягивании такого изделия в области талии могли 

провоцироваться нарушение кровообращения и заболевания внутренних органов из-за их 

сдавливания узким корсетом, что приносило вред всему организму в целом. 

В эпоху Возрождения мужской корсет стали делать из ажурного железа, и он 

становился все более узким. Благодаря применению корсетов французские дамы 

стремились достичь обхвата талии около 40 см, что отрицательно влияло на здоровье 

женщин. Французская мода требовала максимально открытой демонстрации женской груди 

за счет особенно низкой линии корсажа. При украшении корсетов перьями, кружевом и 

вышивками они могли служить в качестве верхней одежды [2]. 

Как самостоятельная часть одежды корсет появился в XIV веке в бургундской моде, 

которая более смело подчеркивала формы фигуры. Классический корсет в современном 

понимании был создан в Италии в XVI веке и представлял собой сложную конструкцию из 

металла, дерева, слоновой кости и китового уса, с помощью которой представители 

дворянства обоих полов пытались выглядеть стройнее (рис. 1.2). Екатериной Медичи был 

введен первый стандарт обхвата талии - 13 дюймов (33,02 см). 
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Рисунок 1.2 - Классический итальянский корсет XVI века 

 

С начала XVII века во Франции корсеты было запрещено носить всем, кроме дворян, 

так как этот вид одежды стал определять социальный статус носителя (рис. 1.3). Кроме того, 

зауженная конструкция корсетов не позволяла выполнять в нем физическую работу. 

 

 
 

Рисунок 1.3- Корсет XVII века во Франции 

 

В XVIII веке европейская мода требовала от конструкции женских корсетов 

формирования узкой талии, открытости и приподнятости женской груди (рис. 1.4). Корсет 

шнуровали декоративно спереди и функционально сзади. Искусством многометровой 

шнуровки владели только камеристки, и самостоятельно затянуть такой корсет было 

практически невозможно, поэтому корсет в XVIII веке отражал более пуританские 

тенденции в европейской моде и служил задаче сдерживания нравов. В это время в Европе 

эталоном красоты стала идеальная осанка, которой способствовали корсеты не из железных 

планок, а из китового уса, позволяющего добиться большего облегания фигуры [3]. 

К концу XVIII века эстетические требования в одежде доходили до абсурда из-за 

необходимости особой утянутости женской фигуры. Корсеты одевались девочкам с семи 

лет, к шестнадцати годам заменялись на жесткие модели, которые носились круглосуточно, 

даже спать приходилось вспециальных ночных корсетах. Использование жестких корсетов 

в период беременности имело отрицательные последствия для здоровья женщин и 

младенцев из-за возможного смещения органов и деформации ребер, что не способствовало 

укреплению семейной жизни [1]. 
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Рисунок 1.4 - Корсет XVIII века в Европе 

 

Французская революция конца XVIII века вернула моду к идеалам античности. В 

покрое платьев линия талии стала находиться настолько высоко, чтобы служить 

естественной поддержкой для груди. Корсет представлял собой пояс с бретелями 

древнегреческого образца, который носили под грудью. Подобные модели можно считать 

прототипами современных бюстгальтеров. Впоследствии наличие в них китового уса 

позволило отказаться от бретелей [4]. 

В 1810 г. снова появились корсеты, охватывающие верхнюю и нижнюю части тела, 

хотя в обиходе использовалась одежда свободного покроя с высоко поднятой линией талии, 

поэтому и не было необходимости в создании прилегающего силуэта. В этот период 

отсутствовали причины для применения корсета. Линия талии в платьях стала постепенно 

опускаться и к 1825 г. заняла свое естественное положение. 

В XIX веке корсет в мужской одежде был особенно популярен у полных или сутулых 

мужчин, так как скрывал недостатки фигуры. 

В девяностых годах XIX века благодаря тугой шнуровке корсетов женские фигуры 

снова стали напоминать песочные часы (рис. 1.5) [5]. 
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Рисунок 1.5 - Корсеты XIX века 

 

Так как женская одежда XIX столетия имела каркас из кринолина или турнюра, 

феминистками была начата борьба за реформу женского платья и против использования 

вредных для здоровья корсетов. Развитие медицины и участие женщин в общественной 

деятельности обусловили протест в адрес костюма, моделирующего форму фигуры.  

В начале XX века корсет вышел из моды, а популярность приобрели брюки и 

свободные блузы. 

В 50-е годы на смену военному аскетизму в мировой моде пришел новый элегантный 

стиль Кристиана Диора «NewLook», возродивший идеальный силуэт, достижимый только 

с помощью корсета (рис. 1.6). Талия утягивалась корсетом до 50 см на фоне узкого и 

прилегающего лифа. 

 

 
 

Рисунок 1.6 - Корсеты «NewLook» К. Диора 
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В этот период были разработаны конструкции корсетов, способные поддерживать 

внутренние органы как медицинский бандаж, подчеркивать талию и грудь, формировать 

хорошую осанку, подтягивать бедра и живот, что дало возможность создавать новые 

модные силуэты. 

Современные корсетные изделия отличаются многообразием, и помимо бельевых 

изделий чаще всего выглядят либо как удлиненные бюстгальтеры, либо как эластичные 

детали со шнуровкой, необходимой для поднятия груди или фиксации талии. Более 

длинные модели, достигающие линии бедер, играют обычно декоративную роль. 

В XX веке изобретена «грация», представляющая собой функциональное белье, 

которое позволяет деликатно скорректировать форму груди, талии и бедер, приближая 

женскую фигуру к идеальной. Для изготовления граций применяются эластичные полотна, 

способные повторить анатомическую форму тела без излишнего давления, чтобы не 

затруднять дыхания и движений и обеспечить высокую гигроскопичность. Конструкция 

грации используется и при проектировании купальных костюмов, так она позволяет заузить 

талию, сгладить линию живота и бедер,приподнять грудь, что помогает исправить 

некоторые недостатки телосложения. К особенностям данной конструкции можно отнести 

специальную утягивающую подкладку, вшиваемую с внутренней стороны в области 

живота либо опоясывающую весь костюм, что обеспечивает необходимую поддержку 

фигуры. С увеличением размера купальника корректирующий эффект вставок усиливается, 

и расширяются бретели для поддержки груди. 

Современные корсетные изделия носят и в качестве белья под одеждой, и как 

самостоятельный элемент костюма. Корсеты со шнуровкой и завышенной спинкой могут 

иметь медицинское назначение и применяться для реабилитации больных остеохондрозом. 

Анализ современных тенденций моды показывает, что корсеты становятся все более 

актуальными с каждым годом. И это неудивительно, ведь именно корсеты на протяжении 

многих столетий были символом женственности. Возможно секрет их популярности в том, 

что корсеты способны приблизить любую фигуру к идеальной. 
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Аннотация. Мақалада дизайндағы негізгі стиль тенденциялары талданадып, 

алдағы жылдары жалғасатын үрдістер көрсетілген. Графикалық дизайнның негізгі даму 

сәттерін анықтау тұрғыдан алғанда иллюстрацияларды, типографияны, динамикалық 

градиенттерді, анимацияны қолдану қарастырылады.  

Түйін сөздер: графикалық дизайн, иллюстрациялар, веб-дизайн, интерфейс, 

типография, анимация. 

 

Аннотация.В статье проанализированы основные стилевые тенденции во дизайне

.  Отмечены направленности, какие сохранятся во кратчайшие года. Обнаружены основ

ные факторы во формировании графичного дизайна. Со данной места зрения осмотрено 

применение картинок, типографики, динамических градиентов, анимации. 

Ключевые слова: графикалық дизайн, иллюстрациялар, веб-дизайн, интерфейс, 

типография, анимация. 

 

Annotation. The article analyzes the main stylistic directions in design. The trends that 

will continue in the coming years are indicated. Identified key points in the development of graphic 

design. From this point of view, the use of illustrations, typography, dynamic gradients, and 

animation is considered. 

Keywords: graphic design, illustration, web design, interface, typography, animation. 

 

Веб-дизайнерлер мен алдыңғы қатарлы әзірлеушілер дизайн жобасының 

функционалды қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін нақты мәселелерді шешеді. 

Әзірлеушілердің веб-сайттарды құрудағы негізгі міндеті - пайдаланушының өніммен 

интерактивті әрекеттесуіне жоғары жауап беру жылдамдығы. Сапаны жоғалтпау және 

қабылдау процесінің тиімділігін сақтау маңызды. Өнімнің стилі мен фокусына сәйкес 

келетін көрнекі өнімділікті ескеру маңызды. Дизайнның бұл саласы бір орында тұрмайды, 

ол әртүрлі стильдік бағыттар бойынша үнемі дамып қана қоймайды, сонымен қатар дизайн 

құралдары мен аппараттық құралдарды жетілдіруді баса айту керек.  Ағымдағы дизайн 

тенденцияларын қадағалау және жаңартылған мониторинг веб-ресурстарды белсенді 

ұстауға көмектеседі. Бұл мақалада алдағы жылдардағы ең өзекті веб-дизайн трендтерінің 

талдауы қарастырылған.   

Веб-дизайн үнемі жаңартылып отырады, дизайнның кез келген саласы сияқты ол 

қазіргі даму тенденцияларына байланысты. Белгілі бір тенденциялар мен дизайн 

элементтері веб-ресурстардың кәсіби көрінісін қамтамасыз етеді, сонымен қатар 

пайдаланушының белсенділігін арттырады [2]. 2019 жылдың танымал трендтері келесі 

жылдарда да дами береді, мысалы: жүктеу жылдамдығы, мобильді дизайн, чат-боттар және 

SSL сертификаттары [1]. Жоғарыда келтірілген мысалдарға сүйене отырып, 2020 жылға 

арналған графикалық дизайнның бірнеше трендтерін қарастырайық: 3D тереңдігі және 

шынайылығы; монохромды; металл; абсурдты типография; эскиздік өнер; коллаж; 

схемалық иллюстрациялар; анимациялық изометрия; өткенге оралу; үлгі; минимализм; 

тегіс пішіндер; түсі (Cурет 1). 

mailto:aikooserikovna@gmail.com
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Сурет 1. Графикалық дизайндағы заманауй тендеенцтяның дамуының мысалдары. 

 

3D тереңдігі мен шынайылығы. Алынған мәліметтерге сүйене отырып, қазіргі 

заманғы технологиялар мен бағдарламалық қамтамасыз ету мүмкіндіктерінің арқасында үш 

өлшемді тренд 2019 жылы шарықтау шегіне жетті деп айта аламыз. Дегенмен, 2020 жылы 
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3D композиция графикалық дизайнда дамуын жалғастырады. Сәтті көрнекі әсер үшін 

көптеген дизайнерлер 3D композициясымен бірге екі өлшемді графиканы қосымша қолдана 

бастады (сурет 2). 

 
Сурет 2. Графикалық дизайндағы заманауй 3D тренді 

 

Монохромды. Соңғы уақытта графикалық және веб-дизайнерлердің суреттерге 

монохроматикалық түс әсерін қолдану үрдісі байқалды. Дегенмен, бұл үрдіс одан да 

жеңілдетілген нұсқаға айналды. Монохромды түсті фильтр фотосуреттерде немесе 

графикалық композицияның жеке элементтерінде кеңінен қолданылады [1]. Жылтыр 

металдар. Графикалық дизайнда металдық материалдарды пайдалану брендинг пен өнім 

дизайны үшін кең таралған (сурет 3). Әдетте, бұл үрдіс минималистік жалпы дизайнды 

талап етеді, өйткені басты назар металл эффектінің өзіне аударылады. Дегенмен, әсерді 

одан да әсерлі ету үшін брендинг мамандары бұл трендті визиткалар сияқты физикалық 

брендтік материалдарға арналған бедерлі гравюрамен біріктіреді. Абсурд типографиясы. 

Жаңашыл және заманауи композициялар жасау үшін дизайнерлер көбінесе типографиямен 

«ойнады». Көркем типография тұрғысынан назар аударту үшін мәтінді геометриялық 

пішіндермен және әдеттен тыс элементтермен безендіру көзделеді. 2019 жылы  макси 

типография трендімен үйлескенде, 2020 жылы  көркем типографиясы өте өзгеше және 

көздің жауын алатын болады. Жаңа тенденция логотиптерде, веб-ресурстарда және 

плакаттарда ауыр қаріптерді пайдалану болып табылады. Алдағы жылдағы типографияның 

негізгі тенденцияларының бірі - кескіндерді салу. Пішіндер екі өлшемді және тіпті үш 

өлшемді болуы мүмкін. Әрине, текшелер, баспалдақтар және т.б. сияқты сөздері бар 3D 

нысандары өте сәтті болды. Түрлі пішіндерді қолданатын типографиядағы мөлдірлік жаңа 

жылда өсуді жалғастыруда. Сөздердің бір-бірімен қабаттасатын бөлімдерін, «қос 

типографияны» және дизайн композициясының басқа элементтерін атап өтуге болады [4]. 
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       Сурет 3. Графикалық дизайндағы металл тренді 

   

Эскиз өнері. Эскиздік тренд анимация жағынан дамитынын атап өткен жөн. 2020 

жылдың  іске асыру стилі негізгі графикалық дизайн трендтеріне енді. Коллаж. Бұл 

жағдайда графикалық дизайнерлер композицияның негізгі тақырыбымен әрекеттесу 

арқылы фотосуреттерді иллюстрациялармен біріктіреді. Бұл иллюстрациялар суретті 

жандандыруға, композицияның табиғи және үйлесімді сезіміне жетуге көмектеседі. Бұл 

тенденция алдағы жылдардағы үлкен шығармашылық әлеуетті алдын ала айқындайтыны 

сөзсіз.  

Эскиздік иллюстрациялар. Әрине, графикалық дизайнда жеңілдетілген 

иллюстрацияларды қолдану тұтынушыға өнердің өзіне емес, сатып алатын нәрсесіне назар 

аударуға мүмкіндік береді. Бұл дизайн веб-беттің нақты бейнесін жасайды және оны 

тартымды етеді. Анимациялық изометрия.  2020 жылы қозғалыс  графикалық дизайнмен 

синоним болып табылады. Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, стандартты 

изометрияның динамикалық анимацияға айналатынын ескеру керек,  бұл сатып алушының 

қызығушылығын арттыруға және тартуға мүмкіндік береді. Өткенге оралу. Деректерді 

талдау және жүйелеу 50-ші жылдар заманауи дизайнерлер үшін үлкен шабыт көзі екенін 

байқаймыз. Графикалық дизайн заманауи технологияға бейімделіп,  винтаждық стильге 

оралады. Өткен заманауйдағы  суреттер қозғалып, дыбыстай бастайды (сурет 4).  

.  

 Сурет 4. Изометриялық дизайн. Белсенді қозғалыс сезімін береді. 
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Поттери.  Жаңа жылдың ең күтпеген жаңалығы - бұл паттерн. Ұзақ уақыт бойы 

графикалық дизайнның бұл түрі сұраныстың болмауына және минимализмнің гүлденуіне 

байланысты ұмытылған болатын. Дегенмен, бұл кезеңде иллюстрациялардағы текстуралар 

мен өрнектерге назар аудару айтарлықтай өсті [1]. 2020 жылы әртүрлі дизайнды бір кескінге 

біріктіру қалыпты жағдайға айналады. Дизайнерлер өрнекті кескіндерді өмірге тірілтіп, 

оларды қозғалыс күшіне енгізді. Тегіс пішіндер. Графикалық дизайн тенденцияларына 

сүйене отырып, сіз ағып жатқан пішіндерге қызығушылықтың артқанын көре аласыз. Өткір 

жиектердің болмауы әдеттен тыс жұмсақ пішіндерге қол жеткізуге көмектеседі, ал 

анимациялық дизайн оларды ағынды етеді. Бұл стиль болашақпен байланысты, ол 2020 

жылы көбірек дамиды деп күтілуде.  

Түс. 2020 жылдың түсі  «классикалық көк» деп  Pantone институты  атады [3]. Бұл 

түспен адамдарды  «жаңа дәуірге»   сенімділікпен, бейбітшілікпен және негізгі 

көрсеткішпен кіретінің ескере кету керек. Осылайша, графикалық дизайнды дамытудағы 

жалпы бағыт қосымша шындық пен анимациямен жұмысты жақсартуға бағытталған деп 

қорытындылауға болады.  Графикалық дизайнда винтаждық стиль мен паттерннің қайтып 

келуін атап өту керек. Графикалық дизайн тенденциялары өте әртүрлі және әсерлі деп айта 

аламыз. Жақын арада 3D анимациясы кеңейтіл  пайдаланып, өз мүмкіндіктерін кеңейтеді 

деп күтілуде.  
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Аннотация. В этой статье вы узнаете о том как влияет стрижка на мужской 

имидж и стиль. Что должна учитываться и как правильно выбирать стрижки, изучение 

общего образа и стиля. Выбор идеальной прически для вас, и как найти свою 

индивидуальность. 

 

Түйіндеме. Бұл мақалада сіз шаштың ерлер бейнесі мен стиліне қалай әсер ететіні 

туралы білесіз. Сізге жарасатын шашты дұрыс таңдау үшін қандай жағдайларды ескеру 

қажет, жалпы кескін мен стильді зерттеу. Сіз үшін мінсіз шашты таңдау, және сіздің 

даралығыңызды табу. 

 

Annotation. In this article you will learn about how a haircut affects a man's image and 

style. What should be taken into account and how to choose the right haircuts, the study of the 

general image and style. Choosing the perfect hairstyle for you, and how to find your personality. 

https://graphicmama.com/blog/graphic-design-trends-2020/
https://www.litres.ru/erik-shpikermann/o-shrifte-22198861/
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Правильная стрижка великолепно влияет на успех мужского имиджа.Особенно в 

частных коучинг элегантности всегда проводят много времени с  клиентами именно в 

поисках идеального прически для них. Кто-то с вьющимися волосами, кто-то с волнистыми 

волосами, кто-то с высоким лбом, короче говоря, это действительно отдельный мир, 

который нуждается в личной и тщательной работе, в соответствии с индивидуальными 

потребностями. 

Мужская стрижка-это не то, что вы можете решить за столом. Есть рекомендации о 

том чтобы понять, какая стрижка для вас подходит, но в то же время вы не можете 

отказаться от размышлений о личной ситуации каждого из нас. 

Тип профессии, окружающая среда которую вы посещаете, характер, стиль в 

одежде... все влияет на выбор правильной прически для мужчины. 

Независимо от того, любите ли вы короткие или длинные волосы или средней длины, 

стрижка для мужчин-один из ключевых аспектов, который следует учитывать, если вы 

хотите стать настоящим элегантным мужчиной. 

Помните, что женщины могут играть гораздо больше, чем мужчины, о цветах, длине, 

макияже, аксессуарах, одежде... обо всем, в общем. У мужчин, очень мало шансов 

различаться, поэтому те немногие виды оружия, которые есть, должны научиться 

использовать их в полной мере. 

Одним из таких видов оружия, является стрижка, которую вы решите носить. Очень 

часто, не достаточно, чтобы вы объяснили своему парикмахеру какую стрижку вы хотите: 

он будет очень хорош в своей работе. Он понимает, насколько одежда и прическа связаны 

между собой.Вы не можете выбрать прическу, не учитывая сначала ваш стиль одежды, ваш 

общий стиль, тип человека, которым вы являетесь, и тип работы, которую вы делаете. 

В моде нет “идеальных” мужских стрижек, и они не подходят для всех подряд.Их 

просто не существует. Не существуют аксессуары, которые подойдут для всех, потому что 

элегантность-это вопрос личности, и каждого отдельного элемента, что составляет ваш 

образ должен быть сокращен на заказ о вашей личности, о вашем характере, о вашей 

физической форме, на свой возраст и на условиях. 

Тем не менее, попытаемся собрать какое-то краткое руководство по идеальной 

мужской стрижке, надеясь, достаточно обобщить. Помните, что мужские стрижки 

представляют собой многогранный веер, и только тщательный анализ личности может 

позволить вам найти лучшую прическу для вас. Тем не менее,  также верно, что тенденция 

тоже существует: бритье и оттенки в последние годы приобретают все большее значение, 

пока не станут настоящей “модой”. 

На самом деле, трудно ошибаться в мужчинах, которые решили выбрать очень 

короткие стрижки,не трудно признать это, несмотря на то что короткая стрижка, любимый 

подавляющим большинством мужчин, не требует особого ухода и идеально подходит для 

напряженного образа жизни. Таким образом, помимо возраста и стилей, мужские короткие 

стрижки, похоже, являются вершиной, чтобы сохранить сдержанный шарм, с комфортом и 

с широкими возможностями стиля как показано на 2 рисунке. 
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Рисунок 2. Современная мужская короткая стрижка 

 

Первый выбор может только упасть на "классические" короткие стрижки. Это, 

другими словами, довольно нейтральные и трезвые стили, которые остаются короткими, но 

не получают слишком короткого бритья. Таким образом, вы получаете стрижку, который 

подходит практически всем вашим потребностям, но в то же время теряет некоторую 

индивидуальность (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Классическая мужская стрижка 

 

Я нахожу гораздо более интересным,стрижку - асимметричный.Этот выбор 

наиболее предпочтителен, особенно для молодых людей, которые хотят показать свое 

творчество через прическу, который, безусловно, не остается незамеченным. Конечно, с 

этим не нужно говорить вам, что если вы находитесь в определенном возрасте, эта стрижка 

не для вас. Надеюсь, вы сами это понимаете… 

В некоторых случаях асимметричные стрижки обогащаются рисунками и знаками 

различного характера.  

На жаргоне они называются sidecut и undercut, и это самые распространенные 

сокращения в настоящее время (и не только). На самом деле нет никаких причуд для этого 

типа стрижки: они шли много в начале двадцатого века, так же, как они шли много в 

пятидесятых годах. Подумайте о Джеймсе Дине или Grease, фильмах, установленных в 

пятидесятых и шестидесятых годах, и всей культуре рок-н-ролла и рокабилли (рис. 4). Во 

многих случаях мужчины носили длинные волосы спереди и назад зачесывали, в то время 

как по бокам они были короткими. 

 



482 
 

 
Рисунок 4. Актёр Джеймс Дин 

 

Эта мода сохранилась на протяжении десятилетий, через девяностые годы и до 

наших дней. В настоящее время боковое бритье стало гораздо более выраженным, особенно 

среди молодых людей, и вы часто видите вокруг боковых оттенков, которые переходят 

почти к коже. 

Если вы действительно считаете, что короткие волосы-это банальный мужской 

"стандарт", и это не подходит для вас, я хотел бы отметить некоторые положительные 

моменты. Короткие волосы не всегда-это уцененный и банальный выбор, ведь многое 

зависит и от лица, и от возраста.  

Главный страх-не нравиться, или еще – в более общем плане – не признание 

женского обаяния. 

Что касается волос, то мы все совершенно иррационально боимся совершать 

ошибки. И очень часто мы забываем, что волосы ... отрастают! Экспериментируйте, 

пробуйте, меняйте, возвращайтесь, повторите попытку, снова меняйте. Страх перед 

переменами закономерен. Каждое изменение, в том числе то, на ваш взгляд, должна на 

самом деле рассматриваться как положительный опыт, чтобы иметь дело с энтузиазмом и 

решимостью.  Подумайте о своей работе, клиентах, одежде и общем стиле. Ваш 

парикмахер этих вещей не знает-или, во всяком случае, не знает, как собрать все эти дюбели 

вместе.Конечно, идеальный способ сделать это - сначала найти свой стиль и улучшить свой 

общий имидж. Только после того, как вы найдете свою собственную элегантность, вы 

сможете понять, какая прическа подходит для вас. 

Чтобы сделать это, первое – и самое простое – что вы можете сделать, это выяснить, 

что такое мужская элегантность. Как только вы приобретете основы элегантности, вам 

будет легче выбрать идеальную прическу для вас.  

Просто внимательно посмотреть в зеркало. Посмотрите на черты лица и попробуйте 

представить себе свой образ с другой прической. Попробуйте сделать своего рода 

"ментальный коллаж", поместив на лицо другую прическу. Конечно, это будет просто "игра 

воображения", но это первый шаг к действительно пониманию того, что вам подходит, а 

что нет. 

Зрелый мужчина, хорошо одетый, ухоженный и успешный, будет отлично 

смотреться даже со средне-длинной стрижкой и седыми волосами, элегантно откинутыми 

назад. 

Есть мужчины с короткими волосами, совершенно неопрятными, неряшливыми, 

ужасными и плохо ухоженными, и мужчины с длинными волосами, чистыми и 

совершенными, совершенно безупречными. 

Все заключается в уходе за волосами и имиджем, и особенно в общем облике. Если 

вы научитесь одеваться определенным образом и заботиться о своем глобальном имидже, 

волосы будут только ластовицей среди других. 

Стрижка сама по себе не может определить всю вашу личность, потому что, тем не 

менее, вы найдете способ выразить свою личность через свой образ (и, следовательно, 

одежду, аксессуары, носимость, и внешний вид). 
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Выбор правильной мужской стрижки должен наступить только после тщательного 

изучения вашего общего образа и стиля, вашей личности, одним словом вашей 

элегантности. 

Пусть элегантность будет с вами! 
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СУРЕТ САЛУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Мизанбаев Р. - «Дизайн» кафедрасының доценті 

Кабетова Д.  - магистрант 

«Сымбат» дизайн және технология институты,  

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті, Алматы, Қазақстан 

 

Аңдатпа. "Сурет салудың маңыздылығы" - атты мақалада авторлар аталмыш 

мақаланың өзектілігіне, оның актуалды екендігіне оқырмандар назарын аударады. Бұл 

мақалада авторлар халық өнерін ( текемет, сырмақ, киіз басудағы беттеріндегі ою-

өрнектегі) т.б алға тарта отырып көне дәуірді қағаз бетіне сурет салмаса да өз 

тұрмыстарында осы өнерді қолдана білгендігін паш етеді. Демек қазақ халқы сонау көне 

дәуірден бастап сурет дүниесімен айналысқандығы деген сөз. Сонымен қатар сурет пәні 

кезіндегі натюрморт қойылымы, ондағы оқытушының методикалық іс-әрекеттері 

ғылыми түрде баяндалады. Авторлардың көп жылғы педагогтік іс-тәжірбиелерін ортаға 

сала отырып, сурет салудың маңыздылығын оның ішінде сурет өнері кез- келген өнер 

жанрларының фундаменті екендігіне баса назар аударады. Бұл жерде студент пен 

натюрморт нұсқасының ара-қашықтығы құрал- саймандар, нұсқаны қабылдау. Жалпы 

сурет салу процесіндегі құбылыстар айтылады. Психо-физиологиялық байланыстарды 

кесте арқылы студентке түсіндірулері жұмыс процесіндегі қызметті алты кезеңге бөліп 

әрқайсысын жіктеп түсінікті түрде бере білген. Сонымен қатар әр-бір түсініктемелерін 

ұғындыруларын көрнекті ғалымдар мен тәжербиелі атақты суретшілердің пікірлерін 

қоса отырып, мақаланың өміршіл екендігін айқындайды.  

Түйін сөздер:сурет, нобай, композиция, тұтас көру, тұтас бейнелеу, штрих,көлем. 

 

Кіріспе. Сурет - қазақ халқына көне дәуірден белгілі, және де өз тұрмыс- салтында 

сурет өнерін кеңінен қолдана білген. Соның бірі алаша тоқу, текемет, киіз басу, кілем тоқу, 

ер-тоқым соғу, т.с.с, үй тұрмыс заттарын безендіру деген секілді. Әр-түрлі ою өрнектер 

кескінін сала білген. Біз білеміз көне дәуірдегі адам бейнесін, портрет сала алмаған 

кездердің өзінде, күнделікті тіршілік саласында сурет өнерімен айналыса отырып қол 

үзбеген.  Осы күнге дейін сурет өнерінен арнайы білімі болмаса да ауылдық жерлерде 

әжелеріміз, қарт кісілер ұлттық өнер мен тығыз байланыста екендігін байқау қиын емес. 

Бұл деген сөз жоғарғыда айтылған ұлттық киімдер, тұрмыс қажеттілігіне байланысты 

заттарды көркемдеу, әрлеу, симметриялық ою-өрнектерді дәлме дәл келтіру бір жағынан 

этика-эстетикалық тұрғыдан мәлімет берсе, екінші жағынан ешбір де басқа ұлттарға 

ұқсамайтын суреттік нақыштау үлгісін ұсынған. 

Елбасымыздың "Ұлы даланың жеті қыры" мақаласында: «Біздің бабаларымыз әлі 

күнге дейін өзінің асқан көркемділігімен тамсандыратын аса жоғары деңгейдегі көркем 

дүниелер жасаған» (1,4б).     
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Көне мұражайларда, болмаса ертеректе баспадан шыққан ғылыми кітаптарда, 

мақалаларда ата-балаларымыздың қолданған тұрмыс заттары туралы бейне жазбалары біз 

қозғап отырған мәселенің актуалды екендігінің бір айғағы.  

Демек, қазақ елі сурет дүниесімен практикалық тұрғыда айналысуы сонау көне 

дәуірден басталған десек біз қателеспейміз. 

Негізгі бөлім. Адам баласы әрқашанда табиғатпен бірге, осы табиғаттағы 

құбылыстардың қоршаған ортамен тығыз байланыста болып отырады. Табиғат - ол ана. 

Сондықтан табиғаттан ылғи да үйрену үстіндеміз. Академик А.Сейдімбеков былай деп 

жазды: "С тех пор, как   возник мир, Мать -  природа никогда не подчинялась живому 

существу. Напротив, живое существо, полностью находилось в зависимости от Природы, 

подчинялось ей. Это аксиома⁴(2.547б) 

Сурет өнерін үйретуде табиғаттың әсері мол. Жарық-көлеңке әр-түрлі фондағы 

натюрморт денелерін көру, қабылдау, оны қағаз бетіне түсіруді меңгеру, олардың 

мінездемелеріне көңіл бөлу т.с.с табиғаттағы процесс.   

Бізді қоршаған орта, үй іші, көше, аула, адамдар, әр-түрлі көліктер, қала, бір сөзбен 

айтқанда - табиғаттағы бейнелер, бір-бірін қайталамайтын тіршіліктегі объектілер. 

Олардың түс нұсқасы, түрі, композициялық құрылымы, түр-түсі ерекше нұсқалар. Соның 

бірі қатарымыздағы тіршілік кешіп жүрген адамдар. Адамдардың талғам талабына 

байланысты әр-түрлі мамандықты таңдап жатады. Біреулері - дәрігер, инженер, ұстаз, 

құрылысшы, ұшқыш, бейнелеу саласы, суретші, дизайн т.б мыңдаған қоғамға пайдалы 

істермен айналысқысы келеді.  

Үлкен бейнелеу өнері жанры ішінде сурет салу пәні жүреді.  

Бейнелеу өнерінде оның ішінде сурет салу пәні бойынша жеке дара студентпен 

оқытушы тәжірбиелік оқыту процесін жүргізеді. Жалпылама мақсат салыну технологиясын 

айтуы қажет, дегенмен де студент жұмыс қағазының шетінен, оның білмей, түсінбей жатқан 

тұстарын көрсетуі, ұғындыруы қажет. Осы жерде Н.М.Сокольникова былай деп жазады: 

"Индивидуальная система каждого педагога должна быть построена в соответствии с 

общими задачами школы, целями и направлением развития изобразительного исскуства" 

(3.9б) 

Бұндай мәселе өнер оқытушысына тікелей байланысты әр-бір студентке қол-қабыс 

тигізе отырып оның өнер біліміне, практикалық қабілетіне, теориялық біліміне түрткі бола 

білуі қажет. Сонда ғана жеке студенттің өнерге деген көз-қарасын дамытумен қатар, 

болашақ жақсы маман болуына атсалысады.  

Екінші мәселе студенттердің суретке деген қызығушылықтарын арттыру. Жеке дара 

студентпен жұмыс жүргізу процесінде сурет өнері туралы тарихи деректермен әңгіме 

өткізу, оқытушы өз шығармалық еңбектерінен  үзінді көрсету, сонымен қатар натюрморт 

денелерінің нұсқа композициясын ұйымдастырғанда тартымды қызықты етіп орналастыру. 

Осылардың барлығы болашақ жас маманға ауадай қажет.   (4.147) 

Сурет дегеніміз - қол икемділігінің арқасында көз қаперінің қабілеттілігінің 

көмегімен қоса отырып, нұсқаны тұтас бейнелеу.  

Сурет - фундамент, нұсқаның пішінінің құрылымына егжей-тегжей көз жеткізбей 

яғни зерттеп, зерделеп қарамаса бейне дұрыс шықпайды.  

Демек,  кез-келген жанрға байланысты: живопись, графика, декоративтік өнер, 

мүсін, архитектура, қолданбалы қолөнер, киім, интерьер, дизайндері т.б барлығыда суретсіз 

алға жылжымайды. Сондықтан сурет салу оны игеру мәселесі бірінші жолда тұрады.  

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауында 

былай дейді: "Жас әрі дарынды мүсіншілер, суретшілер, театр қызметкерлері, музыканттар, 

қаламгерлер жаңа жанр түрлерін игеріп, ұдайы ізденіс үстінде жүреді."- деген болатын. Бұл 

жерде жалпы шығармашылық мамандардың өсуін, дамуын қолдау деп білеміз. 

Сурет салудың маңыздылығы туралы көптеген шет елдік тәжірбиелі практик 

ғалымдар, Қазақстандық  өнер саласындағы белгілі қайраткерлер, ұстаздар бүгінгі күнге 

дейін сурет салудың маңыздылығын дәләлдеп келеді.  
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Бейнелеу өнеріне оқытуда, болашақ сурет пәні мұғалімін дайындауда және кәсіпкер 

суретші маман әзірлеуде сурет, кескіндеме, композиция, өнер тарихы, арнайы пәндер 

қатарына жатады. Осылардың ішінде ең негізгісі сурет пәні деп есептеуге болады. Оқу 

процесінде сурет өзінің міндетіне байланысты бірнеше түрге бөлінеді: Оқу 

суреті,  академиялық сурет, ұзақ мерзімге және қысқа уақытқа арналған сурет, жаттығу 

суреті, қол жаттықтыру суреті, арнайы сурет, т.с.с.  

Осы суреттердің ішінде маңыздысы болып есептелетін академиялық сурет. 

Академиялық сурет дегеніміз не? Оның басқа суреттерден айырмашылығы неде? 

Академиялық суретке үйретудің әдістемелік жолдарын қандай болмақ? "Шет тілдер 

сөздерінің басылымында: "Грек тілінен енген академиялық" ұғым - белгілі бір дәстүрді 

ұстайтын, академиялық жүйедегі канондарды дәріптейтін өнер жолы" (6.20б). 

Профессор Н.Н.Ростовцев оқу суреті мен академиялық суретті қатар ұстай отырып, 

төмендегідей пікір айтты: "Оқу суретінің ғылыми бағыты және оқу суреті жүйесінің 

маңыздылығын арттыру үшін, бүгінгі таңда оқу суретінің орнына академиялық сурет деп 

жиі айтып жүрміз. Алайда олар мағынасы жағынан екі түрлі ұғым (7.4б).  

Егер біздер нұсқа арқылы сурет салатын болсақ, яғни кез келген жанрда айталық 4-

5 денеден тұратын- натюрморт нұсқасы.   

1 сурет. 

 
Оқу суреті (натюрморт) 

 

Нобай  
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Арнайы сурет 

 
Академиялық сурет 
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Сурет салудың мәдениеттілігі төменгі мәселелермен тығыз байланысты:  

Біріншіден, жұмыс орнын ыңғайлы етіп, жалғастырған жөн. Бұл жерде нұсқаның 

(натюрморт) сурет салуды студенттің таңдаған тұсы, яғни композициялы көріну тұсы 

белгіленеді. Мольбертті нұсқаның таза көрінетін бағытына орналастырамыз. Қағазды ФА-

З-ті студенттің салу көз, деңгейіне -90°-те бекітіледі. Нұсқа мен студент аралығы 1-1,5 м 

қашықтықта болғаны абзал. Осы кезде ол нұсқа денелерін ауқымды көре алады. Мольберт 

пен студент арақашықтығын сақтай отырып, шынтақ бүгілмей түзү қалпындағы жағдайды 

ұстап отырып, жұмысты жүргізген абзал. 

Екіншіден,  қағаз бетіне натюрморт денелерін ыңғайлы етіп орналастырамыз. Бұл 

жерде тіке жазықтықтан, көлбеу жазықтықтың қиылысқан тұсы белгіленеді. Ол көрініс 

студенттің жұмыс орны тұсындағы бағытына байланысты. Екі жазықтық табылғаннан соң, 

көлбеу жазықтық бетіне нұсқаға қарай отырып, натюрморт денелерінің орнын анықтаймыз. 

Көмекші сызықтар арқылы қағаздың оң жақ және сол жақ беттерінен 3 см орын қалдыра 

отырып, ең шеткі дене қабырғаларын анықтаймыз. Сонымен бірге студентке жақын 

орналасқан денемен алыс орналасқан дене орындары белгіленеді. (1 суретте 

көрсетілгендей). 

Үшіншіден, үлкен дененің кіші дененің биіктігі, ені, көлемі анықталынып, құрылым 

жүйесіне мұқият көңіл бөлінеді. Осы тұста әр-бір денені үлкенді - үлкенмен, кішіні - 

кішісімен салыстыра отырып көлемі, формасы анықталынады.  

Фуртай В.Р. роль черновик в европейском изобразительном искусстве: 

функциональная эволюция" - деген мақаласында А.Дюрердің айтқан сөздерін келтіреді. 

«Благороднейшее из чувств человека - зрение ибо каждая усиленная вещь для нас 

достовернее и убедительнее услышанной. Наше зрение подобно зеркалу, ибо оно 

воспринимает все фигуры, которые появляются перед нами. Так через глаз проникает в 

нашу душу всякая фигура, которую мы видим». (8.333б) 

Суретшіге көз қапері оның басты қаруы. Көз арқылы натюрморт 

композициясын  қабылдауы, түсінуі, олардың дене формаларының әртүрлілігі, 

материалдық қасиеттерін ұғынуы, барлығы көз қапері арқылы өтеді.   

Нұсқаға жалпылама қарау міндетті түрде жиіленіп, салыстыру, мөлшерлеу арқылы 

құрылым жүйелері анықталады. 

Төртіншіден, көлемді, форманы беру мәселесінде қаламның ұшы арқылы реңдік 

қасиеттеріне көңіл аударылады.  
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Штрих - түзу, көлбеу, ұзынды-қысқа, қалың-жұқа қалыңдықтар арқылы көлем 

бойынша майда немесе ірі сызықтар топтамасын жүргіземіз. Штрих бағыты әр-түрлі болып 

келуі міндетті. Әсіресе фон (натюрморттың артық қабаты) мәселесіне келгенде көлбеу, тіке, 

жазық сызықтар арқылы жүргізген абзал.  

Қалам - бұл суретшінің қаруы. Қаламның ұшы - 2-3см болғаны дұрыс, неғұрлым 

ұшты болса соғұрлым сурет бейнесі айқын түседі. Реңдік шкаланы естен шығармағаны 

дұрыс. Ашық жарықтан бастап, қою қара көлеңкеге дейін 10-12 аралығында шкалалық 

қатынастар бар. Осы шкалалық қатынастар бүкіл натюрморт нұсқасында еніп жатады. 

Суретшінің міндеті тұтас қарай білу және тұтас бейнелей білу ептілігінің арқасында кезең-

кезеңмен реңдік қатынастары табылады.   

Студент -  оқытушы алдында уйренуші және де тыңдаушы. Стивен.Р.Кови былай 

деп жазады: " Оқу мен жазу, сөйлеу мен тыңдау- коммуникация формулалары. 

Коммуникация яғни қарым-қатынас жасау адам өміріндегі ең маңызды қабілеттерінің 

бірі.(9.35б) Мұғалімнің оқу процесіндегі қойған талаптарын толық түсіну, орындау студент 

үшін міндетті мәселе. Осы тыңдау, ұғыну, салу, жазу коммуникациялық процесс кейде 

толығымен орындалмау себебінен оқу процесіндегі натюрморт толықтай аяқталмай 

жатады. 

Натюрморттағы нұсқа қағаз бетінде өзінен-өзі салына бермейді. Сурет өнері немесе 

басқа да жалпы өнер дегеніміз үлкен ұқыптылық және сабырлықты талап етеді. Ұқыптылық 

деп отырғанымыз ол - үлкен құштарлық пен мықты талаптылық сонымен қатар көз қаперін 

нұсқаға нақты зейін арқылы түсінікпен қарау болып табылады. Технологиялық термин: 

"Анализ" және "Синтез" деген ұғымдар болашақ сурет салушыға ауадай қажет. Анализ - 

талдау ал Синтез - жұптау,  демек натюрморт нұсқасына талдау арқылы қабылдау дегеніміз 

- үлкен денені үлкен денемен, кішісін кішісімен, биігін  аласамен қаншалықты аласа немесе 

биік екендігін анықтау. Жұптау мәселесінде керісінше барлық кіші және улкен денелерді 

бірдей бақылау - тұтас көру және тұтас бейнелей білу деген ұғымды білдіреді.  

Бесінші мәселе - салыстыру. Жұмыс процессі кезінде орналастыру, конструкциялық 

құрылымын табу, көлемді штрих арқылы шығару, контрастық мәселені айқындау, қағаз 

бетіндегі суретті тұтас көру және тұтас бейнелеу барлығы салыстыра отырып жүзеге асады. 

Салыстыру дегеніміз - нұсқа арқылы салынып жатқан қағаз бетіндегі бейнені үздіксіз бір 

деңгейде қарап отырып сурет процесін жүргізу. Салыстыру процесі төменгі кестеде 

көрсетілгендей іске асырылады: 1-кесте процесс.  

 
           2-ші процесс 

 
 

Көз арқылы нұсқа бейнесін қабылдаймыз. Бұл жерде болашақ сурет салу тұсы 

анықталынады, яғни жұмыс орны - композициялық дайындаған тұсы 

белгіленеді.  Нұсқадағы бірнеше денелердің жазықтық бетінде орналасуы (жайылып жату 

немесе денелер біріге келіп вертикалды тікелік көріністе) студентке қағаз көлемін дұрыс 

таңдауына белгі береді. Нұсқаны көріп қабылдағаннан кейін көз бен ми аралығындағы 

сетчаткалар мыңдығын көз талшықтары арқылы алынған информацияны бас қорабындағы 

ми анализі арқылы бейне көрінісін анықтап әртүрлі бұлшық ет, нервтік жүйе, 

клеткалар  арқылы қолды қимылдау процесіне жібереді. Қол үздіксіз мидың беріп отырған 

информациясының арқасында қағаз бетінде жұмыс процесіне кіріседі. Ендігі жұмыс 

процесі кері қарай іске кіріседі, яғни көз, қағаз, қол, ойлау қабілеті, нұсқа.  

Демек, бірінші процесс бітісімен, іле- шала екінші процесс басталады осындай 

процесстік іс-қимылдары тоқтаусыз жүріп отыруы қажет, сонда ғана студенттің сурет салу 

жұмысы жүйелі түрде жүруіне ықпалын тигізеді. Сонымен қатар тоқтаусыз жұмыс 

істеуінде студентке сезім арқылы жұмысын жүргізу құбылысы ауадай қажет. 

көз нұсқа ойлау қабілеті қол қағаз көз

көз қағаз қол ойлау қабілеті нұсқа
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Психолог Дэвид Г. адам баласының қоршаған ортадағы қарым- қатынасты екіге бөле 

отырып былай деді. "Екі жақты қарым-қатынас жүйесі объектіге имплицитті (автоматты) 

және эксплицитті (саналы бақыланатын) қарым- қатынас. Эксплицитті қарым-қатынасты 

сөзбен бейнелеу білім мен сенім арқылы өзгеруі мүмкін; Имплицитті қарым-қатынастар 

жаңа дағдыларды қалыптастыратын практика нәтижесінде баяу өзгереді" (10.59б)  

Сурет сабағында студенттер эксплицитті қарым-қатынасқа көптеу көңіл бөледі. 

Себебі көз қапері, қол икемділігі, тұтас көру қабілеттері көптеген жаттығулардың 

арқасында пайда болады.  

Сезім - адам бойындағы барлық элементтерді іске қосумен қатар, нәтижелі еңбек 

етуге көмегін тигізеді. Көз арқылы сезіну, қолдың әртүрлі бағытта қозғалысын сезіну, 

нұсқаның болмысын, түрін, түсін, композициялық құрылымын сезіну штрих арқылы дене 

көлемін шығаруды сезіну, реңдік қатынас, жарық-көлеңкенің байланысын сезіну, т.с.с.  

Сурет өнерінде сезіну арқылы натюрморттың сұлулығын оның шынайы бейнесін 

түсіну аса қажет. "Эстетика- сұлулықты сезіну, әдемілікті түсіну ілім. Термин ретінде алғаш 

рет неміс ғалымы Баумгартен пайдаланған. "Эстетика дегеніміз - өнерді, сұлулықты 

пәлсапалық  тұрғыда ұғыну". (11.371б) 

Алтыншы мәселе - ой арқылы жұмыс жүргізу. Бұл дегеніміз, қол мен ми 

қорабындыға жүргізілетін жұмыстың әр-бір процессі бірге атқарылуы.  

Демек, жоғарыда көрсетілген кесте 1-дегі мәселе тоқтаусыз іске асуының 

нәтижесінде ойлану процессін тоқтатпау деген сөз. Практикалық тәжірибиеде кейбір 

кездері бірен-саран студент:" Ағай,  менің суретім дұрыс емес сияқты, қарап жібересіз бе?" 

- деп, жатады. Сол кездері кейбір қателерді, немесе нұсқадан ауытқу мәселелері дұрыс 

еместігі көрініп тұрады. Себебі, жұмыс процессі кезінде ойлану, салыстыру, сезіну, 

анықтау, анықталынған объектілерін түсіну, ұғыну мәселелері жетіспей жатуынан. Демек 

ойлау, ұғыну, түсіну мәселелері толықтай емес деген сөз.  

Біздер анықтаған жоғарғыда айтылған 6 кезеңдегі жағдай жұмыс процессі кезіндегі 

сурет салуды соңғы нүктесін қойғанға дейін жалғануы тиіс. Сонда ғана толыққанды 

натюрморт суреті шындық дүниесімен тығыз байланысты екендігін көре аламыз.  

Сурет өнеріне төзімділік және шыдамдылық керек. Бір сәтте немесе қысқа мерзімде 

еш нәрсе біте қоймайды. Сурет қаламның ұшы арқылы орындалғандықтан бірнеше сеансқа 

бөлінеді. 

Бірінші сеанста орналастыру мен денелер конструкциясының құрылымын 

нақтылаудан тұрса.  

Екінші сеанс - жарық-көлеңке ал оның ішінде реңдік қатынастарды анықтауға 

жұмсалады.  

Үшінші сеанс - Натюрморт денесінің көлемін анықтау, рең байланыстарына, 

қатынастарына көңіл бөлу, сондай-ақ фон - матамен байланысын табу. 

Төртінші сеанс - материалдық қасиетін (неден жасалғандығын) көрсету, сонымен 

бірге жалпылама натюрморт суретін аяқтау. Жобамен алғашқы натюрморт суретіне 10-12 

сағат жұмсалынады. Бұл жерде бір мәселені еске сақтау аса қажет сурет өнерін толықтай 

игеруі үшін 1-5 сеанс аздық етеді. Сондықтан аудитория көлемінен тыс үйдегі 

тапсырмаларды көптеп орындаған жөн. Студент неғұрлым сурет пәнінен көптеп еңбек 

еткен сайын, оның көру көз қапері тереңдеп, қол икемділігі нығаяды. Нұсқадағы дене 

көлемін, реңдік қатынастарды ажырата білу қабілеті молаяды. Демек студент практикалық 

тәжірибесі молайған сайын, оның салған сурет сабағындағы қойылымдардың салыну 

дәстүрі мен мәдениеттілігі арта түседі.  

Қорытынды. Қорыта келгенде сурет салу, суретпен айналысу, кез-келген өнер 

мамандығына ауадай қажет. Өзінің болашақ жұмысының эскизін, нобайларын қағаз бетіне 

түсіре алмаса, сурет өнерінің заңдылықтарын игермей, осы салада тәжірибелік іс-қимылдар 

жасамаса, болашақ маман иесі болуы екі талай. Сол себептен сурет сала білу – өз ойын қағаз 

бетінде жаза білумен бірдей. Біз ұсынып отырған сурет салу барысында 6 мәдениеттік 

мәселені меңгергенде ғана болашақ маман толық қанды өз ісіне жауап бере алады. Сонымен 
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қатар үздіксіз тәжірибелер, қысқа, ұзақ мерзімді жаттығулар жүргізгенде ғана, оған оймен 

қол икемдігінің арқасында ғана қол жеткізуге болады. 

Бейнелеу өнерінде ортақ заңдылықтар бейнелік процестен тұратындығын айта келіп, 

В.С. Щербаков бейнелеу процесін үш кезеңде көрсетеді: «область образования 

представлений о предмете, область образования представлений об изображений, область 

материального выполнения изобразительной задачи. Все эти три области,три этапа взаимно 

обусловливают друг друга» (12.35б). 

Осы ойды одан әрі жалғастыра отырып И.Б. Джанаев өзінің мақаласында жазады. 

«Бұл ортақ бейнелік процестер, түп негізінде заттар, қоршаған орта дүниесі әсемдігі туралы 

эстетикалық тұжырым қалыптастыра отырып, келесі кезеңде көркем бейне туралы түсінік 

қалыптастырады» (13.229б). 

Бұл жерде ой, бейне, қағаз бетіндегі натюрморт денелерінің материалдық көрінісі 

бір мезгілде пайда болады деген ойдан аулақпыз. Осы үш кезеңнің толықтай орындалуына 

көптеген тәжірибелік істерді қажет етеді. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено про моделирование причесок, виды 

причесок. При создании прически учитывать индивидуальные особенности клиента и 

пожелания и при этом не нарушая пропорции. 

Аңдатпа. Бұл мақалада шашты модельдеу, шаш түрлері туралы айтылады. Шаш 

жасау кезінде клиенттің жеке ерекшеліктерін және тілектерін ескеріп, пропорцияларды 

бұзбаұ. 

Annotation. This article discusses about modeling hairstyles, types of hairstyles. When 

creating a hairstyle, take into account the individual characteristics of the client and wishes and 

at the same time without violating the proportions. 
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Шаштың тарихи дамуы, олардың өзгеруі, бір жағынан, дәуірдің жалпы стиліне, 

екінші жағынан сәнге байланысты. 

Өнердегі Стиль-бұл өнердің идеялық мазмұнының бірлігіне байланысты бейнелі 

жүйенің, көркемдік өрнектің құралдары мен әдістерінің тұрақты ортақтығы. Дәуір стилінің 

негізгі бағыты сәулет, бейнелеу және қолданбалы өнерге тән көркемдік белгілердің 

бірлігінде көрінеді. Шаш сәні-бұл қолданбалы өнердің бір түрі, сондықтан оның стилі басқа 

қолданбалы өнер туындыларымен қатар белгілі бір дәуір стилінің жалпы бағытын білдіреді. 

Тарихи стиль тұтастай алғанда көркемдік белгілердің бірлігімен сипатталады, 

сондықтан кез-келген сән циклінде эстетикалық идеалды анықтауға бағытталған өзіндік 

белгілер жүйесі (сән жүйесі) бар және циклдің өзгеруімен бүкіл сән жүйесі өзгереді. Сәннің 

жалпы құрылымына кіретін қолданбалы өнер нысандары форма мен мазмұнның бірлігімен 

сипатталады, ал формасы мазмұнға байланысты. Мазмұн дегеніміз-тақырыпқа, бұл 

жағдайда шаш үлгісіне қойылатын мақсат, эстетикалық талаптар. Адамның санасы, 

қажеттіліктері, мәдениеті үнемі өзгеріп отыратындықтан, адамның іс-әрекетіне байланысты 

қолданбалы өнер объектілерін (киім, шаш) пайдалану да өзгереді, яғни мазмұны өзгереді, 

ал мазмұны өзгергенде формасы да өзгереді. Осылайшабізсәнретіндеқабылдайтын процесс 

жүреді.  

"Модель" сөзінен (яғниүлгі) "модельдеу" термині пайда болады, бұл модельдерді 

құру процесін білдіреді; осы модельдерге сәйкес шаштараздар әртүрлі мақсаттарға 

арналған шаштар жасайды[2]. 

Бүгінгі таңда "модельдеу" ұғымы кеңірек түсіндіріледі және модельдерді құру 

процесін ғана емес, сонымен қатар кез-келген тән (мүмкін сәнді) бөлшектерді қолдана 

отырып, оның әртүрлі нұсқаларының моделі негізінде дамуды, сонымен қатар үлгіні немесе 

фотосуретті қолдана отырып (қайта құру) қайта құру процесін білдіреді. 

Шашты модельдеу келесі міндеттерді шешеді: 

1) халықтың әртүрлі әдемі шаштарға деген қажеттіліктерін қанағаттандыру, 

адамдардың еңбек және басқа да қызмет түрлеріне (спорт, демалыс және т. б.) сәйкес 

келетін жаңа шаш үлгілерін жасау; 

2) көркем безендірілген шаш үлгілерін насихаттау негізінде адамдардың талғамын 

тәрбиелеу және дамыту; демократиялық сән құру; 

3) сән бағыттарын дамыту. 

ЕгерТарихи стиль белгілі бір дәрежеде өзінің эстетикалық құндылығын сақтаса, 

онда сән оны толықтай жоғалтады. 50-ші жылдардағы сән бүгін қайтып келді деп айтқан 

кезде, мұны шартты түрде түсіну керек, яғни. Бұл қазіргі заманғы сәнде сол жылдардағы 

сәнді силуэттерге ұқсас силуэт немесе негізгі ерекшелігі сол кездегі идеалға ұқсайтын 

көркем образ ретінде қолданылатынын білдіреді. Тарихи стильдердің шаштары әрқашан 

анықтамалық үлгіретінде қалады және қажет болған жағдайда әрдайым максималды 

дәлдікпен қайта жасалады[3]. 

Қазіргі заманғы адамның пайда болуында шаш үлгісі үлкен рөла тқарады – 

күнделікті және мерекелік, cәнділікті баса көрсетіп, кемшіліктерді жасырады, өзінің 

тартымдылығына сенімділік жасайды. Сондықтан, әдемі шашты жасау кезінде шебер 

стилист ретінде ғана емес, кеңесші ретінде де, психолог ретінде де әрекет етеді. 
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Сурет 1- Шаш үлгісін жасаған кезде негізгі факторлар 

 

Клиенттің ерекшеліктерін ескере отырып, шаштың пішінін, оның силуэтін таңдау 

керек. Шаш қию-бұл шаштың негізі және әр-бір адамның қасиетілігіне байланысты 

Шаштараз клиенттің қалауын құрметтеуі керек, оған сыртқы түріне, стиліне, 

фигураның ерекшеліктеріне, жасына және кәсібіне сәйкес келетін шаш үлгісін таңдауға 

жұмсақ және кедергісіз көмектесуі керек. 

Таңдалған шашты модельдеу кезінде сызықтардың сипаты мен бағытын анықтау 

керек, олардағы негізгі және екінші ретті таңдау керек. Ол үшін композицияның белгілі бір 

ережелері, әдістері мен заңдары бар. Латын тілінен аударылған «Композиция» дегеніміз-

белгілі бір пішінді құрайтын белгілі бір ретпен бөліктерді, жеке элементтерді салыстыру, 

қосу және біріктіру. 

Композицияны құру кезінде композициялық орталықты анықтау керек, яғни 

басқаларға үстемдік ететін сәнді бөлшектерді бөліп көрсету керек. Күрделі шаш үлгілерінде 

бір-біріне бағынатын бірнеше композициялық орталықтардың болуы мүмкін. 

Гармоникалық байланысқа қол жеткізу құралдары: 

*сәйкестік-элементтердің толық ұқсастығы, сол элементтердің қайталануы 

(толқындар, бұйралар); 

*нюанстар-бір элементтен екіншісіне әрең байқалатын ауысу (толқындар, 

бұйралар); 

* контраст-айқын қарама-қайшылық (тегіс мойын және көлемді жарылыс); 

* ритм-біркелкі ауысу, элементтердің қайталануы (толқындар); 

*симметрия-бөлшектердің орналасуы, онда жартысы екіншісінің айна бейнесі 

болып табылады (тікелей бөлуге арналған шаштар, мұндай шаштар жоғары күрделілік 

санатына жатады); 

* асимметрия-пішін мен үлгіге қарама-қарсы бөліктердің орналасуы. 

Композицияны құрастырудағы негізгі элементтер-пішін, силуэт, бөлшектер, сәндік 

элементтер[1]. 

Шаш үлгісі-бұл белгілі бір контурдың және сызықтардың бағыттарының көрінісі. 

Шашты модельдеу кезінде тектоника сияқты шаш сапасы қолданылады-бұл 

материалдың икемділігі, одан толқындардың, бұйралардың және т. б. әр түрлі формаларын 

жасауға болады.: 

* пішіннің және оның бөліктерінің геометриялық көрінісі; 

* пішіннің және оның бөліктерінің шамасы; 

* пішін мен оның бөліктерінің массасы; 
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* текстурасы мен түсі. 

Тектоника, яғни.материалда көрсетілген дизайн мен форманың өзара тәуелділігі кез 

- келген жұмыстың (және шаштың да) құрамын білдіретін ең маңыздысы болып табылады. 

Шаштың кез - келген бөлшегі мен формасы тек бір жағдайда ғана әдемі көрінуі мүмкін-егер 

олар материалдың ерекшеліктерін, яғни шашты көрсетсе. Шаш әрқашан шаш үлгісі болып 

қалуы керек[4]. 

Пішіннің геометриялық көрінісі-бүйірдегі Үшбұрыш, алдыңғы жағындағы сопақ 

(беттің классикалық формасы – сопақ). 

Пішіннің мөлшері-кішкентай шаш үлгісімен бет үлкенірек болады, ал пішіннің 

үлкен мөлшерімен ол визуалды түрде азаяды. 

Пішіннің массасы-бұл пішіннің салмақтық көрнекі мөлшері (шаршы пішіндер 

шашты ауырлатады, оксипитальды аймақ көлемді және дөңес ауыр болып көрінеді. Ауыр 

форма шаштың үлкен массасын, әдетте үлкен шашты білдіреді. 

Түстекстурамен, яғни шаш құрылымының сипатымен (қалыңдығы, түсі, 

серпімділігі) байланысты. 

Шаштың құрылымын жасау мүмкіндігі шаштың құрылымына байланысты – 

созылған сызық немесе жалқау, үлкен бұйра немесе әлсіз. 

Силуэт. Көлемі туралы кейбір түсінік силуэт береді. Силуэт-контурмен нақты 

шектелген көлемдік формаларды жалпақ визуалды қабылдау. 

Бұл көбінесе белгілі бір уақытаралығында тәнсән өзгерістерін анықтауға мүмкіндік 

беретін силуэт. Кешкі және үйлену шаштарының түсі сәйкес келмейді, оған сән әсер етеді. 

Шаштың контурларын құрылымдық және сәндік болып бөлінетін сызықтар ретінде 

қарастыруға болады. 

Шаш сәніндегі сызық үлкен мәнге ие, өйткені ол көлемді пішіннің бетіне біздің 

көзқарасымызды жүргізуге, қозғалыс (динамика) жасауға немесе, керісінше, көзді 

кешіктіруге мүмкіндік береді. Мысалы: шаштың уақытша-бүйірлік контурының сызығы 

мұрынды көзбен ұзартады, ал жеңіл, тегіссызық көзді баяулатады және оны алыптастайды, 

осылайша мұрыннан алшақтайды. 

Шаштараз шебері шаштың құрамымен жұмыс істеу кезінде қажетті ережелер мен 

талаптарды игеруі керек олар: 

* шаштағы барлық нәрсе оның негізгі мазмұнының – идеяның көрінісіне бағынуы 

керек; 

* шаш элементтері өзара байланыста және дамуда болуы керек; 

* еңкөпназараударатынкомпозициялықорталықанықталуыкерек; 

* шаштың экспрессивтілігі мен жаңалығын жасау үшін шешімнің барлық 

құралдарын қолдану қажет – көлемнің үйлесімі, түс үйлесімі, контрасттар, ырғақ және т. б.; 

* тыныштықты білдіру үшін композицияда симметрияны, мазасыздық үшін 

асимметрияны қолдану керек. 

Шаштың құрамы әр шаш үлгісі тұтастыққа, толықтыққа, сызықтардың сұлулығына 

ие, Шығармашылық композициялық дизайнның бірегейлігі мен өзіндік ерекшелігімен 

ерекшеленетін, белгілі бір уақытаралығында сән ұғымымен үйлесетін етіп жасалуы 

керек[2]. 

 
Схема 2- Шаш түрлері 
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Шаш түрлері сурет -1 көрсетілген: 

а) ең көп таралған шашты қайтару түрі: 

* шаш сызықтары бетінен бастың артына бағытталған; 

* барлық шаштар артқа таралады; 

* кез келген ұзындықтағы шашта орындалады; 

* ерлер мен әйелдерге арналған; 

б) шаш үлгісінің ацентрлік (төмен түсетін) түрі: 

* шаш сызықтары шаштың табиғи өсу бағыты бойынша белгілі бір орталықтан 

(тәжден) әртүрлі бағытта бағытталған; 

* қысқа шаштардан және орташа ұзындықтағы шаштардан, сондай-ақ аралас 

ұзындықтағы шаштардан жасалған, ұзын шаштардан осы шаштарды жасау кезінде олардың 

алдыңғы бөлігін жарылыс үшін қолайлы ұзындыққа дейін қысқарту керек; 

* ерлер мен әйелдерге арналған; 

в) шаш үлгісінің концентрлік түрі: 

* шаш сызықтары бет, бастың артқы жағынан, оның ішінде бастың және мойынның 

төменгі жағындағы шашты тәжге бағыттайды 

* орташа ұзын және ұзын шаштардан жасалған; 

* тек әйелдерге арналған; 

г) орындау күрделілігіне байланысты сирек кездесетін шаштың алдыңғы түрі: 

* желі шаш үлгісі жіберілді алға маңдайы жылғы затылка тұлғаға; 

* бастың және мойынның төменгі бөлігінің шаштары тәжге жетіп, біртіндеп қысқа 

жарылысқа айналуы керек, сондықтан олар жеткілікті ұзаққолданыста болуы керек; 

* тек әйелдергеарналған; 

 
Сурет-3. Шаштүрлері 

 

Шебердің шеберлігі мен сән стилінің бағыты шаш үлгісі туралы тұтас көркемдік әсер 

жасауға мүмкіндік береді. 
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Language is a communicative process in its pure form in every society expressed by means 

of communication, it helps communication, and it is the most important, the most explicit, and the 

most formal and socially recognized form of communicative behavior. Language preserves 

cultural values – in its vocabulary, grammar, idioms, proverbs, sayings, folklore, and in the 

fictional and the scientific literature, in both written and spoken language. According to Hirsch 

modern personality should have the ability to understand and participate fluently in a given culture, 

so called “cultural literacy” [1,124]. Hall points that to interact in intercultural communication 

each personality should mind the peculiarities of high and low contextual cultures [2, 55]. 

According to Veltkamp, Recio, Jacobs, and Conrad, language plays the biggest role in modulating 

the personality [3, 498]. 

The aim of the article is to discuss the notion of a multicultural linguistic personality’s 

educational autonomy in foreign language education.The theory of linguistic personality, formed 

in the context of the development of anthropological linguistics, and the theory of second linguistic 

personality, which began to turn to the achievements of cognitive linguistics in linguodidactic 

research – are those basic theories that seem particularly significant for the research we are 

analyzing. 

The linguistic personality has become the object of attention of the theory and methodology 

of teaching foreign languages only in recent years due to a change in the paradigm and ideology 

of linguistic research. Linguistics, as it is known, has always had as an object of research a 

language, which is at the same time the subject of instruction in foreign language classes. The 

methodology has used and uses the basic linguistic concepts and patterns and, above all, the data 

of comparative linguistics, because they determine the specifics of the object of learning. And only 

the orientation of modern linguistics to an increasingly human level has required a revision of the 

methodological foundations of teaching foreign languages. 

The question of the need to comprehend the conceptual system of native speakers of the 

studied language is the leading one in the theory of the formation of a secondary linguistic 

personality, which is generally recognized in modern methodological science. The development 

of the student's properties of a "secondary linguistic personality", allowing him to be an effective 

participant in intercultural communication, is, in fact, the strategic goal of teaching a foreign 

language. To realize this goal means not only to develop the learner's ability to use the appropriate 

foreign language "technique", but also to "equip" him with colossal extra-linguistic information 

necessary for adequate communication and mutual understanding at the intercultural level, as well 

as to develop qualities in him that allow direct and indirect communication with representatives of 

other cultures [4, 79]. 

Language personality includes all the communication codes. We offer to define the 

following levels in the development of communicative personality: 

1) Denial of cross-cultural differences 

2) Denial of another culture 

3) Understatement, minimizing cultural differences 

4) Cultural relativism 

5) Adapting to other cultures 

6) A higher level of cultural adaptation 

mailto:Aselya.pirnazarova@ayu.edu.kz
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Since we research language personality mainly through its communicative function, we 

consider “communicative personality” to be a synonym of a “language personality”. 

Multilingualism – the normal human condition. ‘Speaking two or more languages is the 

natural way of life for three-quarters of the human race. This principle has been obscured in parts 

of Europe as a consequence of colonial history. We urgently need to reassert it, and to implement 

it in practical ways, for, in the modern world, monolingualism is not a strength but a handicap’ [5, 

409]. 

Novelty of the article is presented in: 

- a new understanding of the concept of "multicultural linguistic personality"; 

- development of new trends in teaching foreign languages in order to develop a 

multicultural linguistic personality. 

In this article, the following tasks were set: 

- to explain the reason for the change in the content of the concept of "linguistic 

personality"; 

- to trace the changes in the components, i.e. knowledge, skills, abilities, competencies 

underlying the linguistic personality, and logically approach a new type of "multicultural linguistic 

personality" in demand in the multicultural space of our time; 

- to emphasize the influence of teaching foreign languages in close connection with the 

culture of the peoples of the world on the development of a multicultural linguistic personality 

capable of intercultural transformation. 

The methodology of teaching foreign languages relatively recently began to be considered 

as an independent science, because the academic subject "foreign language" is a specific academic 

discipline implemented through special organizational forms, techniques and teaching 

technologies. A person masters a language not only by memorizing lexical units and grammatical 

rules, but, more correctly, by his practical activity in a foreign language. 

Methodologists distinguish at this stage two theoretical constructs that reveal the 

mechanism of possession and foreign language acquisition: 

1) communicative competence, which is aimed at the formation and development of 

modifications of the communicative-oriented model of teaching foreign languages; 

2) linguistic personality, a term that has become widespread due to the methodological 

works of Yu. N. Karaulov [6, 211].  

In our time, which can be called the century of multicultural dialogue, due to the changed 

geopolitical conditions caused by the openness of borders, it is language personalities, i.e. those 

who study foreign languages and use them in their professional activities or in their personal 

interests, who are in demand. 

A language person, who is a native speaker of not only the national (native) language, but 

also its culture, can be called the first / primary / primary or national language person. In some 

cases, especially in a multinational society such as Kazakhstan or Russia, more than one functional 

primary language may be used (native language and Russian). In this case, a person is equally 

fluent in a particular language, and the division of these languages into native and second 

languages makes it very difficult: a second language with the material and spiritual Russian 

culture, its cultural concepts, customs, customs, etc. studied along with the native language, that 

is, consists in the development of verbal and semantic code of the second language, which studies 

linguistic identity (language and conceptual pictures of the world language media). Such a 

linguistic personality we can say and give it a definition: a second linguistic personality is a person 

who has a set of abilities to communicate at the intercultural level in a second language [7, 38] 

In the conceptual field of the language persona of the language learner, multilingual lexical 

data performs cognitive, axiological functions. «Language, culture and ethnos come in close 

contact and form the basis of personality, define their role of physical, spiritual and social «I» 

combination. The linguistic person and the concept are the basic categories of linguistic culture 

that form the prototype image of the natural person and the person who expresses the mentality 

and consciousness of the «speaking person» [8, 91]. 
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The person’s inner world, the level of culture, knowledge, and consciousness reflected 

through the language. «Language is a mirror of the human spirit, and first of all it reflects a human 

being whose concept of a mirror is a constitution of culture». The notion of a language persona 

demonstrates the connection between the individual’s consciousness and attitude towards the 

world and the language. Every person expresses themselves and their personality not through 

material acts, but through communication that is not able to be exercised without language and 

speech. The person’s word reveals their inner world, serves as a source of information that reflects 

their personality. The ability to give or not to give a significant description of the word depends 

on the level of the speaker’s inner world. 

Researchers closely associate the category of "multicultural linguistic personality" with the 

above-mentioned concepts. For example, G.V. Elizarova takes into account the fact that in the 

structure of each individual linguistic personality, the existence of an invariant part is noted, the 

allocation of which determines the existence of a nationwide language type and determines the 

individual's belonging to a particular linguistic and cultural community [8, 19]. It is the invariant 

part in the structure of the linguistic personality that provides the possibility of mutual 

understanding of carriers of different social and cultural codes, different national conceptual 

spheres. 

In a generalized form, a multicultural linguistic personality is defined as the totality of a 

person's abilities to communicate in a foreign language at the intercultural level, which means 

adequate interaction with representatives of other cultures. 

If a linguistic personality is usually understood as a personality expressed in texts and 

through language and reconstructed in its main features on the basis of linguistic means, then a 

multicultural linguistic personality should be considered from the same angle, but as developing 

in a multicultural environment. The concept of a multicultural linguistic personality is productive 

because it binds all facets of a linguistic personality into a kind of unity, including its authenticity 

in mastering the native language and the traits acquired in the process of mastering a non-native 

language. 

On this basis, the primary goal of modernization of foreign language education is the 

formation of multicultural linguistic personality with the ability cognitive levels to understand the 

similarities and differences of the conceptual system representatives of different linguistic cultures 

and in accordance with this exercise intercultural communication in a foreign language on the 

basis of mastering a single picture peace and linguistic picture of the world, which provide 

understanding in the course of intercultural communication. 

In the educational system, it is necessary to create conditions for the formation of such a 

multicultural linguistic personality capable of cooperation with carriers of various ethno-cultural 

values. Such conditions may include: 

- Cultural conditions aimed at the formation of ethnic identity of the individual as an 

integral part of global consciousness, overcoming the dangers of closed, narrow-minded thinking, 

negative prejudices and stereotypes against representatives of other ethnic communities and their 

cultures. It is cultural knowledge that serves as the basis for the formation of multicultural thinking. 

- Ethical conditions that take into account the ideas of multiculturalism of society and the 

ethics of multicultural interethnic communication, reflecting the cultural experience of humanity 

in its specific ethno-national forms. 

- Conditions of a multicultural multilingual environment, familiarizing with foreign-

language cultures, i.e. with the customs, foundations of the studied peoples, with their holidays, 

folklore, and literary works. In the process of communicating new knowledge, there is an analysis, 

comparison and comparison of native culture with foreign languages, which helps students to get 

to know the culture of their country better. 

- Cognitive conditions aimed at the formation of an active cognitive interest in native, 

Russian and foreign cultures. Education should reflect the identity and uniqueness of the native 

culture in dialectical unity with the Russian and world. The formation of multicultural cognitive 
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interest is directly related to solving the problem of introducing a student to civilizational 

knowledge and values at the same time as ensuring national self-identification. 

- Reflexive conditions focused on the perception and awareness of the importance of 

cultural diversity for the development of personality and the progress of civilization, the formation 

of moral ideas and assessments related to cultural pluralism, and their transformation into stable 

beliefs and skills of constructive humane behavior. 

It is multicultural thinking and humanitarian literacy that create conditions for positive 

reflection, form a person as a citizen of the world, enable the manifestation of humanistic values 

and guidelines, tolerance, opposing inhumanistic thinking and manifestations of xenophobia. 

The need to form a multicultural linguistic personality is dictated precisely by the 

conditions of the global world, for effective functioning in which it is not enough for a university 

graduate study and understand only the culture of the country of the language being studied.  

A fundamentally different approach to the formation of a linguistic personality is needed - 

an approach that would be based both on the cognitive level of understanding universal cultural 

concepts that have universal value, and on understanding the specific cultural nature of the 

expression of these concepts in various ethno cultures. Considering all of the above, we can 

conclude that it is impossible to master a foreign language, comprehending only the phonetic, 

lexical-grammatical, syntactic sides. Anyone studying these sections of a foreign language is faced 

with a picture of the world embedded in the language. It is generally recognized that the conceptual 

picture of the world is richer than the linguistic picture of the world, since various types of thinking, 

including non-verbal ones, participate in its creation. At the same time, the linguistic picture of the 

world complements the logical one, since there are areas in the language (in particular, grammar) 

that are used without awareness. 

Conclusion  

Thus, the concept of a multicultural linguistic personality is complex and 

multidimensional. It includes many components, criteria, parameters, a whole system of personal 

qualities. The upbringing of such an individual requires teachers to have a high professional and 

personal level of development, knowledge of the basics of universal values of world and national 

culture, a set of professional and pedagogical competencies. However, the implementation of this 

complex task is a vital necessity, which is not just an urgent problem, but also reflects real reality, 

has a tendency to develop. 

The society of the XXI century is becoming multicultural, and it is forced to build a 

multicultural educational system. In addition to informational support, the most significant 

characteristics of this society are globalization and internationalization, in the process of which 

there is a convergence of cultures of different countries. At the same time, the relationship with 

the native language, with the culture of the native people should be preserved, which will 

eventually contribute to the conflict-free integration of different peoples into the multicultural 

space. 

Summing up the above, it can be concluded that the created methodological system ensures 

the formation of such important competencies in the structure of a new - multicultural - linguistic 

personality as polyconceptual, polylinguistic and communication-technological. The linguistic 

personality of a new type has significantly expanded cultural, linguistic and communicative 

experience, the ability to navigate through the conceptual spheres of universal and ethno-cultural 

types by means of a foreign language has been formed, contributing to the development of its 

readiness and ability to actively cooperate productively with representatives of the multicultural 

world in the context of the globalization of society. 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА ҰЛЫ ДАЛА ТАРИХЫН ҚАЙТА 

ЖАҢҒЫРТУДАҒЫ БАҒЫТ 

 

Бакирова Ж.С. - тарих ғылымдарының кандидаты,  «Сымбат» дизайн және 

технология институтының аға оқытушысы,  

Өмірзақов Т.М. - «Сымбат» дизайн және технология академиясы колледжі 

оқытушысы, 

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті мекемесі, Алматы, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Адамзат прогресс пен өрлеу аясында болашағына қаншалықты деңгейде 

үңілетін болса, өткеніне де соншалықты деңгейде қарайлап отыратындығы дамудың 

тарихи-әлеуметтік шындығы. Өткен - жай ғана адамзаттың жүріп өткен жолы емес, 

бүгіннің алғышарты, болашақтың негізі, өмір сүріп-бар болудың онтологиялық кепілі 

болып табылады. Бірақ бұл тұста, «біз сол тарихты қалай түйсіне аламыз» деген тарих 

философиясының әдіснамалық мәселелеріне келіп тоғысатын сауал күрделі болғандықтан, 

көп жағдайда жауабы субъективизмге қарай ерікті-еріксіз түрде бұрылып кетіп 

отырады. Нақтырақ айтқанда сыни көзқарас тұрғысынан алғанда, тарих сол 

ақпараттарды алғаш рет беріп отырғaн немесе жазып отырған адамның субъективті 

көңіл-күйіне, діліне, дүниеге көзқарасына көп жағдайда байланысты болып шығады да, 

шындық бүркемеленіп калады. Мәселен, еуропалық тарихшылар Аттиланың жорығының 

таза варварлықтар деп түсіндірсе, түркі тарихшылары оның ерең ерлігі мен тарихи 

құдіретін  жеделдеуіне қосқан үлесін ұсынып келеді. Осыдан-ақ, бізге ғылыми ақпараттар 

ретінде ұсынылып жүрген тарихтың қаншалықты субъективті екендігін байқалуға 

болады.  

Тiрек сөздер: тарих, прогресс, адамзат, алғышарты даму. 

 

Он сегізінші ғасырда өмір сүрген, белгілі француз философы Ф.М. Вольтер алғаш 

негіздеген  тарих философиясы  тарихты бағалау мен талдау, көп жағдайда  тарихи 

зерттеулер мен  тарихты түсіндіру нәтижелерін ұсына отырып, үдерістердің түп мәнін 

ашуға ұмтылған ілім. Одан кейін тарих философиясы әсіресе, тарихшылар мен 

философтардың ой-толғам объектісіне айналған еді.  

Жалпы адамзаттың дүниетанымы аясындағы өткенін екшей білу ғана емес, бүкіл 

ғылым дамуы да осы объективтілік қағидасынан аса алмайды деп айта аламыз. Бірақ олда 
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заманалар мен адамзаттың ой-өрісі кеңіген сайын жаңарып, өзінің жан-жақты 

мүмкіндіктерін ашып беріп отырады. Түптарих пен адамзаттық эволюцияға объективті 

көзқарас өткенді зерделеуде  біршама жетістіктерге қол жеткізіп келеді, дегенмен, бүгінгі 

күні оны жетілдіре түсуді талап ететін адасуды болдырмайтын жекелеген ұстанымдар 

ескерілмей қалып отырғандығы шындық. Сондықтан адамзаттық эволюция мен арғы 

тарихты зерттеу аясында оның кейбір мәселелерін теориялық-әдіснамалық бағдар ретінде  

былайша ұсынып  өтпекпіз: 

1. Өркениеттердің локальдігі теориясына сәйкес, жалпы адамзаттық дамуды 

«табылған-қол жеткізілген» бір ғана дамыған мәдениет аясында түсінуге 

болмайтындығы. Қазіргі таңдағы тарихи зерттеулердің көпшілігі мәдениеттердің дербес, 

оқшау дамығандығы туралы қағиданы мойындайды. Сондықтан, ең көне  және ең жетілген 

өркениет белгілері табылғаннан кейін, тұтас жалпы адамзаттың даму өлшемі мен 

прогресінің критерийін соған сай бағалайды, солай бекітіп қояды. Дәл сол анықталған 

өркениеттің өзінің жалпы адамзат даму тарихындағы міндетті түрде ең жетiлген бірден-бір 

үлгісі болып шықпауы мүмкін екендігі ескерілмейді. Мысалы, қазіргі мәдени дамудың 

біркелкі емес екендігіне де назар аударсақ, африка мен оңтүстік америка сияқты 

материктерде әлi де болса алғашқы қауымдық  құрылыс деп атауға болатындай деңгейде 

өмір сүріп жатқан тайпалар мен ұлыстар бар екендігін, тіпті әлі де ғылымға белгісіз жабайы 

тайпалардың өмір сүріп келе жатқандығын  жоққа шығаруға болмайды. Демек, бүгінгі 

«дамыған – өркениеттенген» парадигмадағы мәдени сұхбаттастықтың жетілген заманы мен 

жаһанданудың жалпы адамзатты  біркелкілендіру саясаты жүргізіліп  отырғандығына 

қарамастан, әлемнің  әр бұрышында әркелкі даму деңгейлері сақталып қалып 

отырғандығын есепке алсақ, мұндай іріктеліп даму беталысы тарихтың өн бойында 

сабақтасып келе жатқандығына оңай көз жеткізе аламыз. Ендеше, бізге мәлім болып 

отырған «жетілген» деп бағаланған тарихи өркениеттің өзі - осы локальді өркениеттер  

паралеліндегі бір ғана мәдениет ошағы және оның адамзат тарихындағы ең озығы емес 

болуы мүмкіндігі, тіпті жәй ғана сол дәуiрдегі адамзат эволюциясындағы орташа деңгейлі 

болып шығуы ықтимал  екендігін естен шығармағанымыз  жөн. Демек, бұл - тек біз мәлiм 

болып отырған фактіге ғана сүйеніп отырғанымызды білдіреді, себебі, әзірге баска факт 

жоқ, бірақ, бұл біз әзірге ең түпкі және ең озық дамыған өркениет ошағын таптық дегенді 

білдірмейді. Ендеше, әлі танылмаған-анықталмаған, зерттелмеген-дәлелденбеген 

өркениеттердiң болуы ықтималдығы және олардың ең озығының  әлi жасырын  жатуы 

туралы  гипотеза ұсынуымызға  болады. Яғни, табылған – мәлім болған, дәлелденген -

айғақталған бір ғана өркениетке қарап, жалпы адамзаттық дамудың өлшемін белгілеп қоюға 

болмайтын сыңайлы. 

Осы тұста көптеген тарихшылар мен мәдениеттанушылар арасында тарихқа дейiнгi 

кезеңнен бастап, бүгінге  дейінгі адамзат эволюциясын белгілі бір кезеңдерге бөліп 

көрсететін мәдениеттанулық беталыс ғылымда қалыптасқандығын  атап өтуіміз керек. 

Мысалы, В.Вундт аңшылық пен терімшілік, тайпаларға бөліні мен әскери істің дамуы, 

мемлекет пен діннің пайда болуы, гуманистік және философиялық кезең деп тұтас 

эволюцияны төртке бөледі [1,172-173 бб.). К. Ясперс жалпы адамзаттық  рухани сілкініс 

дәуірі «белдеулік  уақыт» теориясын негіздейді, О.Конт адамзаттың интеллектуалдық 

эволюциясы ретінде – теологиялық, метофизикалық, позитивтік кезеңді ажыратады [2,29-

32 б.б], көптеген  ойшылдар гендерге байланысты бастапқыда матриархат дәуірі, кейіннен 

патриархат дәуірі болғандығына  күмәнданбайды. Жоғарыдағы Вундттің пікірі 

жалпыадамзат эволюциясында бұл 4 кезең Жердің әр түкпірінде,  әрқилы жүзеге асып 

отырғандығын есепке алмаған, ал белдеулік уақыт кезеңін 400 жылдай деп тым кең 

ауқымда сипаттайды, шындап келгенде, бұл белдеудің өзі біріншіден кездейсоқтық, 

екіншіден, К.Ясперсше  айтсақ, бұған дейінгі бізге әлі беймәлім «белдеулердің» ұмыт бола 

бастаған нәтижелерінің қайталанған-жаңартылған түрі ғана болуы ықтимал екендігін естен  

шығарып алады және мәдениеттердің бір-бірімен сұхбаттастық нәтижесінде алынғандығын 

- ұрланғандығын  ескере бермейді. Мысалы, б.э.б. 1000 жылдары жазылған  деп 
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топшыланған, веда ілімдеріндегі атомдық теория  кейіннен б.э.б. 4-3 ғасырларда көне 

Грекияда қайталанады және түпәрiсi алғашкы теория дәл сол Үнді жерінде пайда болған 

деген ойдың өзі күмәнді, себебі, ол да өзінен бұрынғы мәдениеттен алған болуы әбден 

мүмкін. Бұл бір ғана мысал,осыдан, тұтас өркениеттердің қаншама рет қайталанғандығын 

бағамдауға болады.  

Немесе, б.э.б. 4 ғасырларда Грек жерінде өмір сүрген Филолайдың  ұғымы  бойынша 

әлемнің орталығында от жатыр, оны бір тәулікте үлгеретін сфералық Жер айналып жүр. 

Осыған байланысты күн мен түн ауысады деген пікірлер қайта өрлеу дәуірінде 

гелиоцентризм идеясымен қайталанды. 

Сонымен  қатар  бүгінгі Африка мемлекеттеріндегі тайпалық одақтардың бiрiнде 

таза матриархаттық билік  кездесетіндігін ескерсек, екі диспозицияны бұрын және кейiн 

деп бөлудiң өзi шартты түрде  екендігін  топшылауға болады. Соңғы кездегі тарихи-

археологиялық  зерттеулер  көне  Мысыр пирамидаларынан  6000 жыл бұрынғы тамаша 

архитектуралық ескерткіштерді тапты. Яғни, тарихшылар айғақтар мен фактілерге сүйеніп, 

тарихи оқиғалар мен адамзат өркениетін жіктеуді, оған баға беруді үнемі абсолюттендіруге  

ұмтылады. Ғылым дамыған сайын, адамзаттың түп тарихи өркениетінің тым әрiден екендiгi 

белгілі болып, тіпті адамның пайда болуының  өзі де, ретроспекциялы түрде созыла  беруі 

ықтимал.  

2. Адамзаттың шеңбер бойымен циклді даму мүмкіндігіне баса маңыз берілмеуі. 

Бiрiншi ұстанымнан туындайтын бұл қағида бойынша, дамудың қайталамалы түрде өрлеуі 

мүмкін екендігін естен шығарып алғандығымызды ұғынуымыз қажет. Шпенглер, Тоинби  

сияқты мәдениеттанушылар оны тек қазiргі адамзат эволюциясы аясында ғана түсiндiредi. 

Шеңбер бойымен даму мен қайталамалы өрлеу заңдылығы бойынша, «бұрынғы» түбегейлі  

жойылады, ол кейінгімен сабақтаспайды. Дінде бұл апокалипсис теориясымен дәйектеледі. 

Дегенмен, бүгінгі ғылыми ізденістер мен тереңге үңілу құралдарының жетілгендігіне 

байланысты «адамзаттың осы дүниеден» бұрынғы, бірнеше рет қайталанған өркениеттердiң 

болмашы ғана қалдықтарының табылуы мүмкін екендігі тағы да түптарихтың даму 

эволюциясындағы теориялар мен  тұжырымдамаларды жоққа шығаруы ықтимал. Демек, 

болашақта эволюцияларды, бірінші, екінші, үшiншi т.б. деп бөлiп көрсету арғы тарихты 

зерттеудiң негiзгi өлшемдеріне айналмасына кім кепіл.                     

Тек тарих қана емес, бiздiң әлемнiң өзi тек бiрнеше жаратылған дүние емес болып 

шығуы ықтимал. Осыған орай, жойылған өркениеттер туралы ақпараттар табылған сәтте, 

тарихи даму туралы көзқарастарымыз да түбегейлі өзгеруі ықтимал.  

3. Бүгiнгi өркениет жетістіктеріне «масаттана» отырып, тарихи өркениеттердi 

дискриминациялаудан арылу қажеттігі. Адамзат өзінің қазіргі  даму деңгейін 

«эволюциядағы ең жетілген,  бұрын-соңды болмаған бiрден-бір озық мәдениет» деп 

түсiнедi. Осы ұғым өткеннiң барлығын «жетiлмеген», «дамымаған», «бүгiнгi деңгейге 

көтеріле алмаған, әрi бұдан тым алысырақ» деген сияқты пiкiрлердi бiрден-бiр теориялық 

ұстаным ретiнде ғылыми және бұқаралық санада бекітіп берді. Осы қалыптасып қалған 

стереотип өткенге кемсiтушiлiк парадигманы туғызды, бұл ғылым этикасы тұрғысынан 

ғана қаралатын мәселе емес, жалпы эволюцияны қате түсiндiретiн адасуға алып келуі 

ықтимал сана-сезiм. Мысалы, Мысырдағы пирамидалардың кұрылысына таңқалыс 

бiлдiрген бүгiнгi адамзат, оның кұрылысын  Беймәлім Ұшатын Обьектiдегi Жерлiк емес 

өркениеттер салып берген деген баламалы гипотезаны туғызды. Нақтырақ  айтқанда, 

Мысырлықтарға пирамидалар сала алатын толықтай қабiлеттi даму деңгейi мен өркениетті, 

технологияларды «қимады». Сондықтан, бұндай гипотезалардан гөрi жоғарыдағы «өзге 

ғарыштық ықпал» идеясы тиiмдi болып шықты. Шындап келгенде, тек Мысырлықтардағы 

ғана емес, көптеген ескерткіштерде бүгiнгi өркениет аясы қол жеткізе алмайтын ерекше 

артефакттер табылып отыр. Осы тұста, бұрынғы «тағылық» деп атап жүрген дәуiрдегi 

өркениеттер шындығында, қоғамдық  өмiрдегi немесе ғылымдағы кейбір салалар бойынша 

қазiргi «бiздiң» өркениеттен тым ілгері болуы  да ықтимал, бiрақ әрине, өркениеттiк 

дамудың Бiз ұстанған парадигмасымен емес, олар басқа да вариацияларының бірiн таңдаған 
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болуы да мүмкiн деп топшыласақ, ал бүгiнгi түптарих пен адамзаттық эволюцияны зерттеу 

бағдары қалыптасып қалған стереотиптер бойынша, дәл қазiргi өркениетке ұқсас үлгi 

қалдықтарын ғана iздестiрумен шұғылданып жүргендiгiнiң куәсі боламыз. Нақтырақ  

айтқанда, басқаша өркениет үлгілері, мәселен, психологиялық қуатқа сүйенген болуы 

мүмкін екендiгi естен шығарылады. Сөйтіп, маңызды белгілер мен сарқыншақтарды, 

елеусiз қалдырып, ескермей, оларды маңызсыз деп санайды. Демек, бүгінгі  бізді 

таңқалдырып жүрген, мысырлық пирамидалар, маиялықтардың күнтiзбесi т.б. адамзат 

эволюциясындағы бірден-бір жетiлген мiнсiз үлгi емес болуы да ықтимал екендiгiн естен 

шығармаған жөн. Осы тұста, мәселенi нақтырақ түйсiну үшiн, мынадай конструкция 

кұрастыруымызға болады. Егер, Мысырдағы, Шумердегi, Қытай мен Үндiдегi бiздiң 

эрамыздан бұрынғы өркениеттердiң iзi де қалмаған болса немесе тым бүркемеленiп қалса, 

ал Маиялықтардың өркениеті ғана белгілі болса, онда біз адамзаттың өркениеттiк 

тарихының 1000-1500 жылдық қана хронологиясымен қанағаттанамыз және тек қана осы 

кезеңнің жетiстiктерiне «таң қалумен» боламыз. Демек, бiздiң санамызда орныққан-

сендiрiлген «тағылык» дәуір деген ұғымды абсолюттендіру эволюция мен түптарихтың 

алдында «күнә» болып табылады. Мүмкiн, жүздеген-мыңдаған  жылдардан кейiн бүгiнгi бiз 

солай деп есептеп жүрген: адамгершіліктің субстанциясы дiн, халықаралық  әділеттіліктің 

тірегі БҰҰ, мораль мен гуманизм дәуiрiндегi және бұндай әлеуметтік институттарға сөзсiз 

сенiм кезеңi тұсындағы – миллиондардың  аштан өлуi, адам саудасы гомосексуалистердiң 

өзара тұрмыс кұруы т.б. «нағыз рухани тағылық» дәуiр ретiнде тарихи жадыда сақталып 

қалатын шығар.   

4. Мифология мен мистикадағы тарихи таным шындығын назардан тыс қалдырмау 

қажеттігі.   

  Адамзаттың алғашқы дүниеге көзқарасының ерекшелігі деп танылған 

мифологияны талдайтын көзқарастарға зер салсақ, мифтік образдарды адамның өзімен 

аналогиялық түрде түсіндіретін - аллегориялық, жеке тарихи тұлғаларды құдайландырып 

жіберген деген - эвгемеризмдік, көне дүниетанымдағы тiлдiк сарқыншақтардан туындаған 

деп түсінетін «тілдің ауруы» интерпретациялары, мифті таза поэтикалық тіл ретінде 

түсіндіру, миф ритуалдардан туған деп санайтын - ритуалдық-социолагиялық 

интерпретация, ішкі көңіл-күйді объективтендіруден туындайды деп пайымдайтын 

психологиялық түсіндірме, мифті құрылымдық түрде сараптау, оны символдар мен 

романтикалық ықпал деп есептейтін ағым. [3,40-75 бб.] т.б. жалпылама алғанда, мифті 

адамзаттың «балаң» кезеңіндегі дүниені «аңғалдықпен» қабылдау, толық жетілмегендік 

сана деген тұжырымдарды ниеттеуге келіп тоғысады. Яғни, олар мифтік дүниеге 

көзқарасты архаикалық стиль немесе прологикалық ойлау деп түсіндіре келе, казіргі заман 

тұрғысынан бағалап, танымның артта қалған көрінісі ретінде ұғындырады. Біздіңше, 

бұндай бір жақты түсінідірмелер адамзат эволюциясы мәселесін ашуда оңды нәтижелер 

бермейді. Мифологияны кең ұғым ретінде қарастыру, оның ішінде кейінгі шыққан тарихи 

аңыздардың шындыққа келіп тұтасуы, оның түпмифологиялардан тамыр тартатындығы 

тұрғысынан бағалау да арғытарихты танудың тиiмдi тәсілі болмақ. Мысалы, мифология 

мен ақиқат тарихты көп жағдайда байланыста ұстаған: «Үндi мифологиясы тарихи 

оқиғарларды бейнелейтін «Махабхарата», «Рамаянна» тәрізді көне әдебиеттердің 

мазмұнына айналды», - деген сияқты пікірлерді басшылыққа алатын [4,75б.] 

И.Г.Садовскаяның пікiрi тәрізді біз ұсынып отырғандай тарихтың әдіснамалық теориялық 

ұстанымдарына келіп түйісе алады. 

Ендеше, бұл тұста біз, қазiргi ғылыми философиялық тілмен айтқанда, мифтік ойлау 

бейберекетсіз (анархиялы), хаостық жүйесіз, артқа тартушы (консервативтік), көзсіз 

сенімге ғана бағдарланған, дәлелдеусіз-дерексіз (мистификациялық-абстрактілі), қиял мен 

армандау үстемдік еткен (панфантасмогориялық) емес, керісінше, жүйелі, таным сәтінде 

оңды-iлгерiшiл (радикалды), белсенді болуымен қатар, ең бастысы эволюция мен тарих 

ақиқатын бейнелеуден жалықпаған деген ұстанымымызды тиянақтай аламыз. Яғни, мифтік 

оқиғалар мен фрагменттер көп жағдайда «объективті дүние ақиқатының жалпылама 
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тиянақталған шындығы» деген тұжырымға келiп тiрелеміз. Бiр қарағанда, бұның өзi 

мистика мен оккультизм тәрiздi болып көрiнедi. Егер біз, бүгiнгi экстрасенстер мен 

балгерлердiң трюктарына тереңiрек назар аударсақ және оның адамзат эволюциясымен 

бiрге бүгінгі күнге дейiн көне дәуiрлерден жалғасып келе жатырғандығына күмән 

келтiрмесек, биоөрiстердi басқа да  физикалық өрiстер алдында дискриминацияламай тең 

дәрежеде белгілесек, табиғаттағы аномальдiк құбылыстарды тек кездейсоқтық пен 

ауытқушылық деп қабылдамасақ, есте жоқ өркениеттер мен олардың жетiстiктерiнiң бiзден 

«артықшылығын» мойындасақ, мифологияның адамзат эволюциясы мен тарихындағы 

жадыны жалғастыруда, көне мағлұматтарды бізге жеткізе білуде қаншалықты кызмет 

аткарғандығын бағамдай аламыз. 

Шындығында, бүгінге өркениет мифологиялық таңғажайып оқиғалардағы 

бейнеленген жетістектердің де  кейбір белгілеріне ғана, әрине, басқаша призма мен 

парадигмада, қол жеткiзген сыңайлы (мәселен, ұшқыш кiлем-самолет) және миф пен 

фантастиканы қазiргi прогрестің даму бағдарының жол сілтеуші түп әдіснамасы деп 

топшылауға болатын тәрiздi. Ендеше, бiр ғана мысал, итбасты немесе көкқұтан басты адам 

сияқты мифтiк образдар бiзге байырғы геноинженерияның жетiстiктерiн елестетiп отырған 

сыңайлы болып тұрады. 

Осы орайда, постпозитивистердiң. П.Фейерабендтің «бәріне де рұқсат» кағидасына 

сәйкес, миф, мистика, әдет-ғұрыптар, дін, философия, қазіргі ғылым бәрін бірінен-бірі 

жоғары-төмендік иерархияға орналастырмай, тең денгейде қарастыру қажеттiгi туралы 

идеяны біз қолдай аламыз. 

5. Тек қана бүгінгі күннің бейнесі тұрғысынан тұтас өткен және келешек тарихқа 

баға беруге болмайтындығы. Бүгiнгi гуманитарлық сала ғалымдарына көп жағдайларда тән 

белгi жеке өзiнiң өмiр сүрген кезеңi тұрғысынан бүкiл адамзат тарихына баға беруi мен тар 

өрісті топшылаулар ұсынуы. Қазіргі әлеуметтiк жағдай мен беталыс, нақтырақ айтқанда, 

жеке пікір айтушы субьектінің өмір сүрген кезеңi, әpici 50-60 жыл, сан мың жылдаған өткен 

және болашақта iске асатын «мәңгілік» тарихтың алдында «түкке тұрғысыз», тым болмашы 

сәт қана екендігін ескеруіміз керек. Мысалы, позитивтік кезеңге аяқ бастық деген 

О.Конттың пікірінің өзі тек сол өзiнiң өмір сүрген дәуірі үшін ғана ақиқат ретінде 

бағаланған. Ол осы орайда, сан мыңдаған жылдық тарих алдында «сөйлейді». Конт ойлаған 

позитивтік кезең, әрiсi екі жүз жыл болатын болса, адамзат болашақта метафизикаға 

қайтадан аяқ басса, мыңдаған жылдық тарих алдында, бұл 200 жылдықты есепке алмай-ақ 

қоюға да болады. Мәселен, орта ғасырларда түркi халыктарының кейбiрi қабылдаған 

христиан дiнi уақыты арнайы кезең ретінде ескерілмейді. Немесе, Кеңестiк заманындағы 

дінсіздендіру саясаты адамзат тарихында, болашақта, белгілі бір дәуір ретінде 

қарастырылмайды, мүмкiн жеке-кездейсоқтық аса маңызды емес сәт ретiнде ғана ескерiлуi 

ықтимал. Немесе Кеңес үкiметi тұсында, оған енген субьектілер өздерiнiң ұлттық 

мемлекеттiк нышаны мен тарихының аяқталғандығын елестеттi, бiрақ жетпіс жылдық 

уақыт, тұтас мемлекет тарихының алдында өткiншi сәт екендiгiн естен шығармауымыз 

қажет. Демек, бүгiнгi бiздiң тарихқа берiп отырған бағамыз, тек қана «адамдар сол кезде 

солай ойлаған» деген айғақ ретiнде ғана есте қалады. Бұл - демек, тарихқа төреші болу 

мақсатында үзілді-кесілді пікір айту үшiн мыңдаған жылдық тәжiрибе алаңындағы 

шындықты бастан өткеру керек дегенге келiп саяды. Мысалы, тарихта жүздеген жылдар 

бойы империя құрған халықтар тек өздерінің «мәңгілігіне» сенімді болды және адамзат 

эволюциясының тұтас қозғаушы күші екендігіне күмән туғызбады.  

6. Адамзаттың пайда болғандығына 2500-3000 жылдай уақыт болды деп айту 

кесіп-пісушілік. Бiздiң пайымдауымызша, бұл тұста, басты адасудың көзі -ақ аю мен қоңыр 

аю секiлдi, маймыл мен адамның жай ғана ұқсастығы. Табиғаттағы ұқсастық мiндеттi түрде 

туыстықты білдіре бермейтіндігін ескеруіміз керек. Расында да, есте жоқ ескі замандарда 

адамдар маймылдың тұрмыс-тіршілігіне ұксас өмiр сүрген болуы ықтимал немесе түптеп 

келгенде, биогенетикалық болмысы да сәйкес шығар. Бiрақ эволюция нәтижесіндегі 

маймылдың адамға айналу үдерiсi мiндеттi түрде болмай қоймайтын табиғи объективтілік 
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емес болуы да ықтимал. Олай болса, тарихқа баға беруде қасаң кағидалар мен стандартты 

ойлау жүйелеріне, тек 200-300 жылдың ғана аясында өрбіген бүгiнгi ғылыми 

парадигмаларға бағына бермейтіндігін үнемi естен шығармағандығымыз жөн. Олай болса, 

адамның пайда болғандығына, мүмкiн, 5-6 млн. жыл мүмкiн 5-6 млрд. жыл болған болуы 

да ықтимал. 

7. Жеке адамның субъективизмі мен индивидуализміне аналогия құра отырып, 

бүгінгі дәуірді өткеннен оқшаулау. Осы орайдағы бүгiнгi ғылыми танымның әдiснамалық 

зерттеулерiнiң басты ұстанымы тарихтың тұтас рухын бөлшектеп дифференциациялау. 

Шындап келгенде, белгiлi бiр ұлттың генетикалық тұтастығының жалпы адамзаттың 

тұтастыққа келіп тоғысатындығын жалпы мен жекенiң қатынасы ретiнде түйсiнуiмiзден 

үнемi айнымауымыз керек. Жалпы адамзат XIX ғасырдағы социологиядағы органикалық 

мектеп тұжырымдағандай, коғам тек қана горизонтальдi жағынан ғана емес, вертикаль 

бойынша да органикалық тұтастықты кұрайды. Яғни, коғамның бүтiндiгi мен өзiндiк 

даралығы тұтас тарихты қамтиды. Ол тек жай ғана, эволюция немесе К.Г. Юнг 

тұжырымдағандай ұжымдық бейсаналық арқылы ғана байланыспайды, тұтасынан 

физиологиялық-психологиялық-рухани бiрлiк аркылы ғарыш аясында бiрiге алады. 

Сондыктан бүгiнгi қоғамнын прогресi жалпы адамзаттық эволюцияның қателiктерi мен 

жетiстiктерiн өзінiң өн бойына «эволюциялық жады» арқылы сiңiрген. Ендеше, өткен тарих 

пен бүгiнгi прогресті және келешектегі болашақты бiр ғана организмнiң өмiрi, бағдары, 

нысаны, мақсаты мен мiндеттерi деп түйсiнген абзал. Осы мәселенiң теориялық жағын 

онтологиялық тұрғыдан Б.Сатершинов былайша ашып көрсетеді: «Осылайша «өткен шақ-

осы шақ» оппозициясы өзiнiң «осы шақ - болашақ», «өткен шақ-келешек» сынды 

модификацияларына ие болады» [5,67 б.]. Ендеше, «өткен-осы-болашақтың» тұтастану 

адамзат тарихының органикалық бiрлiгiнiң уақыт бүтiндiгi аясындағы жеке екендiгiн паш 

ете алады. 

Олай болса, бүгінгі күнгi адамзат өткен мен болашақ алдында өзінің қателіктері мен 

жетістіктері үшін жауап беруге тиiс. Бiрақ, тұтас адамзат эволюциясы деп атауға болатын 

мегаорганизм, ғарыштық бүтiндiктiң еркі алдында, оның аясына енетін  болғандықтан, өзiн 

еркiн тежейдi десе де болады. 

Демек, белгiлi бiр кеңiстiктегi белгiлi бiр ұлыс немесе мемлекеттің әлеуметтiк-

қоғамдық әрекетіне тұтас адамзат немесе керiсiнше ол адамзат алдында жауап беруi тиiс. 

Бұл бүгiнгi экологиялық мәселелерден-ақ ерiксiз түрде байқала бастады. Сондықтан тарихи 

зерде мен жады рухының тұтастығын естен шығармасақ, тарих пен эволюция алдындағы 

жауапкершiлiк пен парызымызды орындасақ, олар өзiнiң iшiне бүккен шынайы құпиясын 

аша түспек. 

8. Тарих ғылымының интегративті әдіснамаға көбірек көңіл бөлмеуі. Қазiргi кездегi 

ғылым дамуында дифференциациямен қатар (бір ғылымның iшiнен көптеген салаларының 

бөлініп шығуы, мәселен, ядролық физика, механикалық физика, бейсызықтық физика т.б.) 

интеграцияның да жүрiп отырғандығы (ғылымдардың бірігуі, мәселен, геноинженерия, 

астрофизика, биохимия т.б.) жасырын емес. Осыған орай, бүгiнгi таңда, үйлесуi тиiс 

ғылымдар бiрiгiп, ортақ бiр әдiснамаларды қолдануды мақсат етеді және нәтижесi бiр 

ғылымның жетiстiктерiнен артығырақ болып, бiрiн-бiрi жетiлдiрiп, толықтырып отырады. 

Олай болса, тарих та осы интеграцияға ұмтылу тиiс. Мәселен, казiргi тарихи зерттеулердегi 

көне тайпалар мен халықтардың бүгінгі таңда қайсысына туыстық жағынан жақынырақ 

екендігі туралы пікірталастар өрбіп отыр. Шыңғысханды кейбір тарихшылар қазақ халқына 

туыстық жағынан жақындатса, Алтын Орда халқын кейбiр ресейлік зерттеушілер орыс 

халқымен туыстығы бар деп болжамдап жүр. Осы орайда, мұндай даулы мәселелерге 

генетика көмекке келе алады. Олардың сүйектерін алып, экспертиза жасап, генетикалық 

кодтарын анықтап, қазіргі адамдардың кодтарымен салыстырып, ұқсастықтарымен 

сәйкестіктерін ғылыми тұрғыдан дәйектеп беріп, қай халықтың ата-бабалары кім 

болғандығын айғақтап беруге мүмкіндік ашады. Олай болса, тарих ғылымы, әсіресе, қазақ 

тарихы, келесі кезекте, интеграциялық әдiснаманы жолға қоюы тиiс деп санаймыз. 
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Корыта айтқанда, миллиондаған жылдардан жалғасып келе жатқан адамзат 

эволюциясы мен мыңдаған жылдар бойы сабақтасқан тарихтың алдында 200 жылғы 

«позитивті ойлау» деп аталып жүрген өлшемнің уақытша, өткiншi сәт қана екендігін естен 

шығармасақ, объективті уақыт ағымы игілікті қажеттіліктер мен мүдделерді өзінің ырқы 

бойынша құндылықтар аясында жүзеге асыра бермек, бұл метатарихи үдерiстiң пайымдау 

беталысына келіп тоғысады. Белгілі тарихшы Б.Аяған: «Сондықтан кәсіби тарихшылар 

қазіргі ғылым дағдарысын мойындай отырып, оны жеңудің жолдарын іздестіруді 

ойластыру керек. Теориялық-әдіснамалық дағдарыстың себептерiнiң бiрi зерттеу 

обьектiсiнiң толықтай анықталмағандығы», - деп тұжырымдаған ой-пікірін [6.23 б.] кең 

көлемде түйсiнсек, аталған мәселердiң өзекті, әрі түпмәндi екендігін бағамдай аламыз. 

Немесе, «Жалпы алғанда, бұл жағдаят тек түркі-қазақ халықтарының ғана соры емес, 

ағартушылық дәуiрден бастау алған кезде де ешкiм аңдамаған, XIX ғасырда өндiрiстiк-

техникалық төңкерiстермен пәрмен алып, ХХ ғасырда бой бермей кетiп, миллиондаған 

халықты кұрбандыққа шалған, ал қазiр жалпыадамзаттың имандылығының ғана емес, 

табиғаттың өзiнiң де тағдырлы тамырларына балта болып сiлтенiп жатқан тоқсан түрлі 

себептерден туындап отырған жалпы адамзаттың жағдаяты», - деген С.Оспановтың 

пiкiрлерi де [7,5 б.] осы позитивтiк кезеңнің «өзімшілдік» ыңғайын байқаудан туған дәйекті 

тұжырымдар. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Зейнелов Б.С. - аға оқытушысы 

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті, Алматы, Қазақстан 

                                                                             

Бүгінгі таңда әртүрлі әлеуметтік процестерде ақпараттың маңызы артып келеді. 

Ақпаратты өңдеу және тарату құралдарын белсенді пайдалану, жаңа технологиялардың 

дамуы қоғамдық өмірдің экономикалық, саяси және басқа салаларында айтарлықтай 

өзгерістер тудыруда. Көптеген зерттеушілер индустриалды қоғамды алмастыратын 

қоғамның жаңа ақпараттық түрінің қалыптасуы туралы мәселені көтеруде. Жоғарыда 

айтылғандардың  салдары ретінде соңғы жылдары ақпараттық қауіпсіздік саласындағы 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық аспектілеріне деген қызығушылықтың артуы 

болды. Бұл ретте жаңа жағдайларда құқық рөлінің әлсіреуді емес, керісінше,  күшеюін атап 

өту маңызды. Құқық қазіргі заманның ақпараттық ортасына тән қоғамдық қатынастарды 

реттейді, талап етеді және сонымен бірге барлық ауытқулар мен өмірлік жайттарды өзінен 

өткізеді.  

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемасының өзектілігі, ең алдымен, 

қазіргі әлемде ақпараттың стратегиялық ұлттық ресурсқа айналуымен байланысты. 

Технологиялық эволюция жеке тұлғаға, қоғамға және мемлекетке теріс әсер ету үшін бұрын 
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қол жетімсіз мүмкіндіктерді қамтамасыз ете отырып, түбегейлі жаңа қауіптердің көзіне 

айналуда. Ақпараттық технологиялар өмірді қамтамасыз етудің маңызды объектілерін 

басқаруда кең қолданыс тапты, олар кездейсоқ және қасақана әсерлерге осал болады. Соңғы 

жылдары Қазақстан Республикасында мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету жүйесін жетілдіру жөніндегі бірқатар шаралар іске асырылды.  

Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясына сәйкес ақпараттық 

қауіпсіздік саласындағы қатерлерді болжауға, анықтауға, олардың алдын алуға және жолын 

кесуге бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық және ғылыми-техникалық іс-шаралар 

кешенін іске асыруды көздейтін ақпараттық қауіпсіздік тұжырымдамасы әзірленді және 

қабылданды. Микроэлектроника, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету, 

компьютерлік технологиялар саласындағы техникалық прогресс ақпараттық 

технологиялардың дамуын тездетеді және олардың жетілуіне әсер етеді. Мемлекеттік және 

қоғамдық өмірдің барлық аспектілерін ақпараттандыруға байланысты тенденциялар қазіргі 

тәуелсіз мемлекеттің өмір сүруі оның мемлекеттік құрылымдарының барлық буындарының 

ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етумен тығыз байланысты екенін объективті түрде 

көрсетеді. Әлемдік тәжірибені талдау соңғы бірнеше жылда мемлекетаралық 

құрылымдардан бастап жекелеген фирмалар мен банктерге дейінгі барлық деңгейлердегі 

басқару процесінде сапалы секіріс болғанын көрсетеді. 

Сонымен бірге, ақпарат алу және олардың жұмысын бұзу мақсатында ақпараттық 

жүйелердің жұмысына рұқсатсыз араласу қаупі қатар дамып, күшейе түсуде. Мұндай қауіп 

айқын, өйткені әсер ету күші бойынша мемлекеттің ақпараттық инфрақұрылымының 

бұзылуы мен бұзылуы нақты ұрыс қимылдарының салдарымен сәйкес келеді. Ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жақсы ұйымдастырылған мемлекеттік жүйесі ғана қазіргі 

жағдайда ақпараттық қатерлерге тиімді қарсы тұра алады, ол Қазақстан Республикасының 

барлық мемлекеттік органдары, мемлекеттік емес құрылымдары мен азаматтарының толық 

өзара іс-қимылы кезінде жүзеге асырылуға тиіс. 

Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсіздікті дамытудың принциптері мен 

негізгі бағыттарын айқындайтын негізгі саяси-құқықтық акт Қазақстан Республикасының 

Ақпараттық қауіпсіздік тұжырымдамасы болып табылады. Бұл тұжырымдама Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2011 жылғы 14 қарашадағы No 174 Жарлығымен бекітілген. 

Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздік тұжырымдамасы қоғам мен 

мемлекеттің ақпараттық саладағы мүдделерін қамтамасыз ету, сондай-ақ азаматтың 

конституциялық құқықтарын қорғау мақсатында әзірленген. Тұжырымдама ағымдағы 

жағдайды бағалауға негізделген және мемлекеттік саясатты, ақпараттық қауіпсіздік 

саласындағы мемлекеттік органдар қызметінің перспективаларын айқындайды. 

Тұжырымдама Қазақстан Республикасының Конституциясына және «Қазақстан 

Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы», «Мемлекеттік құпиялар туралы», 

«Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы», «Электрондық құжат туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңдарына сәйкес әзірленді. және электрондық цифрлық қолтаңба», 

«Ақпараттандыру туралы», «Техникалық реттеу туралы», «Лицензиялау туралы», 

«Бұқаралық ақпарат құралдарында», «Байланыс туралы». Тұжырымдамада заңнамалық, 

нормативтік-құқықтық, әдіснамалық, ұйымдастырушылық, технологиялық және кадрлық 

қамтамасыз етуді қоса алғанда, халықаралық тәжірибеге сәйкес келетін ақпараттық 

қауіпсіздік мәселелерін іске асыруға кешенді көзқарас бекітілген. 

Қазақстандағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қатынастарды реттейтін 

негізгі нормативтік құқықтық акт Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі 

саласындағы құқықтық қатынастарды реттейтін және мазмұны мен қағидаттарын, сондай-

ақ адам мен азаматтың, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етін айқындайтын 

Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі, мақсаттары мен 

бағыттары «Ұлттық қауіпсіздік туралы» Қазақстан Республикасының Заңы болып 

табылады. Ұлттық қауіпсіздік түрлерінің ішінде ақпараттық қауіпсіздік жеке түрі ретінде 

ерекшеленеді. Ақпараттық қауіпсіздік – тұрақты даму мен ақпараттық тәуелсіздікті 
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қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының ақпараттық кеңістігінің, сондай-ақ адам 

мен азаматтың, қоғам мен мемлекеттің ақпарат саласындағы құқықтары мен мүдделерінің 

нақты және ықтимал қауіптерден қорғалу жағдайы. 

Осы заңның 6-бабында ұлттық қауіпсіздікке төнетін негізгі қатерлердің қатарында: 

елдің ақпараттық кеңістігінің, сондай-ақ ұлттық ақпараттық ресурстардың рұқсат етілмеген 

қол жеткізуден қауіпсіздік деңгейін төмендету; ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіретіндей 

анық емес ақпаратты қасақана бұрмалаумен және таратумен байланысты қоғамдық және 

жеке санаға ақпараттық ықпал. Тиісінше, қауіпсіздік деңгейі ұлттық қауіпсіздіктің сапасын 

анықтайды, қазіргі заманғы қатерлердің алдын алу және олардың алдын алу және жою 

шараларының тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. 

Ақпараттық экстремизмді насихаттаумен және (немесе) оған шақырумен тікелей 

байланысты ақпаратты жасау, беру немесе тарату жөніндегі құқыққа қарсы қызмет ретінде 

айқындау орынды болып табылады не мемлекеттің, қоғам мен жеке адамның ақпараттық 

қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге бағытталған экстремистік әрекетті жүзеге асыру арқылы 

жүзеге асырылады. 

Осылайша, ақпараттық қауіпсіздікті осы зерттеу тұрғысынан (ұлттық қауіпсіздікке 

төнетін негізгі қатерлердің контекстінде) бірінші кезекте Қазақстан Республикасының 

ақпараттық кеңістігінің қорғалу жағдайы ретінде қарастырған жөн. Екіншіден, бұл елдің 

орнықты дамуы мен ақпараттық тәуелсіздігі қамтамасыз етілген кезде ақпарат саласындағы 

адам мен азаматтың, қоғам мен мемлекеттің құқықтары мен мүдделерін нақты және 

ықтимал қауіптерден қорғау. Қауіпсіздік жағдайын және қауіп-қатерлерге қарсы тұру және 

алдын алу жөніндегі қызметті құқықтық қамтамасыз ету қазіргі заманғы мемлекет 

қызметінің негізгі шарты болып табылады. 
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Общеизвестно, коррупция определяется общенациональной задачей, угрожающей 

национальной безопасности. 

Но самым интересным, пожалуй является то обстоятельство, что выражаясь образно, 

можно сказать,   коррумпированнымотносятся учреждения находящиеся   в 

государственной компетенции   и местного самоуправления,  однако, заметиим их 

организации, представляющие права в деятельности   приватизации имущества, 

оплачиваемые, субсидирующие совершения, банковских сделок, организации 

оформляющие  коммерческих учреждений, разрешающие право, для получения лицензии, 

распределяющие   внешнеэкономические работы, выделяющие средства, осуществления  
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земельной реформы, здесь нужно учитывать, что  зачастую и государственные учреждения, 

призванные стоять на страже законодательства и бороться с проявлениями коррупции. 

Наряду с этим, хотелось бы обратить внимание на то, что в последнее время 

актуальность коррупции и потенциальные методы ее разрешения   привлекают все большее 

внимание не только теоретиков, но и практиков. 

Ещё одним немаловажным обстоятельством является то, что важным для 

настоящего момента  социально –хозяйственного улучшения нашей страны изживание 

коррупции определяется   одним из актуальных  стратегических направлений финансового  

и политического развития государства. 

Между тем, здесь, безусловно, имеет значение и то, что гарантия финансовой 

безопасности нашей страны  невозможно без резкого снижения уровня коррупции, которая 

препятствует становлению предпринимательства, зачастую, приводит к расхищению 

природных ресурсов, осуществлению невыгодных для национальной экономики 

инвестиций и т.п. 

Признавая тот факт, что подпольное производство и контрабандный ввоз в страну 

поддельной продукции, неправильное таможенное оформление грузов, как правило, 

сопряжены с коррумпированностью и криминогеннностью экономики. 

Достаточно заметить, что экономическая коррупция снижает  эффективность 

рыночных институтов и регулирующей деятельности  государства. 

Вместе с тем, на наш взгляд, коррупция в международном экономическом 

сотрудничестве проявляется при создании предприятий с участием  иностранного капитала, 

при реализации инвестиционных проектов и приватизации государственной собственности, 

при решении проблем раздел продукции и в других формах [1, с.242].В данном случае, мне 

кажется, следует поддержать мнение автора, совершенно справедливо отмечает.   

Может быть признано обоснованным и целесообразным, а также видится верной 

точка зрения Г.Н.Тленчиевой, под коррупцией понимала «систематическое получение 

должностным лицом лично или через посредника материальных ценностей или 

приобретение выгоды имущественного характера, предоставляемых ему исключительно в 

связи с занимаемым им служебным положением за покровительство или оказание услуг в 

будущем» [2, с.28]. 

Совершенно очевидно, что  государственное регулирование экономики расширяет 

возможности для развития коррупции путем увеличения сфер, подконтрольных 

чиновникам: предоставлением льгот, кредитов, лицензий; предоставление возможности для 

приватизации, права реализовывать крупные социальные проекты и т.п., т.е. старые 

принципы чиновничьего контроля за ресурсами сочетаются с отсутствием 

законодательного регулирования многих новых сфер деятельности [1, с.248]. 

Отмечая о причинах коррупции, необходимо учесть, что уменьшить и ограничить 

коррупцию можно, только одновременно решая проблемы и условия, ее порождающие. Как 

уже говорилось, решение этих проблем будет способствовать противодействие коррупции 

со всей решительностью и по всем направлениям.   

При этом следует помнить, что в последние годы с появлением различных 

коммерческих организаций со своими служащими управленческого аппарата на практике 

возникла проблема юридической оценки действий этих служащих, причинивших вред 

интересам граждан, общества и государства. Поэтому законодатели ряда государств 

(Эстонии, Беларусь, Узбекистан, Украина, Молдова) внесли изменения в свои уголовные 

кодексы, указав, что за служебные преступления несут ответственность лица, занимающие 

соответствующие должности в учреждениях, организациях либо на предприятиях, 

независимо от форм  собственности. 

Необходимо установить тот факт, что при злоупотреблии со стороны служащих 

коммерческих структур и общественных предприятий  и объединений, наделенных 

определенными управленческими функциями собственника либо гражданами, 

объединившимися в общественную организацию, отсутствует посягательство на интересы 
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службы, нормальную работу государственного аппарата, аппарата местных органов власти. 

Из злоупотребления предоставленными законом полномочиями могут, конечно, 

приничинить крупный материальный ущерб и другие тяжкие последствия, связанные с 

завладением чужой собственности либо другими  нарушениями отношений собственности, 

причинением существенного вреда личности,  серьезно нарушить конституционные права 

граждан, законодательство  предпринимательской деятельности, об охране природы, об 

общественных объединениях и т.д., за что должностные и иные лица этих органов должны 

нести соотвествующую ответственность, специально предусмотренную  нормами 

уголовного закона [3, с. 67]. В этом мы полностью разделяем мнение автора.   

Важно также учитывать, что   одной из наиболее распространенных видов  

коррупции в настоящее время является незаконное участие государственных служащих в 

коммерческой работе организации   различных видов имущества. 

Надо признать, что вместе с тем должностные лица зная, что «свои» предприятия  

рано либо поздно судя по всему   проверены контрольно – ревизионными учреждениями 

либо  аналогичными подразделениями на местах, в сговоре с руководителями данных 

учреждений   идут на различного рода ухищрения.Причём, суть их заключается в том, что 

определенная часть бюджетных денежных средств, поступивших в «свою» фирму как 

напрямую от департамента, так и через подведомственные средства, в дальнейшем путем 

составления фиктивных соглашений  в актов о выполнении работ перечисляется в фирмы, 

которые имеют в свободном обращении, а также могут снимать с расчетного счета большое 

количество наличных денежных средств   (торгово – закупочные, ломбарды, так 

называемые независимые профсоюзы и др.).По всей видимости, в дальнейшем данные 

средства  снимаются с расчетного счета предпринимателей  и за минусом процента (от 2 до 

5%), передаются руководителю либо представителю того предприятия, которая 

перечислила эти средства, т.е. обналичиваются. Да и не следует забывать, что   полученные 

таким образом денежные средства, нигде не учитываются и свободно похищаются. Одним 

из немаловажных факторов при этом является то, что   часть из них переходит к 

заинтересованному чиновнику в виде взяток. 

 Совершенно очевидно, что нецелевое использование государственных (бюджетных 

и внебюджетных, т.е. средств различных фондов, создаваемых государством) денежных 

средств имеет место в нашей повседневной жизни, убеждать никого не нужно.  Кроме того, 

об этом довольно часто пишут и передают различные средства массовой информации, эти 

факты выявляются различными контролирующими (Министерство финансов Республики 

Казахстан, подразделениями казначейства и др.), а также правоохранительными и 

налоговыми органами. Здесь нельзя не сказать, что этими действиями причиняется 

несоизмеримый ущерб экономике государства в целом, что приводит к всевозрастающей 

социальной напряженности и политической нестабильности общества. 

  При этом представляется верным отметить, что коррупция становится не только 

разновидностью преступности, но и способствует тесному сращиванию криминальных 

структур с исполнительной и законодательной властью, проникновению организованной 

преступности в сферу управления банковским бизнесом, крупными производствами, 

торговыми организациями, средствами массовой информации, другие сферы общественной 

жизни. 

Здесь необходимо отметить тот факт, что зачастую организация и проведение 

приватизации, создание инвестиционно – приватизационных  фондов, обворовавших 

население, свидетельтсвует о значительных масштабах коррумпированности чиновников, 

не способных и не желающих думать об экономической безопасности граждан нашей 

страны. Это подтвердил и последующий денежный этап приватизации, в рамках которого 

появился  новый вид злоупотребления – биржевые спекуляции, цель которых – уход от 

уплаты налогов и ориентация на иностранных инвесторов. Дело в том, что это приводит к 

очередному обвалу национальной валюты, а акции, от которых будет стремиться 
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избавиться директорский корпус как от непосильной ноши, станут легкой добычей для 

преступного бизнеса. 

Надо признать, что одной из проблем должной борьбы с коррупцией в органах 

власти является существование тесной взаимосвязи между политической (или 

государственной) и экономической элитами. Если условно считать, сращивание 

государственного и частного секторов экономики остается, по – прежнему, весьма 

заметным, в особенности в разгар преобразовательных процессов. По крайней мере, 

ускоренное развитие частного сектора должно было бы сопровождаться введением 

жесткого законодательства и практики, призванных, с одной стороны, защитить 

нарождающийся частный сектор от вмешательства государства, а с другой  - позволяющих 

публичной власти осуществлять контроль за частным сектором с точки зрения соблюдения 

законности. 

Поэтому на мой взгяд, тесная связь экономической и политико – административной 

элит приводит к их опасному сращиванию, выступая в качестве «консультантов» 

предприятий и банков, многочисленные функционеры получают немалые дивиденды и 

гонорары. 

Во внимание можно признать то, что отличительная особенность коррупции в 

Казахстане от таких стран, как Италия и Китай, заключается в том, что наши политики всех 

уровней, особенно в предвыборный период, громогласно заявляют о развращенности и 

нечестности государственных чиновников, а также о необходимости борьбы с коррупцией 

[4, с.169 - 170].  

 Учитывая сказанное, в этой связи, видится верной, в значительной степени 

обоснованной точка зрения автора. 

С учетом вышеизложенного следует отметить, борьба с коррупцией в Казахстане 

определена в качестве одного из основных приоритетов государственной политики. 

Антикоррупционная функция государства выделена как одна из его базовых  задач, 

поскольку без постоянного противодействия ей, коррупция имеет свойство расширяться и 

усугубляться. Антикоррупционная  политика заключается в разработке и осуществлении 

разносторонних и последовательных мер государства и общества по устранению причин и 

условий, способствующих и питающих коррупцию в разных сферах жизни. В республике 

созданы механизмы, позволяющие уменьшить масштабы  коррупции в краткосрочном 

плане, также выработана и проводиться антикоррупционная политика как постоянно 

действующая функция  государства. Многие ее направления совпадают с мерами, 

предусмотренными различными программами, направленными на повышение 

эффективности государственной власти, поскольку институциональное, функциональное 

упорядочение государственной власти служит основополагающим антикоррупционным 

фактором [5, с. 357]. Данная позиция представляется верной, автором согласны. 

На сегодняшний день приходится констатировать,что цель антикоррупционной 

политики является снижение уровня коррупции и обеспечение защиты прав и законных 

интересов граждан, общества и государства от угроз, воздействия и последствий, связанных 

с коррупцией, путем принятия следующих мер. 

Примечательно также и то, что увеличение объемов «теневой» экономики 

стимулирует коррупцию в среде правительственного  аппарата, а коррупция, в свою 

очередь, создает благоприятные условия «теневой» экономике и покровительствует ее 

субъектам [6, с. 217].  

Как мы видим, финансовый потенциал теневой экономики является фундаментом 

для преступности, а так называемой «крышей» являются коррумпированные сотрудники 

правительственного  аппарата. 

Следует отметить, что борьба с коррупцией достигает успеха, если она всеохватна, 

комплексна, ведется постоянно, на это должно быть направлены все силы и властей, и 

общества. 
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Здесь необходимо учитывать то, что антикоррупционная программа должна 

реализовываться на высшем уровне политического руководства страны и при 

максимальном  сотрудничестве с институтами гражданского общества. 

Ни для кого не секрет, чтобы эффективно бороться с коррупцией, необходимо 

применять не только меры ужесточения, очень важно создать обстановку нетерпимости в 

обществе, когда коррупция воспринималась бы гражданами, как чуждое явление нашему 

обществу, а сама мысль дать мзду была чужда нравственным устоям. 

В целом, можно выявить общую тенденциюб, что для достижения этой цели 

необходимо изменить, прежде всего, менталитет населения. По существу,   следует 

разработать комплексную государственную программу идейно – нравственного воспитания 

рассчитанную на все возрастные группы. 

В принципе, прежде всего необходимо создать всеобщую обстановку к этой 

негативной проблеме. Ещё однонемаловажное обстоятельство, что следует   поменять 

взгляды и сознание людей, борьба с коррупцией должна начинаться не «сверху», а «снизу», 

т.е. самого гражданского объединения. 

Говоря в целом о состоянии коррупции в высших эшелонах власти – это задача 

Парламента. Помимо этого, необходимо наладить контроль со стороны Парламента за 

всеми структурами исполнительной власти, включая президентские. Также немаловажно 

то, что представительные органы должны иметь право создавать комиссии по 

расследованию коррупци высших должностных лиц. Поскольку органы, призваны бороться 

с коррупцией, сами погрязли в ней, необходимо создать специальный независимый орган, 

используя международный опыт [5, с.358]. 

Вместе с тем здесь следует учитывать, что еще ни в одной стране мира не удалось 

искоренить и победить коррупцию, но принять действенные меры по ее сдерживанию и 

снижению  ее уровня. 

Ещё один немаловажный момент заключается в том, что борьба с коррупцией имеет 

широкую, стремительно развивающуюся международную правовую базу.  

Опираясь на зарубежный опыт, озабоченность мировой общественности состоянием 

коррупции в мире вызвана значительным дисфункциональным воздействием коррупции на 

экономику развивающихся государств , ростом нарушений прав и свобод человека, 

социальной несправедливости и беззакония. 

Немаловажным экономическим фактором, порождающим низовую коррупцию, 

является различие уровня заработной платы в государственном и частном секторе.   

Бесспорно, что наименьшая заработная плата, основной массы  государственных служащих 

побуждает их к поиску неофициальных источников доходов, которые в данном случае 

видятся как взяточничество через   злоупотребление должностными полномочиями. 

Ещё следует особо выделить, что среди общественно - политических факторов, 

усиливающих коррупцию, следует, в первую очередь, выделить: отсутствие прозрачности 

в финансировании политических партий, не подконтрольность выборного процесса 

некоммерческими учреждениями, ущемление права на свободу информации через 

монополизацию СМИ, номинальность общественного контроля над представительными 

учреждениями.  Совершенно очевидно, что организационными факторами, 

способствующими коррупции выступают: неэффективность учреждений    всей системы 

правительственной власти, низкое качество государственного управления, неоправданное 

численное увеличение правительственного  аппарата, высокое число контролирующих 

учреждений , непрозрачность и не подотчетность работе правительственных учреждений, 

слабая профессиональная подготовка и толерантное отношение к коррупции самих 

правительственных служащих на всех уровнях власти. К сожалению, коррупция становится 

распространенным фактом, а не исключением, в том числе и среди политической, правящей 

и  экономической элиты.   На самом деле, трудно бороться с коррупцией в обществе, где 

законодатель почти всегда вынужден быть праведнее гражданского населения, объявляя 

преступлениями то, что стало социальной привычкой, явлением. 
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В современный период система достойной заработной платы государственных 

служащих, укрепление их высокого социального статуса посредством механизма льгот и 

финансовой помощи   является центральным звеном антикоррупционной политики всех 

государств   со стабильной экономикой и развитимы демократическими институтами. 

Выражаясь образно, можно сказать, что заботливое отношение правительства  к 

своим служащим  определяется одним из условий преодоления так называемой низовой 

коррупции. 

Исходя из изложенного выше можно сделать следующие выводы: 

В то же время молжно заметить, что необходимым условием нормального развития 

и функционирования любого демократического правового государства является в первую 

очередь утверждение принципа верховенства закона и строгого его соблюдения в обществе 

всеми без исключения государственными органами, должностными лицами, гражданами и 

т.д., а также дальнейшее укрепление гарантий прав личности и их охрана.   

  Мы полностью согласны с утверждением о том, что принятие соответствующих 

законов по этике для отечественных законодательной, исполнительной и судебной властей, 

создание специальных ведомств по контролю за их исполнением, соответствующих 

контролирующих структур, а также принятие ряда иных антикоррупционных законов дало 

бы положительный эффект по существенному снижению уровня коррупции в органах 

власти Казахстана. 
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Қазақ тіліндегі құрмалас сөйлем – аралас құрмалас, сондықтан да оны саналы 

меңгеру салалас пен сабақтастан білімі жақсы оқушының өзіне де оңайға соқпайды. Аралас 

құрмаласты оқушыларға жете меңгерту үшін, алдымен бір сабақта ол жайында жалпы 

түсінік беріледі. Аралас құрмалас туралы жалпы түсінік берілетін сабақта мұғалім 

оқушыларға араластың мағынасын, қанша компоненттен жасалатын, компонеттерінің 

байланысу тәсілдерін салалас пен сабақтасты салыстыра отырап меңгертеді. 

 Құрмалас сөйлем – синтаксистің үлкен бір саласы. Олар белгілі бір амал-тәсілдер 

арқылы жасалады. Мұндай амал-тәсілдер алғашқы компоненттің баяндауышында болады. 

Осыған орай сол алғашқы компоненттің баяндауышының жасалу жолдарына қарай, 

етістіктің тиянақты формасында немесе етістіктің аяқталмаған тиянақсыз формасы түрінде 

келіп отырады. Міне, осындай алғашқы компоненттің баяндауышының берілу жолдарына 

қарай құрмалас сөйлемнің түрлері де ажыратылатын болады [1, 59-б.].  

ХХ ғасырдағы зерттеушілердің еңбектерінде құрмалас сөйлемнің түрлерін ажырату 

мен жіктеу бойынша іргелі зерттеу жұмыстары жасалған болатын. Олардың ішінде А. 

Байтұрсынов, Қ. Жұбановтар салған құрмалас сөйлемнің түрлерін ажырату барысында әлі 

күнге дейін тұрақты терминология қалыптаса қойған жоқ. Тіпті, салалас, сабақтас құрмалас 

сөйлемдердің түрлерін ажыратуда да әртүрлі көзқарастарды көреміз. Бұл өз кезегінде 

жоғары оқу орындарында құрмалас сөйлемді оқытуда біршама қиындықтар туғызып келеді. 

Мәселен, А. Байтұрсынов сөйлемдерді құрылуынша іргелес сөйлемдер, құрмалас 

сөйлемдер деп топтастырып, құрмаласты сыйысулы құрмалас, қиысулы құрмалас деп 

бөліп, біріншісін шұбалаң түрі және ықшам түрі деп, екіншісін салалас құрмалас және 

сабақтас құрмалас деп жіктейді.          

 Салаластың бес түрін, сабақтастың он түрін анықтап, оларға түрлі атаулар береді. Ал 

Қ. Жұбанов құрмалас сөйлемді күрделі сөйлем деп атауды ұсынады және оның екі түрі: 

салалас және сабақтас – болатынын көрсетеді [2, 147-б.].   

Зерттеуші С. Аманжолов құрмалас сөйлемдерді төртке бөледі: салалас, сабақтас, 

аралас, тиянақты басыңқысыз сабақтас. Салаласты жалғаулықты салалас, жалғаулықсыз 

салалас деп бөліп, жалғаулықсыздың он бір түрін, жалғаулықтының төрт түрін ұсынып, 

баяншы салалас, әрқилы салалас, ұқсастық салалас деген атауларды қолданады. 

Н.Сауранбаев та құрмаласты төрт түрге бөліп, өзіндік атаулар қолданған: салалас құрмалас, 

сабақтас құрмалас, аралас құрмалас, үйірлі мүшелі құрмалас. Мұндай пікір қайшылықтары 

салалас, сабақтас құрмалас сөйлемдердің түрлерінің саны мен атауларын белгілеуде де жиі 

кездеседі.            

 Құрмалас сөйлемді оқыту барысында оқушыға салалас құрмалас пен сабақтас 

құрмаластың ұқсастықтары мн айырмашылықтарын салыстыра отырып түсіндірген тиімді. 

Салалас пен сабақтас сөйлемнің бір-бірінен айырмашылығы оның баяндауыш формасында 

екендігі мысалдар арқылы түсіндіріледі. Алынған сөйлемді бір-біріне айналдыру арқылы 

тереңірек түсіндірген жөн.  

Құрмалас сөйлемнің жай сөйлемнен айырмашылығы оның күрделі ойды 

білдіретіндігінде екендігін жай сөйлемді мысал ретігнде алып, салыстырған жөн. Кейбір 

құрмалас сөйлемдердің жай сөйлемнен қысқа болып келетінін, ал керісінше кейбір жай 

сөйлемдердің ұзақ болып кездесетінін де айтып өту қажет. Ол үшін мынандай сөйлемдерді 

мысалға келтіруге болады: «Дәл осы сәтте Мағаш пен Кәкітай Дәрменді көріп күле 
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жөнелісті; «Адамның іші қандай болса, іші де сондай». Осындағы бірінші сөйлем жай 

сөйлем де, екіншісі сабақтас құрмалас сөйлем болып тұрғанын оқушыға жан-жақты 

түсіндірі қажет. «оқушылардың құрмалас сөйлем туралы қалай түсінгегін байқау үшін, 

төрт-бес жалғаулықты, үш-төрт жалғаулықсыз құрмалас сөйлем тауып жазып келуді 

тапсырған жөн» Құрмалас сөйлемді оқытқанда оның тыныс белгілеріне де назар 

аударылады.          

 Құрмалас сөйлемді оқытуда шығармашылықпен жұмыс істеу заманауи талап 

деңгейінде дамытылып, жетілдіріп отыруды талап етеді. Себебі шығармашылықпен жұмыс 

жүргізу барысында оқушының еркін сөйлеуіне, ізденуіне, шешім шығаруына бағытталған 

жұмыс түрлері орындалады және оларды орындаудың жолдары жан-жақты танылады. 

Оқушы да теориялық білімін өз ортасында жұмсай білу қажеттілігін сезініп, өзінің сөздік 

қорына сын көзбен қарайды; жаңалық ашуға құлшынып, шығармашылық қабілетін 

дамытуына мүмкіндік алады.         

 Зерттеушілер Т. Қордабаев [3], Х. Арғынов [4], А. Әбілқаевтың [5] еңбектеріндегі 

ой-пікірлерді саралай келе, құрмалас сөйлемді оқыту мынадай мақсаттарды көздейтіні 

анықталды:            

 а) оқушының ойлау қабілеті мен тілін, дүние танымын кеңейту;   

 ә) күрделі ойын қазақ тілі нормасына сай дұрыс айта және жаза алатындай дағды 

беру;             

 б) оқушыларды ана тілін сүюге, оның алтын қорын пайдалана білуге және оны 

құрметтеуге тәрбиелеу. Осы ұсталынған бағыттар бойынша оқушылардың шығармашылық 

жұмыстар арқылы оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыруда лингвистикалық негіз ретінде А. 

Байтұрсынов, С. Аманжолов, Қ. Жұбанов, Т. Сауранбаев, С. Жиенбаев, Т. Қордабаев, А. 

Әбілқаев, Х. Арғынов, Б. Құлмағанбетова, Ә. Исабаев т.б. ғалымдар еңбектерін 

басшылыққа алу қажет деп табылды. 

Зерттеуші С. Аманжолов – жай және құрмалас сөйлем синтаксисін жүйелі зерттеп, 

құнды пікірлер айтқан ғалым. Ол құрмалас сөйлемнің әр сыңарының дербесбастауышы 

болатынын, предикативтік қасиетті сақтауын, олардың аражігін айыратын интонациясы 

болуы сияқты негізгі белгілерін атап, құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдерінің, 

сондай-ақ бағыныңқы сыңардың сипатын анықтаудың маңыздылығына баса назар 

аударған. «Құрмалас сөйлем – екі я бірнеше сөйлемнің, яғни бірнеше субъектінің көрінісі 

болған сөздің я сөздер тобының жиынтығы»,-деген анықтама ұсынып, құрмалас 

сөйлемдерді салалас құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас сөйлем және аралас құрмалас 

сөйлем деп үш топқа жіктеді [6, 78-б.].  

Ғалым құрмалас сөйлемнің басты белгілері, олардың жай сөйлемнен 

айырмашылығы, құрмалас сөйлемнің түрлері, олардың жасалу жолдары туралы жан-жақты 

терең талдау жасай отырып, қазақ тіл білімінде тұшымды ойлар мен пікірлер қалдырды. 

Тілші «Меніңше, әрбір адам дұрыс ойлап, дұрыс сөйлеп, әсіресе, дұрыс жазуға да мүмкіндік 

іздеуі керек. Өйткені бұл күнде көп адам дұрыс ойлауын ойласа да, дұрыс сөйлей, әсіресе 

дұрыс жаза білмейді.  

Қазақтың «сөйлей-сөйлей шешен боласың» деген мақалы дұрыс; Ойлауың дұрыс 

болғанмен, сөйлеп үйренбейінше, пікіріңді айта алмайсың. Сол cияқты ойлағаныңды жазып 

үйренбесең, тағы болмайды. ... біздің ақын, жазушыларымыз, аударушыларымыз газет-

журнал қызметкерлері, редактор жолдастар, алдымен қазақ тілінін синтаксисін жақсы 

білулері керек. Сонда ғана әдеби тілдің нормасынан ауа жайылып, өз білгенімен жаза 

беруден, сөйтіп, тілді бүлдіруден корғаған боламыз. Тілді бұзу жалғыз жеке сөздерге ғана 

байланысты емес, сөйлемге, сөйлеу құрылысына да байланысты екенін ұмытпау керек», ‒ 

деп дұрыс сөйлеп, сауатты жазу үшін синтаксисті жетік игеруге шақырады [6, 181-б.]. 

Салалас, сабақтас құрмалас сөйлемдердің құрылымдық, функционалдық 

арақатынасын қарастырған ғалым Ә.Қ. Елшібаева құрмалас сөйлемсыңарларына 

құрылымдық-мағыналық талдау жасау арқылы мағына мен құрылымды бірлікте қараудың 

негізінде қатысымдық-мағыналық қызметінің айқындалатынын, тілдің мағынаны 
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көрсететін мазмұндық жағы мен құрылымды көрсететін бейнелеуші жағы сәйкестеніп 

келетін өзаралық қатынаста көрінетіндігі туралы тұжырым жасады [7, 36-б.]. Ғалым 

құрмалас сөйлем жүйесінің бір-бірімен байланысып жататын құрылым, мағына және 

қызметі жағынан ұштасуы мен диалектикалық бірлігінен құралатынын, соның негізінде 

өмір сүріп, ары қарай дамитындығын сөз етеді.  

Тілтанушы салалас, сабақтас құрмалас сөйлемдерді жасаушы грамматикалық 

тәсілдердің жұмсалу дәрежесінің әрқилылығын, олардың әрқайсысына тән 

коммуникативтік талап болатынын, салалас құрмалас сөйлемдерге қарағанда сабақтас 

құрмалас сөйлемдердің жиі жұмсалатынын, синтаксистік компоненттердің сабақтаса 

байланысуын жүзеге асыратын грамматикалық тәсілдердің ішінде синтетикалық тәсілмен 

байланысқан сөйлемдердің жиі жұмсалатынын зерттеп дәлелдеді.  

Ғалым салалас сөйлемдердің жалғаулықты түріне қарағанда жалғаулықсыз түрінің 

жиі жұмсалатынын, жалғаулықсыз құрмалас сөйлемдер коммуникативтік талаптарға 

қызмет ететінін, салаласа, сабақтаса байланысқан құрмалас сөйлемдер бір-біріне 

функционалдық параллель болатынын, салаласа, сабақтаса байланысуды жүзеге асыратын 

грамматикалық тәсілдер сөйлеушінің коммуникативтік мақсатына сай талғанып 

жұмсалатынын тұжырымдады. 

Қорыта келе, құрмалас сөйлемнің әр түрінен терең білім, берік дағдыны жоғарыда 

баяндағанымыздай етіп беру тиімді. Дей тұрғанмен, оны әр мұғалім заман талабына сәйкес 

өз қажетінше, шеберлігі мен іскерлігіне байланысты түрлендіріп, толықтырып отыруы 

заңды. 
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Тәуелсіздік – ең алдымен қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ армандары 

мен қайсар рухының жемісі. Еліміз тәуелсіздігін жариялап, дербес мемлекет ретінде әлемге 

танылды. Елбасының өз сөзінде: «Қазақстанның тәуелсіздігі қазақтарға тартқан тағдырдың 

сыйы емес, өзінің ежелгі жерінде қилы кезеңді бастан кешу арқылы қол жеткен өз 

мемлекттілігін құруға деген заңды құқығы бұл даусыз және саяси фактіге ешкім күмән 

келтірмеуі тиіс», - деп атап көрсетуінде үлкен мағына жатыр [1, 25-б.].    

 Қазақ елі бір тудың астына жиылып, біртұтас ел болуды армандаған казақ елінің ұлы 

тұлғалары, ұлдары Ахмет Байтұрсынов, Мұстафа Шоқай, Халел Досмұхамедов, Әлейхан 
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Бөкейхановтар және тағы басқа қоғам қайраткерлері бар еді. Олар қазақ елінің тәуелсіздігі 

үшін өмірлерін қиды. Алаш ұлдарының арман тілегі аспай қалғанымен, ұлттық сананы 

оятуда қазақ тарихында рухани түрткі болды. Олар қазақ елінің болуы мен өркениеті ел 

қатарына қосылуын қалады. Осы тұлғалардың армандары бүгінгі таңда орындалды, яғни 

тарих бізге 1991 жылдың 16-желтоқсанынан бастап Тәуелсіз мемлекет құрудың сыбағасын 

ұсынды. Сөйтіп, еліміздің тар жол, тайғақ кешулі қасиетті сапары, азаттықтың арпалысқа 

толы ақ жолы басталып еді.  

Елбасы өзінің туған халқына деген сеніммен тәуекел деп тәуелсіз елдің іргетасын 

қалауды, оны нығайтуды қолға алған болатын. Қандай да бір дербес мемлекет болмасын 

оның өмір сүру принциптерін, тұрмыс негіздерін, қоғамдық құрылысын, жеке адамдардың 

қүқықтықтары мен қоғам алдындағы міндеттерін белгілейтін негізгі заңының болуы тарихи 

тәжірибеде ежелден бар. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстан Республикасының 

Конституциясы қазіргі өркениет ауқымындағы тәуелсіз қазақ мемлекетінің негізін қалап 

отырған Ата заңы екендігін ерекше айтуымыз керек. Себебі, әлі күнге дейін тарихымызда 

қазақ мемлекетінің құрылымы, оның әдет-ғұрыптары мен заңдары туралы жазба түрінде 

сақталған деректер әліде толық зерттеліп, табыла қойған жоқ. Алайда, әр дәуірде қазақ 

жерінде өмір сүрген тайпалық одақтар мен алғашқы қазақ хандықтары мемлекеттерінің 

бұған айрықша көңіл бөлгені белгілі.  

Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет басшылығына келген алғашқы сәттен бастап 

айрықша ерекшелігі бар өзгеше бір халықаралық және ұлтаралық мәселелер шиеленісінің 

шешуін асығыстыққа салмай, арандататын пікірлердің ығы мен ырқына жығылмай, әліптің 

соңын баға сабырмен, уақыттың талабына, қазақстандық жолдың ерекшелігіне үйлестіре, 

жан-жақты мүдделердің түйісу нүктесін таба біліп шешудегі даралығымен бірден әлем 

назарын аударды. Елбасы өзінің қол жеткізсем-ау деген саяси және ұлттық биік 

мақсаттарын әрдайым есінен шығармаумен бірге, оған жету үшін де жалаң ұран көтеріп, 

жақсы атақ алуға қызықпады.  

Қандай мәселеде болсын қолдан келетін нақты мүмкіндіктерді ғана түгел 

пайдаланып, эволюциялық жолмен тұрақты ілгері жылжи бергенді дұрыс санады. Дамудың 

қазақстандық жолын іздестірді, өзіндік бағытты тандады. Сол қазақстандық даму жолынан 

өзге даму жолдарының ешқайсысын да, тіпті бірде-бірін жоққа шығарған емес, керісінше 

өзге даму жолдарының қажеттісін алып та, пайдалана білді.  

Елімізде дамудың өзіндік жолы таңдалса да, мемлекет тәуелсіздігінің мүдделері 

өзімен бірге шешілуі қиын мәселелердің де тұтас тобын алға тартты. Жаңа Қазақстанды 

қалыптастыру жолындағы басты кедергілердің бірі тоталитарлық жүйе кернеуінің тәуелсіз 

ел мүдделерімен қиыса бермейтіндігінен де болып жатты. Бұрынғы жүйенің елесі мемлекет 

пен қоғам өмірінің көптеген қырларынан белгілі бір дәрежеде көрініс беріп те жатты. 

Мұның өзі шаруашылық жүргізу мен басқарудың ескі тәсілдеріне бой ұрушылықтан ғана 

байқалып қойған жоқ, халықтың басым бөлігінің бойға біткен енжарлығынан, өкімет 

асырайды дейтін бұрынғы пиғылынан да танылып жатты.  

Көзге көріне бермейтін бұл кедергілерді де Елбасының байсалды саясатының 

арқасында жеңіп, еңсере білдік. Тоқсаныншы жылдардың бас кезіндегі кеңестік жүйенің 

жаппай ыдырауы мен идеологиялық бос кеңістік жағдайында Қазақстан да терең бір 

жартастың жағалауына таяп қалған еді. Бір сөзбен айтқанда кеңес үкіметі орнықтырған 

тұтас қоғам бөлініп-жарылудың аз-ақ алдында тұрды. Солшылдар, оңшылдар, неше түрлі 

ұлтшылдар – бәрі де елдің қоғамдық және экономикалық құрылымының қандай болуы 

керектігі туралы айтысты, өз дәлелдерін жеткізуге тырысты.  

Бәрі де әлеуметтік, ұлттық, экономикалық әділеттіліктің қалпына келуін талап етті. 

Солардың бәрі де өз айтқандарын ғана дұрыс санайтын. Тіпті олардың уәждері мен талап-

тілектері де кәдімгідей иланымды естілетін. Дегенмен де бәрі қосыла келгенде әбден 

шатысқан және кереғар түйінге айналатын, ол түйін барған сайын тарыла келіп, жас 

тәуелсіз мемлекеттілікті тұншықтыру қаупін тудыратын. Қысқаша айтқанда, бұл кезде 

саясат экономиканың алдына шығып кеткен еді. Осындай жағдайда Елбасы бәріне де 
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сабырлықпен қарап, бәрінің де сөзін де, бөзін де тауып қоғамның жалпы ыдырауының, 

саяси көзқарастардың бөлшектеніп кетуінің алдын ала білді.  

1985 жылғы сәуір айында Кеңестер Одағы Коммунистік партиясы Орталық 

Комитетінің пленумы болды. Онда Ор-талық партия Комитетінің Бас хатшысы М.С. 

Горбачев баяндама жасап, қоғамды демократиялық бағытта қайта құру жөнінде шешім 

қабылданды. Бірақ бұл шешім тек сөз жүзінде қалды. Іс жүзінде ол кеңес қоғамын 

ыдыратуды тездетті. Оны Қазақстанның партия, кеңес органдары қызметінен байқауға 

болады. Тоқырау жылдарында Одақтың барлық ауқымында, оның ішінде Қазақстанда да 

басқару ісінде жағымпаздык, парақорлық, рушылдық, жершілдік сияқты көптеген ке-леңсіз 

құбылыстар орын алғаны белгілі. Бұл жылдары ұлт саясатында, әлеуметтік-экономикалық 

және кадр мәселе-лерінде кептеген ауытқушылыққа жол берілді.  

Жалпы бар-лық кеңес қоғамында бұл кезде қоғамдық ойдың мәні өзгеріп, сөз бен 

істің арасында алшақтық, қайшылық кең өріс алды. Кадр мәселелерін шешу партия 

комитеттерінің тек бірінші басшыларының айтуымен, солардың таңдауымен жүретін болды 

[2, 130-б.]. Олар көптеген күрделі және маңызды мәселелерді партия комитеттерінің дер 

кезінде шешпейтінін, олардың қызметі ауқымынан тыс қала-тынын, күрделі мәселслерді 

шешуге ескіше қараудың кеңі-нен орын алып отырғанын ешқандай бүкпесіз айтып берді. 

Қазақстанның жоғарғы органдарына орталықтан басшы кадрлар жіберу кеңінен орын алды. 

Оларды қызметке жібергенде жергілікті жердің пікірі, республиканың тарихи жағдайы, 

оның салт-дәстүрі есепке алынбады. Мұндай жағдай 1986 жылғы 16 желтоқсан күні 

Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы Д.А. Қонаевты орнынан 

алған кезде айырықша көзге түсті. Пленум мәжілісі небары 18 минутқа созылды. Осы уақыт 

ішінде 22 жыл Қазақстан Компартиясьш басқарған Д. А. Қонаев қызметінен алынып, оның 

орнына Мәскеу жіберген Г.В. Колбин сайланды. Мұның өзі қайта қүру мен демократиядан 

үлкен үміт күтіп отырған республика халқының, соның ішінде қазак, жастарының 

наразылығын туғызды. 

Пленум өткеннен кейін екінші күні Орталық партия Комитеті үйі алдындағы алаңға 

өздерінің Пленум шешімімен келіспейтіндігін білдіру үшін жұмысшы және студент жастар, 

оқушылар, т.б. жиналды. Олардың қолдарында ұстаған ұрандарының арасында: «Әр 

халықтың өз ұлттық көсемі болу керек» деген ұран болды. Мұндай көсемнің Қазақстанда 

тұратын орыс халқы өкілдерінен де мүмкін екендігі айтылды. Міне, осындай күрделі 

жағдайда Г.В. Колбин партия Орталық Комитетінің бюро мәжілісін шақыртып, оған С. М. 

Мүқашев, Н.Ә. Назарбаев, 3.К. Камалиденов, О.С. Мирошхин, М.С. Меңдібаев А.П. 

Рыбников, Л.Е. Даулетова, В.Н. Лобов, т. б. катынасты. Бірақ олар алаңға шыққан 

жастардың жүрегіне жол таба алмады [3, 93-б.]. Алаңда болып жатқан жағдай, республика 

басшыларының, соның ішінде Г.В. Колбиннің ойында қазақ жастарының арасында елдегі 

социалистік құрылысқа қарсы астыртын әрекет, ұлтшыл ұйым бар деген пайымдау мен 

арам пиғылды туғызды. Бірақ ондай ұйымның бар-жоқтығы кейін канша тексерсе де 

анықталмады. Алаңда жиналған халық пен милиция және әскерлер арасында қақтығысулар 

жүрді.  

Ереуілге қатысушылар таспен, таяқпен қаруланып жазалаушыларға қарсылық 

көрсетті. Олар жастарға мүздай су ша-шып, алаңнан қуу үшін алаңға әкелінген бірнеше өрт 

сөндіргіш машиналарды өртеп жіберді. Қақтығысудың барысында Е. Сыпатаев және С. 

Савицкий деген азаматтар қаза тапты. Осыған байланысты үкімет органдары алаңға 

шығушыларға қарсы күш қолдана бастады. Алматыға басқа жерлерден арнайы әскери 

бөлімдер әкелінді. Жергілікті кадрларды қуғынға салған Г.В. Колбин Орталық партия 

Комитеті бюро мүшелерінің пікірімен санаспады, олардың талаптарын қабылдамады, 

мәселелерді көп жағдайда өз еркімен шешті. 1989 жылы наурыз айында Г.В. Колбин 

Халықтық бақылау комитетініц төрағасы болып тағайындалып Мәскеуге кетті. Оның 

орнына сол жылғы шілдеде Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы 

болып Н.Ә. Назарбаев сайланды [4, 280-б.]. Мәселені әрі қарай тексеру үшін Қазақ КСР 

Жоғарғы Кеңесі жанынан арнайы құрылған, Мұхтар Шаханов бастаған комиссия егжей-



518 
 

тегжейлі тексерді. Оның барысында, қазіргі кезеңнің талабымен қарағанда, алғаш рет 

демократия және жариялылық жағдайындағы халықтың еркіндік үшін көтерген талабы мен 

ескі партиялық ойлау арасындағы қақтығыстың болғандығы ашып көрсетілді. Сондықтан 

бірқатар ұлт республикалары Одақтан бөлініп шығу, өздерінің егеменді мемлекет болуы 

жөніндегі талаптарын қойды. Міне, осының нәтижесінде 1988 жылдың Қараша - 1989 

жылдың мамыр айлары аралығында Балтық жағалауындағы Эстония, Литва, Латвия 

республикалары өздерінің егемендігі туралы алғашқы құжаттарын кабылдады. Сөйтіп, олар 

КСРО құрамынан шығып, жеке тәуелсіз мемлекетке айналды.  

Осыдан кейін, көп кешікпей-ақ, яғни 1989-1990 жылдары егемендік туралы 

Декларацияны КСРО-ның басқа республикалары да қабылдады. Сөйтіп, 74 жыл бойы өмір 

сүрген республикалар Одағы ыдырады. 1991 жылғы 16-желтоқсанда «Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заңы қабылданды. 

Тәуелсіздік-тәңірдің біздің ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік 

құндылығы. Біз бүгінге дейінгі барлық жетістіктерімізге тәуелсіздіктің арқасында қол 

жеткіздік. Жиырма бес жыл уақыт ішінде елдің әл-ауқатын көтеріп, төл мәдениетіміз бен 

мемлекеттік тілді жаңғырту ісінде қыруар жұмыстар жасадық. Елімізде білім, ғылым, 

денсаулық, спорт салалары айрықша даму үстінде. Тәуелсіздік-біздің ең басты игілігіміз, 

баға жетпес құндылығымыз. Жас мемлекет тарихындағы жаңа дәуір дәл осы тәуелсіздіктен 

бастау алады.  

Қазақстанның Тәуелсіздігін ресми түрде ең алғаш болып мұхиттың арғы жағында 

жатқан Америка Құрама Штаттары мойындады, екінші болып айдаһардай айбарлы Қытай, 

сонан соң Ұлыбритания мойындады. Оның артынан Моңғолия, Франция, Жапония, 

Оңтүстік Корея және Иран Ислам мемлекеті мойындады. Иран - Қазақстанның тәуелсіздігін 

мойындаған алғашқы мұсылман мемлекеті. Ал «Тәуелсіздігімізді ең алғаш болып бауырлас 

Түркия мемлекеті мойындады» деген сөздің ақиқат еместігін білгеніміз жөн. Түркия алғаш 

болып Қазақстанда өз елшілін ашты, бірақ тәуелсіздігімізді мойындауда он жетінші болды. 

Бұл деректі еліміз Тәуелсіздік алғаннан кейін Сыртқы істер министрінің орынбасары 

қызметін атқарған, елдің сыртқы саясат тұжырымдамасы авторларының бірі болған 

Вячеслав Ғиззатов келтірген. Алғашықы күндері әлемнің салмақты елдері мойындап, 

кейіннен басқа да елдер мойындап жатты. Осылайша әлемдік саясат аренасында 

ҚАЗАҚСТАН деген мемлекет тәй-тәй басты. Небары бірнеше аптаның ішінде әлемнің 

көптеген беделді елдері Қазақ елінің тәуелсіздігін мойындап, дипломатиялық қатынастар 

басталды.  

АҚШ, Қытай, Ұлыбритания, Германия, Франция, т.б. ірі-ірі мемлекеттер 

Қазақстанның тәуелсіздігін 1991 жылдың соңына дейін мойындады [5, 256-б.]. Қазақстан 

тәуелсіздік алғаннан кейін дербес мемлекет ретінде халықаралық аренаға шықты. 1992 

жылы 2 наурызда БҰҰ-на кірді. Сонымен қоса Халықаралық валюта қорына, Халықаралық 

реконструкция және даму банкісіне, Дүниежүзілік банктің, Халықаралық даму 

ассоциациясының, Инвестицияға кепілдік беретін көп-жақты агенттіктің, Инвестициялық 

таластарды шешу жөніндегі халықаралық орталықтың, дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымының мүшесі болды.  

Қазір тәуелсіз қазақ елінің тарихы жасалды. Бірақ оны қазақ елінің Көшбасшысы 

бола алған Нұрсұлтан Назарбаевтың 1991 жылы бүкіл халықтық сайлаудан кейін қолға 

алған басшылық қызметінсіз көзге елестету мүмкін де емес. Өйткені, тәуелсіздік 

қарсаңындағы және тәуелсіздіктің сан қырлы соқпақты жылдарындағы оның тізгінін 

ұстаған Мемлекет басшысы, оның тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

ел басқарған қызметінсіз тәуелсіз ел тарихының парақтарын жазып шығу мүмкін де емес, 

Өйткені, бұл тарихта тәуелсіз еліміздің іргетасын қалап, керегесін керіп, оның әрбір уығын 

шаншып, шаңырағын көтерген, бар-жоғын түгендеп, іргесін кеңейткен, оны әлем елдері 

мойындаған мемлекетке айналдырған, онымен санасуға мәжбүр еткен Қазақстан 

Республикасының Президенті, оның Көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қолтаңбасы, 
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қабылдаған тарихи шешімдері, ұстанған саясаты, саяси қызметі, өзіндік дара жолы жатыр. 

Тақырыптың өзектілігі міне, осыдан да туындайды.  

Осыдан отыз жыл бұрын Қазақстанның мемлекетік тәуелсіздігі туралы заң 

қабылданғаннан кейін ғана халқымыз өз мемлекеттігін, шынайы тарихы мен мәдениетін 

қайта түлетуге жігерлене құлшыныспен кірісті, елдің ішкі және сыртқы саясатын, өзіміз 

бұрын өмір сүрген қоғамнан түбірінен өзгеше жаңа, демократиялық қоғам құру 

принциптерін дербес айқындады. Әрине, ең алдымен бұрынғы жүйенің құлауының 

зардаптарын, әлеуметтік-экономикалақ күйреу мен дағдарысты бастан кешірдік. Соған 

қарамастан Қазақ мемлекеті өркендеуде өз жолын таба біліп, өркениетке өз үлесін қоса 

бастады.  
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Восточная мудрость гласит: «Даже самая большая дорога начинается с маленьких 

шагов». Сегодняшний казахстанский путь началась с маленьких шагов. На протяжении 

многих веков казахскому народу приходилось бороться за свою независимость и 

суверенитет. Благодаря своим лучшим качествам, умению сплотиться и быть единым в 

минуту опасности, стремлению жить в мире, согласии и добрососедстве с другими 

народами, он не исчез в потоке истории и смог восстановить свою государственность.  

Базовыми принципами государственной национальной политики являются равные 

права для представителей всех национальных и конфессиональных групп и создание 

благоприятных условий для деятельности всех конфессий.  

Благодаря этому в Казахстане на протяжении более двадцати лет не произошло ни 

одного политического массового столкновения на этнической или религиозной почве. 

Можно без преувеличения сказать, что первые законодательные акты независимого 

Казахстана создали правовую базу, в основе которой лежит гражданская и политическая 

общность всех граждан, обеспечивающая равенство прав и свобод всех, независимо от 

этнической или религиозной принадлежности. Поэтому опыт межэтнической политики, 

осуществляемой Казахстаном, получил высокие оценки со стороны мирового сообщества 

и вызвал интерес стран со схожим полиэтническим составом населения.  

В международном сообществе Казахстан признан как страна, ведущая 

последовательную внутреннюю политику, направленную на обеспечение толерантности, 

межконфессионального и межкультурного согласия представителей всех национальностей, 

проживающих в Казахстане и представляющих единый народ Казахстана – народ, который 

активно строит современное и конкурентоспособное светское государство. Казахстан 

заинтересован в расширении и углублении так называемого диалога цивилизаций, всегда 

поддерживал и сам выражал готовность выступить с международными инициативами, 
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направленными на сближение понимания между Востоком и Западом по ключевым 

проблемам современного мироустройства [1, с. 96]. 

На сегодняшний день Казахстан является стабильным государством. Одной из 

причин положительного развития межнациональных отношений является то, что Казахстан 

– правовое государство. Всем народам и народностям, проживающим на территории 

республики, даны равные права и свободы, независимо от национальной принадлежности, 

вероисповедания, политических воззрений. Каждому гражданину Казахстана обеспечено 

право на культурное и духовное развитие, право на владение и изъяснение на родном языке, 

правило на сохранение и приумножение национального наследия, традиций и духовных 

ориентиров. 

В разные периоды в казахской земле по разным историческим причинам 

переселялись разные народности. Чтобы сплотить единство между народами нужно было 

создать Ассамблею народов Казахстана. Ассамблея народа Казахстана – это 

основополагающая структура, которая смогла объединить народ одной страны, имеющий 

разные корни, национальности, религии и мировоззрение. Несмотря на очевидную 

индивидуальность каждого гражданина, нас объединяют общие мысли и цели. В первую 

очередь это – любовь к Родине, сохранение мира и согласия в государстве. Сама идея 

создания такой организации принадлежит Президенту – Нурсултану Назарбаеву [2, с. 48]. 

Ассамблея народа Казахстана – консультативно-совещательный орган при 

Президенте Республики Казахстан, задачей данного органа заявлено способствование 

разработке и реализации государственной национальной политики. «Ассамблея народов 

Казахстана» (первоначальное название) создана по инициативе президента Назарбаева 1 

марта 1995 года, переименована в 2007 году. 

В мае 2007 г. Парламент Республики Казахстан принял ряд конституционных 

поправок, существенно меняющих роль всей представительной ветви власти. Одно из 

важнейших нововведений конституционной реформы – увеличение числа депутатов в 

Мажилис Парламента до 107 человек, 9 из которых избираются Ассамблеей народа 

Казахстана. Этот шаг, несомненно, поднял роль Ассамблеи на более высокий уровень. 

Кроме того, введение специальных мест для Ассамблеи путем увеличения количества 

депутатов дало возможность представительства в Парламенте наиболее крупных этносов, 

проживающих на территории Казахстана. 

20 октября 2008 г. был принят Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее народа 

Казахстана». Закон определяет статус, порядок формирования и организацию работы 

Ассамблеи народа Казахстана, направленных на реализацию государственной 

национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в 

Республике Казахстан и повышение эффективности взаимодействия государственных и 

гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений. 

Структуру Ассамблеи составляют Сессия Ассамблеи, Совет Ассамблеи, Аппарат 

(Секретариат) Ассамблеи, ассамблеи областей (города республиканского значения, 

столицы). Сессия Ассамблеи – собрание членов Ассамблеи – является высшим 

руководящим органом Ассамблеи. Сессия созывается Президентом Республики Казахстан 

по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В период между сессиями 

руководство Ассамблеей осуществляет Совет Ассамблеи, образуемый решением 

Президента Республики Казахстан. Состав Совета утверждается Президентом Республики 

Казахстан. Совет является коллегиальным органом, формируемым из числа входящих в 

состав Ассамблеи представителей этнокультурных объединений, руководителей ассамблей 

областей (города республиканского значения, столицы), государственных органов. По 

решению Президента Республики Казахстан в состав Совета могут быть введены и другие 

члены Ассамблеи [3, с. 32] 

Аппарат (Секретариат) Ассамблеи является рабочим органом Ассамблеи, входящим 

в состав Администрации Президента Республики Казахстан, деятельность которого 

регламентируется законодательством Республики Казахстан. Аппарат (Секретариат) 
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возглавляет заведующий Аппаратом (Секретариатом), который одновременно является 

заместителем Председателя Ассамблеи. Председатель Ассамблеи возглавляет Ассамблею, 

Совет Ассамблеи и осуществляет общее руководство деятельностью Ассамблеи. 

Заместители Председателя Ассамблеи назначаются Президентом Республики Казахстан. 

Ассамблеи областей (города республиканского значения, столицы) при осуществлении 

своей деятельности подотчетны и ответственны перед Ассамблеей. 

Ассамблеи является представительством интересов этнических групп в высшем 

законодательном органе – Парламенте страны как гарантированное представительство. 

Ассамблея избирает 9 депутатов Мажилиса Парламента. Избираемые Ассамблеей депутаты 

представляют ее интересы, как совокупность интересов всех этносов страны. 

Во всех регионах функционируют Дома дружбы, которые расположены в регионах 

с полиэтничным составом населения. В городе Алматы действует «Дом Дружбы», в Астане 

– Дворец мира и согласия, построенный по поручению Главы государства. Здесь проходят 

ежегодные сессии Ассамблеи народа Казахстана, съезды мировых и традиционных 

религий, знаковые мероприятия. Кроме казахских и русских театров, в стране работают еще 

четыре национальных театра – узбекский, уйгурский, корейский и немецкий.  

Особое место в сфере этнокультурных взаимоотношений в Республике Казахстан 

отведено поддержке развития информационно-коммуникационных ресурсов 

этнокультурных объединений. На информационном поле активно работают более 35 

этнических газет и журналов. Наиболее крупных 6 этнических республиканских газет 

работают при государственной поддержке. Газеты и журналы выпускаются на 11 языках, 

радиопередачи – на 8, а телепередачи на 7 языках. 

25 октября 2009 г. состоялась XV сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой 

дня «Национальное единство – наш стратегический выбор». Глава государства поделился 

своим видением процессов, которые должны вывести деятельность Ассамблеи народа 

Казахстана на качественно новый уровень, указав на необходимость разработки целостной 

программы действий государства и общества по всему комплексу межэтнических и 

межконфессиональных отношений. В работе сессии приняли участие руководители 

республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, 

руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных 

конфессий, НПО, главы дипломатических миссий иностранных государств, представители 

международных организаций и СМИ. 

Н.А. Назарбаев в своем выступлении на XV сессии Ассамблеи народа Казахстана 

предложил для укрепления потенциала межэтнического согласия осуществить ряд мер. 

Прежде всего, необходимо развивать гражданскую идентичность, толерантность в 

казахстанском обществе через систему образования и воспитания, корректное освещение 

темы межэтнических отношений в СМИ, повышение правовой культуры казахстанцев. На 

сессии Ассамблеи народа Казахстана утверждалось, что условием стабильности 

казахстанского общества является создание условий для свободного развития родного 

языка, культурного наследия и традиций всех этносов, проживающих в Казахстане. Важной 

составляющей национального единства выступает межконфессиональное согласие в нашем 

обществе. В Казахстане незыблемы принципы законодательного равенства и диалога 

религий. В то же время государство будет противостоять деятельности псевдо религиозных 

объединений. В этом потребуется и активная позиция всех религиозных объединений 

страны. 

Прочность национального единства напрямую связана с повышением 

эффективности работы Ассамблеи народа Казахстана и всех этнокультурных объединений. 

Прежде всего, следует усилить координирующую роль Секретариата АНК, создать при 

Ассамблее Асаалдар аласы (Совет старейшин). Активнее должен работать Научно-

экспертный совет при АНК. Надо учредить грант для ученых, ведущих прикладные 

исследования по вопросам межэтнических отношений. Ассамблее народа необходимо 

больше работать с Конгрессом молодежи, например, совместно провести 
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Общенациональный форум «Молодежь за единство народа Казахстана». На уровне 

Правительства и областных акиматов следует глубже проработать вопрос о расширении 

государственной поддержки этнокультурных объединений, в том числе через механизм 

социального заказа. Надо шире распространять казахстанскую модель межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Перед Секретариатом Ассамблеи поставлена задача 

обобщения казахстанского опыта межнационального согласия и на этой основе 

предполагается выпуск на основных европейских языках специальных изданий под 

названием «Казахстан: интегральная матрица единства и согласия». 

С 2016 года этот день отмечается как праздник – День благодарности. Уникальность 

этого казахстанского института признали во всем мире, также его опыт по проведению 

политики, направленной на укрепление межэтнического и межконфессионального 

согласия, перенимают и другие страны, которым немаловажна укрепление межэтнических 

отношении в своей стране.  

Основными задачами Ассамблеи являются:  

– поддержка и развитие общественного консенсуса по основополагающим 

ценностям казахстанского общества;  

– создание благоприятных условий для дальнейшего укрепления межэтнического 

согласия и толерантности в обществе; 

 – оказать содействие государственным органам в противодействии проявлениям 

экстремизма и радикализма в обществе, формировании политико-правовой культуры 

граждан, опирающейся на демократические нормы; 

– обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов и 

институтов гражданского общества в сфере межэтнических отношений. 

Кроме того, Ассамблея обеспечивает интеграцию усилий этнокультурных 

объединений, помогает возрождению, сохранению и развитию национальных культур, 

языков и традиций народа Казахстана. Это означает что ассамблея является важным 

органом и занимает высокую роль в обществе.  

За годы своего существования Ассамблея народа Казахстана прошла длительный 

путь развития, накопив большой консолидирующий и интеллектуальный потенциал и 

трансформировавшись в институт народной дипломатии. Этот уникальный институт, 

объединяющий более 130 этносов нашей страны, сыграл огромную роль в сохранении 

стабильности и поступательном развитии республики. Ассамблея демонстрирует всему 

миру успешность политики, проводимой Казахстаном в области межэтнических 

отношений.             

 За 23 года развития Ассамблеи народа Казахстана на ее сессиях были рассмотрены 

важные вопросы государственного развития, среди которых референдум по принятию 

новой Конституции, стратегия становления и развития Казахстана как суверенного 

государства, Доктрина национального единства Казахстана.    

 Во многом благодаря работе Ассамблеи в нашей стране сформировалась уникальная 

модель межэтнического и межконфессионального согласия, особая атмосфера доверия, 

солидарности и взаимопонимания, когда каждый гражданин, независимо от этнической или 

религиозной принадлежности, обладает и пользуется всей полнотой гражданских прав и 

свобод, гарантируемых Конституцией.  

В республике созданы все необходимые условия для развития культуры, языка, 

традиций всех этносов Казахстана. Деятельность Ассамблеи способствует росту 

международного авторитета Республики Казахстан как страны, эффективно решающей 

вопросы межэтнических отношений. Работу Ассамблеи народа Казахстана нужно 

рассмотреть в два этапа: Первый из них условно можно назвать этапом институционального 

оформления. Он охватывает период с 1995 по 2002 годы и включает в себя создание и 

институциональное оформление ассамблеи как уникального института реализации 

межэтнической политики. Второй этап – с 2002 года по сегодняшний день — этап 

консолидации общества.  
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В условиях устойчивого экономического роста и углубления процесса 

демократизации общества ассамблея последовательно стояла на позициях широкого 

общественного диалога по самым острым общественно-политическим проблемам. 

Активная позиция АНК, в частности, предотвратила, несмотря на неоднократные попытки, 

создание политических партий на этнической основе, политизацию этнических отношений 

в целом. 

Поэтому в международном сообществе Казахстан признан как страна, ведущая 

последовательную внутреннюю политику, направленную на обеспечение толерантности, 

межконфессионального и межкультурного согласия представителей всех национальностей, 

проживающих в Казахстане и представляющих единый народ Казахстана – народ, который 

активно строит современное и конкурентоспособное светское государство. Казахстан 

заинтересован в расширении и углублении так называемого диалога цивилизаций, всегда 

поддерживал и сам выражал готовность выступить с международными инициативами, 

направленными на сближение понимания между Востоком и Западом по ключевым 

проблемам современного мироустройства [4, с. 150].  

Таким образом, Ассамблея народа Казахстана – это результат уникального 

политического новаторства Казахстана. Сегодня опыт ее работы становится 

привлекательным и полезным для многих стран мира. Сегодня Конституция и Ассамблея 

народа Казахстана не просто ровесники. Это две великие ценности, ставшие фундаментом 

стабильности, модернизации и процветания. Доверие, традиции, транспарентность, 

толерантность, это именно те принципы, которые легли в основу нашего 

многонационального процветающего государства. В основу политики государства в 

межэтнической сфере положен принцип «Единство в многообразии». 
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Аннотация. В статье рассмотрены правовые основы порядка составления 

процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и о порядке заключения 

процессуального соглашения о сотрудничестве по законодательству Республики 

Казахстан. 

Отмечая обеспечение гарантируемых Конституцией Республики Казахстан прав и 

свобод человека и гражданина в суде, рассматриваются и другие нормативно-правовые 

акты регламентирующие данные уголовно-процессуальные институты.  

В статье также, отмечается, что поскольку процессуальное соглашение в сфере 

уголовного судопроизводства является новым институтом, оно требует детального 

рассмотрения, разработки и законодательного закрепления порядка его деятельности. 

Ключевые слова: права и свободы человека, процессуальное соглашение, сделка о 

признании вины, процессуальное соглашение о сотрудничестве, органы дознания, 

следователь, прокурор, суд. 

 

Динамичное развитие общественно-политической жизни общества определяет 

новые подходы к обеспечению правопорядка как важнейшего условия укрепления 

государственности. 

Сегодня на основе самых высоких достижений мировой судебной практики и 

сочетания опыта уникальной отечественной правоохранительной системы, накопленной на 

протяжении многих лет, делается первый ответственный шаг на нелегком пути к 

качественному обновлению системы органов правосудия.   

Формирование правовой государственности предполагает наличие специфических 

правовых отношений между гражданином и государством, органами государственной 

власти, а также генезиса обновленного взаимодействия общества, права и политики. В 

качестве одной из важнейших задач становления правового государства следует 

рассматривать развитие и совершенствование законодательства, формирование по своему 

существу новой правовой системы. В последнее время принято множество 

законодательных актов, формирующих основу для дальнейшего развития нашего 

государства как демократического и правового государства. 

В своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года "Единство народа и 

системные реформы - прочная основа процветания страны" Президент Республики 

Казахстан К.К. Токаев отметил, что реальность стремительно меняется. Чем больше 

силовые структуры будут полагаться на передовые методы работы, тем больше у них 

шансов вписаться в контекст международной практики. 

Нынешняя ситуация в стране предъявляет новые требования к правоохранительным 

органам, которые должны идти навстречу запросам граждан [1]. 

Реформирование сферы уголовного судопроизводства, являющейся одной из 

основных функций правоохранительной системы, всегда считалось одним из самых 

актуальных вопросов. В настоящее время оно продолжает развиваться. Очевидно, что свои 

специфические особенности отличают эту сферу от других видов деятельности 

государства. Поэтому права и свободы граждан, закрепленные в международных 

документах и Конституции Республики Казахстан, требуют его защиту от государства и 

общества, и одним из главных достижений человеческой цивилизации является судебные 

органы, осуществляющих защиту этих прав. 
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Конституция Республики Казахстан закрепила высшими ценностями Республики 

Казахстан – жизнь, права и свободы человека и гражданина [2]. Государство взяло на себя 

обязанность защищать права и свободы граждан через свои правоохранительные и 

судебные органы. 

Особый интерес в рамках таких изменений представляет обновленный Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Казахстан, принципиально изменяющий роль 

уголовного процесса, преследующий цель обеспечения объективных срочных 

потребностей общества, нуждающихся в демократических преобразованиях, и 

предлагающий ряд нововведений правообладателю. 

Так в Уголовно-процессуальном кодексе содержатся отдельные положения о 

порядке составления процессуального соглашения в форме сделки о признании вины (ст. 

616), и о порядке заключения процессуального соглашения о сотрудничестве (ст. 619) [3].  

Однако предписания в этих нормах не являются исчерпывающими, так  разъяснение 

понятия «процессуальное соглашение» дано в п. 37 ст. 7 УПК РК и ориентировано на его 

функциональную роль, а не на один из видов процессуальных актов (документов). Таким 

образом, процессуальное соглашение как обобщенное понятие ни в одной норме УПК РК 

не регламентируется, что создает определенные сложности в правоприменительной 

практике. 

Следует отметить, что законодателем в нормах Уголовно-процессуального кодекса 

(ст. 7), а также в нормах, определяющих порядок заключения процессуального соглашения, 

не дано определение сделки о признании вины и соглашения о сотрудничестве. Как было 

сказано выше, в  кодексе дано обобщенное определение к процессуальному соглашению. В 

связи с этим необходимо подготовить определение, описывающее особенности сделки о 

признании вины, описываемой выше, и соглашения о сотрудничестве, отражающее их 

индивидуальные признаки. 

Согласно части 1 статьи 67 Уголовного кодекса Республики Казахстан лицо, 

выполнившее все условия процессуального соглашения, может быть освобождено от 

уголовной ответственности [4]. 

Поскольку процессуальное соглашение в сфере уголовного судопроизводства 

является новым институтом, оно требует детального рассмотрения, разработки и 

законодательного закрепления порядка его деятельности. В этой связи необходимо 

определить процессуальный порядок осуществления процессуального соглашения. 

Рассматривая данный уголовно-процессуальный институт, законодатели стремятся 

решить следующие задачи, стоящие перед уголовно-процессуальной политикой 

государства. 

- экономия сил и средств органов по расследованию и рассмотрению дела в судебном 

разбирательстве преступлений небольшой и средней тяжести; 

- склонение подозреваемого, обвиняемого к сотрудничеству с органами уголовного 

преследования и выявление с его помощью иных соучастников преступления, раскрытие 

преступления с немедленным и минимальным ущербом, выявление всех обстоятельств его 

совершения и т. д. 

- рационализация уголовного судопроизводства, снижение времени и повышение 

эффективности процесса; 

- минимизация нагрузки в тюрьмах и колониях, это позволит сэкономить бюджетные 

средства, направленные на содержание заключенных. 

Несмотря на то, что это не полный перечень задач, на основе рассматриваемого 

института в уголовном судопроизводстве лежит идея разумного компромисса. 

Поскольку уголовно-процессуальное производство является неотъемлемой частью 

государственной политики и жизни современного общества, оно живет в строгой 

системной взаимосвязи с общественностью и другими сферами деятельности общества и 

не является замкнутой сферой, поэтому вопрос об ее экономичности и эффективности 

одновременно является вопросом об эффективности деятельности государства в целом. 
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В этой связи следует отметить, что заключение сделки – это, прежде всего, взаимная 

ответственность государства и личности. 

Б.Б. Сарсенбаева считает, что институт процессуального соглашения претендует на 

его признание в качестве мирового правового стандарта в границах уголовно-

процессуальных правоотношений. Данное обстоятельство требует взвешенного подхода к 

процессу имплементации правовых стандартов в систему национального права с тем, чтобы 

зарубежный правовой опыт не вошел в состояние противоречия с нормами отраслевого 

права Казахстана, в частности – с нормами уголовно-процессуального права [5, c. 47].  

На сегодняшний день в Республике Казахстан осуществляется ряд мер, 

направленных на совершенствование законодательства, связанного с уголовно-

процессуальным производством. В результате таких мер был принят новый Уголовно-

процессуальный кодекс в новой редакции, нацеленный на достижение нового уровня 

существующего расследования, деятельности суда. 

По словам Д.К. Канафина с приобретением независимости утвердилась точка 

зрения, основанная на Конституции и УПК, о главенстве личных интересов человека при 

определении того, чему служит уголовный процесс. Этот подход не привели отрицанию 

публично-правового характера производства по уголовным делам, при этом позиция 

законодателя стала интерпретироваться как свидетельство того, что уголовный процесс не 

осуществляется более в интересах борьбы с преступностью. Обновленный подход к 

предназначению уголовного процесса предположил возможность введения новых 

процессуальных институтов, регламентирующих упрощение процедур расследования 

преступлений, допускающих экономию государственных средств и ресурсов при 

расследовании [6, c. 180]. 

Поскольку процессуальное соглашение в сфере уголовного судопроизводства 

является новым институтом как для казахстанского, так и постсоветских государств, оно 

требует детального рассмотрения, разработки и законодательного закрепления порядка его 

деятельности. 

Н.И. Капинус считает, что процедура заключения процессуального соглашения 

должна проводиться в следующем порядке: 

- определение наличия оснований для заключения процессуального соглашения; 

- определение целей и условий заключенного соглашения; 

- решение вопросов о целесообразности, необходимости заключения 

процессуального соглашения; 

- определение наличия обстоятельств, исключающих заключение соглашения; 

- определение участников проводимого действия; 

- определение действий и сроков выполнения обязательств, взятых участниками; 

- необходимо решить вопрос о необходимости принятия мер безопасности; 

- выявление последствий невыполнения обязанностей; 

- составление процессуального соглашения; 

- согласование и утверждение судом процессуального соглашения [7, с. 273]. 

Мы не можем сказать, что наличие правовой нормы, регулирующей при 

формировании законодательства по применению процессуального соглашения в ходе 

расследования, рассматривая опыт иностранных государств, всегда позволит ее 

реализовать на практике. 

А.В. Смирнов отметил, что цели процессуального соглашения прямо не отражены в 

Уголовно-процессуальном законе, содержание норм, регулирующих его, и причины, 

побудившие его ввести, определяют цели этого института [8, с. 404]. 

В очередной раз, подтверждая уникальность процессуального соглашения, 

необходимо отметить, что стороны обвинения и защиты состоят из комплексных целей, 

количество и содержание которых определяются интересами сторон. 

Напомним, что максимальное развитие внедряемого института стало широко 

распространенным в практике США, в котором он применил под названием «сделка о 
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признании вины», Верховный суд США признал, что этот институт является 

целеустремленной и значимой составляющей системы уголовного правосудия. 

Вместе с тем, главной причиной возникновения и основной целью «сделки с 

правосудием» является обратить внимание на такие важные процессуальные ценности, как 

«скорость, цена, автономия воли, точность и обнаруженность». 

Анализируя пояснения о различных целях института процессуального соглашения, 

можно сделать вывод о том, что в настоящее время на пространстве бывшего Советского 

Союза не определена однозначная цель процессуального соглашения. Большинство 

имеющихся предложений основывается на смягчении нагрузки судебной системы и 

упрощении процедуры подтверждения виновности лица в контексте экономии сил и 

средств правоохранительных органов и раскрытии участников. 

Процессуальное соглашение о сотрудничестве по своей природе является уголовно-

процессуальным средством обеспечения сотрудничества лица с органами уголовного 

преследования, процессуальным гарантией права подсудимого на смягчение уголовного 

наказания в связи с позитивными действиями после совершения преступления.  

Предметом данного института является противодействие преступности путем 

привлечения членов преступного сообщества и организованных преступных групп к 

сотрудничеству с правоохранительными органами в условиях сокращения уголовного 

наказания и распространения на них мер государственной защиты. Внедрение 

процессуального соглашения о сотрудничестве, безусловно, является правильным шагом в 

профилактике уголовных правонарушений.  
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Тәуелсіздік – жер бетіндегі барша халық үшін ең қымбат та қадірлі ұғым. Әрбір 

мемлекет өзінің қалыптасу тарихында сан мыңдаған белестерді, азаттық жолындағы 

күрестерді бастап өткеріп, тәуелсіздікке қол жеткізеді. Менің елім – Тәуелсіз Қазақстан да 

осы жолдарды бағындырып, бүгінгі таңда тәуелсіз елге айналды. Биыл қастерлі 

тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. Бұл – қайта жаңғырған қазақ мемлекеттігінің, ата-

бабаларымыз аңсаған азаттықтың тұғыры нығая түскенін әйгілейтін маңызды белес. Біз осы 

отыз жылдың ішінде тағы қандай жетістікке жеттік?      

 Бұл аз уақыт болса да, еліміз осы кезеңді үлкен жеңістермен бастап, жаһандық 

экономикаға төзімді, әлем елдерінің ішінде өз орны бар елге айналды. Еліміз тәуелсіздік 

алған кезеңнен бастап алыс-жақын мемлекеттермен достық қарым-қатынас орнатып, 

халықаралық ұйымдарға мүше болып, әлемдік аренадағы орнын айқындап алды. Көрші 

елдермен шекара мәселесін дер кезінде шешу – Қазақстан Республикасының, Елбасы Н. 

Назарбаевтың жеңісі болды.  

Ұлттық валютамыз айналымға енді. Қарулы Күштеріміз құрылды. Ата заңымыз 

қабылданды. Шетелдермен дипломатиялық қатынас орнатылды. Сыртқы саясаттағы негізгі 

мақсат – елдің қауіпсіздігін сақтау, саяси және экономикалық қарым-қатынастарда тәуелсіз 

мемлекет есебінде елдің дамуы үшін сыртқы қолайлы жағдайларды тиянақтап алды.  

Халықаралық байланысты жүзеге асыруда Қазақстанның сыртқы саясаты дүние 

жүзінде қалыптасқан жағдайға байланысты көпвекторлы бағытты таңдап, өз позициясын 

сақтауда халықаралық ұйымдарға мүше болып енді. 1992 жылдан бастап қазіргі дейін ТМД, 

БҰҰ, АӨСШК, ЕО, НАТО секілді 73 ұйымның құрамына кірді. Қазақстан өз кезегінде осы 

30 жыл ішінде аймақтық қауіпсіздік, экономикалық тұрақтылық, терроризммен күрес, 

есірткі саудасына тосқауыл қою сынды  нәтижелерге қол жеткізіп отыр [1]. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен «Қазақстан-2050» 

Стратегиясы: бір халық – бір ел – бір тағдыр» тақырыбында Қазақстан халқы 

Ассамблеясының XX мерейтойлық сессиясы болып өтті. Сонда Елбасымыз «Рухани 

жаңғыру» идеясы бағдарламасын жариялады. Осылайша, біз қайта түлеуге, сананы 

жаңғыртуға, жаңартуға бел будық. Оның негізі дамыған отыз елдің қатарына қосылу болды. 

Озық елдердің қатарына қосылу үшін бағдарлама басымдықтарын жүзеге асыруды мақсат 

еттік. Себебі, әлем көз алдымызда өзгеріп жатыр. Егер де біздер осы елдерден үлгі алып, 

барымызды бағалап, игілігімізге жаратпасақ,   көш соңында қалатынымызды ұғындық. 

«Рухани жаңғыру» идеясының ең басты мақсаты – ұлттық кодымызды сақтау. Онсыз 

жаңғыру дегеніміз, Абай айтқандай «құр жаңғырық»  болып қалмақ [2]. 

2017 жылы Нұр-Сұлтан қаласында өткізілген, 4 милионнан адам қатысқан  мәртебесі 

бұырған халықаралық ЭКСПО көрмесінің де  мәні зор. Қазіргі кезде еліміз дамып, алға 

қарай қарыштап келеді. Өйткені, еліміздің игілігі үшін түрлі жобалар жасалып, жүзеге асып 

жатыр. Соның бірі – өткен тарихымызды ұлықтайтын Елбасының «Ұлы даланың жеті 

қыры» мақаласы да тәуелсіздік жылдарымыздың жетістіктерінің бір көрінісі. «Ұлы 

даланың жеті қыры» мақаласы төл тарихымыз бен шежіремізді жаңғыртып, ұрпақ 

сабақтастығын жалғастыра отырып, ғасырларға қаз-қалпында аманат ету деп ойлаймын. 

Бұл мақала тарихымыз бен алдағы жарқын болашағымызды байланыстыратын алтын көпір 

деп білемін. 

Елбасы айтқандай, «Тарихты білмей, болашақты болжауға болмайды». Себебі, өткен 

тарихымыз арқылы тегімізді танып, ата-баба жолын, тұрмыс-тіршілігін, ұстанымын, салт-

дәстүрін, болмысын танимыз. Бұл біздің алдағы болашағымыздың қандай болуына негізгі 
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бастама болады. Төл тарихымызды тану – өзімізді тану.  Осыған орай, мақаланың «Ұлы 

даланың жеті қыры» деп аталуының өзінде үлкен астарлы ой жатыр. Мұндағы «Ұлы дала» 

халқымыздың кең байтақ даласы, ал жеті саны халқымызда қашан да киелі саналған. 

Мақалада айтылған жеті басымдық жаһандық тарихтағы рөлімізді пайымдау үшін 

таңдалып алынған деп ойлаймын [3]. 

Халқымыздың тарих сахнасындағы ұлы жетістіктерін паш ету –  де негізгі 

мақсаттың бірі. Мақалада айтылған жеті басымдық қазақ халқының тарих парақтарындағы 

орнын көрсетеді. Мысалы, «Атқа міну мәдениеті» бөлімінде  жылқы шаруашылығының 

Ұлы даладан тарағанын көрсетеді. Атқа мінген қазақ жауынгерінің белі ешқашан да 

бүгілмеген екен. Бір ғана атқа міну мәдениеті басқа да мәдениет пен өнердің түрлерін 

өмірге әкелген екен. Осы басымдық «Ұлы даладағы ежелгі металлургияға» жалғасады. 

Менің пайымдауымша, атты әскердің сауыт-сайманы, қару-жарағы, ер-тұрманы 

металлургияны мықты меңгерген ұсталық кәсіпке байланысып, тамаша туындыларды 

өмірге әкелген. Қазақ даласынан табылған бірнеше Алтын адам халқымыздың тарихының 

тереңдігі мен сұңғыла ой-өрісінің кеңдігін, шеберлігін көрсетеді. Қазақ сахарасындағы 

қазіргі айтып жүрген көптеген ғылымның шамы сол кезде-ақ жағылғанын дәлелдейді [3]. 

Қазақстан Республикасының әлемдік саясатқа араласуы мемлекеттің қалыптасуы 

кезеңімен сәйкес келеді.Себебі, 1992 жылы 2 ақпанда жаһандық маңыздылығы бар ядролық 

қарудан бас тарту және таратпау туралы «Париж  хаттамасы мен Хельсинки келісімінің 

шарттарын қолдайтынын және міндеттерін толық орындайтынын» баяндады. Бұл жерден 

Қазақстанның әлем бойынша  ядролық қарудың күштілігі жөнінен 4 орынды иеленсе де, 

әлемдік тұрақтылықты сақтауда батыл шешім қабылдағанын байқауға болады. 

Сонымен қатар Қазақстан өзінің ынтымақтастығын нығайту мақсатында біліммен 

қатар дипломатиялық қарым-қатынасты күшейтуде ұйымдарға мүше бола бастады. 

Алғашында еліміз КСРО ыдырағаннан кейін, оның құрамында болған басқа 

мемлекеттермен бірге  «Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы» халықаралық ұйымына мүше 

болды. ТМД-ға кірген  әр ел өз мемлекетіне сай машықтанып, дамуда. Қазақстан өз 

кезегінде 30 жыл ішінде аймақтық қауіпсіздік, экономикалық тұрақтылық, терроризммен 

күрес, есірткі саудасына тосқауыл қою сынды  нәтижелерге қол жеткізіп отыр [4, с. 49]. 

ХХІ ғасырда еліміз әлемдік тәжірибені игеруде білім мен біліктің дәуіріне қадам 

басты. Осы тұста ұлы Абай атамыздың «Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, 

мінез деген нәрселермен озбақ. Одан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де – 

ақымақтық» деген сөзінің дәлелі ретінде ел жастары еліміздің білім деңгейін арттыру мен 

халықаралық тәжірибені меңгеруде, алған білімдерінің келешекте елімізді өркендету 

жолында пайдалануға үлкен мүмкіндік туғызған «Болашақ» халықаралық стипендиясының 

мүмкіндіктерін иелену бақыты бұйырған болатын. 1994-2004 жылдары еліміздің 25-35 жас 

аралығындағы 785 білім алушы әлемнің 13 елінде білім алып, көптеген түлектері 

мемлекеттік қызметте, мемлекеттік және халықаралық ұйымдарда, акционерлік 

құрылымдарда жауапты қызметтерді атқарып, мемлекеттік және халықаралық жобаларға 

қатысып, еліміздің дамуына өз үлестерін қосуда [5]. 

Ақиық ақын М. Мақатаев: 

... Ал екінші бақытым – Тілім менің, 

Тас жүректі тіліммен тілімдедім. 

Кей-кейде дүниеден түңілсем де, 

Қасиетті тілімнен түңілмедім»,-деп жырлағандай Отанымыздың басты байлығы – 

қазақ тілі өз мәртебесін заң жүзінде бекітіп, 1997 жылы Қазақстан Республикасының 

мемлекеттiк тiлi статусын алды.  

Алыс-жақын шет елдердегі өз тарихымызды жинақтауда «Мәдени мұра» 

бағдарламасын қабылдап, өткен тарихымызға қатысты маңызды халықаралық жобаларға 

бастамашы болды. Бұл бағдарламаның жалғасы ретінде 2017 жылы Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті Н. Назарбаев «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 

және жаһандық тарихтағы рөлімізді байыппен әрі дұрыс пайымдауға арналған «Ұлы 
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даланың жеті қыры» атты бағдарламалық мақалаларын жариялады. Бұл – өл тарихымызға 

оң көзқарастан туындаған қадам [2].  

Біздің еліміз жастардың дамуына жағдай жасап, ұрпақ үшін аянып қалып жатқан 

жоқ. Дарынды жастарымыздың тек еліміздегі емес халықаралық деңгейдегі 

олимпиадаларда топ жарып, жеңімпаз болғандарды қолдау мен ынталандыру мақсатында 

ақшалай сыйлық тағайындалуда. Бұл да білім мен ғылымды қолдауға деген маңызды қадам 

деп білеміз [6]. ХХ ғасырда қазақ  жастары М. Жұмабаевтың өлеңімен айтқанда: 

 «Арыстандай айбатты, 

Жолбарыстай қайратты. 

Қырандай күштi қанатты»,-деген сипатқа тән болса, ал ХХІ ғасырдың жастары 

қандай болмақ керек? Біз, үнемі жаңашылдыққа ұмтылған, өзгеріске бейім, тың идеялардың 

қайнар көзі, оң өзгерістердің қозғаушы күші болуға тиістіміз. Осы ойды жүзеге асыруға 

мүмкін беретін «Президенттік кадр резерві» нағыз өз елінің болашағын ойлайтын, 

жастарына қашан да қолдау көрсететін елдің бастамасы деп білеміз. Сондықтан да, біз 

жастар осы сенімді ақтап, адал көшбасшы және ұлттық мүддеге берік болып өсуіміз керек. 

Алаш арысы Ә. Бөкейханұлының: «Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден» деген сөзі 

шынайы патриоттық сезіммен рухтанып, қасиетті Тәуелсіздігімізді одан әрі нығайта түсу 

үшін бірлесе жұмыс істеуіміз керек.  

2021 жылы дүниежүзілік картада Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекеті 

пайда болған кезден бастап тура 30 жыл толады. Атаулы мерейтойды атап өтуге белсенді 

дайындық осы іс-шарадан бұрын басталды. 2019 жылдың қыркүйек айында «Қазақстан 

Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге дайындық жөніндегі мемлекеттік 

комиссия құру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің №176 Жарлығы шықты, 

онда: «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуді ұйымдастыру 

мақсатында мен шешім қабылдаймын:  

1. « Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге дайындық 

жөніндегі мемлекеттік комиссия құрылсын». Қазақстан Республикасы Президентінің осы 

Жарлығымен «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге 

дайындық жөніндегі мемлекеттік комиссия туралы ереже» де бекітілді. Мемлекеттік 

комиссияға 2019 жылдың 25 желтоқсанына дейін тапсырма берілдіҚазақстан 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығын тойлау тұжырымдамасын әзірлеу, ел Үкіметі – 2020 жылдың 

29 ақпанына дейін, мерекелеу бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту. 

2021 жылы 5 ақпанда Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын 

мерекелеуге дайындық жөніндегі мемлекеттік комиссияның бірінші отырысы өтті. 

Мемлекеттік комиссияның отырысын аша отырып, Қазақстан Республикасының 

Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Елбасының басшылығымен тәуелсіздік 

жылдарында барлық қиындықтарды жеңіп, қуатты мемлекет болғанын атап өтті. Бүгін 

Қазақстан егемендігінің төртінші онжылдығына – біздің еліміз үшін ең маңызды кезеңге 

аяқ басты. Мемлекет басшысы Тәуелсіздіктің 30 жылдығының маңызды тарихи датасын 

атап өту кезінде әбігерлік пен ысырапшылдыққа жол берілмеуі керек, әрбір оқиға елге 

пайда әкелетін нақты қадамдармен байланысты болуы керек деп баса айтты.  

Тәуелсіздіктің 30 жылдығы елде жоспарланған реформалар аясында өткізілуі керек. 

«Біз Тәуелсіздіктің 30 жылдығын адамдардың әл-ауқатын арттыру біздің барлық күш-

жігеріміздің басты мақсаты болатын нақты істермен және жобалармен атап өтуіміз керек»,-

деді Мемлекет басшысы. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында өткізілетін іс-шаралар жас 

ұрпаққа бағытталуы, халықтың рухани серпініне айналуы және азаматтардың, әсіресе 

жастардың патриоттық сезімдерін дамытуы керек екендігі баса айтылды.  
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 Қазақстан өз тәуелсiздiгін алғаннан кейінгі жиырма бес жыл ішінде айтарлықтай 

жетiстiктерге қол жеткізіп, өз дамуының жаңа деңгейіне аяқ басты. Өзара сенімділік 

қағидаларына негiзделіп, теңдестірілген көп векторлы сыртқы саясаттың арқасында 

Қазақстанның әлемдік қауымдастықтың егемендi субъектiсі ретінде қалыптасты. Бүгінгі 

таңда «әлемдік қауымдастықтағы Қазақстан» сөз тіркесі ғылыми әдебиеттерде, баспасөз 

ақпарат құралдарында жиі қолданылады, саяси мінберлерден жиі естіледі. «Қазақстан-

2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» деп аталатын 2012 

жылғы 14 желтоқсандағы ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауында да Қазақстан 

Республикасының өзін әлемдік қауымдастықтың жоғарғы деңгейдегі халықаралық 

мойындауына қол жеткізгендігі айтылды [1].  

Әлемдік қауымдастық – жаһандану барысында қалыптасатын ғаламдық әлемдік 

жүйе. Ғаламдық деңгейдегі құбылыс ретінде өткен ХХ ғасырдың соңғы ширегінде 

танылып, халықаралық қауымдастық, ғаламдық қауымдастық терминдерімен қатар ғылыми 

айналымға енді [2, 57-б.]. Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықпен тәуелсіздіктің 

алғашқы жылдарынан бастапақ белсенді түрде жұмыс істей бастады.  

1992 жылдың 2 наурызында Біріккен Ұлттар Ұйымының 46-сессиясының 

шешімімен Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының 168-мүшесі болып қабылданды. БҰҰ 

жанынан елдің Тұрақты өкілдігі ашылды. Тек 1991-1995 жылдардың өзінде ғана БҰҰ-ның 

отыздан аса Қарарының тең авторы болды. Қазір 70 халықаралық ұйым мен өкілдіктің 

мүшесі болып табылады, әлемнің 100-ден аса елінде елшіліктері, консулдықтары мен 

өкілдіктері бар [3, 5-с.].  

Бүгiнгі таңда Қазақстанның негізгі басымдықтары республиканың үдемелі 

экономикалық және әлеуметтiк-саяси дамуына қажетті қолайлы сыртқы саяси жағдайды 

қалыптастыруға бағытталған. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. 

Назарбаев атап өткендей, геосаяси тұрғыдан алғанда Еуразия құрлығының орталығында 

орналасуы арқасында Қазақстан iс жүзiнде Шығыс пен Батыстың аралығындағы өзiндiк бір 

көпiрге айналды. Осы жағдай Ресей, Қытай, АҚШ, ЕО елдері мен мұсылман әлемі секілді 

ірі әлемдік және аймақтық державалар арасындағы күрделi геосаяси жағдайда сындарлы 

мүдделер теңдігін сақтауға мүмкіндік береді.  

Қазақстандық басшылықтың маңызды шешiмдерiнiң бiрi ретінде тек Орталық Азия 

аймағының ғана емес, сонымен қатар жалпы әлемдік деңгейдегі қауiпсiздiктiң тиімді 

жүйесiн қамтамасыз етуге бағытталған өзінің айқын сыртқы саяси ұстанымын нақтылауы 

болды. Қазақстан өз тәуелсiздiгін жариялағаннан кейін Кеңес одағының ядролық қару-

жарақ қоймасы мен жаппай қырып-жою қаруларының (ЖҚЖҚ) едәуір бөлігін мұрагерлікке 

https://baq.kz/news/othernews/halykaralyk-olimpiada-zhenimpazdary-men-mugalimderine-akshalay-syyaky-beriledi/
https://baq.kz/news/othernews/halykaralyk-olimpiada-zhenimpazdary-men-mugalimderine-akshalay-syyaky-beriledi/
mailto:gulimochka@mail.ru
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алды. Осындай жағдайда жас мемлекеттің алдында атом қаруын сақтай отырып, әлемдегі 

төртiншi ядролық держава болу немесе бас тартып, ядросыз әлемге қадам басу секілді өте 

үлкен таңдау тұрды.  

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың сол кезеңде жаппай қырып-жою қаруынан бас тарту 

туралы шешiмі әлемдік қауымдастық тарапынан үлкен қолдауға ие болған еді. Республика 

басшылығының өз еркімен ядролық қарудан бас тартуы мен Семей ядролық полигонын 

жабуы арқылы ядролық қарусыз, қауiпсiз әлем құру жолындағы табанды шешімі ЖҚЖҚ-

дан өз бастамасымен бас тартқан ел ретінде құрметті алғашқы орынды иемденуге мүмкіндік 

берді. Сонымен қатар тағы да атап өтетін өте маңызды нәрсе – ол бiздiң Елбасымыздың 

ұсынысы бойынша БҰҰ Бас Ассамблеясының 29-тамызды ядролық сынақтарға қарсы 

халықаралық әрекеттер күні етіп жариялау болды.      

 Бүгінде Қазақстан – ядролық қарусыз әлем қозғалысының көшбасшыларының бірі. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап Қазақстан өзін халықаралық қатынастардың 

маңызды мүшесі ретінде көрсете білді.  

Бүгінгі таңда еліміз жетекші интеграциялық құрылымдар мен әлемдік қауымдастық 

өміріндегі өзінің сындарлы қызметiнiң арқасында заманауи әлемiнiң экономикасы мен 

саясатында белсендi рөл атқаруда. Республикамыздың халықаралық мәртебесiнің жоғары 

екендігінің мысалы ретінде Қазақстанның ТМД, ШЫҰ, ЕврАзЭҚ, ЕҚЫҰ және ИЫҰ 

сияқты беделді халықаралық құрылымдарға төраға ретiнде сайлануын алуға болады. 

Сонымен қатар өз кезегінде Қазақстанның бастамалары да әлемдік қауымдастық тарапынан 

қолдауын тауып отыр. Мысалы, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың 1992 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясының 47-шi сессиясындағы Азиядағы өзара 

әрекеттестік және сенім шаралары жөніндегі кеңес шақыру туралы бастамасы әлем 

елдерінің қолдауына ие болды.  

Жаһандық саяси кеңiстiктің жаңаруы жағдайындағы Н.Ә. Назарбаевтың бұл 

ұсынысы ерекше өзектi болды. Елбасының Еуразиядағы бейбітшілікті сақтау мәселелері 

мен халықаралық қауіпсіздіктің кең белдеуін қалыптастыру жолындағы белсенді саясаты 

әлемдік қауымдастық алдында Қазақстанның бейбітшілік сүйгіш мемлекет ретіндегі 

жағымды беделінің қалыптасуына ықпал етті.  

Қазіргі таңда АӨСШК ұйымына жиырмадан астам азиялық ел мүше- мемлекеттер 

ретінде кірсе, әлемнің түрлі құрлықтарының оннан астам мемлекеттері бақылаушылар 

болып табылады. Сонымен бiрге Азиядағы өзара әрекеттестік және сенім шараларыы 

жөніндегі кеңес жұмысына БҰҰ, ЕҚЫҰ және АЕЛ секілді халықаралық ұйымдар ат 

салысуда.  

Республикамыздың азиялық және еуропалық қауіпсіздік құрылымдарында жауапты 

мүше ретінде араласуы оның беделін арттырып, түрлі пікіралмасу алаңдарындағы 

өкілеттілігін кеңейтті. Еліміздің басшылығы мен дипломатиялық кешенінің ерен еңбегінің 

негізінде еліміз көп жақты ынтымақтастықтың жаңа сапалы деңгейiне шықты. 

Республикамыздың халықаралық деңгейдегі беделінің өскендігін Қазақстанның 2010 жылы 

ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі тағы да бір рет дәлелдеді. Бұл беделдi еуропалық ұйымның 

модераторы рөлiн орындай отырып, Елбасы Н.Ә. Назарбаев Астанада ЕҚЫҰ-ға мүше-

мемлекеттердің мемлекет және үкiмет басшыларының саммитін өткiзу туралы бастама 

көтерді. Қазақстандық сындарлы және үйлестірілген сыртқы саясаты халықаралық 

қауiпсiздiктiң көкейкестi мәселелерiн талқылау үшiн саясатшыларының жоғарғы 

деңгейдегі кездесуiн ұйымдастыруға мүмкiндiк бердi.  

ЕҚЫҰ-ның саммитіне ұйымның 56 мүше-мемлекеті мен ынтымақтастық жөніндегі 

12 әріптес елдің мемлекет және үкiмет басшысы, ресми тұлғалары, сонымен бірге басқа да 

халықаралық және аймақтық ұйымдардың өкілдері қатысты. Он жылдық үзiлiстен кейiнгі 

ЕҚЫҰ елдерінің басшылары кездесуінде, қауiпсiздiкке сенiм және ашықтық негiзiнде 

қарайтын Ұйымының жалпыны қамту жолын қайта растаған «Қауiпсiздiктiң 

қауымдастығына апарар жолда» атты Астана декларацияны қабылданды. Қазақстанның 
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ЕҚЫҰ-ға төрағалығы мен Астанадағы өткізілген басқосу әлемдік қауымдастық пен шетел 

мемлекеттерiнiң ықпалды көшбасшылары тарапынан жоғары бағаланды.  

ЕҚЫҰ, ИЫҰ және ШЫҰ секілді беделдi халықаралық ұйымдардағы өз төрағалығы 

аясында Қазақстан аймақтық қауiпсiздiк жүйесiнiң нығаюына және де көп жақты 

ынтымақтастықтың бұдан ары орнығуына өзіндік үлесін қосып келеді. Мысалы, ШЫҰ-ның 

төрағасы ретіндегі Қазақстанның негізгі басымдықтарының бірі – Орталық Азия 

аймағындағы бейбітшілікті, тұрақтылықты және қауіпсіздікті сақтау. ШЫҰ-ның Ташкент 

қалысындағы саммитінде ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев айтып өткендей, 

«Қырғызстанға көмек көрсету және ауған мәселесін шешуде қолдау таныту Қазақстанның 

ШЫҰ-дағы төрағалығының басты басымдықтарының бірі болады».  

Қырғызстандағы 2010 жылдың сәуір және шілде айларындағы оқиғаларға 

алғашқылардың бірі болып назар аударған ШЫҰ болған еді, өйткені Қырғыз елінің 

әлеуметтік-экономикалық және саяси өміріндегі шиеленістік жағдайлардың бүкіл Орталық 

Азия аймағы үшін дағдарыстық салдарлары болуы мүмкін болатын. ШЫҰ мүше-

мемлекеттерінің бірлескен күш-жігері арқасында бұл елдегі тұрақсыздану жағдайы 

тоқтатылып, ел ішіндегі азаматтық қарсы тұрушылықтың алдын-алуға қол жеткізілді. 

Осылайша, Еуразия құрылығының орталығындағы күрделі жағдайдың қалыптасуын есепке 

ала отырып, Қазақстан ШЫҰ-ның төрағасы ретінде аймақтық және жаһандық 

тұрақтылықтың нығаюына бірінші кезектік мән берді. Бұл мәселеде Ұйымның БҰҰ, ЕҚЫҰ, 

АӨСШК, ИЫҰ, НАТО, ҰҚКҰ және де басқа да халықаралық интеграциялық 

құрылымдармен өзара тығыз әрекеттестік орнатуы маңызды рол атқарады.  

2011 жылдың маусым айында Астана қаласында ШЫҰ мүше-елдері басшыларының 

10-шы мерейтойлық бас қосуын өткізуі Қазақстанның әлемдік саясаттың субъектісі 

ретіндегі ролінің артқанын білдіретін тағы бір мысал болды. Бұдан басқа, 2011 жылдың 

жазында Ислам конференциясы ұйымына төрағалық ету мандатын қабылдап, 57 мұсылман 

елінің басын қосатын Ислам Ынтымақтастығы Ұйымына зор абыроймен төрағалық етуі 

жағынан алғанда, еуропалық қауіпсіздіктің негізгі құрылымдарының бірі – ЕҚЫҰ-на 

төрағалық етудің белсенді кезеңін бастан өткерген қазақстандық дипломатияның ИЫҰ 

басшылық ету барысында «өркениеттер пікіралмасуы» жаңа тетігін жұмысқа қосуға 

қажетті тәжірибесі болды. Осы жерде айта кететін тағы бір маңызды мәселе – қазақстандық 

басшылықтың соңғы жылдарда жүргізіп келе жатқан өркениеттер мен діндер арасындағы 

пікіралмасуды тереңдету мен дамыту саясаты аса маңызды сыртқы саяси қарекет екендігі. 

Қазақстан 2003, 2006, 2009 және 2012 жылдары әлемнің негізгі конфессияларының 

діни өкілдерін жинаған «Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының» төрт съезін 

өткізген болатын. Өткен съездер барысында Қазақстан Президенті Н. Назарбаевтың 

бастамасы бойынша өркениетаралық және дінаралық қатынастардың барынша өзекті 

мәселелері талқыланды. Бұл форумдардың негізгі мақсаты әлемдік діндердің өзара бейбіт 

дамуы және де діндер диалогын жүзеге асырып, бірлескен шешімдер қабылдауға қажетті 

тұрақты жұмыс істейтін халықаралық дінаралық институт құру болып табылады. Қазақстан 

сыртқы саясатының тағы бір маңызды векторы ретінде ТМД кеңістігіндегі интеграция 

мәселесін алуға болады.  

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н. Назарбаев алғаш рет 1994 жылы 

наурызда Мәскеу мемлекеттiк университетi қабырғасында Еуразия одағын құру туралы 

бастамасын көтерген болатын. Еуразиялық бастаманың нақты жүзеге асуының мысалы 

ретінде бірнеше мемлекетаралық құрылымдардың жұмыс жасауын, оның ішінде ЕврАзЭҚ 

және соның негізінде құрылған Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің Кедендік одағын 

атауға болады. Астана экономикалық форумында Қазақстан диалогтың жаңа форматын – 

G-global-ды ұсынды. Бұл бастаманың мәні – әділетті де қауіпсіз әлем сипатын жасау ісінде 

күш-жігерді біріктіру.  

Қазақстан Республикасы жаһандық энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуге лайықты үлес қосуда. Дүние жүзі мемлекеттерінің ең озық, ең бәсекеге 

қабілетті, ең инновациялық жетістіктерінің көрмесі саналатын «EXPO-ны» 2017 жылы 
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Астанада өткізу туралы шешімге әлемнің 103 елінің жақтап дауыс беруі Қазақстанның 

саяси, әлеуметтік және экономикалық саладағы ерен табыстарын ерекше мойындау деп 

қабылдауға болады.  

Қорыта келгенде, Қазақстан бүгiнгi таңда сыртқы саясаттағы алдына қойған барлық 

мақсаттарына жетті деп сеніммен айтуға болады. Бұған осыншама қысқа мерзімде қол 

жеткізілген халықаралық бедел мен еліміздің әлемдік танымалдығы мысал болады.  

Қазақстан әлемдік саясатта маңызды рөл атқара бастады, және де Қазақстан 

Республикасының кейбір бастамалары да әлемдік қауымдастық тарапынан қолдау тапты. 

Сындарлы саясатының арқасында Қазақстан Орталық Азия секілді тұрақсыз аймақтағы 

тұрақтылық пен қауіпсіздік аралына айналып қана қоймай, сонымен қатар экономикасы 

қарқынды дамып, халқының әл-ауқаты үнемi артып келе жатқан гүлденген мемлекетке 

айналып келеді.  
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Моей Родиной является Республика Казахстан. Это великое богатейшее государство 

с уникальной историей, древней культурой, развитой экономикой, мудрыми правителями, 

замечательными людьми. Я горжусь, что живу в этой стране. 

Если оглянуться на нашу историю, то мы увидим, что нынешний Казахстан прошел 

тяжелый путь к своей независимости, путь, длившийся более двухсот лет. Казахстан 

прошлого – историческая Родина отважных тюркских племен, славных батыров и мудрых 

акынов, трудолюбивого народа. Тысячи людей боролись за свободу нашей страны, многие 

погибли за будущее своей Родины. Вся многовековая история со времен древних скифов, 

гуннов, огузов, саков, усуней, канглы, кыпчаков и до вчерашнего трагического Желтоксана 

– это летопись нашей борьбы за честь и независимость Родины. Казахи – народ, 

унаследовавший и сохранивший на земле предков большую отчую юрту Тюркского мира. 

Казахстаном был пережит царизм, казахстанцы многое сделали для победы в годы Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 годов, являясь частью советского народа, принимали 

активнейшее участие в освоении целинных и залежных земель, развитии экономики 

бывшего Советского Союза. 

На долю поколения наших родителей выпало время обретения Казахстаном 

независимости, начавшееся 16 декабря 1991 года с принятия Конституционного Закона «О 

государственной независимости Республики Казахстан» и объявления этой даты «Днем 

независимости», а сейчас и мы являемся свидетелями того, как крепнет молодое 

государство, как делается история. 

После распада Советского Союза все ранее входившие в него республики оказались 

на одной стартовой черте в своем самостоятельном развитии. Все без исключения 

провозгласили самые современные, передовые и прогрессивные ориентиры своего 
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развития, декларировали приверженность демократии, гуманизму, общечеловеческим 

ценностям. Но на деле результаты, как мы можем видеть сейчас, получились разные и не 

всем удалось двигаться в русле глобальных достижений. 

Казахстан имел множество экономических, политических и многих других проблем, 

однако, благодаря правильно расставленным приоритетам, достаточно быстро пошло 

восстановление его экономики, преодоление безработицы и кризиса, нашему государству 

удалось найти свой путь, известный теперь в мире как «казахстанский путь». Современный 

Казахстан сегодня – это независимое, суверенное, демократическое государство со 

стабильной экономикой и беспроигрышным планом на будущее. Сегодня Казахстан смело 

заявляет о себе, о своих правах и целях [1, с. 147]. 

Я считаю, что это яркий пример того, какую решающую роль в общественном 

развитии играют политическая культура населения, дальновидность и воля лидера. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев, Первый Президент нашей Родины, всегда на первое место 

ставил народ, и люди верили ему и следовали за ним. «Заботиться о возрождении 

национальной самобытности казахов – мой президентский и сыновний долг», «Нет у меня 

печалей и забот, отдельных от дум и чаяний моих соотечественников. Что бы ни уготовила 

судьба – все испытаю, выдержу и преодолею вместе с народом»,-говорил Нурсултан 

Абишевич Назарбаев. Нынешний Глава государства, Касым-Жомарт Токаев в послании 

народу Казахстана от 11 сентября 2021 года подчеркнул, что «…В этом году мы отмечаем 

30-летие Независимости – это наша самая высшая ценность. Благодаря дальновидной 

политике Первого Президента – Елбасы Казахстан добился значительных успехов и стал 

известен во всем мире. В единстве и согласии мы смогли построить новое государство – это 

наше главное достижение. Мы вместе строим сильное государство. Суверенитет – это не 

пустые лозунги и громкие слова. Для нас важно, чтобы каждый гражданин ощущал плоды 

Независимости, главные из которых мирная жизнь, общественное согласие, повышение 

благосостояния народа, уверенность молодежи в будущем…» [2, с. 1]. 

Казахстан имеет собственные Государственные символы: Флаг, Герб, Гимн, которые 

являются отражением нашей истории, культуры, демонстрируют неповторимую 

самобытность страны и служат выражением самосознания ее граждан. Флаг – это один из 

главных символов государства, олицетворяющий его суверенитет и идентичность. 

Небесно-голубой цвет флага отражает менталитет кочевников, символизирует мир, 

спокойствие, благополучие. Образ солнца на нем – это олицетворение жизни, богатства и 

изобилия. Орел – свобода, достоинство, мужество, высокие идеалы. Орнамент на флаге 

изображен в форме «қошқар мүйіз» (бараний рог) – это древний орнамент, известный еще 

с эпохи ранних кочевников. Автор флага - художник Шакен Ниязбеков [3, с. 98] 

Государственный Герб представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, 

от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры) в обрамлении 

крыльев мифических коней. Шанырак - верхняя сводчатая куполообразная часть юрты, 

напоминает небесный свод и символизирует собой отчий дом, вселенную, мир. Конь - 

спутник кочевника, с ним связана вся его жизнь, а конь с крыльями и рогами означает 

устремление к сильному и процветающему государству. Пятиконечная звезда в верхней 

части выражает стремление казахстанцев присоединиться к сообществу государств и 

народов всех пяти континентов Земли. В нижней части Герба – надпись «Қазақстан». 

Авторами Герба являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман 

Уалиханов. 

В истории независимого Казахстана государственный Гимн страны утверждался 

дважды. В 2006 году был принят новый государственный Гимн. Его основой стала 

популярная в народе патриотическая песня «Менiң Қазақстаным», которая была написана 

в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова. Для придания песне 

высокого статуса государственного гимна и более торжественного звучания Президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев доработал первоначальный текст. 
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Значительными событиями в жизни суверенного государства, я думаю, можно 

считать введение национальной валюты и государственного языка. «Государственный язык 

– такой же символ государства, как Флаг, Герб, Гимн страны. В этом своем качестве он 

должен объединять всех граждан страны»,-подчеркнул Н.А. Назарбаев [4, с. 209]. 

Очень важным мероприятием, по моему мнению, было создание на первом 

Всемирном курултае казахов Всемирной ассоциации казахов, основной задачей которой 

является установление связей с этническими казахами, проживающими за пределами своей 

Родины. На курултае было решено, что Казахстан будет стремиться «создать такие условия, 

чтобы каждый казах, в какой стране бы он ни жил, чувствовал себя полноправным 

представителем своей нации». Вместе с тем Н.А. Назарбаев подчеркнул: «Мы считаем 

принципиально важным принимать меры по сохранению и развитию казахского этноса без 

ущемления прав других наций и народностей и не за их счет». 

В Казахстане единой семьёй живёт девятнадцать миллионов человек, 

представителей более ста национальностей и народностей. Я не перестаю удивляться тому, 

как дружно уживаются в нашей стране люди разных национальностей, говорящие на 

разных языках, исповедующие разные религии. И всё это сопровождается не только 

хорошим отношением, но и симпатией друг к другу. На казахском, русском, уйгурском, 

немецком, корейском, татарском языках издаются книги и газеты, работают национальные 

театры, эстрадные ансамбли, передаются национальные программы радио и телевидения 

[5, с. 85]. 

Всех нас, людей разных национальностей, объединяет общее: мы — народ 

Казахстана. Многонациональна как наша страна и моя большая родня. Есть в ней и казахи, 

и татары, и лезгины, и русские, и корейцы. Для всех эта земля стала родной. Стремление к 

согласию живёт в крови каждого народа, но особенно оно развито у казахстанцев. Щедра 

казахская земля, и характер у казахского народа то же щедр и гостеприимен. Всем живущим 

здесь нужно знать язык, историю и обычаи казахского народа. И пусть звучат над этой 

землёй напевы домбры, украинские и немецкие песни. Пусть танцуют люди польку и 

лезгинку. 

Народ Казахстана един. Это поможет сохранить мир на древней, прекрасной 

казахстанской земле. А мир – важнейшее условие будущего процветания. 

Мы гордимся прошлым нашей страны, посвятим жизнь её настоящему во имя 

нашего общего будущего. 
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Семипалатинский ядерный полигон был создан по решению Совета Министров 

СССР от 21 августа 1947 года. На нем состоялись первые испытания ядерного оружия, 

созданного в СССР. Прежде, чем провести эти испытания, необходимо было решить целый 

комплекс сложных научных и практических задач: оценить возможность создания ядерной 

бомбы и обосновать схему ее устройства; организовать производство компонентов 

«нового» вида оружия, построить новые промышленные предприятия; собрать все 

конструктивные узлы бомбы в единое целое. Полигон раскинулся на территории 

Семипалатинской, Павлодарской и Карагандинской областей. Для ядерных экспериментов 

было отведено 18500 кв. км земель [1, с. 28].  

Тысяча семей коренных казахов, проживающих на землях, отведенных под полигон, 

были переселены в другие районы. Для первого атомного испытания военные строители 

готовили «опытное поле». В эпицентре поля в верхней части 30-метровой металлической 

башни, напоминавшей водонапорную, был установлен ядерный заряд. Вокруг возведены 

железобетонные укрепления, бронированные башни и доты. На различном удалении от 

эпицентра были установлены; военная техника, артиллерийские орудия, танки, самолёты, 

автомобили, бронемашины. Во многих сооруженных убежищах были размещены 

подопытные животные – овцы, свиньи, собаки, крысы. Немного дальше был построен 

целый городок – жилые трехэтажные дома, промышленные предприятия, отрезок 

подземного метро, железнодорожный и автомобильный мосты, на которых стояли вагоны 

и цистерны с горючим. По полю были расставлены чучела, одетые в военную форму, ящики 

с продовольствием. Все это было подготовлено для исследования мощности 

разрушительной силы ядерного взрыва. 29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном 

полигоне было проведено первое испытание. Л. Берия лично отвечал перед Кремлем за 

успех эксперимента. Первые успехи вдохновили советских ученых-ядерщиков.   

 12 августа 1953 года было проведено испытание термоядерного устройства, а 22 

ноября 1955 года мир узнал о сверхмощной советской водородной бомбе, которую создал 

академик А. Сахаров. Сразу же после испытания такого заряда на полигон, и на 

прилегающие к нему поселки выпали локальные радиоактивные осадки.  

 За 40 лет, с 1949 по 1989 год, на Семипалатинском полигоне было проведено 473 

ядерных взрыва, в том числе 90 воздушных, 26 наземных, 354 подземных. Кроме ядерных 

испытаний здесь произведено 175 взрывов с применением химических веществ, из них 44 

– с зарядами более десяти тонн. Пик испытаний пришелся на 1961 и 1962 годы. За два года 

было произведено 68 ядерных взрывов, только за один сентябрь месяц 1961 года было 

проведено 15 атомных испытаний.         

 С 1964 по 1989 год на Семипалатинском полигоне прогремело еще 352 ядерных 

взрыва под землёй, мощность которых достигла 150 килотонн. Таким образом, суммарная 

мощность всех произведенных на территории Казахстана ядерных взрывов превысила 50 

мегатонн. Радиоактивные осадки распространялись на территории 304 тысячи кв. км, где 

проживало более 1,7 млн. человек. Семипалатинская область стала зоной экологического 

бедствия. Семипалатинский полигон – это город, не обозначенный ни на одной 

географической карте. Из-за особой секретности он часто менял свои имена: Москва-400, 

Семипалатинск-21, Конечная, а с недавних времен стал Курчатовым. Жители его, военные 

и гражданские, обеспечивали работы по проведению ядерных испытаний.   

 В городе были сосредоточены научные и исследовательские лаборатории, центры 

медиков и биологов, математиков и физиков, а также производственные базы 

шахтостроителей, буровиков, геологоразведчиков, строителей. Здесь был свой аэродром, 
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принимающий самолеты из Москвы, железнодорожные и автобусные станции, Дворец 

культуры, музеи, местное телевидение и газета. К площадкам, где прогремели ядерные 

взрывы, на десятки сотни километров в степь протянулись бетонные дороги, а глубоко под 

землей — засекреченные коммуникации.       

 Круглые сутки в небо были устремлены зеркала радарных установок, радиоантенн, 

которые день и ночь несли вахту по охране и поддерживанию связи с центром и 

испытательными площадками полигона. Здесь предоставляли все условия для 

исследовательской и экспериментальной работы, а для жителей был создан 

«коммунистический рай». В городе Курчатове в разное время жили и работали такие 

известные советские физики, как И. Курчатов, Ю. Харитон, Я. Зельдович. Под их 

руководством десятки тысяч людей направляли свою творческую деятельность на создание 

оружия устрашения, призванного убивать, убивать и убивать. Семипалатинский полигон 

находился в густонаселенном регионе.         

 Территории прилегающих к нему поселков сотни раз подвергались загрязнениям 

продуктами ядерного распада. Загрязнялись водоемы, традиционные пастбища для выпаса 

совхозного и личного скота. В молоке, в мясе животных, овощах и фруктах накапливалось 

большое количество радионуклидов. С водой и продуктами питания люди получали 

дополнительную дозу радиации. Среди населения, жившего вблизи полигона в этот период, 

участились случаи онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, лейкозы, 

расстройства центральной нервной системы, увеличилась смертность. Медикам 

запрещалось ставить правильный диагноз заболеваний, связанных с воздействием 

радиации. Поэтому людей «лечили» от всех болезней, кроме тех которые вызывала 

радиация.             

 Когда в 1957 году ученые-медики из Алма-Аты провели первые выборочные 

обследования населения, проживающего рядом с полигоном, был выявлен специфический 

комплекс патологических симптомов, связанных с воздействием на организм 

ионизирующих излучений, в результате которых нарушается нормальное течение 

биохимических процессов и обмена веществ в организме. Позже, в 1992 году, в Абайском, 

Жанасемейском и Бескарагайском районах Семипалатинской области работала 

комплексная экспедиция Института биофизики Министерства здравоохранения СССР. 

Ученые подтвердили наличие ранее выявленных у людей, живущих вокруг ядерного 

полигона, новых своеобразных симптомов.       

 Комплекс, который характеризовался изменениями всех жизненно важных органов 

– поражением участков кожи, нарушением волосяного покрова, патологическими 

изменениями сердечно-сосудистой системы, ослаблением деятельности иммунной 

системы. Было отмечено, что воздействие радиации вызывает процесс преждевременного 

старения организма, увеличения онкологических заболеваний, случаев суицида. Эту новую 

болезнь впоследствии назвали «синдром Кайнара», по имени села, в котором впервые 

обнаружили это заболевание. Село Кайнар расположилось у подножия горного хребта, 

рядом с Семипалатинским ядерным полигоном. Здесь за годы испытаний от 

онкологических заболеваний умерло 396 человек. Причем у онкологических больных, 

кроме обычных форм рака встречались такие редкие формы, как рак языка, глаз, 

щитовидной железы, ушной раковины, кожи. В селе нет семьи, в которой бы кто-нибудь не 

умер от онкологии.           

 С 1950 года, через год после начала атомных взрывов, детская смертность здесь 

выросла в 5-10 раз. Средняя продолжительность жизни сократилась на 3-4 года. В поселках 

вокруг полигона стали рождаться дети мутанты. Сегодня тысячи пострадавших, живущих 

на земле, прилегающей к полигону, остаются без поддержки государства. И хотя в 

Казахстане принят закон «О реабилитации населения, пострадавшего от ядерных 

испытаний», в связи с нестабильным экономическим положением в республике, он 

работает не в полную силу [2, с. 89] 
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 В 1989 году Олжас Сулейменов с пламенной речью обратился ко всем 

правительства мирам и призвал объединиться в борьбе против ядерного оружия: «Мы, 

жители Казахстана и штата Невада, как никто в мире, имеем моральное право заявить о 

своей тревоге и потребовать прекратить производство, испытания ядерных вооружений.  

  Ради здоровья сегодняшних и будущих поколений, ради жизни на Земле мы 

требуем закрыть ядерные полигоны! Мы требуем начать работу по сворачиванию 

предприятий, производящих ядерные материалы для военных целей!». После распада 

Советского Союза независимая страна Казахстан имела в арсенале огромный ядерный 

потенциал, который был четвертым в мире по мощности. «Скажу откровенно, что часть 

нашего общества была подвержена соблазну сохранить ядерный статус. Потребовалось 

множество усилий, чтобы не поддаться на эти ложные искушения.    

     Отказ от ядерного оружия и статуса ядерной державы 

был нашим осознанным, искренним выбором, добровольным актом, поддержанным всем 

народом Казахстана»,-заявил Нурсултан Назарбаев на пленарном заседании 

Международной конференции «Построение мира без ядерного оружия». Благодаря 

активным и решительным действиям сторонников антиядерного движения, 29 августа 1991 

года указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Семипалатинский 

испытательный полигон был официально закрыт. Эпохе полувека ядерных испытаний 

пришел конец. Спустя два года Верховный Совет страны ратифицировал договор о 

нераспространении ядерного оружия – ДНЯО. Еще через год Казахстан стал полноправным 

членом Международного агентства по атомной энергии – МАГАТЭ.    

     Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ) – это ведущий мировой форум научно-технического сотрудничества в области 

мирного использования ядерных технологий. МАГАТЭ, созданное в рамках Организации 

Объединенных Наций в 1957 году в качестве самостоятельной организации, представляет 

собой воплощение программной речи президента США Эйзенхауэра «Атом для мира», с 

которой он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1953 году. Он предложил 

создать международный орган, призванный как контролировать атомную энергию, так и 

содействовать ее использованию. Услуги и деятельность МАГАТЭ в самых разнообразных 

областях реализуются в интересах его государств-членов. В 2005 году МАГАТЭ и его 

Генеральный директор Мухаммед аль-Барадей были удостоены Нобелевской премии мира 

«за усилия по предотвращению использования атомной энергии в военных целях и по 

обеспечению ее применения в мирных целях в максимально безопасных условиях [3, с. 64] 

28 февраля 1989 года родилось антиядерное движение, названное «Невада 

Семипалатинск». Главной своей целью оно считало закрытие Семипалатинского полигона, 

а также всех ядерных полигонов на земле. На митинге у здания Союза писателей Казахстана 

28 февраля организатор и Президент антиядерного движения О. Сулемейнов объявил: 

«Только что создано антиядерное движение! Наша цель – навеки прекратить испытания 

ядерного оружия в Казахстане, закрыть Семипалатинский полигон, бороться за закрытие 

всех ядерных полигонов!».         

 В 1989 году массовые акции движения «Невада-Семей» остановили одиннадцать 

взрывов из восемнадцати запланированных на Семипалатинском полигоне, а в 1990 и 1991 

годах не позволили произвести ни одного. Усилиями народного антиядерного движения 

были прекращены ядерные испытания на казахстанской земле, когда на карте мира 

появился суверенный Казахстан, его первым государственным актом стал Указ Президента 

от 29 августа 1991 года «О закрытии Семипалатинского полигона» [4, с. 52] 

После закрытия полигона на его базе был создан Национальный ядерный центр 

Республики Казахстан. Его деятельность сосредоточена на проблемах изучения и 

ликвидации последствий ядерных испытаний и решении задач безопасности атомной 

энергетики. В целях демилитаризации полигона Министерство обороны США выделило 

Казахстану средства на ликвидацию этой инфраструктуры. В сентябре 1996 года в 

Курчатове вступило в строй совместное казахстанско-американское предприятие по 
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производству печатных плат для электронной промышленности. Здесь же создан 

Международный радиоэкологический центр.       

 Научно-технический потенциал бывшего ядерного полигона должен работать на 

мир. Независимый Казахстан стал первым свободным от ядерного оружия государством 

среди республик бывшего Советского Союза. В августе 1996 года Казахстан подтвердил 

приверженность к миру, поставив свою подпись в ООН под Договором о запрещении 

нераспространении ядерного оружия. 
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Экономическое и политическое состояние общества оказывает решающее влияние 

на формирование и содержание уголовно-исполнительной политики Республики Казахстан 

и особенно проявляется в периоды социального кризиса в стране. Вследствие этого 

усиливается карательная политика и увеличивается количество осужденных. 

В подразделе 2.10 раздела 2 «Основные направления развития национального права» 

Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента РК от 24 августа 2009 года №858, в уголовно-

исполнительной сфере предусмотрен целый комплекс мероприятий по усилению 

предупреждения пенитенциарной преступности:  

1. Минимизация вовлечения граждан в сферу уголовной юстиции путем расширения 

применения мер уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией от общества. То есть 

речь идет о более активном применении судами мер, альтернативных лишению свободы. 

2. Повышение воспитательного компонента такого наиболее часто применяемого 

вида наказания, как лишение свободы. 

3. Обеспечение дальнейшего развития содержания, форм и методов исправительно-

воспитательного воздействия на осужденных на основе принципа индивидуализации 

исполнения наказания. 

4. Решение проблемы занятости осужденных к лишению свободы путем 

привлечения их к общественно-полезному труду, обучению конкретным профессиям или 

общеобразовательным программам, внедрение различных иных полезных форм социально-

активной деятельности. 

5. Усиление, наряду с сохранением и обеспечением высоких требований к 

дисциплине и порядку в учреждениях уголовно-исполнительной системы, мер по 

психолого-педагогическому обеспечению процесса исполнения наказания. 

6. Повышение статуса и обеспечение социально-правовой защищенности персонала 
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уголовно-исполнительной системы, повышение качества медицинского обслуживания 

осужденных. 

7. Установление эффективного механизма общественного контроля за 

деятельностью исправительных учреждений. 

8. Обеспечение безопасности личности, соблюдение прав и законных интересов лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. Постепенный переход к камерному 

порядку содержания осужденных. 

9. Создание системных мер по обеспечению целенаправленной государственной 

политики в сфере ресоциализации граждан, освобожденных из мест лишения свободы, как 

полноправных членов общества. 

10. Обеспечение международных стандартов в деятельности уголовно-

исполнительной системы. 

Как видим, выделенные в Концепции приоритеты пронизаны общей идеей усиления 

профилактического направления в вопросах организации исполнения наказания[2].   

Республика Казахстан в первом десятилетии XXI века пошла по пути коренных 

преобразований в экономической, социальной, политической, правовой и других сферах 

жизни общества, что позволило достичь определенных положительных результатов при 

проведении соответствующих реформ. Однако ослабление системы государственного 

регулирования и контроля, являющееся в некотором роде инерционным наследством 

тоталитарного прошлого, несовершенство на начальном этапе преобразований 

оптимальной правовой базы, просчеты государственной политики в социальной сфере, 

снижение духовно-нравственного потенциала общества выступили в качестве факторов, 

способствующих росту преступности в целом и в пенитенциарных учреждениях в 

частности. 

В связи с этим вполне естественно возникли и остро встали перед современной 

правоприменительной практикой вопросы, относящиеся к организации научно 

обоснованной и подкрепленной соответствующей нормативной базой деятельности по 

профилактике пенитенциарной преступности, решение которых является особо значимым 

для эффективной реализации уголовной и уголовно-исполнительной политики государства.  

Указом Президента РК от 25 сентября 2006 года №906 одобрена Концепция по 

совершенствованию уголовно-исполнительной политики в Республике Казахстан на 2007-

2015 годы, в пункте 4.2 которой указано о дальнейшем совершенствовании деятельности 

уголовно-исполнительной системы: «…в рамках совершенствования правовых и 

организационных условий борьбы с распространением традиций преступного мира в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы принять меры по эффективному 

исправительному воздействию на группы осужденных, имеющих авторитет в 

криминальной среде. При этом обеспечить реальную защищенность отдельных категорий 

осужденных в связи с противоправной деятельностью «авторитетов» уголовно-преступной 

среды и лидеров организованных преступных групп» [3]. 

Мы должны, несомненно, отметить то, что относится к перспективизации норм 

права и нормативных актов как фактов объективной действительности, во многом 

определяющих рамки существования такой действительности. Это, прежде всего, Закон РК 

«О профилактике правонарушений» от 29 апреля 2010 года №271-IV, который 

предопределил понимание профилактики правонарушений или, если быть категориально 

точным, профилактики деликтуального поведения.  

Рассматривая профилактику пенитенциарной преступности как специальную 

разновидность профилактики правонарушений и преступности в общем, считаем 

возможным рассмотреть это понятие в определительном ключе. 

Закон РК «О профилактике правонарушений» от 29 апреля 2010 года №271-IV дает 

нормативное определение профилактики правонарушений, которое заключается в 

следующем; «Профилактика правонарушений – комплекс правовых, экономических, 

социальных и организационных мер, осуществляемых субъектами профилактики 
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правонарушений, направленных на сохранение и укрепление правопорядка путем 

выявления, изучения, устранения причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений». Исходя из данного определения, можно сделать следующие выводы: 

1. Профилактика правонарушений есть комплексная деятельность, осуществляемая 

при помощи реализации правовых, экономических, социальных и организационных мер. 

2. Указанная деятельность осуществляется субъектами профилактики 

правонарушений. 

3. Целью такой деятельности является соответственно устранение причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений[4].   

Чтобы определиться с понятием предупреждения пенитенциарной преступности, 

следует уточнить понятия пенитенциарной преступности и предупреждения преступности 

в целом. 

В самом общем понимании пенитенциарная преступность представляет собой один 

из самостоятельных и наиболее общественно опасных видов преступности, включающий в 

себя совокупность преступлений, совершаемых осужденными к лишению свободы в 

конкретном регионе, за конкретный отрезок времени. Однако, на наш взгляд, это слишком 

узкая трактовка, поскольку пенитенциарная преступность есть преступность наказанных за 

уголовные преступления. Согласно статье 39 «Виды наказаний» УК РК предусмотрены 

такие виды основных наказаний, как штраф; лишение права занимать определенную 

должность; привлечение к общественным работам; исправительные работы; ограничение 

по воинской службе; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение 

свободы; смертная казнь. Во второй части данной статьи предусмотрены и дополнительные 

виды наказаний, такие как лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных 

наград; конфискация имущества. Кроме этого, согласно статье 63 «Условное осуждение» 

УК РК, предусмотрено назначение наказания в виде исправительных работ, ограничения 

по воинской службе, лишения свободы или содержания в дисциплинарной воинской части 

без отбывания наказания, то есть условно[5]. 

Пенитенциарную преступность следует рассматривать в двух аспектах. В узком 

смысле слова пенитенциарная преступность есть совокупность преступлений, 

совершаемых спецконтингентом в исправительных учреждениях. Например, подобный 

подход мы наблюдаем в работе известного казахстанского ученого Р.Е. Джансараевой. По 

ее мнению, преступность в исправительных учреждениях (пенитенциарная преступность) 

характеризуется тем, что она: 

- дезорганизует исправительно-воспитательный процесс, препятствуя 

нормальному функционированию исправительных учреждений; 

- преимущественно носит агрессивно-насильственный характер, в то время как в 

свободных условиях превалирует преступность корыстной направленности; 

- состоит из преступлений, совершенных лицами, уже признанными 

преступниками; 

- наибольший удельный вес в структуре исследуемой преступности имеют 

преступления против правосудия и порядка исполнения наказаний;  

- порождается специфическими условиями жизни лишенных свободы, которых 

свели в закрытые однополые коллективы, что, однако, не исключает детерминации 

пенитенциарных преступлений еще и теми же факторами, что и в условиях свободы[6].    

По мнению другого казахстанского ученого К.Ж. Балтабаева, пенитенциарная 

преступность – это преступность в пенитенциарных учреждениях, местах лишения 

свободы.  

Однако, по нашему мнению, пенитенциарную преступность следует рассматривать 

несколько шире. Было бы справедливым считать, что в совокупность преступлений, 

образующих пенитенциарную преступность следует включать не только преступления, 

совершаемые в местах лишения свободы, но и преступления, совершаемые осужденными 
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лицами, в отношении которых назначены и другие виды наказаний, не связанные с 

лишением свободы (ст. 39 УК РК), в том числе и условно осужденные. Такой подход к 

определению пенитенциарной преступности будет расширять сферу профилактического 

воздействия на данный вид преступности всех правоохранительных органов и всего 

общества. Нашу точку зрения обосновывает и то положение, что в ряде российских 

учебников «Криминология» предусмотрен раздел «Преступность в местах лишения 

свободы», в то время как в казахстанских учебниках по криминологии данный раздел 

именуется «Пенитенциарная преступность». Так, по мнению российского ученого О.В. 

Старкова, пенитенциарную преступность, то есть наказательную, следует понимать как 

общесоциальное, регрессивное, безличностное явление, порождающее противоречия 

общественного бытия и сознания, сферы исполнения уголовных наказаний и 

проявляющееся в массе повторных преступлений, а также в возрождении противоречий 

этой же сферы жизнедеятельности общества[7].   

Являясь составной и самостоятельной частью общей преступности, пенитенциарная 

преступность, наряду с другими видами преступлений, включает в себя совокупность 

преступлений, совершаемых осужденными в учреждениях УИС в процессе исполнения 

наказания в виде лишения свободы. 

Выделяются несколько типов пенального (от лат. penalis – наказание) преступного 

поведения, т. е. при исполнении наказания, - уклонение от наказания: насильственное 

преступное поведение; корыстное преступное поведение; воспрепятствование 

деятельности уголовно-исполнительных учреждений и их сотрудников; массовое 

преступное поведение; половые эксцессы осужденных; обращение с наркотическими или 

другими запрещенными веществами или предметами; преступное поведение сотрудников 

органов, исполняющих уголовное наказание. 

Исследования проблем пенитенциарной преступности, проводимые на протяжении 

всей истории развития криминологической науки, отмечали ее специфику, количественные 

и качественные характеристики, отличные от других видов преступности, что в итоге 

позволило выделить ее в структуре всей преступности и рассматривать в качестве 

самостоятельного элемента[8].   

Пенитенциарная преступность по своей сути имеет те же причины и условия, 

которые характерны для всей преступности в целом. 

Согласно сведениям о состоянии преступности в ИУ республики, в исправительных 

учреждениях РК большую часть уголовных дел в отношении лиц, привлеченных к 

ответственности, составляют уголовные дела, возбужденные по инициативе 

администрации ИУ: 

- по ст. 360 УК РК (злостное неповиновение требованиям администрации уголовно-

исполнительного учреждения) – составляет основную долю преступлений; 

- по ст. 259 УК РК (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ); 

- по ст. 361 УК РК (дезорганизация нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества). 

Осужденными в местах лишения свободы совершаются преступления по ст. 358 УК 

РК (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). 

Имеются случаи возбуждения уголовных дел по ст. 96 УК РК (убийство), по ст. 103 

УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), по ст. 257 УК РК (хулиганство), 

по ст. 321 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти) [9].   

Применение той или иной меры уголовного наказания на осужденных не всегда 

оказывает на них должное воспитательное и предупредительное воздействие. 

Недостаточная эффективность наказания объясняется несовершенством уголовного, 

уголовно-исполнительного законодательств, ошибками в избрании судами вида и срока 

наказания. В этих условиях необходимо не только расширять сферу применения мер 

взыскания к осужденным и повышать ответственность за содеянное, но, в первую очередь, 
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изучать причины, порождающие преступления в местах лишения свободы, и находить 

более эффективные меры по их предупреждению[10].   

Рассмотрим теперь другую составную часть проблемы – предупреждение 

пенитенциарной преступности. Коль есть понятие пенитенциарной преступности, то 

вполне оправданно введение в научный оборот такого понятия как пенитенциарная 

профилактика.  

Для того чтобы успешно решать вопросы предупреждения пенитенциарной 

преступности, следует разобраться и в сущности самого понятия предупреждения 

преступности в целом, так и в ее наиболее опасной части - пенитенциарной преступности. 

Проблемы предупреждения преступности уже многие годы интересуют ученых, 

правоохранительные органы и широкие круги общественности; они также являются темой 

многочисленных научных конференций в Казахстане, странах ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Как известно, главным направлением деятельности в борьбе с преступностью 

является ее предупреждение. В криминологии предупреждение преступности 

рассматривается как многоуровневая система государственных и общественных мер, 

направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий 

преступности. Предупреждение преступности – это сложное понятие, охватывающее 

широкую социально-политическую проблематику, а также ряд вопросов из сферы права. 

Различия в уровне развития отдельных стран, в их политическом строе, социальных 

условиях и т.п. не позволяют выработать единые взгляды на средства и методы 

профилактики преступности не только в мировом масштабе, либо в пределах отдельных 

регионов, но иногда и в границах одной страны[11].  Предупредительная деятельность 

рассматривается как одно из средств социального реагирования общественных отношений 

в целях устранения причин преступности, как взаимодействие мер экономико-социального, 

воспитательно-педагогического, организационного и правового характера, как сочетание 

различных уровней предупреждения преступлений. 

Наличие условий, создающих благоприятную обстановку для пенитенциарной 

преступности, требует и специфических средств для их устранения. К ним можно отнести 

принятие законодательных и ведомственных нормативных актов, регулирующих вопросы 

борьбы с пенитенциарными преступлениями, деятельность органов дознания (в первую 

очередь оперативных аппаратов), следствия, прокуратуры, суда, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, различных общественных организаций. Таким 

образом, предупреждение пенитенциарной преступности - это часть общей системы мер 

государственных органов, заключающихся в выявлении и устранении специфических 

условий рецидива преступлений как в общем плане, так и в отношении конкретных лиц в 

процессе их привлечения к уголовной ответственности, исполнения приговора суда и после 

освобождения от наказания до погашения пли снятия судимости. 

Профилактику пенитенциарной преступности можно разделить на общую, 

специальную и индивидуальную. Если принять во внимание общие причины преступности, 

то напрашивается вывод о том, что общая профилактика пенитенциарной преступности 

предполагает выявление и устранение объективных специфических условий совершения 

повторных преступлений. 

 Для этого требуется разработка методов выявления и устранения этих условий; 

принятие законодательных норм, регулирующих профилактическую работу с лицами, 

освобожденными от наказания; совершенствование деятельности государственных, в 

первую очередь правоохранительных, органов, общественных организаций и трудовых 

коллективов по профилактике рецидива преступлений и т.п. 

К индивидуальным мерам профилактического воздействия можно отнести 

мероприятия, направленные на конкретную личность, то есть на изучение и устранение 

субъективных специфических условий возможного совершения новых преступлений 

лицами, ранее судимыми. Изучение этих условий осуществляется на основе анализа 
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поведения субъекта до осуждения, в период отбывания наказания и после освобождения от 

него, а также научно обоснованного прогноза поведения этого субъекта в будущем.  

Индивидуальная профилактика преступлений среди лиц, привлеченных к 

различным видам наказаний, включает, на наш взгляд, следующие группы мероприятий: по 

выявлению и постановке их на оперативно-профилактический учет; по закреплению 

результатов исправления; иные мероприятия, входящие в понятие социального контроля и 

социальной адаптации указанных лиц.  

Такое деление, естественно, весьма условно, ибо те и другие мероприятия тесно 

«переплетаются» между собой и взаимно дополняются. Вместе с тем, данное разделение 

помогает лучше уяснить основную направленность каждого профилактического 

мероприятия и, следовательно, выбрать более эффективные средства для его 

осуществления. 

Закрепление результатов воспитания в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, на наш взгляд, должно включать группу мероприятий, которые 

являются продолжением воспитательного процесса, проведенного в период отбывания 

наказания. Необходимо продолжать изучение личности освобожденного от наказания, 

прогнозировать его поведение, принимать меры к устранению субъективных условии 

совершения преступлений. Закрепление результатов воспитания должно быть, по нашему 

мнению, предусмотрено в нормативном акте в отношении освобожденных не только 

условно-досрочно, но и по отбытии срока наказания, а также освобожденных от наказаний, 

связанных с исправительно-трудовым воздействием без лишения свободы. Этим должны 

заниматься сотрудники других правоохранительных органов, в частности 

административной полиции, и в первую очередь участковые инспектора, а также 

сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в тесном 

контакте[12]. 

Однако закрепление результатов воспитания не исчерпывает содержания 

индивидуальной профилактики преступлений среди лиц, освобожденных от наказания. В 

него могут входить также некоторые мероприятия социального контроля и социальной 

адаптации.  

Что касается лиц, освобожденных от наказаний, соединенных с применением мер 

исправительного воздействия, но не связанных с лишением свободы, то, если эти лица не 

являются неоднократно судимыми, формальный социальный контроль за ними не 

предусмотрен, хотя нередко в нем существует необходимость.  

К группе мероприятий по руководству социальной адаптацией, входящих также и в 

содержание индивидуальной профилактики, следует отнести бытовое и трудовое 

устройство лиц, освобожденных из исправительных учреждений. Оно не вписывается в 

понятие закрепления результатов воспитания, здесь речь идет не только об управлении 

социальной адаптацией, создании благоприятных условий для приобщения освобожденных 

от наказания к социальной среде. Сюда же можно отнести помощь в восстановлении 

семейных отношений и иных социально полезных «связей», выбор социальных позиций, 

ролей и т.д. Названные мероприятия способствуют устранению субъективных условий 

совершения преступлений. 

С учетом вышеизложенного мы полагаем, что в целом профилактика 

пенитенциарной преступности представляет собой часть общей системы мероприятий по 

профилактике общей преступности, заключающейся в выявлении и устранении 

специфических условий, способствующих совершению повторных преступлений как в 

общем плане, так и в отношении конкретных лиц в процессе закрепления результатов их 

воспитания и осуществления мероприятий в рамках социального контроля и управления 

процессом социальной адаптации в период после освобождения от наказания до погашения 

или снятия судимости. 

Таким образом, предупреждение пенитенциарной преступности является частью 

общего предупреждения преступности, включающей в себя такие общесоциальные 
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процессы, как социальная адаптация граждан и социальный контроль. Она также 

предусматривает мероприятия, связанные с социальными формами воздействия на 

личность лиц, осужденных к различным видам наказаний, в целях недопущения 

совершения ими повторных преступлений и правонарушений. 
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Процессы интеграции и глобализации, характеризующие  современный мир и 

казахстанский социум в том числе, изменения в социальном заказе общества закономерно 

выдвигают новые требования к образованию, что выразилось в необходимости обновления 

содержания образования.  

На сегодняшний день от выпускника школы требуются умение самостоятельно  

добывать информацию, коммуникативность, мобильность, креативность.   

Обновленное содержание системы образования повлекло за собой и изменения в 

системе оценивания учебных достижений обучающихся. На место традиционной 

пятибалльной системе внедрено критериальное оценивание. В новой образовательной 

системе оценка выступает не как критерий минимума, она используется для проверки 

овладения учебными умениями и навыками. Обязательны: 1) рефлексия, анализ 

обучающимся собственных достижений («чему я научился?»); 2) включенность в урок, 
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концентрация внимания на учебных достижениях одноклассников, с которыми работаешь 

в паре, в группе в классе; 3) мнение учителя и умение обучающегося соотнести его с 

конкретным ответом.  

Современное критериальное оценивание является двусоставным: сочетает в себе 

суммативное и формативное оценивание. Суммативное оценивание (экзамен, итоговый 

тест, СОР (суммативное оценивание за раздел), СОЧ (суммативное оценивание за четверть) 

и др.) выявляет результат обученности учащихся за определенный период времени.   

Формативное оценивание используется в повседневной практике  (ежеурочно, 

ежедневно).   

Суммативное оценивание предполагает проведение различного вида контрольно-

проверочных работ. Однако при их разработке необходимо учитывать то, что контрольно-

проверочные работы должны включать в себя вопросы и задания, которые проверяют не 

только и не столько запоминание фактов или пройденного материала, а навыки более 

высокого уровня.   

Критериальный подход позволяет оценивать по критериям в соответствии с 

ожидаемыми результатами обучения учебных программ: например, понимание основного 

содержания устных высказываний и умение выделять ключевую информацию. Умение 

воспринимать и понимать содержание различных типов текстов, опираясь на знакомые 

слова, фразы и выражения.  

Выполняя задания СОР или СОЧ, обучающийся видит перед собой таблицу 

оценивания собственных знаний и умений.  

Безусловно, такой подход к оцениванию прежде всего решает проблему 

субъективного оценивания, а также дает возможность ученику увидеть собственный 

результат, что позволяет выстроить индивидуальную траекторию развития.     

Новое время, безусловно, ставит новые задачи, для решения которых требуется 

обновление содержания и даже в большей степени необходимо пересматривать концепции 

и подходы к обучению, нежели само содержание в чистом виде.  

Новый стандарт – это прежде всего изменения во взгляде учителя на свою практику, 

изменения в стиле обучения, в подходах и методах. С 2014 года переход школы на Типовую 

учебную программу по обновленному содержанию вполне соответствует ожиданиям 

участников образовательного процесса, объективно находящихся в режиме перманентного 

обновления. По существу, в обсуждаемой Программе учебной дисциплины «Русский язык 

и литература» в казахской школе мы видим обновленные подходы, выражающиеся в 

корректировке целей и задач обучения, что представляется абсолютно логичным. Так, в 

соответствии с когнитивно-концептуальным пониманием языка, свойственным 

современному языкознанию, более детализированы задачи обучения, например, 

дифференцированы социально-бытовая, социально-культурная, научно-техническая, 

учебно-профессиональная сферы жизни, что позволяет ориентироваться  в подборе 

обучающего дидактического материала при работе над отдельными видами  речевой 

деятельности; в особую задачу выдвинуто «формирование и развитие навыков мышления 

высокого порядка, направленных на анализ, синтез, оценку, интерпретацию полученной 

информации»; внимание акцентируется на «формировании навыка поискового, 

ознакомительного, исследовательского чтения, переработки прочитанной информации», 

что способствует выработке необходимых в реальной жизни осознанного отношения к 

восприятию информации, объективной ее оценке, развитию креативности и др.     

Также считаем логичным расширение жанрового разнообразия текстов, включение 

в Программу таких жанров деловой и публицистической речи, как резюме, характеристика, 

репортаж, заметка, отзыв и др. Обозначив в Программе одной из задач данной дисциплины 

«формирование толерантного отношения к языкам и культурам разных народов», мы 

переводим воспитательную направленность дисциплины на более высокую ступень, 

требующую системную реализацию в учебнике и далее – в реальном учебном процессе.   
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Следует отметить, что сама идея интеграции русского языка и литературы, являясь 

современной и, казалось бы, привлекательной внешне, на деле оказывается довольно 

сложно реализуемой, так как существует риск увлечься вопросами языка в ущерб 

литературе и наоборот.  

Особого внимания требует вопрос об отражении и реализации в Программе первой 

части названного учебного курса «Русский язык и литература» русского языка. Отсутствие 

системного подхода приводит к тому, что в шестом классе дается понятие о сложном 

предложении, а в восьмом классе – о простом, хотя логичнее наоборот, и это 

соответствовало бы той последовательности, которая выдерживается в курсе родного языка 

и способствовало бы лучшему усвоению материала.  

Так, 6 класс весьма насыщен грамматическим материалом: здесь и 

словообразование, и все части речи, причем вначале изучается морфология, и только потом 

словообразование. А 8 класс полностью посвящен изучению только причастий и  

деепричастий, что, может, само по себе и неплохо, но не отвечает сбалансированности 

материала, необходимому объему его усвоения в единицу времени.  

Нет системы также в изучении орфографических и пунктуационных правил. 

Представляется более целесообразным все-таки не нарушать логики представления  

и усвоения материала, которые выражены в известных и зарекомендовавших себя 

принципах дидактики: от простого – к сложному, от известного – к неизвестному, принципе 

последовательности и систематичности; принципе доступности при необходимой степени 

трудности и др. 

Основная цель учебного предмета «Русский язык и литература» - сформировать у 

учащихся коммуникативную компетенцию. Интеграция с литературой позволяет 

использовать художественный отрывок не только в качестве предмета для обсуждения и 

формирования общего представления о художественном произведении, но и использовать 

художественный текст как материал для развития лексической и грамматической темы 

раздела и урока [1].  

Кроме того, знакомство с произведениями русской, казахской, зарубежной 

литературы ценно само по себе как один из путей формирования  всесторонней личности, 

имеющей свой взгляд на мир, на нравственные ценности, способной к объективному 

анализу  самоанализу, креативно мыслящей. Вместе с тем данный учебный предмет призван 

расширить представления о стране и культуре изучаемого языка, помочь понять 

общечеловеческие ценности, выработать свое отношение к ним.  

Таким образом, обновленное содержание школьного предмета «Русский язык и 

литература» диктует новый вектор методики обучения, направленной на формирование 

творчески развитой, креативной и конкурентоспособной личности, способной 

осуществлять   общение посредством языка, то есть передавать мысли и обмениваться ими 

в различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками общения; 

личности, востребованной как в Казахстане, так и на мировом рынке труда. 
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