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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИКА ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РЕЗЕРВУАР ТҮБІНЕ ШӨГІНДІ ҚАЛДЫҚ ҚОСПАЛАР ТҰНУЫН БОЛДЫРМАУ 

ЖОЛДАРЫН ҚАРАСТЫРУ 

 

Аманғалиев Е.Б., инженерлік-технологиялық факультеттің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекші - Губайдуллин К.Ж., аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Ғылыми жұмыс мақсаты: Резервуарларды қалдық өнімнен санитарлық нормыға сай 

тазарту жолдарын қарастыра отырып, салыстырмалы түрде жақсартуды жетілдіру  

Ғылыми зерттеулердің өзектілігі: Резервуарларды қалдық мұнай өнімдері, смаладан, 

механикалық қоспалардан, тазалау жанармай құю станциясы, жанар-жағармай сақтау 

базаларының басты жұмыстары болып табылады. Мұнай өнімдерінің сапалылығы 

резервуардың техникалық жағдайына тікелей байланысты. Сондықтан резервуарлардың 

техникалық жағдайы және тазартылуы мұнай өнімдерін сақтауда, тасымалдауда  және  

берілген уақыт ішінде негізгі талаптарға сай сенімді пайдалануға әкеледі.  

Ғылыми жаңашылығы: Резервуарларға толық тексеру жүргізіп жөндеу үшін, 

резервуарды санитарлық нормаға сай толық тазалау болып табылады.  

Резервуар түбіндегі шөгінді қалдықты өнімді араластыруға  арналған СВ-1200, СВ-1200Г 

құйындатқыш соплосының жұмысын түрлендіру.  

                      
             СВ-1200 құйындатқыш соплосы  СВ-1200Г құйындатқыш соплосы  

 

Түрлендірілген СВ-1200 құйындатқыш соплосы  

 

Резервуар түбіндегі шөгінді қалдықты өнімді араластыруға арналған СВ-1200 

құйындатқыш соплосының жұмысын түрлендіру. 

Құйындатқыш сопло өнім құбырының фланцне төсеуіш арқылы шайба, гайка және 

болттар көмегімен жинақталады; таратқыштың төменгі қабырғасына пластина орнатып және 

резервуар түбіне пісіріледі. 

Сыртқы ортаның ауарайының факторларының әсеріне төзімділігі үшін СВ-1200 

соплосы, МЕСТ 15150-69 бойынша  1 категориялы У,УХЛ, Т жасалады.   

СВ-1200 соплосы моделіне байланысты көміртекті болаттардан МЕСТ 105088 және 

09Г2С болаттан МЕСТ 1928189 жасалады.   
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 

КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 

 

Антощенко А., студент 2-курса инженерно-технологического факультета 

Ким А.В., старший преподаватель кафедры техники и технологии 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Внедрение системы автоматизированного управления технологическим процессом 

способствует безаварийной работе оборудования, исключает случаи травматизма, 

предупреждает загрязнения атмосферного воздуха и водоемов промышленными отходами. 

 Технологические процессы современных промышленных объектов требуют контроля 

большого числа параметров. В связи с этим при проектировании и эксплуатации 

промышленных установок исключительное значение придается вопросам обеспечения 

надежного контроля за ходом технологического процесса, что достигается использованием 

систем автоматизированного управления (САУ). 

Применение разного уровня САУ ГПА  и САУ КЦ определяется технико-

экономической целесообразностью и должны обеспечивать: 

- безопасную и безаварийную эксплуатацию ГПА и КЦ в целом; 

- обнаружение возникшей предаварийной ситуации; 

- оперативную диагностику - программируемых логических контроллеров (ПЛК) и 

приборов КИПиА;  

- улучшение и облегчение условий работы обслуживающего персонала, 

- снижение эксплуатационных расходов; 

- своевременное представление технологической информации оператору о состоянии 

оборудования в удобном для анализа виде; 

- повышение качества управления; 

- повышение надежности работы КЦ и предотвращение аварийных ситуаций; 

- сокращение времени и объема обслуживания и ремонта объектов ГПА. 

САУ ГПА и САУ КЦ  включает в себя: 

средства вычислительной техники верхнего уровня КТС для организации местных 

диспетчерских пунктов; 

программируемые логические контроллеры (PLC); 

интерфейс передачи данных от технических средств среднего уровня; 

датчики, измерительные преобразователи, измерительные приборы и системы 

нижнего уровня КТС; 

промежуточные клемники для подключения датчиков и измерительных 

преобразователей к нижнему уровню КТС. 

Выбранная структура технических средств системы автоматического управления 

технологическим процессом должна обеспечить: 

- функционирование системы с возможностью расширения выполняемых функций без 

изменения структуры программного обеспечения; 

- работу систем автоматизации ГПА и КЦ автономно, в локальной сети и в составе 

многоуровневой автоматизированной системы управления транспортом газа. 

САУ позволит повысить экономическую эффективность транспортировки газа за 

счет: 

повышения технологической дисциплины путем увеличения степени 

информированности персонала и достоверности данных о ГПА и КЦ; 

получения достоверной информации о состоянии технологических механизмов; 

снижения трудоёмкости управления технологическим процессом; 

повышения безопасности производства, улучшения экологической обстановки. 
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МОЛОТОК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

 

Бумажнов С.В., Исингалиева А.А., студенты 3 курса факультета дизайна 

Научный руководитель – Тюрников В.В., кандидат технических наук, доцент кафедры ПСМИК 

 

Архитектурно – строительный институт Самарского государственного технического 

университета, г. Самара 

 

Молоток - древнейшее орудие труда нашей цивилизации. Первые каменные молотки 

были изготовлены 2,6 млн. лет назад, а до этого их функции выполняли обычные 

булыжники. Так как 8 тысяч лет назад люди использовали молотки-топоры из камня, вполне 

похожие на современные аналоги, с просверленным под рукоятку отверстием, то можно 

говорить насколько давно молотоквошел в нашу жизнь. 

Орудие труда также служило и оружием дробящего действия. Боевые молоты 

применялись со времен неолита до позднего Средневековья. Самый известный боевой молот 

в истории –Мьёльнир (в германо-скандинавской мифологиимолот бога Тора).  

Так как воинам нужно было пробивать доспехи и латы, то появилось ударно дробящее 

оружие: булава и палица. Палица -древнее ударное или метательное оружие, изготовлялась 

из прочных и тяжёлых сортов дерева. Булава - ударное холодное оружие с деревянной или 

металлической рукоятью (стержнем) и шаровидной головкой.  

Молоток как орудие труданаходит применение в разных сферах жизни,будь то 

медицина, автомобилестроение, кулинария, космонавтика и т.д. 

Плотницкие молотки выполнены в форме молотков-гвоздодеров.Столярные молотки 

используются там, где точность удара важнее его силы, они меньше плотницких по размерам 

и массе, а ударная поверхность бойков в данном случае является гладкой и плоской. 

Слесарные молотки имеютвыпуклуюударную поверхность бойка, что предотвращает 

повреждение при ударах по зубилу, керну или иному металлическому приспособлению. 

Рихтовочные молотки применяются для выравнивания деформированных деталей, обычно из 

листового металла. Головка инструмента выполнена из резины или полиуретана. Одной из 

разновидностей рихтовочного молотка является безынерционный аналог, т. е. без отскока. 

Его пустотелая головка заполняется песком, свинцовой дробью или стальными шариками, 

которые гасят энергию отдачи при ударе. 

Молотки каменщика предназначены для строительных работ, связанных с 

откалыванием и обтесыванием кирпича, природного и искусственного камня,имеет плоскую 

ударную часть и противостоящую ей удлиненнуюкирочку (молоток-кирочка).  

Молотки плиточника весят 50-75 г, поскольку точность удара существенно важнее его 

силы. Основная задача молотка - откалывание плитки в размер при ее подгонке по месту. 

Молотки кровельщика нужны для работы с тонколистовым металлом, в частности, 

при загибе, уплотнении и выравнивании фальцевых соединений. Шиферные молотки, 

предназначенные для околки листов волнового или плоского шифера и их крепления к 

обрешетке кровли специальными шиферными гвоздями с широкой шляпкой.  

Молоток штукатура создан для сбивания старой штукатурки и формирования насечек 

на стене перед нанесением новой. Молоток для работы с гипсокартоном вместо одного носка 

имеет топорообразное лезвие, позволяющее раскраивать гипсокартонные листы и прорубать 

в них проемы. 

Паркетный молоток нужен для сплачивания плашек наборного паркета и отличается 

характерной сложной формой носка. 

Таков далеко неполный перечень молотков, применяемых в строительстве. Сегодня 

молотки представлены на рынке в широком ассортименте,но в этом многообразии следует 

знать точное назначение каждого из них: для столярных и слесарных работ, кровельных или 

паркетных, для проверки прочности бетона, укладки плитки и т.д. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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ВОПРОСЫ ИСПЫТАНИЯ СТЕКЛОКОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ 

   
Габрелян А.В., студент 1 курса магистратуры факультета СТФ АСИ  

Сергун Н.А., Ершов М.О., студенты 2 курса факультета ПГС АСИ 

Научный руководитель – Тюрников В.В., кандидат технических наук 

 

Архитектурно - строительный институт Самарского государственного технического 

университета, г. Самара 

 

При производстве железобетонных конструкций, все чаще применяется полимерная 

стеклокомпозитная арматура. Но до недавнего времени существовали трудности, вызванные 

необходимостью проверки соответствия новой строительной продукции заявленным 

производителями требованиям.  

ГОСТ 31938-2012 “Арматура композитная полимерная для армирования бетонных 

конструкций, общие технические условия” регламентирует следующие виды испытания 

стеклокомпозитной арматуры: предел прочности при растяжении; предел прочности при 

сжатии; предел прочности при поперечном срезе; предел прочности сцепления с бетоном; 

предельная температура эксплуатации и др. 

Так по ГОСТ 31938 рекомендуемая минимальная длина испытательной муфты для 

определения  предела прочности при растяжении составляет 300 – 500 мм, с использованием 

для закрепления стержней в испытательных муфтах «состава холодного отверждения». В 

СГАСУ разработаны устройства для испытания образцов из композитной полимерной 

арматуры, значительно снижающие как длину испытательных муфт, так и длину 

испытуемого образца арматуры вцелом; на данные устройства получены патенты 

Российской Федерации. Испытания, проведённые с использованием разработанных 

устройств, повышают достоверность исследуемых характеристик композитной полимерной 

арматуры.  

ГОСТ 31938 устанавливает требования к испытаниям по определению прочности 

сцепления композитной полимерной арматуры с бетоном двумя способами: осевым 

выдёргиванием из куба или испытанием балки на изгиб. Для определения прочности 

сцепления арматуры с бетоном были изготовлены три балки для испытания на изгиб. 

Балка для испытания на изгиб состоит из двух полубалок, соединённых между собой в 

растянутой зоне испытуемым арматурным стержнем, а в сжатой зоне шарниром; зазор между 

полубалками 30 мм. Арматура посередине каждой из полубалок имеет зону сцепления с 

бетоном, равную десяти диаметрам арматуры, а вне зоны сцепления – арматуру, 

расположенную в поливинилхлоридных трубках. 

Сырьевые компоненты бетонной смеси были испытаны: портландцемент - по ГОСТ 

10178, а заполнители по ГОСТ 8237 и ГОСТ 8736. Был запроектирован состав бетона и 

изготовлена лабораторная проба бетонной смеси, марка бетонной смеси по подвижности 

контролировалась по ГОСТ 7473.  

Испытание бетона и определение его прочности на сжатие проводилось по ГОСТ 

10180. Бетон для изготовления балок соответствовал классу по прочности В 25; марка по 

подвижности бетонной смеси – П 3. 

Проведённые исследования, позволили выявить такие особенности испытания балки 

на изгиб, которые указаны в ГОСТ 31938-2012 только в общем виде, без необходимой 

деталировки, как процесса подготовки испытания, так и самого испытания. 

Полученные результаты позволили получить не только качественные характеристики 

стеклокомпозитной арматуры, но и разработать рекомендации по детальному проведению 

исследования прочности сцепления с бетоном композитной полимерной арматуры. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ИСТОЧНИКА СВЧ ЭНЕРГИИ 

НА ПАКЕТИРОВАННОМ МАГНЕТРОНЕ 

 

Гордеев Е.С., магистрант 2 курса института энергетики и транспортных систем 

Научный руководитель – Артюхов И.И., доктор технических наук, профессор 

 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., г. Саратов 

 

Разработка источника СВЧ-энергии, выходная мощность которого может изменяться 

в широких пределах по сигналу управления, является актуальной задачей. Решение этой 

задачи позволит реализовать различные электротехнологические процессы, как в 

промышленности, так и при проведении научных исследований, создании материалов с 

новыми свойствами. Для построения источников СВЧ-энергии в настоящее время имеется 

широкая гамма электронных приборов. По ряду причин наиболее часто применяются 

магнетроны, которые различаются системами создания магнитного поля. В каталогах фирм 

заявлены как пакетированные магнетроны (со встроенными магнитами), так и магнетроны с 

электромагнитами. Известны также магнетроны с комбинированной магнитной системой. 

Функционирование пакетированного магнетрона осуществляется с помощью системы 

электропитания (СЭП) из двух источников, один из которых осуществляет накал катода, 

другой служит для питания анодной цепи. Для магнетрона с электромагнитом требуется еще 

источник с возможностью регулировки тока электромагнита. 

Для источника анодного напряжения магнетрон представляет собой нагрузку со 

специфическими свойствами, к числу которых относятся следующие: 

- узкая область рабочих значений анодного напряжения, зависящих от магнитной 

индукции и параметров нагрузки; 

- малая величина динамического сопротивления и существенная зависимость 

выходной мощности от анодного тока. 

Величины тока и напряжения, при которых магнетрон работает с источником 

анодного питания, определяется точкой пересечения вольт-амперной характеристики 

магнетрона и внешней характеристики источника. Источники питания анодной цепи для 

магнетронов промышленного назначения создают, в основном, на базе трехфазного 

мостового выпрямителя с повышающим трансформатором. Регулирование анодного 

напряжения осуществляется встречно-параллельно соединенными тиристорами, которые 

включаются между сетью 50 Гц и первичной обмоткой повышающего трансформатора. 

В работе произведено исследование источника СВЧ-энергии на пакетированном 

магнетроне фирмы Toshiba мощностью 3 кВт. Для этого была разработана имитационная 

модель в среде MATLAB с пакетом расширения Simulink. Получены зависимости среднего 

значения анодного тока магнетрона и выходной мощности СВЧ генератора от угла 

управления тиристорами регулятора. Показано, что за счет импульсно-фазового управления 

тиристорами можно изменять анодный ток магнетрона в широких пределах, при этом с 

увеличением угла управления анодный ток и, соответственно, выходная мощность СВЧ 

генератора уменьшаются. Нижняя граница угла управления зависит от величины сетевого 

напряжения. Результаты исследований также показали, что существенное влияние на 

качество переходных процессов при изменении задания, например, на ступенчатое 

изменение выходной мощности, оказывают параметры ПИ-регулятора. При 

неблагоприятном сочетании коэффициентов ПИ-регулятора возможны значительные 

перерегулирования в ходе колебательного процесса.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Гоп К.Е., студент 3-курса инженерно-технологического факультета 

Научный руководитель - Захаров В.П., кандидат технических наук 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Качество электроэнергии характеризуется степенью очистки подаваемой 

электроэнергии от помех и возмущений, которые приводят к неэффективному ее 

использованию, а также к возмущениям в электросети, которые могут привести к сбоям и 

отказам питающегося от нее оборудования. 

Проблемы с качеством электроэнергии могут влиять на работу многих видов 

оборудования предприятия, особенно на устройства на микропроцессорной основе. 

Компьютеры, серверные станции, системы управления электроэнергией, оборудование для 

машиностроения, оборудование для пищевой промышленности, медицинское оборудование 

– все они могут преждевременно выйти из строя, если не принимать мер по их защите от 

опасных колебаний напряжения и сопутствующих им помех. 

Суть проблемы охватывает широкий круг вопросов, таких как коэффициент 

мощности, гармоники тока, возмущения в напряжении (провалы, всплески, перебои и 

переходные процессы), а также монтаж электропроводки и заземления. 

Симптомами низкого качества электроэнергии являются периодические «зависания» 

и «сбросы» в работе ЭВМ, потери данных, преждевременные отказы оборудования, перегрев 

элементов без видимых причин и т.д. Такие явления вызывают простои, снижение 

производительности, недовольство персонала и снижение экономических показателей. 

Потребление электроэнергии приобретает особенно большое значение для 

промышленных и коммерческих потребителей электроэнергии в наше время, когда 

производство и процессы управления возложены на компьютеризированное оборудование, 

особенно чувствительное к помехам и возмущениям в электрической сети. 

Актуальность проблемы повышения качества электроэнергии в Западно-

казахстанской области не вызывает сомнения. Контроль качества электроэнергии 

проводится, как правило, с определённым запаздыванием, поэтому все меры в отношении 

как к поставщикам, так и к потребителям электроэнергии носят корректирующий, а не 

профилактический характер. 

Только постоянный мониторинг показателей качества электроэнергии позволит 

определить фактическое состояние качества электроэнергии в сети общего назначения, 

источников искажений показателей качества и разработать конкретные превентивные 

мероприятия по приведению показателей качества к нормированным значениям в каждом 

конкретном энергоузле, в каждой конкретной точке. 

Для постоянного мониторинга показателей качества электроэнергии и определения 

фактического состояние качества электроэнергии в сети общего назначения, предлагается 

установить анализаторы качества электроэнергии типа LPW-305. Которые позволят в 

реальном времени осуществлять измерения всех параметров качества электрической энергии 

по трем каналам напряжения и трем каналам токов с передачей по интерфейсам Ethernet, RS-

485 или RS-232. 

Предлагается за счёт оптимальной маршрутизации потоков электроэнергии 

уменьшить технологические потери электроэнергии при транспортировке электроэнергии в 

среднем в 1,5 раза;  

Предполагаемые меры позволят потребителям в несколько раз снизить потери из- за 

некачественной подачи электроэнергии. 

Применение современных методов анализа качества электроэнергии потребителями, 

позволит существенно изменить отношение производителей электроэнергии к потребителям. 
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ОСВОЕНИЕ СКОПЛЕНИЙ ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ КАК ПЕРСПЕКТИВА 

РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
Дикин А.,  Куспангалиев К., студенты  1- курса  

инженерно-технологического факультета  

Научный руководитель – Калешева Г.Е., старший преподаватель  

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Результаты последних геологических изысканий показали наличие на территории 

Западного Казахстана  альтернативных источников углеводородного сырья (битумов, 

горючих сланцев, водорастворенных газов и др.), которые могут быть постепенно вовлечены 

в промышленную эксплуатацию. Топливно-энергетический комплекс Республики Казахстана 

включает электроэнергетику, нефтяную, газовую, угольную промышленность. Перспективы 

развития топливно-энергетических ресурсов комплекса связываются с освоением скоплений 

природных битумов и приуроченных к ним залежей нефти и газа. Развитие направления 

разработки тяжелых нефтей и природных битумов в Республике Казахстана позволит в 

полном объеме раскрыться такому важному вектору нефтяной отрасли, как промышленное 

освоение запасов тяжелых нефтей и битумов, в том числе создание соответствующей 

инфраструктуры по сбору, транспортировке и переработке этого вида углеводородов.  

Месторождение Каражанбас, находящееся на полуострове Северные Бузачи было 

открыто в 1974 году. Оно является самым крупным на территории бывшего СССР, 

неглубоко залегающим месторождением высоковязкой нефти, разработка которого 

осуществляется с применением тепловых методов увеличения нефтеотдачи пластов.  

В 2000 г ыл утверждён государством нефтяной запас месторождения 23853,5×10
4
, а в 

1978 г. составлена технологическая схема разработки опытных участков (ПТВ-2, ПТВ-3) с 

применением термических методов. Согласно этой технологической схеме освоение 

тепловых методов увеличения нефтеотдачи на месторождении Каражанбас базировалось, в 

основном, на применении отечественных систем разработки и многолетнем опыте их 

испытания. 

На месторождении было создано два опытных участка: один с применением метода 

влажного внутрипластового горения (ВВГ), другой – с применением паротеплового 

воздействия (ПТВ). 

С 2011 г. начато обустройство, а с 2012  г. разбуривание опытного участка с 

применением ВВГ. С 2011 г. осуществляется паротепловое воздействие на опытном участке 

промысла ПТВ.  

В 2014 г. была составлена и утверждена «Технологическая схема разработки 

месторождения Каражанбас с применением термических методов» для промышленного 

освоения технологии и техники паротеплового воздействия на пласт и влажного 

внутрипластового горения. 

Кроме технологии ВВГ и ПТВ на месторождении Каражанбас были запроектированы 

и другие технологии воздействия: внутрипластовое сухое горение, сухое и влажное горение с 

регулированием процесса пенами, вытеснение нефти раствором полимера и паром, 

вытеснение нефти водой. 

По мере снижения температуры в скважине увеличивается вязкостное сопротивление 

при движении насосной штанги, что легко приводит к возникновению явления флотации, в 

серьезных случаях даже вызывает соударение насосной штанги с головкой балансира, в 

результате чего возникает ударная нагрузка и снижает срок службы или приводит к 

возникновению механических аварий. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ, 

СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

 

Енсеп Д., студент 3- курса инженерно-технологического факультета 

Научный руководитель – Молчанов Е.А., кандидат технических наук 

 

Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет, г. Уральск 

 

После разборки детали оборудования направляются на контрольно-сортировочный 

участок, где устанавливается их техническое состояние, возможность дальнейшего 

использования, определяются расход запасных частей, номенклатура и число 

ремонтируемых деталей, а следовательно, и объем работ по ремонту.  

Для контроля состояния деталей применяют следующие методы дефектоскопии: 

наружный осмотр и остукивание, обмер с использованием соответствующих измерительных 

приборов и специальные методы неразрушающего контроля для выявления скрытых 

дефектов.  

На ремонтных предприятиях нефтяной и газовой промышленности наибольшее 

применение для обнаружения скрытых дефектов нашли капиллярные методы, 

ультразвуковая дефектоскопия и гидравлическое испытание.  

Капиллярные методы обнаружения скрытых дефектов основаны на капиллярном 

проникновении жидкости, хорошо смачивающей материал детали, в трещины, поры и другие 

поверхностные несплошности.  

При цветной дефектоскопии контролируемый участок поверхности, предварительно 

очищенный от грязи и обезжиренный, покрывают темно-красным красителем, обладающим 

высокой капиллярностью и низким поверхностным натяжением. Краситель наносят на 

поверхность напылением, погружением или кистью в два слоя. Сразу же после нанесения 

второго слоя краситель удаляют с поверхности ветошью, смоченной масляно-керосиновой 

смесью (30 % керосина и 70 % трансформаторного масла) и поверхность протирают насухо. 

Затем мягкой кистью наносят слой быстросохнущей суспензия белого цвета, которая 

вытягивает краситель из скрытых дефектов; на поверхности появляются красные линии и 

точки, обозначающие контуры трещин, поры и т. п. Проявление крупных дефектов наступает 

через несколько секунд, затем выявляются более мелкие дефекты.  

При люминесцентном методе вместо красителя используется флуоресцирующая 

жидкость. Жидкость наносят на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность 

детали кистью или окунанием. Флуоресцирующая жидкость, обладая хорошей 

смачиваемостью, проникает в трещины и задерживается в них. Последующий 

незначительный нагрев детали способствует выходу флуоресцирующей жидкости на 

поверхность дающее яркое свечение желто-зеленого цвета. 

Для выявления скрытых трещин широко применяется магнитная дефектоскопия. 

При намагничивании контролируемой детали трещины, создавая участки с малой магнитной 

проницаемостью, заставляют магнитный ток рассеиваться. В местах выхода рассеивающего 

потока на поверхность детали создается полюсность. Если на такую поверхность нанести 

порошок из ферромагнитного материала, например из магнетита, то частицы порошка будут  

На ремонтных предприятиях нефтяной промышленности широко применяют 

ультразвуковую дефектоскопию. Сущность ее заключается в способности ультразвуковых 

колебаний проникать вглубь материала контролируемого изделия и отражаться от дефектов, 

являющихся нарушением сплошности материала.  

Ультразвуковая дефектоскопия осуществляется тpeмя методами: теневым, 

резонансным и эхо - методом.  
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОГНЕУПОРНЫХ ФУТЕРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Журавлёв Н.С., студент 3 курса строительно-технологического факультета 

Научный руководитель - Хлыстов А.И., доктор технических наук, профессор 

Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического 

университета, г. Самара. 

В бронзовый век огнеупоры требовались для выплавки бронзы. Температура 

плавления бронзы сравнительно низкая, поэтому печи строили из камней и глины. За 2500 

лет до н.э. был открыт способ получения железной руды. Железную руду в смеси с большим 

избытком древесного угля закладывали в плоские ямы, затем уголь зажигали и раздували 

огонь мехами. 

В средние века из-за поисков философского камня развивалась экспериментальная 

химия, были получены новые вещества. Эксперименты и поиски содействовали также 

технологии плавки металлов, изготовлению керамики и огнеупоров. Ямы или плоские очаги 

для получения железа постепенно стали заменять небольшими шахтными печами – 

прообразом современных доменных печей. 

В XIV в. меха стали приводить в действие силой падающей воды. Благодаря этому 

значительно повысилась температура печи и оказалось возможным выплавлять железо, 

богатое углеродом, т.е. чугун. 

Производство фарфора, начатое в VII в. в Китае, в Европе было освоено в 1710 г. в 

Мейсене (Саксония) после его изобретения И.Ф. Бетгером при содействии физика 

В.Чирнгаурза в 1750 г. были введены конусы Зегера в1759 г. в Великобритании занялись 

производством твердых керамических изделий. 

В начале XIX в. вследствие дефицита древесного угля появилась необходимость в 

газификации каменного угля, причем в качестве побочного продукта получали кокс, 

используемый при производстве чугуна. Тигельные коксовые печи того времени изготовляли 

каменными в виде гнезда. Такие печи существовали до 1880 г. 

Выбор тех или иных исходных веществ для производства огнеупоров, кроме 

технических требований, определяется и технико-экономическими условиями и прежде 

всего – наличием исходных веществ и их распространенностью в природе. 

Сырьём для производства огнеупоров служат горные и некоторые технические 

продукты, непосредственно содержащие огнеупорную основу или в которых она образуется 

в результате термообработки, например, при дегидратации или декарбонизации сырья. 

Введение даже небольших добавок специальных материалов в керамические массы 

позволяет в широких пределах изменять их свойства в процессе производства и улучшить 

качество готовых изделий, достигая повышенной плотности, термостойкости, 

специфической структуры. 

При выборе путей развития огнеупорной промышленности необходимо знать, что 

требуется для потребляющих огнеупоры отраслей промышленности в настоящее время в 

перспективе, а также необходимо учитывать равновесие между спросом и предложением. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЧ ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБМОТОК  

 

Заграничный Ю.А., студент 1 курса института Энергетики и транспортных систем 

Научный руководитель - Калганова С.Г., доктор технических наук, доцент, зав. кафедрой 

«Электроснабжение и электротехнология» 

 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., 

институт энергетики и транспортных систем, г. Саратов 

 

В последние десятилетия силовые трансформаторы с литой изоляцией обмоток 

высокого и низкого напряжений получили широкое применение. Этот класс 

трансформаторов отличается от масляных трансформаторов высокой пожаробезопасностью, 

надежностью, пониженным уровнем шума, минимальными эксплуатационными расходами, 

компактностью. Надежная защита от повышенной влажности, высокая устойчивость при 

коротких замыканиях и перенапряжениях обеспечили широкое применение в качестве литой 

изоляции в трансформаторах эпоксидных компаундов. 

Принципиальным недостатком трансформаторов с литой изоляцией является их 

высокая стоимость. Высокая цена трансформаторов с литой изоляцией объясняется 

технологией их производства. Существующая ныне технология производства 

трансформаторов с литой изоляцией сопряжена с использованием весьма сложного и 

дорогостоящего оборудования. В итоге цена обмоток с литой изоляцией составляет 2/3 

стоимости трансформатора.  

Предлагаемая новая технология с применением СВЧ ЭМП при производстве 

трансформаторов с литой изоляцией обмоток позволяет снизить капитальные затраты на 

оборудование, энергопотребление и улучшить эксплуатационные свойства литой изоляции.  

В результате СВЧ нетеплового воздействия электромагнитного поля значительно 

снижается вязкость компаунда, он становится жидкотекучим, что позволяет равномерно 

заполнять любые полости, щели и зазоры без вакуума и давления. Последующее 

отверждение ЭК происходит в 20−30 раз быстрее, чем отверждение компаунда в обычных 

условиях без СВЧ воздействия. Таким образом, с использованием СВЧ технологии отпадает 

нужда в дорогостоящем оборудовании: вакуумной установке, в прессах. Кроме того 

немаловажное значение имеет тот факт, что СВЧ воздействие не только интенсифицирует 

процесс отверждения ЭК, но и модифицирует компаунд. Повышение прочности и 

теплостойкости ЭК в результате СВЧ воздействия увеличивает срок службы 

трансформатора. 

В настоящее время: 

 экспериментально получены оптимальные режимы СВЧ нетепловой модификации 

эпоксидного компаунда по мощности (напряженности электрического поля Е 

электромагнитной волны) и времени СВЧ обработки;  

 сформулированы исходные данные для решения задачи технико-экономической 
оптимизации структуры и параметров СВЧ установки нетеплового модифицирующего 

воздействия для отверждения компаунда; 

 сформулированы исходные данные и проведен синтез рабочих камер СВЧ 
установок нетеплового модифицирующего воздействия для отверждения компаунда; 

 предложена конструкция СВЧ установки нетеплового модифицирующего 
воздействия для обработки компаунда в потоке для непрерывного литья изоляции обмоток.  

Инновация в области применения принципиально новой энерго- и 

ресурсосберегающей технологии изготовления силовых трансформаторов с литой изоляцией 

обмоток с применением СВЧ энергии имеет целью увеличение производительности в 

сравнении с традиционной технологией. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  ДИЗЕЛЬНОГО 

ТОПЛИВА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИСАДОК 

 

Изтлеуова С.Б., студентка 3-курса инженерно-технологического факультета 

Научный руководитель – Мукамбеткалиева А.Н., магистр технических наук 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Автомобильная область  является одним из основных потребителей дизельного 

топлива. На его долю приходится более 50 % всех топлив, производимых в стране. От 

качества используемого дизельного топлива, его эксплуатационных свойств во многом 

зависит надежность работы тракторов, комбайнов и автомобилей. 

Хранящиеся на нефтескладах топлива в 20 % случаев не соответствуют требованиям 

стандартов по фракционному составу и содержанию фактических смол, 30 % топлив имеют 

низкие смазывающие свойства, более 30 % топлив имеют неудовлетворительные 

низкотемпературные свойства, около 20 % содержат примеси и загрязнения, 15 – 20 % 

топлив обводнены. При этом в сельхозпредприятиях отсутствуют технические средства и 

технологии, позволяющие повысить эксплуатационные свойства топлив. 

Требуется разработка простых и доступных способов, технологий и технических 

средств, позволяющих  повышения эксплуатационных свойств дизельных топлив для 

установления рациональных параметров процессов увеличения смазывающих и 

низкотемпературных свойств топлив. 

В настоящий момент существует множество способов улучшения качества дизельного 

топлива, которые в свою очередь делятся на два метода воздействия на качественные 

характеристики дизельного топлива: Первый химический метод — применение специальных 

присадок, способствующих интенсификации процесса сгорания и нейтрализующих действие 

серы. В основном присадки изменяют свойства дизельных топлив с помощью некоторых 

химических веществ. Условно присадки можно разделить на два типа:  

– используемые для доведения качества дизельных топлив до требований стандартов. 

К ним относят противоизносные, цетаноповышающие и депрессорно-диспергирующие 

присадки;  

– улучшающие эксплуатационные свойства топлива сверх требований спецификации 

и придающие топливу отличительное качество. 

При добыче и транспортировке высокопарафинистой нефти возникает проблема ее 

текучести, так как парафиновые углеводороды при положительной температуре происходит 

процесс кристаллизации. В настоящие время есть множество способов решения этой 

проблемы, но самым перспективным методом является применения ультразвуковой 

обработки. С помощью ультразвуковых колебаний при добыче нефти достигаются 

следующие эффекты:  

 увеличение проницаемости призабойной зоны пластов;  

 депарафинизация;  

 акустическая дегазация и снижение вязкости нефти в ультразвуковом поле. 
Для улучшения эксплуатационных свойств дизельного топлива необходимо 

воздействовать на его физико-химические свойства. Самым эффективным и энергоемким 

способом воздействия на физико-химические свойства дизельного топлива является 

обработка ультразвуковым пьезоэлектрическим излучателем. 
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖАҒДАЙЫ ҮШІН СЕПКІШТІҢ  ЖҰМЫСТЫҚ 

ОРГАНДАРЫН ЖЕТІЛДІРУ 

 

Кажмуратова Г.С., инженерлік-технологиялық факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекші - Кажиахметова А.А., ауылшаруашылық ғылымдарының магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университет, Орал қ. 

 

Тақырыптың өзектілігі: Батыс Қазақстан облысының жерді қолдану саласының 

тиімділігін және тұрақтылығын ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігін көтеру көп 

мәселелерді шешуде негізгі мақсат болып саналады. Бұл өз кезегінде технологиялық 

үрдістерді және ауылшаруашылық машиналарының жұмыстық құрылғыларын жетілдіруді 

қажет етеді. Осы тұрғыдан саланың негізгі стратегиялық бағыттарының бірі – бұл дәнді 

дақылдардың өнімділігін өсіретін және құнын төмендететін минимал және тікелей себу«No-

till» ресурсты үнемдейтін технологияны енгізетін және сапалы техникалық қамтуды 

арттыратын кешенді шараларды жүзеге асыру. Жерді қолдану бағытында ресурсты үнемдеу 

кезеңіне көшу көптеген  технологиялық операцияларды құрастырма жерді өңдейтін және 

себуші кешендер енгізуді қажет етеді.  

 Ұсынып отырған себу техникасы әртүрлі маркалы және жұмыс органдарының құрама 

орындаушылығынан тұрады, оның нақты таңдауы топырақты-климаттық, өндірістік-

технологиялық және экономикалық жағдайларының маңызды айырмашылықтарымен бір 

қатарлы болмайды. 

 Шетелдік себу техникасын қолдану бойынша жинақталған практикалық тәжірибеден 

және зерттеуден кейін әмбебаптық себу кешені ені 10-нан 18 метрге дейін тартып алатын үш 

мың гектар шамасында себу кешенін таңдау үшін үрдіс анықталды.  

 Бірақ қиын және орташа балшық топырақты жермен жұмыс кезінде, әсіресе олардың 

төменгі ылғалдануы мен жоғары қаттылығында сепкіш-культиваторлардың жұмыс 

органдары бірқатар салыстырмалы күш кедергісінен тұрғандықтан себу мен топырақты 

өңдеудің қажетті сапасымен қамтамасыз етпейді. 

 Сондықтан шетелдік техниканы өзіміздің құрғақ далалық жағдайға үйрету бойынша 

міндет, оның технологиялық процесінің іске асуы мен ғылыми негізді ұсыныстарын қолдану 

- қажетті, жаңа және маңызды болып табылады. 

Мақсаты: технологиялық үрдісті жетілдіру және энергия шығынын төмендету мен 

егіс кешенінің жұмыс сапасын жоғарылатуды қамтамасыз ететін сепкіштердің жұмыстық 

органдарын негіздеу. 

Негізгі міндеттер:  

• энергия шығынының төмендеуін қамсыздандыратын және топырақты себу алды 

өңдеуде сапасын жоғарылататын құрама жұмыс органдарының жаңа құрастырмалы-

технологиялық сұлбасын дәлелдеу және өңдеу. 

• құрама жұмыс органының күш кедергісінің теориялық талдауын беру және 

эксперименттік табандардың негізгі параметрлерін анықтау. 

• жұмыстың энергетикалық және сапалы көрсеткіштерінің өзгеруіне сериялық және 

тәжірибелі культиваторлық табандардың құрастырмалы параметрлерінің әсерін бағалау 

бойынша салыстырмалы эксперименттік зерттеуді орындау. 

• бастапқы және жаңа жұмыс органдары бар себу кешендерін қолданудың тиімділігін 

анықтау, техникалық-экономикалық бағасын беру. 

Жаңашылдығы: құрғақ және қатты топырақты ұсақ өңдеудің технологиялық үрдісіне 

діңгекті топырақ құрылымын бұзу үшін оған тік және көлденең күштердің әсер етуіне жаңа 

әдістемелік тұрғыдан қарауды алуға болады. Егіс кешеніне құрамдастырылған жұмыстық 

органдардың сызбасын сызу және негіздеу. 
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САМАРСКИЙ КИРПИЧ В ДИЗАЙНЕ И АРХИТЕКТУРЕ 

 

Попова К.А., Киселева А.Е., студентки 3 курса факультета дизайн 

Научный руководитель - Тюрников В.В., кандидат технических наук 

 

Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического 

университета, г. Самара 

 

Кирпич - один из самых универсальных строительных материалов всех времен и 

народов. Кирпич-сырец был первым искусственным строительным материалом. 

Изготавливали такой кирпич преимущественно в странах с сухим и жарким климатом, таких 

как  Древний Египет и Месопотамия, откуда техника изготовления керамического кирпича 

распространилась по всему миру.  

В Россию техника производства глиняного кирпича пришла в IV-V веках из Византии. 

Вплоть до XI веков для построек на Руси применялась, в основном, плинфа – широкий и 

тонкий кирпич. Позже плинфу начал вытеснять кирпич, более близкий к современным по 

форме и размерам. Минуло почти 300 лет с тех пор, как по указу Петра I петербургские 

мастера начали овладевать секретами кирпичного производства. За короткий срок было 

запущено большое количество кирпичных заводов. 

В Российской империи в конце XVIII – начале ХІХ века, в связи с началом массового 

каменного строительства, были приняты «Правила выделки кирпича на казенных и частных 

заводах». Согласно им, владельцы заводов на каждом изготовленном кирпиче должны были 

ставить свое клеймо, которое выдавливали на сырце при его формировании или сушке.  

Клейма были анималистические (стилизованные изображения), аббревиатурные, 

числовые. Клеймить кирпичи обязывали еще и для того, чтобы в случае каких-либо бедствий 

или разрушений можно было определить их производителя. 

С 1 января 1851 года – Самара становится губернским городом. С этой даты 

практически и начался бум строительства каменных домов в городе, что и привело к 

возникновению в городе 16 кирпичных заводов.  

Первый крупный кирпичный завод в Самаре основал в 1859 году купец А. Д. Шигаев. 

В начале XX века на заводах Шигаева производили до 2 миллионов кирпичей в год с 

клеймом «АДШ» или «А. Д. Шигаев». Кирпичи с клеймами Шигаева можно до сих пор 

обнаружить на домах Самары по улицам Ленинградской и Алексея Толстого. 

В конце XIX века имя купца И. П. Летягина гремело по всей Самарской губернии. 

Именно из этого кирпича М. Д. Челышев (позже ставший градоначальником Самары) 

построил свой первый доходный дом. Из «красного летягинского» кирпича были выстроены 

многие значительные объекты, являющиеся ныне памятниками культурного наследия 

регионального значения.  

П. Н. Сапунков имел два кирпичных завода, каждый из которых вырабатывал до 1 

миллиона кирпичей в год. Каждую партию тщательно проверяли на прочность под личным 

контролем самого хозяина. Кирпич П. Н. Сапункова нижегородские и самарские строители 

использовали при возведении самарского костела. 

До 10 млн. кирпичей в год производил на своих заводах директор Городского 

общественного банка И. Е. Ильин. Из ильинского кирпича построены знаменитые казармы 

самарского гарнизона. 

Кирпичными заводами владели также: Шишкин, (известны два клейма Шишкиных: 

«З.Ш.» и «ШИШ»), Новокрещенов, Никифоров, Назаров, Рябов и др. 

Сегодня мало кто помнит о самарских владельцах заводов, но их кирпич, сделанный с 

любовью и знанием дела, пошел на создание уникальной самарской застройки рубежа XIX – 

XX веков. Гуляя по улицам города, и сегодня можно увидеть кирпичи в стенах особняков с 

клеймами самарских заводчиков. Память о своем искусстве они оставили на века.  
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ВОДЫ НА 

ТЕНГИЗСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Нурумбетова А.К., студентка 3 курса инженерно-технологического факультета 

Научный руководитель – Нурмукашева А.Д., магистр образования 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Исходным сырьем установки очистки сточных вод ЗВП являются продувки ТУПГ 

(теплоутилизатора/парогенератора), промывочные воды, промливневые стоки и 

загрязненные поверхностные воды, образующиеся при срабатывании системы 

пожаротушения. На установке очистки сточных вод ЗВП используется ряд химических 

реагентов, среди которых щелочь и фосфорная кислота применяются для стабилизации рН 

исходного сырья, биоцид закачивается для борьбы с биологическим обрастанием на линии 

трубопровода к Белому Слону, и другие.  

Установка 9300 используется для сбора и очистки всех промышленных сточных вод 

ЗВП. На блоке водоочистки PT-9302 из стоков удаляются углеводороды и взвешенные 

частицы, а затем производится их биологическая очистка и фильтрация.  

Очищенная вода подается в флоккулятор-осветлитель PF-9101 (PU-9101). От шлама, 

образующегося на очистных сооружениях (ОС) установки 9300 и на установке водоочистки 

9100, отделяется остаточная вода в блоке загущения шлама PT-9303. На 

шламонакопитель/поля испарения солесодержащего шлама P-9302 сбрасывается 

концентрированный рассол с блока Испарителя 63-PU-9102 (У-9100). 

 В летнее время для улучшения процесса испарения на P- 9302 в работу включаются 

плавающие распылители воды, работающие от передвижных насосов типа Гном-25. Поля 

испарения также могут принимать некондиционные стоки с отстойников F-9301/9302. Насос 

G-9341A/B обеспечивают возможность отправлять избыток стоков ЗВП из T-9301 и T-9303 в 

существующую систему закачки сточных вод в подземный пласт.  

Вода сначала нейтрализуется, а затем направляется в сепаратор для разделения на УВ 

(поднимаются на поверхность воды), воду (средний слой), и твердые вещества (осаждаются 

на пластинах в нижней части сепаратора). Затем вода поступает в блок флотации для 

дополнительной очистки от твердых веществ и УВ, где растворенный воздух используется 

для их подъема на поверхность. 

 Транспортер «Surnatant» (ремень с резиновыми лопатками) собирает твердые частицы 

и УВ с поверхности воды и направляет их далее в сборник уловленных УВ Т-9310. Вода 

далее направляется в сборник очищенной воды Т-9313. Для завершения очистки очищенная 

вода проходит через песчаные фильтры F-9312 A/B, и установку обратного осмоса (ВиСАп). 

Фильтрат подается в емкость Т-9302, а затем в систему производства деминерализованной 

воды на установку 9100. 

На основание проведенных исследований технологическая схема очистки сточных 

вод на Тенгизском месторождении, включает следующие блоки очистки: механическая, 

биологическая, доочистка на механических фильтрах и блок обеззараживания 

ультрафиолетовым облучением. В результате исследований технологии очистки сточных вод 

наблюдалось снижение содержания взвешенных веществ с 400 мг/л до 10 мг/л и БПК с 100 

мг/л до 10 мг/л, что соответствует уровню предельно-допустимых концентраций. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТНОЙ БАЗОЙ НЕФТЯНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Нурлашев Е., студент 3-курса инженерно-технологического факультета 

Научный руководитель – Жубаншев Б.У., старший преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Специфика бурения скважин и добычи нефти и газа обусловливает работу 

оборудования под открытым небом в тяжелых климатических условиях; сложность 

демонтажа и транспортировки оборудования создает дополнительные трудности при его 

ремонте, поэтому необходима организация гибкой и мобильной ремонтной службы. 

Ремонтные предприятия нефтяной и газовой промышленности являются 

специфическими промышленными предприятиями, предназначенными для поддержания 

оборудования в работоспособном состоянии. Они различаются по назначению и характеру 

выполняемых ремонтных работ.  

Ведущим подразделением ремонтного хозяйства нефтяной промышленности 

являются ремонтно-механические заводы, которые специализируются на ремонте 

определенного оборудования, что значительно повышает качество ремонта и сокращает его 

продолжительность.  

Ремонтно-механические заводы выполняют капитальный ремонт оборудования, 

изготовляют запасные части и метизы, нестандартное оборудование и т. д.  

В территориальных нефтегазодобывающих объединениях все работы по правильному 

использованию оборудования и поддержанию его в работоспособном состоянии выполняют 

следующие подразделения: база производственного обслуживания (БПО) управления 

буровых работ (УБР); база производственного обслуживания (БПО) нефтегазодобывающего 

управления (НГДУ); автотранспортная контора; тампонажная контора; ремонтные бригады, 

осуществляющие текущее ремонтное обслуживание в инженерно-технических службах 

(ИТС); ремонтно-механические заводы или центральные ремонтно-механические мастерские 

(ЦРММ) территориальных нефтегазодобывающих объединений, являющиеся 

промежуточным звеном между базой производственного обслуживания и ремонтно-

механическими заводами.  

На базы производственного обслуживания возложены следующие функции: 

проведение планово-предупредительных осмотров состояния oбopyдования и его ремонт 

согласно утвержденным планам-графикам; изготовление в запланированном объеме и 

установленной номенклатуре запасных частей, инструмента, метизов, крепежных деталей и 

др.; ликвидация аварий и установление их причин; контроль за правильностью эксплуатации 

оборудования; подготовка к отправке оборудования и приборов в капитальный ремонт, а 

также прием их из ремонта.  

В состав базы производственного обслуживания УБР, как правило, входят следующие 

цехи: прокатно-ремонтный бурового оборудования, прокатно-ремонтный труб и турбобуров, 

прокатно-ремонтный электрооборудования и электроснабжения, промывочных жидкостей, 

пароводоснабжения, автоматизации производства, а также инструментальная площадка.  

В состав базы производственного обслуживания НГДУ обычно входят следующие 

цехи: прокатно-ремонтный эксплуатационного оборудования, прокатно-ремонтный 

электрооборудования и электроснабжения, подземного и капитального ремонта скважин, 

пароводоснабжения, автоматизации производства и прокатно-ремонтный электропогружных 

установок.  

Территориальное нефтедобывающее объединение по линии ремонтного  

обслуживания имеет связи с заводами, осуществляющими ремонт оборудования, а также 

управлением по комплектованию оборудования.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕНОВОЙ КЕРАМИКИ 

ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПОКИ 

 

Орынгалиева Д.К., студентка 3-курса инженерно-технологического факультета  

Научный руководитель - Рахметуллина А.Б., магистр технических наук 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

 В посланиях Президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана указывается на 

необходимость сосредоточения усилий на ускорение экономической, социальной и 

политической модернизаций и вхождении в число 50-ти наиболее конкурентоспособных 

стран мира. Одним из приоритетных направлений экономики является развитие 

строительной отрасли путем внедрения новых высокоэффективных конкурентоспособных 

технологий строительных материалов. В частности получения лицевых керамических 

материалов для  строительства жилья. Развитие строительной индустрии на базе новейших 

достижений науки и техники относится к основным задачам концепции инновационной и 

индустриальной политики Республики Казахстан. 

Спрос на стеновые изделия, обладающие меньшей средней плотностью и большой 

прочностью, непрерывно возрастает. Для лицевых изделий важным также является цвет, 

более предпочтительный светлых тонов (светложгучая керамика), получить который на 

основе суглинок достаточно сложно и дорого.  

Стеновые керамические изделия на основе этого сырья обладают рядом 

положительных свойств: легкостью, хорошими звуко, теплоизоляционными свойствами, 

способностью выдерживать сушку без проявления при этом трещин и деформаций. 

Как показывает опыт работы некоторых действующих предприятий, производство 

стеновой керамики способом полусухого прессования позволяет получить экономический 

эффект, в сравнении с пластическим способом производства. В данном случае снижаются 

затраты тепла, электроэнергии, количество обслуживающего персонала и стоимость 

основных фондов производства. 

В основу классификации опок положены их генетические, структурно – 

петрографические признаки и химико–минералогический состав. Классификация опок, 

отражающая взаимосвязь между структурой, вещественным составом, физическими  и 

керамическими свойствами с учетом технологических особенностей при производстве 

стеновой керамики, до настоящего времени не разработано. Необходимость разработки 

методики оценки керамических свойств именно для кремнистых пород является задачей 

актуальной. 

Использование опок Таскалинского месторождения полностью не изучено, что 

определяет актуальность исследований. 

Керамический кирпич имеет значительные преимущества перед силикатным 

кирпичом и бетонными изделиями. Во-первых, они имеют лучшие теплопроводные 

свойства, чем бетон и силикатный кирпич, во-вторых, область применения керамического 

кирпича несколько шире из-за их водостойкости, а так же стойкости их к различным 

агрессивным средам. Кроме того, керамический кирпич считается самым экологически 

чистым продуктом за счет использования чистого глинистого природного сырья. 

- установлена отличительная особенность формирования структуры и изменения 

физико-механических свойств керамического черепка в процессе обжига. Показано, что 

совместное присутствие в составе керамической массы тонкодисперсных частиц опоки и 

суглинка способствует снижению средней плотности, воздушной и огневой усадки, 

развитию микропористой структуры  с сохранением высоких прочностных показателей 

термообработанных образцов. 
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ҚАБЫРҒА КЕРАМИКАСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫНДА ӨНДІРІС ҚАЛДЫҚТАРЫН 

ПАЙДАЛАНУ 

 

Орынғалиева Т.Н., инженерлік-технологиялық факультетінің 3-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Беккалиев Н.М., техникалық ғылымдар магистрі  

 

Батыс-Қазахстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қазақстан 2050» стратегиясы ұлттық экономиканың, өлкеміздегі шикізат көзін 

өндірумен қатар өңдеуді қатар алып жүретін дамуды көздейді. Ғылыммен техниканың 

жетістіктерімен құрылыс саласын дамыту Қазақстан Республикасының индустриалды-

инновациалы саясатының негізгі мәселесі болып табылады. Бұл мәселені іске асыру құрылыс 

материалдарын өндіруде жаңа технологияны пайдалану және жергілікті шикізатты 

колданумен тікелей байланысты. Құрылыс материалдарының көп түрлерінің ішінде 

керамикалық қабырға өндірудің орны ерекше, себебі ол ғимарат тұрғызу барысында 

оқшаулағыш, тіреуіш және сәндік функцияларын атқарады. 

Бүгінгі таңда қабырға керамикасын өндірудегі негізгі  мәселе болып энергияның көп 

жұмсалуы және беріктілігінің төменділігі болып тұр.Бұған себеп саздың химиялық 

құрамының  тұрақсыздығы. Бұл мәселе түрлі әдістермен зерттеліп қаралуда, соның бірі 

анағұрлым жоғары температурада күйдіру.  

(Т= 1000...1050ºС). 

Нәтижесінде жұмсалатын барлық жанармай, энергия көздері сапасыз өнім шығаруға 

кетуде, сол себепті өнімнің де бағасы көтеріледі. 

Зерттеу мақсаты және міндеттері:Волластонит құрамды қоспасын қолдану арқылы 

борпылдақ саз негізіндегі қабырға керамикасы технологиясын жетілдіру.      

Қойылған мақсатқа жету үшін келесі мәселелерді шешу қажет: 

- шаған кен орнындағы борпылдақ сазды пайдалана отырып, керамикалық қабырға 

өндіру үшін үшкомпонентті керамикалық қоспасын шығару; 

- жасалып отырған бұйымның оптималды құрамын табу және күйдіру 

температурасын төмендету; 

Жаңашылдығы: 

- волластонит құрамды қоспасын қолдану арқылы  борпылдақ саз негізіндегі қабырға 

керамикасын алу  технологиясы ғылыми түрде негізделген, құрамындағы негізгі 

компоненттерінің физикалық, химико-механикалық қасиеттері ескеріліп оптималды құрамы 

анықталған;       

- теориялық тұрғыдан композициялық коспаны пайдаланудың тиімділігі тәжірибе 

жүзінде дәлелденген, ол үшін воллостонит құрамды шлакты ұнтақтап пайдаланамыз, бұл 

ауалық тығыздалуына жол бермейді және де қалыптау кезінде жарықшаксыз бұйым 

дайындаға мүмкіндік береді; 

- керамикалық композиция құрылымының қалыптасу кезеңіндегі волластониттің 

кристаллдануы мен қатар шлактық әйнектің кеуектенуі, құрамындағы органикалық 

заттардың жануы, алынатын бұйымның жеңіл, беріктігі жоғары, ауалық отыруы аз, 

жылуөткізгіштік және оқшаулау қасиеттеріне  ерекше әсері болатындығында; 

Зерттеу әдістемесі: 

- борпылдақ саз негізіндегі керамикалық композицияны өңдеудің көптеген әдістері 

ойлап табылған,соның ішінде жартылай құрғақ сығу әдісі.  

- көрсетілген техникалық шешімдер күйдіру температурасын 100-150ºС-ка 

төмендетіп, дайын өнімнің мықтылығын 25-30%-ға жоғарылатып, куйдіру уақытын 1-3 сағ-

қа қысқартады. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Саркенов А., студент 3-курса инженерно-технологического факультета 

Научный руководитель – Жумашева И.А., магистр технических наук 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

Актуальность темы: Источники света — один из самых массовых товаров, 

производимых и потребляемых человеком. По приблизительным подсчетам, в мире 

ежегодно выпускается и продается несколько миллиардов ламп. При этом львиную долю 

пока составляют лампы накаливания. Хотя в последние годы, как отмечают специалисты, 

стремительно растут объемы потребления энергосберегающих источников света. Спрос на 

них за год вырос в два раза. Изобретенная Томасом Эдисоном лампа накаливания и по сей 

день остается для многих основным светилом. Но как источник света она далека от 

совершенства. Во-первых, потому, что скорее греет, а не светит: КПД ее работы всего 5%. 

Остальные 95% — бессмысленный нагрев окружающей среды. Во-вторых, срок службы 

обычной лампы накаливания — примерно 1 тыс. часов, что по временным меркам очень 

немного. Наверняка, именно эти камни преткновения и послужили толчком к 

совершенствованию изобретения Эдисона и появлению лампочки, которая долго светит, не 

греет и потребляет гораздо меньше электроэнергии. 

Основная цель: Обоснование и разработка энергосберегающих технологий 

электроосвещения  на базе компактных люминесцентных (КЛ) и светодиодных (СД) ламп, 

позволяющих снизить потребление энергии на освещение  

Основные задачи: поиск и развитие ресурсосберегающих и энергоэффективных 

технологий производства конкурентоспособной на мировых рынках продукции; новые 

материалы и новые источники энергии. 

Научная новизна будет заключаться в стимулирование энергосбережения на 

предприятиях; увеличение притока внутренних инвестиций в проекты, направленные на 

повышение энергоэффективности  

Проделенная работа: Так появились экономные энергосберегающие лампы. Срок их 

службы в пять-десять раз больше по сравнению с лампами накаливания. К тому же, 

энергосберегающие источники света позволяют экономить до 80% электроэнергии и 

потребляют электричества в несколько раз меньше традиционного источника света — лампы 

накаливания. То есть, при таком же количестве света энергосберегающие лампы потребляют 

на 80% меньше электроэнергии. 

Выводы: Расход электроэнергии при использовании светильников с КЛЛ в     сравне-

нии с освещением светильниками на ЛН уменьшается на 85%, а затраты на оборудование 

окупаются за два месяца. При использовании светильников на базе СД ламп в сравнении с 

освещением на ЛН расход электроэнергии на освещение уменьшается на 92%, окупаемость 

приведенных затрат из-за высокой стоимости составляет 1,3 года. 

Наши светодиодные лампы представляют собой высокоэффективный источник света 

благодаря качественным светодиодам, надежной и отработанной схеме производства, а 

также высокой проверкой качества светодиодных ламп. За последние 5 лет качество 

производства светодиодов намного улучшилось, они стали ярче. По этой причине стало 

возможно использовать их в качестве источника основного освещения. Световая отдача 

светодиодных ламп от 6 до 9 раз выше аналогичных по мощности ламп накаливания. 

Переход на светодиодные лампы позволяет экономить средства на электроэнергию и замену.  
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REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  

 

Solodilov V., 1
th
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Thanks to oil our country was able to speed up transformation process of the economic 

system.  

To date it is necessary to increase the volume of oil production for the long-term 

development of the economy.  

This is the concept of sustainable development of the country" from the message of N.A. 

Nazarbayev, the President of the Republic of Kazakhstan. 

In connection with the foregoing relevance of the topic we determined the purpose of the 

work: to analyze future development of oil and gas industry in the Republic of Kazakhstan.  
It is necessary to solve a number of tasks to achieve this goal: 

1) study the present state of oil and gas fields; 

2) consider the companies that involved in oil production in the Republic of Kazakhstan; 

3) study the potential growth and development of the oil and gas industry in the Republic of 

Kazakhstan 

To begin with we will consider the present state of oil and gas industry.  

There are 14 promising basins in Kazakhstan today that located practically throughout its 

territory where only 160 oil and gas fields have been explored so far, and recoverable oil reserves 

amount to 2,7 billion tons. 

And still, far from all these fields, let alone whole basins, are exploited and in case of their 

skillful use and operation Kazakhstan would no be inferior to Saudi Arabia, Kuwait and United 

Arab Emirates in terms of its potential. Kazakhstan today is one of the top 15 countries in the world 

with proven reserves of oil, with 3% of the world's oil reserves.  

Oil and gas bearing areas occupy 62 % of the country's area and have 122 oil fields, of 

which more than 80 are being developed. More than 90 % of oil reserves are in the 15 largest fields 

- Tengiz,  Kashagan, Karachaganak, Uzen, Zhetybai, Zhanazhol, Kalamkas, Kenkiyak, 

Karazhanbas and others. In connection with aforesaid, the volume of oil and gas production in 

Kazakhstan in future will tend to grow significantly. The increase of oil and gas production in 

Kazakhstan is associated with three factors. First, this is due to a significant inflow of 

investments. Second, there is a favorable conjuncture of the world raw hydrocarbons market.  

Third, the ongoing large-scale geological study of subsoil plots in the water area of the 

Caspian and Aral seas will also contribute to further enhancement of the resource potential.  

According to RK Ministry of Energy, the phases of intensive oil production growth in 

Kazakhstan is shown on slide 11. So it is planned to increase the volume from 80 million tons of 

2012 to 110 million tons by 2018. The country's largest oil fields which according to the concluded 

contact terms belong to foreign companies, contain reserves in productive horizons that ensure 

extraction of 100,  200 and more million tons of hydrocarbon resources in specific structures during 

the entire development period. The strategy of oil industry development until 2035 is shown on 

slide 12. Our analysis of real potential of oil and gas resources that Kazakhstan possesses to date 

allows us to state with confidence that the development of even small fields of 10-20 million tons of 

extracted raw materials can provide a significant economic effect for the state which ultimately will 

work for the prosperity and well-being of Kazakhstani people.  

We are the youth of Kazakhstan!  

We are the students of the universities!  
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ СРОКИ ЗАМЕНЫ МАСЛА В ФОРСИРОВАННЫХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИЗЕЛЯХ 

 

 Тлекқабылов Н.Б., студент 3-курса инженерно-технологического факультета 

Научный руководитель – Биниязов А.М., магистр агроинженерии 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

 Цель исследования: снижение затрат на обеспечение работоспособности 

автотракторных двигателей совершенствованием прафилактики смазочной системы.   

 Задачи исследования: 

 - Обосновать аналитические зависимости основных показателей моторного масла от 

наработки форсированных дизельных двигателей. 

- Определить параметры зависимостей основных показателей моторного масла от 

наработки форсированных двигателей КАМАЗ-ЕВРО в конкретных условиях эксплуатации 

по разработанной программе и методике экспериментального исследования. 

Стоимость капитального ремонта автотракторных двигателей составляет 70-80 % от 

их стоимости, а вторичный ресурс составляет 30-40 %. За весь срок службы автотракторных 

двигателей на обеспечение их работоспособности расходуется средств в 5-6 раз больше, чем 

на изготовление. Поэтому повышение надёжности автотракторных двигателей 

совершенствованием процессов смазки является актуальной задачей. 

 Для форсированных автотракторных двигателей характерно снижение вязкости масла 

в процессе работы. Это обусловлено ухудшением состояния топливной аппаратуры. За 

наработку 16-20 тыс. км, то есть до замены масла, давление впрыска топлива форсунками 

снижается на 15-20 %, что существенно ухудшает качество распыливания и испаряемость. 

При этом всё большая доля топлива не сгорает, а попадает в картер и разжижая масло. 

Поэтому тенденцию снижения вязкости моторного масла в процессе работы можно принять 

аналогичной тенденции снижения щёлочности. 

 Для всех автомобилей КАМАЗ-ЕВРО получим погрешность щёлочности при 

доверительной вероятности 80 % 0,48. С учётом этого в табл. 2 приведены значения 

гарантированной оптимальной периодичности замены масла. Этой периодичности 

соответствует и нормативное гарантированное значение показателя состояния масла Cng. 

Используя эту методику, определены нормативные значения и других показателей масла, 

которые приведены в табл. 1. 

Таблица 1 - Нормативные (предельные) значения показателей состояния моторного масла 

для форсированных двигателей КАМАЗ-ЕВРО 

Показатели Среднее, Cn Гарантиированное, Cng 

η, сСт 11,0 11,5 

С, мг KOH/г 6,5 7,0 

tв, 
о
С 196 202 

Z, см
-1

 750 690 

ρ, кг/м
3
 878 878,5 

 

 Таким образом, рекомендуемые значения наработки до замены масла в среднем на 37 

% превышают среднюю периодичность ТО-2 в третьей категории условий эксплуатации. 

Целесообразно использовать рекомендованные предельные значения показателей состояния 

масла при его замене по результатам анализа. Отработавшее масло может быть хорошим 

сырьём для регенерации и использования после в малофорсированных и 

среднефорсированных дизелях. 
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ТЕРМООБРАБОТКИ 
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Научные руководители – Чумаченко Н.Г., доктор технических наук, профессор 

кафедры ПСМИК; Петрова Е.В., ассистент кафедры ПСМИК  

 

Архитектурно-строительный институт  «Самарский государственный технический 

университет», г. Самара 

 

Глины - это осадочные горные породы, состоящие в основном из глинистых 

минералов, примесей и включений. В результате обжига глинистого сырья происходят 

различные физико-химические процессы, обеспечивающие нужную степень спекания, 

вспучивания или плавления. Каждый компонент глинистого сырья реагирует на температуру 

(в своём диапазоне) чаще всего аддитивно. Целью данной работы являлось изучить влияние 

минерального состава глинистых минералов и температуры термообработки на химическую 

активность. 

Изменения, происходящие с минералами при обжиге можно проследить с помощью 

современных методов исследования, например дифференциально-термического анализа 

(ДТА). Второй эндотермический эффект на кривых ДТА для разных глинистых минералов, 

связанный с разрушением глинистых минералов, имеет различный характер. Сначала 

диапазон структурных преобразований глинистых минералов был изучен по 

опубликованным данным дифференциально-термического анализа, результаты приведены в 

табл. 1. 

Таблица 1 - Диапазон структурных преобразований глинистых минералов 

Минерал Температурный диапазон 

разрушений, 
о
С 

Максимальное значение 

эндоэффекта, 
о
С 

Иллит 500-700 600 

Монмориллонит 400-750 575-700 

Каолинит 450-680 550-650 

Далее влияние минерального состава было изучено на примере глинистого сырья трех 

месторождений Самарской области: Алексеевского, Смышляевского, Чапаевского. Основные 

минералы исследуемых глин приведены в табл. 2.  

Таблица 2 – Основные минералы исследуемого глинистого сырья  

Месторождение Основные минералы 

Алексеевское Иллит 

Смышляевское Монтмориллонит 

Чапаевское Каолинит 

Из рассматриваемых глин были подготовлены образцы-цилиндрики, которые 

обжигались в течение 10 минут в печи при разных температурах (700, 750, 1050, 1150
 о

С). 

Далее образцы измельчались и уже измельчённые пробы проверялись на активность по 

методике взаимодействия с СаО.  

Выводы: 1. Определены диапазоны структурных преобразований глинистых 

минералов. Разные глинистые минералы имеют разный температурный диапазон 

разрушений. 

2. На активность глинистого сырья при термообработке влияет вид глинистого сырья, 

его минеральный состав и температура термообработки. 

3. В диапазоне температур 700 -1150 
о
С наибольшая активность характерна для глины 

Алексеевского месторождения. Максимальная активность получена при 700 
о
С. При 

температуре 1150
 о
С у всех образцов это значение практически идентично.  

4. Наименьшая активность характерна для глины Чапаевского месторождения. 
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Создание стекла (III тыс. до н.э.) – невероятное достижение в науке. Самые древние 

стеклянные изделия, дошедшие до наших дней, были найдены в гробнице фараона Джосера 

(III династия Древнего царства в Египте, 2980-2900 гг. до н.э). 

В эпоху христианствапоявилось витражное стекло – наиболее выразительный вид 

стекла в архитектуре.Витражи представляют собой скрепленные между собой с помощью 

замазки кусочки стекла, которые вставлялись в оконные проёмы храмов Галлии, а затем 

Англии, Германии и других стран. 

Средневековый витраж являлся связующим элементом между божественной и земной 

сферами, так как свет от разноцветных стёколсоздавал атмосферу величия и 

таинственности.Оказавшись в соборе, пронизанном цветными лучами, человек испытывал 

благоговейный трепет, чувствуя себя песчинкой в мироздании, ощущая все величие,любовь 

и силу Господа.Витражи того времени отличаются неравномерной толщиной, бугристостью, 

шероховатостью и воздушными пузырями, что позволяет сегодня отличить современный 

витраж от средневекового. 

Не многие средневековые витражи сохранились на сегодняшний день. Тем 

удивительнее выглядит Шартриский собор (Шартр, Франция), в котором можно увидеть 146 

первозданных витражей (общей площадью 2600 кв. м.) 12-13 веков, отличающиеся 

насыщенностью и чистотой красок (секрет получения такого стекла утерян). На витражах 

изображены около 100 сюжетов жизни людей, пожертвовавших свои средства на содержание 

этого собора. 

Также прекрасен Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари, Франция), среди 

витражей которого, к сожалению, мало подлинных, поскольку пострадавшиеза долгую 

историю стекла были заменены. 

В Россию мода на витражи пришла из Европы. Ярким примером является витраж 

Исаакиевского Собора (Санкт-Петербург, Россия). После его установки в главном храме 

утвердилось витражное остекление русских православных церквей. Именно в России 

витражное искусство стало доступным для широких народных масс. 

Одним из прорывов в технике изготовления «нового витража» стал Луис Тиффани, 

чьи витражи известны всему миру.Он приклеивалмедные полоски к стеклу пчелиным воском 

и спаивал их между собой при помощи олова. Таким образом стало возможно соединять 

мельчайшие кусочки стекла и создавать сложные объемные формы. 

В дальнейшем, благодаря такой технике, стало возможным создавать тончайшие 

изделия не только как предметы домашнего обихода, но и вносить витражи, как части 

архитектурных элементов, например каквгранд - отеле в Мехико. 

Следующем гением стекла в архитектуре стал Людвиг  Мисван дер Роэ, который 

утверждал что истина в стекле.Стекло - наряду со стальным или железобетонным 

каркасом — стало основой «мисовского» универсального языка, с помощью которого 

он создавал свою архитектуру,или, говоря словами Миса, - «переносил в пространство волю 

эпохи». 

На сегодняшний день стекло, благодаря разнообразию его видов и своих свойств, 

является уникальным и универсальным материалом, который, расширил сферу применения. 

Стекло используют в интерьере и экстерьере зданий, в архитектуре и дизайне, в качестве 

аксессуаров, украшений, светильников, посуды и во многом другом.  
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СЕКЦИЯ 2. ЭКОЛОГИЯ. ХИМИЯЛЫҚ-БИОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 

СЕКЦИЯ 2. ЭКОЛОГИЯ. ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

«ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКА» БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖАСЫЛ КӨПІР 

 

Абдраимова Д., экономика және жаратылыстану факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекші – Абубакирова Н.Б., биология магистрі 

 

С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті, Ақтөбе қ. 

 

«Жасыл» экономика - бұл табиғи қорларды тиімді пайдалану есебінен қоғамның әл-

ауқатын сақтауға бағытталған, сондай-ақ соңғы пайдалану өнімдерін өндірістік циклге 

қайтаруды қамтамасыз ететін экономика. «Жасыл» экономика бірінші кезекте, қазіргі 

уақытта сарқылуға ұшыраған ресурстарды үнемді тұтынуға және сарқылмайтын ресурстарды 

тиімді пайдалануға бағытталған.  

«Жасыл экономика» тұжырымдамасы – тұрақты даму мәселелерін қарастыратын 

феминистік экономика, постмодернизм, қоршаған ортаны қорғау экономикасы, 

антиглобалистика, халықаралық қатынастар теориясы тәрізді экономикалық және 

философиялық ғылымдардың синтезінен пайда болған күрделі тұжырымдама. «Жасыл 

экономика» тұжырымдамасы – экономикалық және жаратылыстану ғылымдарының 

тоғысуынан туындаған, басқа экономикалық пәндерге қарағанда зерттеу ауқымы кең, зерттеу 

әдістері мен тәсілдері көп, жас ғылыми тұжырымдама.  

Тұжырымдаманы іске асыру үш кезеңде жоспарланады: бірінші кезең – 2013 – 2020 

жж. – қорларды пайдалануды оңтайландыру және табиғат пайдалану қызметінің тиімділігін 

арттыру, сондай-ақ, «жасыл» инфрақұрылымды құру; екінші кезең – 2020 – 2030 жж. – 

табиғи қорларды тиімді пайдалану, жоғары технологиялар базасында жаңартылатын 

энергетиканы енгізу; үшінші кезең – 2030 – 2050 жж. – олардың жаңартылуы жағдайында 

негізіне табиғи қорларды пайдалану қойылған, ұлттық экономиканың «үшінші өнеркәсіптік 

революция» қағидаттарына ауысуы. 

Көптеген жылдар бойы шешімін таппай келе жатқан  басты экологиялық 

проблемалардың бірі — қатты тұрмыстық қалдықтармен жұмыс мәселесі. Қазіргі уақытта 

мұндай қалдықтардың 97 пайызы алдын ала сұрыпталмай, санитарлық стандарттар 

талаптарына сай емес, бейімделмеген қоқыс алаңдарына шығарылады. 

Адам баласының кез-келген шаруашылық әрекеті әр түрлі қалдықтармен биосфераны 

ластайды, бұл халықтың денсаулығы мен өміріне, флора мен фауна түрлерінің қысқаруына, 

қоршаған ортадағы тепе-теңдікке қауіп-қатер тудырады. Кең үйінділерін, өнеркәсіп 

тастандыларын, қоқыстарды, қала шөп-шаламдарын тек қоршаған ортаны бұзатын 

ластағыштар деп санауға болмайды, олар құнды шикізат көздеріне жатады. 2016 жылдың 28 

сәуірінде экологиялық заңнамаға  қалдықтармен  жұмыс бойынша тәртіпті күшейту туралы 

енгізілген өзгерістер барлық органдарды қалдықтарды жою  мәселелеріне басқа қырынан 

қарауға мәжбүр етті. ҚР «Жасыл экономикаға көшу» концепциясы шегінде және «2015-2017 

жылдарға Ақтөбе облысының экологиялық жағдайын жақсарту бойынша  іс-шаралар 

жоспарына» сәйкес Ақтөбе қаласы әкімдігі мен «Ақтөбе» ӘКК АҚ, «Союз Гранд» ЖШС 

арасында қоқыстарды сұрыптау кешені құрылысы бойынша келісімшарт жасалды. 2016 

жылы қуаттылығы жылына  180 мың тонна қоқыс сұрыптау кешенінің құрылысы жобасы 

жүзеге асырыла бастады. Сұрыпталатын қалдықтардың түрлері — шыны, пластик, темір 

және қағаз қалдықтары. Аталған кешен полигонға келіп  түсетін  қалдықтардың  40  пайызға 

жуығын қайта өңдейді.  

Қорытындылай келе, Ақтөбе қаласынның қоқыс полигоныдағы қатты тұмыстық 

қалдықтар көлемін азайту, экологиялық ахуалын жақсарту туралы толық мәлімет бере алдық 

деп ойлаймын.  
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АҚЖАЙЫҚ АУДАНЫНДА КӨЛТАБАНДАРДЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ 

 

Бердыбаева Б.А., инженерлік-технологиялық факультеттің 1-курс студенті 

Ғылыми жетекші – Ихсанова С.А., жерге орналастыру ғылымдарының магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 
 

Ақжайық ауданына тиесілі жер көлемі 2571,6 мың га құрайды. Ақжайық ауданы ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы жер көлемі - 1023,7 мың га., егістік – 0,07 мың га, тыңайған 

жер – 19,2 мың га, шабындық – 94,3 мың га, жайылым – 875,7 мың га, тұрақты суармалы 

жерлер көлемі -3,4 мың га, көлтабандар жерлері көлемі - 55,0 мың га құрайды. 

Ақжайық ауданының жер қорының басым бөлігі жайылым ретінде қолданылады.  

Жайылым – оты мол немесе жасанды өрістік жер алқабы, мал еркін жайылып, 

бағылатын жер алқабы. Жайылымды суландыруды жеке техникалық проблема деп қарамай, 

үлкен бір экономикалық, бәрінен бұрын мал шаруашылығын орынды орналастыра білу 

проблемасы деп қарау керек. 

Ауыл шаруашылықтық өндірісті жеделдету, негізінен мал шаруашылығын барлық 

суландыру малиорация потенциалын қалыпты қолданусыз мүмкін емес. Тұрақты суаруды 

пайдалану шектелген және өндірілетін өнімнің нақты өзіндік құнымен анықталады. Осы 

қорға салынған көлтабандық суару жүйелері бірден бір қол жетімді мелиорация әдісі және 

мал азықтық дақылдардың жоғары өнімділігін алатын құрал болып саналады. 

Ақжайық ауданы суармалы жерлер бойынша облыстың әкімшілік бөлу арасында 

алдыңғы орынды алады.Тұрақты суару 3,4 және көлтабандық суару 54,8 мың га құрады.  

Ақжайық ауданындағы 3400 га жердің есепте барлығы 792 га 2012 жылы толығымен 

суландырылған. Потенциалды көлемге қатысты бұл 22% құрайды.  

Суландыратын жерлердің басым көпшілігі, Жайық–Көшім суландыру жүйесіне кіреді. 

Жайық өзенінен бұл жүйеге су жіберу жүйесі 840 млн. текше метрді құрайды. Ол 9,3 мың 

гектар тұрақты жерлерді, 97 мың гектар көлтабандарды және 2177 мың гектар жайылымдық 

жерлерді сумен қамтамасыз етуге жағдай жасады. Қазіргі кезде бірқатар себептерге 

байланысты көлтабандық суландырудың жарамды жерлерінің 20% аздауы қолданылады.  

Көлтабандық суару көлемі жақсы жағдайда, дегенменде көлемінің 80% каналдарды 

тазарту, дамбылар мен құрылыстар бойынша жөндеу жұмыстары қажет. Егерде 2005 мен 

2013 жылдар аралығы мерзімінде көктемгі уақытта орташа 46000 га шамасында көлтабандық 

жерлер суарылса, 2015 жылы барлығы 16900 га жер суарылған. Соңғы жылдары суарылатын 

жерлер көлемі 500-1000 га айырмашылығы аралығында сумен қамтамасыз етілуге 

байланысты өзгерді.   Ақжайық ауданы бойынша су ресурстарын қазіргі кезде пайдалану 

жағдайын сараптау келесілерді көрсетті: Жарамсыз қалге келген суландыру жүйесі 

суарылатын жер телімдеріне қажетті берілетін су көлемімен дер кезінде қамтамасыз етпейді. 

Әртүрлі себептерге байланысты суарылатын жерлер пайдаланылмайды. Бірінші кезекте бұл 

тұрақты суаруға қатысты. Басты себептердің бірі – суландыру жүйесінің (тұрақты, 

көлтабандық) элементтерін жөндеуге және пайдалану шығынын қаржыландыруға 

қаражаттың тапшылығы.  

Көлтабандарды пайдалануда су пайдалану жүйесін жетілдіру үшін 

шаруашылықаралық арналармен гидромелиорациялық құрылыстардың ерекше апаттық 

жағдайдағы жер телімдерін қалпына келтіру, гидромелиорациялық құрылыстарды жөндеуді 

ұйымдастыру мақсатында су пайдаланушылардың қауымдастығын құру, облыстық 

бюджеттен және фермерлермен шаруа қожалықтарының қаржы бөлінуі есебінен 

суландыратын жерлердегі су құбырларын жөндеу, арналарды тазарту қажет. 

Бұл мәселелердің шешімі ретте жайылымдық кеңес құру, көпжылдық шөптер егіп, 

тозып кеткен жерлерді қалпына келтіру қажет.  
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАН АЙМАҒЫНДА БҰРЫН ӨСІРІЛМЕГЕН ЖАЗДЫҚ 

ЖҰМСАҚ БИДАЙДЫҢ СОРТТАРЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ ЗЕРТТЕУ 

 

Габбасова А., инженерлік-технологиялық факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекші - Жумагалиев И.К., ауыл шаруашылық ғылымдарының магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Бидай - бүкіл әлемде 148 елдің негізгі азық-түлігі болып табылады және көптеген 

елдердің экономикасында ерекше орын алады. Бүкіл дәнді дақылдар өнімінің 60 % мөлшері 

бидайдан алынады. Бидай өнімдері тек адам үшін ғана емес, сонымен қатар мал үшін де 

бағалы азық. Бидай өнімдері өнеркәсіпте де кең көлемде пайдаланылады. Мысалы, бидай 

дәнінен крахмал, спирт, май және клейковина алынады. Бидай сабанынан қағаз, картон 

бұйымдары және басқа да заттар жасалынады. Барлық ауыспалы егіс жүйесінде бидай 

санитарлық дақыл болып табылады.  

Өзектілігі: Тағамдық құндылығы және өсірілу көлемі бойынша жаздық бидай дүние 

жүзінде жетекші орын алады. Бүгінгі күні бұл дақыл жер шарының барлық континентінде 

600 млн гектардан астам жерде өсіріледі. Бидай өнімін және оның сапасын арттырудың ең 

тиімді және де бидай өндірісінің тұрақты дамуын қамтамасыз ететін негізгі фактор-сорт. Кез-

келген дақылдың сорттарының өз потенциалдық мүмкіндіктерін толығымен көрсетуі үшін 

өсірілетін аймақтың табиғи-климаттық жағдайлары сәйкес болуы қажет. Сондықтан да 

дақыл сорттарын белгілі бір аймақта өсіру үшін міндетті түрде сол аймақтың бүкіл 

жағдайларының әсерін алдын ала зерттеп, егер ол сорт потенциалдық мүмкіндігін барынша 

көрсете алатын болса ғана сол жерге аудандастырылады. Сондықтан бидайдың сорттарын 

салыстырмалы түрде жанжақты зерттеп, аудандастыруға ұсыну дақылды өндіру 

барысындағы өзекті мәселе болып табылады.  

Маңызы: Батыс Қазақстан аймағындағы жаздық бидай өндіретін шаруашылықтар 

жағдайында өсіруге бейімді дақыл сортын анықтау.  

Мақсаты: Батыс Қазақстан облысы жағдайында жаздық жұмсақ бидай сорттарының 

шаруашылық тұрғыдан құнды бір топ белгілерін салыстырмалы зерттеу.  

Негізгі міндеттері:  

1 Жаздық бидайдың сорттарын негізгі шаруашылық белгілері бойынша зерттеу 

арқылы, Батыс Қазақстан облысының табиғи климат жағдайына бейімді сорттарды анықтау; 

2 Бидай сорттарын өнім сапасы бойынша сынау; 

3 Сорттардың аймаққа тән зиянды ағзаларға төзімділігін анықтау; 

4 Жаздық жұмсақ бидай сорттарын экономикалық тұрғыдан бағалау.  

Зерттеу әдістемелері:  

1 Дақыл сорттарының көктеу кезеңінде өсімдік жиілігін анықтау; 

2 Сорттардың ауруға төзімділігін анықтау; 

3 Жаздық бидай сорттарының танаптағы зиянкестермен жарақаттану дәрежесін 

анықтау; 

4 Бидай сорттарының морфологиялық жетілу ерекшеліктерін анықтау; 

5 Ору алдындағы өсімдік жиілігін анықтау; 

6 1м
2
 жердегі жалпы сабақ санын анықтау; 

7 Сорттар масағындағы дән санын анықтау; 

8 1000 дәннің массасын анықтау; 

9 Дән ылғалдылығын анықтау; 

10 Дәннің табиғи салмағын анықтау.  

Қорытынды. Экономикалық тиімділіктің көрсеткіші болып табылатын өзіндік құн 

және таза пайда бойынша стандарт Саратовская 42 сортымен салыстырғанда Карагандинская 

22 сортының едәуір артықшылығы байқалды. Алайда бұл сорттың рентабельділік денгейі 

стандарт Саратовская 42 сортынан төмен болды. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Давилин Д.Д., Татарченко А.В., студенты 3 курса  

инженерно-технологического факультета 

Научный руководитель – Қайырлы А.Қ., магистр естествознания 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Двадцать первый век – эра высоких технологий, она сделала человечество свободней. 

Возможность общаться, получать доступ к информации, делиться своими знаниями – всё это 

очевидные преимущества. 

Безопасность детей – вопрос волнующий каждого нормального отца и мать. Как 

защитить ребенка, обезопасить его от физической и психологической травмы? Вопрос 

неоднозначный и требует глубокого подхода с точки зрения возраста, пола, места 

проживания и многих других факторов. Очень часто родители недостаточно ознакомлены с 

методиками и принципами защиты детей, плохо осознают проблемы подростков и не могут 

эффективно с ними справиться. К большому сожалению, интернет предоставляет достаточно 

мало информации по детской безопасности, а та что есть слабо структурирована и носит 

отрывочный характер. Государственные программы по этим вопросам малоэффективны и 

большей частью сводятся к месячнику «Дети на дороге!» или просто пустым декларациям. 

Педагогические же методики часто не соответствуют требованиям времени, пишутся 

формально и не раскрывают всех современных опасностей для ребёнка. Неофициально и 

незримо присутствует мнение, что защита детей - это проблема, которая лежит на плечах 

родителей. 

Целью исследовательской работы является - выяснить насколько часто дети 

подвергаются ситуациям угрожающим их жизни.  

Задачи: 

1. Провести опрос у учеников 2-6 классов; 

2. Выяснить на сколько дети осведомлены о правилах безопасности; 

3. Выработать рекомендации исходя из ответов учеников на поставленные вопросы. 

Результаты исследования: 

Мы провели социологический опрос среди обучающихся 2-6 классов, в котором 

приняли участие 100 человек, содержащий следующие вопросы: 

1) Часто ли ты находишься дома один(одна)? 

2) Почему твои родители оставляют тебя одного(одну) дома? (указать причину) 

3) Разговаривал (а) ли ты по телефону с незнакомым тебе человеком? 

4) Берешь ли ты трубку с незнакомых номеров? 

5) Общаешься ли ты с незнакомыми на улице, в общественном транспорте? 

6) Всегда ли тебя забирают родители со школы? 

Проведя опрос, мы выявили факторы угрожающие безопасности детей: 

1.  65%  детей, остаются дома одни.  

2.  53% школьников не соблюдают элементарные правила безопасности на улице.  

3. 27% учеников забывают о правилах дорожного движения.  

4. 74% общаются с незнакомыми людьми (из них: 10% на улице, 25% по мобильному 

телефону, 39% в социальных сетях).  

5. 18% не аккуратны на водоемах (реках, озерах).  

Выводы:  

Исходя из проделанной работы, выяснили, что родители, зачастую, не объясняют 

детям правила безопасности в любых ситуациях  повседневной жизни. В связи  с этим дети 

не осознанно подвергаются опасности. Во избежание данных проблем, рекомендуется 

сотрудникам уполномоченных органов, проводить с детьми инструктаж по безопасности.  
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КИРСАНОВ ЗООЛОГИЯЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОРЫҚШАСЫНДА 

КЕЗДЕСЕТІН СҮТҚОРЕКТІЛЕРДІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Джаббасова А.С., инженерлік-технологиялық факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекші- Тапишев М.С., экология магистрі  

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Кирсанов Мемлекеттік кешенді қорықша 1967 жылы ұйымдастырылған, 1999 жылы 

бұл қорықшаға республикалық маңызы бар көрнекті дәрежедегі статус берілген. Орал 

өзенінің жағалауы қоймасында Елтыштан Утва өзенінің төменгі иірімдеріне дейін, 

солтүстікте Озерное ауылынан бастап Қабыл Төбеден оңтүстікке қарай 61,0 мың шақырым 

жерді алып жатыр. Бұл аймақ қазіргі танда Зеленов, Бөрлі, Теректі аудандарының 

қарамағына қарайды. Қорықша сан түрлі, бай жануарлар дүниесімен де ерекшеленеді, тек 

қана құрлықта кездесетін омыртқалылардың өзінің 180 түрін, оның ішінде 120 құс түрін, 25 

сүтқоректі жануарлар түрін, бауырымен жорғалаушылардың 10 түрін, балықтардың 30түрін 

кездестіруге болады. Қорықшаның ұйымдастырылуы табиғатқа деген дұрыс көзқарастың 

қалыптасуына, құндыздың өсуін қалпына келтіруге, сирек кездесетін өсімдіктер мен 

жануарлар түрлерін сақтап қалуға және аралық аймақты қоса есептегенде табиғат байлығын 

тұтастай сақтауға септігін тигізіп отыр.  

Бунақденеқоректілер отрядына жататын аңдар – шағын және орта мөлшерлі 

қарапайым сүтқоректілер. Кирсанов Мемлекеттік кешендіқорықшасының территориясында 

бунақденеқоректілер отрядының үш өкілі мекендейді, олар: Кәдімгі кірпі, Жұпар тышқан 

және Кіші жертесер. 

Кеміргіштер отряды бүкіл дүние жүзіне таралған, Қазақстанда бұл отрядтың 15 

тұқымдасына енетін 82 түрі кездеседі. Кирсанов Мемлекеттік кешендіқорықшасының 

территориясында кеміргіштер отрядынан жеті өкілі мекендейді, олар: Камшат, Кішкентай 

қаптесер, Кәдімгі тоқалтіс, Орман қаптесері, Су тышқаны, Қаптесер және Кәдімгі 

соқыртышқан.  

Қоянтәрізділер отряды өкілдері барлық құрлықта таралған. Кейбір түрлері кәсіптік 

және әуесқойлық жолмен ауланады. Қазақстанда бұл отрядтың екі тұқымдасына (қояндар, 

шақылдақтар) жататын өкілдері мекендейді. Жыртқыштар отряды облысымыздағы 

сүқоректілердің ішіндегі сан мөлшері бойынша екінші болып жыртқыштар отряды таралған. 

Қазақстан территориясында жыртқыштар отрядының 4 тұқымдасына жататын 16 түрі 

мекендейді. Кирсанов Мемлекеттік кешендіқорықшасының территориясында жыртқыштар 

отрядынан он өкілі мекендейді, олар: Ақкіс, Ақ қалақ, Орман сусары, Сілеусін, Европа қара 

күзені, Борсық, Түлкі, Қасқыр, Құндыз және Сасық күзен. Кирсанов Мемлекеттік 

кешендіқорықшасының территориясында ашатұяқтылар отрядынан үш өкілі мекендейді, 

олар: Жабайы шошқа (қабан), Елік және Бұлан. Кирсанов Мемлекеттік 

кешендіқорықшасының территориясында мекендейтін сүтқоректілер қорын тиімді 

пайдалану үшін заңсыз аулауға жол бермеу, тіршілік ортасын таза сақтау ғылыми тұрғыдан 

жүргізілуі тиіс. Жыл сайын санақ ұйымдастыруды қолға алу керек деп есептейміз. 

Кирсанов Мемлекеттік кешендіқорықшасының территориясында мекендейтін 

сүтқоректілердің Батыс Қазақстан облысында кездесетін түрлерінің тіршілік ортасын 

қорғауға және олардың сандық динамикасын сақтау, кәсіптік аулауды жолға қою мақсатында 

аңшылық шаруашылықтардың қызметін жақсарту қажет. Кирсанов Мемлекеттік 

кешендіқорықшасының территориясында мекендейтін жануарлардың басқада өкілдерінің 

биологиялық, экологиялық ерекшеліктерін толық зерттеуді болашақ эколг жәнезоолог 

мамандар алдында тұрған міндет. 
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ГАЗДАЛҒАН СУСЫННЫҢ АДАМ АҒЗАСЫНА ЗИЯНЫ 

 

Дүзжасарова А.П., экономика және жаратылыстану факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекші – Алманов Ж.Т., ауыл шаруашылық ғылымдарының кандидаты 

 

С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті, Ақтөбе қ. 

 

Соңғы жылдары салқындатқыш сусындар шығарылатын алкогльсіз газды сусындар 

өндірісте өте қарқынды дамып келеді. Өнеркәсіптердің алдына өте үлкен талаптар қойылған, 

яғни жоғары сапалы өнім шығару. Алайда бұл сусындардың құрамына мән беріп жатқан 

тұтынушылар жоқтың қасы. Ғылыми дәлел тапқан диетологтер газдалған судан жаппай бас 

тартуға шақырып отыр. Дәрігерлердің айтуынша, бір күнде бір рет газдалған, құрамында 

бояғышы бар тәтті сусынды ішу екінші дәрежелі қант диабетіне шалдығу қаупін 22-% дейін 

ұлғайтады.  

Адам ағзасының 60-% судан тұрады. Бірақ, әр адам су тепе-теңдігін өз қалауынша 

ұстайды. Кейбіреулер бірнеше кесе какао, кофе немесе шай ішкенді жақсы көреді. Ал 

кейбіреулер үшін салқын сыра мен сок немесе газдалған судан артығы жоқ. Үлкендер ғана 

емес, кішкентай балалар да бас тартпайтын газдалған су ағзаға аса қауіпті болып саналады.  

Қазір де кез-келген дүкенге бас сұқсаңыз сусынның неше түрін көресіз. «Кока-кола», 

«Спрайт», «Фанта» секілді газдалған және энергетикалық сулардан көз сүрінеді. 

Ғалымдардың айтуынша газдалған сусындарды шамадан тыс тұтыну бауыр ауруларына әкеп 

соқтырады. Тәтті газдалған сусындар. Газдалған сусындардың құрамында: көп теген 

консерванттар, ароматизаторлар, бояулар мен қоюландыратын заттар. Бүкіл тәтті газдалған 

сусындарда көмірқышқылы бар. Бұл қышқылдық әсерінен асқазаның үрленуі мен кекірік 

пайда болады. Тәтті газдалған сусындарда құрамында тағы химиялық қоспалардың бүкіл 

түрлері қолданылған. Яғни сусының дәмін, иісін, түсін жақсарту үшін.  

Адам денесіндегі гармондардың түзілуіне кері әсерін тигізіп, жиі қолданғандық 

шамадан тыс семіруге әкеледі. Ал, ер адамдар үшін тіптен қауіптірек, яғни, бедеулікке 

апаратын бірден–бір қауіпті жол болып тұр. Оның үстіне жас адамдардың ағзасына әсері 

күшті. Қан қысымын көтеріп, жүйке жүйесінің ауытқушылығын және ойлау қабілеттерін 

отырғызып тастайтын да қасиеті бар көрінеді. Қарақоңыр түсімен ерекшеленетін «Кока –

Кола» дайындауда пайдаланылатын карамель негізіндегі бояғыштар обыр (рак)ауруының 

дамуына әсер етеді. «Кока кола» компаниясы шығаратын 4 өнімде жасанды карамель 

пайдаланылады. Ал, оның екеуіне аммиак қосылатынын білген Вашингтондық ғалымдар 

дабыл қағуда. Сонымен қатар бұл сусындар тіске зиянды болып келеді.Оңтүстік Иллинойс 

университеті ғалымдарының соңғы зерттеуі көпшілікті ойға қалдырған. The Daily Mail-дың 

хабарлауынша, сарапшылар 13 спорттық сусын мен 9 энергетиктің қышқылдық деңгейін 

тестілеуден өткізген. Сусындар мен сілекей қосындысының адам тісі эмаліне әсері күн сайын 

тексерілді. Сынақтың нәтижесінде энергетикалық және спорттық газды сусындар құрамында 

қышқыл деңгейінің жоғары болатыны және мұндай сусындарды ішкен адам тісі эмалінің бес 

күннен кейін-ақ зақымданатыны анықталды. Эмальдің бұзылуы тіс шірімесін 

дамытатындықтан, мамандар мұндай сусындардан соң ауызды шаюға немесе қантсыз сағыз 

шайнауға кеңес береді.  

Газдалған алкогольсіз сусындар деп көміртегі диоксидімен қанықтырылған қант 

шәрбаты, сусындарға арналған концентраттар мен композициялар, жеміс-жидек шырындары, 

жүзімді материалдар мен жеміс-жидек экстрактілері, ароматтауға арналған құрғақ өсімдіктің 

ұнтақталған араласпасының тұнбасы, шөптердің, татымды заттардың экстрактілері мен 

тұнбалары, ароматты тағамдық, коллер мен басқа да бояғыштардың эссенциялары, тағамдық 

қышқылдар, қант және оны алмастырғыштар және басқа да компоненттердің судағы 

ерітілген араласпасын айтамыз. Оның құрамына кіретін минералды заттар, дәрумендер және 

басқа да пайдалы заттар сусынның құндылығын жоғарылатады. 
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В настоящее время в городах проживает  большая часть населения страны. 

Современный мегаполис концентрирует в себе весь потенциал государства: экономический, 

финансовый, трудовой. Создание на территории города действенной системы 

землепользования  позволяет  обеспечить решение экономических и политических вопросов, 

а также социальных и экологических проблем, тесно переплетенных между собой и 

требующих комплексного подхода. 

Эффективность использования городских территорий – степень соответствия 

использования земель в интересах города, а также  рациональности размещения тех или 

иных объектов с учетом специфики районов города, территорий, общегородского 

землепользования и их сочетаний. 

Традиционно выделяют несколько аспектов, оценивающих эффективность 

использования городских земель: экономический; градостроительный; природоохранный; 

правовой; социальный. Городские земли  имеют  множество функциональных особенностей. 

В связи с этим земли делятся на функционально ориентированные территориальные зоны. 

Среди последних наиболее часто выделяют: жилые зоны, общественные и деловые зоны, а 

также рекреационные зоны  и  зоны производства. Каждая территориальная зона разработана 

при помощи правил земельного пользования и застройки, которые в свою очередь 

закреплены в градостроительном регламенте.  

С учетом Генерального плана города Уральск до 2040 года предусматривается 

увеличение площадей под жилую и общественную зоны почти в 2 раза, в том числе и за счет 

увеличения площади самой городской черты. Помимо этого, предусмотрено увеличение 

площадей под зеленые насаждения (с 80 га в настоящее время до 325 га к 2040 году.) 

Одним из важнейших аспектов развития города является упорядочение сложившейся 

застройки с максимальным сохранением исторических объектов и сносом ветхого, 

малоценного жилья, выводом за пределы города промышленных предприятий с вредными 

производственными выбросами. Планировочной организацией территории города 

предусматривается также упорядочение существующих производственных и коммунально-

складских площадок, перспективное развитие промышленности посредством эффективного 

использования указанных территорий. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- Степень эффективности использования городских земельных ресурсов представляет 

собой важную составляющую часть общей политики развития города.  

-Градостроительный аспект подразумевает создание пространственных условий для 

расширения материальной базы всех отраслей деятельности города в целом. 

 - Одна из важнейших целей земельной политики заключается в повышении 

эффективности использования земель и создании условий для превращения этого аспекта в 

мощный  самостоятельный  фактор устойчивого экономического роста. 

- Расширение сферы промышленного производства, рост его масштабов приводят 

одновременно к усилению воздействия человека на окружающую среду и, в особенности, на 

земельные участки в связис большей их эксплуатацией.  

Принципы эффективного использования земли – сложная и многогранная проблема, 

требующая привлечения исследований из различных областей науки. Основой ее решения 

является формирование экономических, экологических, агрономических показателей, 

учитывающих уже имеющиеся разработки в этой области 
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Ара ұясынан емдік, тағамдық қасиеті бар бал алынады. Арадан алынатын ара балы, 

араның уы, перга, аналық сүтше, балауыз және ара желімі медицинада және техникада 

кеңінен қолданылады. Аралардың 20 мың түрінің ішінен тек 1 мың ғана түрі ұйымшыл 

жәндіктер санатына жатады. Бал араларының басқа барлық аралардан ерекшеленетін 

себебі,оның тозаңды жинайтын және таситын арнайы икемі: олардың артқы аяқтарының кең 

жіліншіктерінде талшықпен жиектелген иілімді аумақ болады. Шірені бал арасы 

тұмсығының жәрдемімен тартып алады және оны жемсауында балға айналдырады. Ара 

отбасысының басым бөлігін жұмысшы аралар құрайды. Олар шіре мен тозаң жинайды, 

ұяшықтар тұрғызады, дернәсілдерді қоректендіреді, ұяшықты тазалайды және қорғайды.  

Ара балының химиялық құрамы шырын жинаған өсімдіктердің түріне, ол өскен 

топыраққа, сол жердің ауа-райының жағдайына және балдың түрлеріне тығыз байланысты. 

Гүл балының құрамында 12-13 пайыз су, 0,4 пайыз белок, 0,3 пайыз күл, көмір сутегі, 

глюкоза, жүзім қанты, сахороза, мальтоза, т.б. бар. Және де В3, В5, А, С, Н, Е, К дәрумендері, 

минералды тұздар, ферменттер, сондай-ақ, химиялық кездеседі. Бұлардан басқа алма, жүзім, 

қымыздық тә-різді қышқылдар да болады. Ара балының сапасын, негізінен, хош иісі, дәмі, 

түсі, тығыздығы, ылғалдығы, қоректік, жабысқақтық қасиеттері арқылы анықтайды. Ара 

балының қуаты жоғары. Оның 1 келісі 3150 кал қуат береді. Ара балы адам ағзасын 

дәрумендермен, белокпен, ферменттермен тағы да басқа тіршілікке қажетті заттармен 

байытып, қамта-масыз етеді. Балды құрғақ, жақсы желдетілген бөлмеде 5 градустан 10 

градусқа дейінгі температурада сақтайды.  

Өмірде табиғи балды ажырату оңай емес. Қантты бал араны қант шырынымен 

қоректендіру арқылы алынады. Сатушылар оны табиғи балға араластырып сатады. Бұл 

орайда табиғи, жасанды балды ажыратуға ешқандай анализ көмектеспейді. Жасанды балдың 

құрамында қант, қант крахмалы, ұн, желім, гипс болады. Оның кейбірін үй жағ-дайында 

анықтауға мүмкіндік бар. Ол үшін бір стақан қайнаған су аласыз да оған балды 

араластырасыз. Сол кезде тұнбаның төменгі жағында немесе бетінде механикалық қалдықтар 

шыға келеді. Ол – балдың құрамында крахмалдың бар екендігінің айғағы. 

Қазір әлемдегі түрлі қауіп-қатерлердің көбеюімен қоса, адамзатқа келер тағы бір 

қауіптің бірі ол – табиғат тепе-теңдігін сақтаушы кәдімгі бал арасының жойылып бара 

жатқандығы. Мәселен, Батыс Еуропаның бірқатар елдерінде аралар түгелге жуық жойылып 

кеткен. Соңғы кездері аралардың 10-15 пайызға азайып кеткендігін айтып, әлем ғалымдары 

дабыл қағуда. Әлем омарташылары бас біріктіріп, жедел ұсыныс қабылдауға асығуда. 

Америкалық омарташылар қоғамы Үкіметтен араларды көбейту үшін арнайы бағдарлама 

қабылдап, осы саланы дамытуға 50 миллион доллар бөлуді сұрап отыр. Ұлыбританиялық бал 

арасы шаруашылығы ассоциациясы осы сала үшін арнайы бағдарлама жасауға 8 миллион 

фунт стерлинг бөлуді өтініпті. Міне, өзге елдерде араның азаюына байланысты осындай іс-

шаралар қолға алынған. «Бал-Ара» Қазақстан омарташылары ұлттық одағының 

мамандарының пікірінше, кезінде Қазақстан бал өндіру жөнінде Ресей, Украина, 

Белоруссиядан кейінгі төртінші орында еді. 1991 жылға дейін еліміз балды Жапонияға, 

Оңтүстік Кореяға, Германияға, т.б. Еуропа мемлекеттеріне 50 мың тоннаға дейін эскпортқа 

шығарған. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін бұл сала біршама құлдырауға ұшырады. Негізі 

Қазақстанның теориялық және тәжірибелік жағынан тонналап бал өндіруге қауқары жетеді. 

Қазақстан – омарташылықтың Орал тауы бөктеріндегі отаны. Дүниежүзіне балды сыртқы 

саудаға шығарушы ең ірі ел болуына барлық жағдай бар. 

 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7
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Көп нәрсенің зиянын біле тұра, күнделікті тұрмыста қолданамыз. Бұл адам 

табиғатына мәңгілік енгізілген өзгермейтін компьютерлік бағдарлама іспетті. Бүгінде адам 

ағзасына, денсаулығына пайдалы заттарды кездестіру мүмкін емес. Күнделікті қолданатын  

тағамдардан бастап,  астымызға мінген көлік те адамзат үшін зиянды дейді мамандар. Тіпті 

әртүрлі экологиялық құбылыстар нәтижесінде ластанудың өте биік деңгейіне жеткен 

қарапайым ауаның өзімен демалу қауіпті. Соңғы жылдары мамандар тарапынан көп талқыға 

түсіп, бұқаралық ақпарат құралдарында жиі көрініп жүрген басты экологиялық мәселелердің 

бірі – адамдардың дұрыс тамақтанбауы. Жүріп бара жатып жүрек жалғайтын жылдам 

дайындалатын тамақ түрлері бүгінде жетіп артылады.  

Санитарлық талаптардың сақталмауынан түрлі ауру қоздырғыш микробтар мен 

бактериялар ағзаға түсіп, одан әрі жайлы орында өсіп-жетіліп, көбейе береді. Көше 

бойындағы саудаға тосқауыл қою, оның тазалығына кепілдік беру тек санитарлық-

эпидемиологиялық қадағалау департаменті қызметкерлерінің ғана жұмысы емес, сайып 

келгенде, жергілікті атқарушы биліктің басты міндетіне айналып отыр. 

Картопты «Фри» - құрамында аса қауіпті заттар бар, көп көлемдегі майлар мен 

акриламид. Акриламид токсидті зиянды зат екенін ғылымда дәлелденді. Ол адамның 

психикалық жүйесіне және генетиканың өзгеруіне ықпалын тигізеді. Акриламид көміртеке 

өте бай. Швед биохимиктері зертеуінде бір порция картопты «Фри» - де акриламид 

нормасынан 50 есе асып тұр. Яғни бір порция да 50 грамм акриламид бар тіпті бір қорап 

темекінің өзінде акриламид 20 грамм. Қорытындылап кетсек бір порция картопты «Фри» 

жесек онда біз 2, 5 қорап темекі шекенмен бірдей болдық.  

Катлетер грилде дайындалғандықтан құрамында концерогендер болады. Гамбурге 

арналған етте арнайы қоспалар болмауыда мүмкін. Бірақ тоқаш құрамында борлы бидайлы 

ұн, зиянды майлар, силикаттар, карбонат және сульфат натрийі, қамыр үшін конденсаторлар, 

калий пропаны. Гамбурге арналған соус құрамында: қант, сироп, майлар, пропиленгликоль 

альгинат, бензоаты натрий және калий. Гамбургер құрамында ондай аса қауіптілігі химиялық 

қоспалар жоқ екен. Бірақ гамбургерді адам көп қорекетсе онда ол адамның салмақ қосуы 

әбден мүмкін. Тез дайындалатын тағамның қатарына бәріне танымал кеспелерде жатады. Тез 

дайындалатын кеспелердің құрамы: қант, глютамат натрийі C5H8NO4Na H2O (Е621) , пальма 

майы, бояуыштар, қайнатың қыраған тұз, лимон қышқылы, ароматизаторлар, кептірілген 

тауық етті немесе сиыр етті, кептірілген көкөністер, саңырауқұлақтар.  

Жоғарыда айтылып кеткен тез дайындалатын тағамдарда емес тағы күнделікті 

қолданысқа келетін тағамдардың құрамында химиялық қоспалар бар екенін бәрімізге белгілі. 

Сапасы төмен, канцерогені өте жоғары өнімді тұрақты түрде пайдаланып жүрген кісінің 

дертіне дауа жоқ. Қыл тамақ сияқты емі жоқ аурулардың бәрі де осы канцерогендік 

заттардан туатынын ғылым дәлелдеп отыр. Жылдар бойы улы заттар жиналған адамның 

ағзасы генетикалық өзгерістерге ұшырайды. Ал, геннің өзгеруі адамның азуына, көңіл – 

күйінің құлдырауына әкеліп соғады. Бауырдың, талақтың, бүйректің қатерлі ісігіне 

шалдығуына себепкер осы канцерогендер. Егер тамақтың тауарқұлақшасында құрамында 

«Е» деген зат бар деп көрсетілсе, онда өнімге азықтық қоспалар, химиялық дәмдегіштер, 

жасанды бояу қосылды деген сөз. Олар өнімді бұзылудан сақтайтын күшті реагенттер. Сау 

адамды науқас қылатын да дәл осы реагенттер.  

Қазіргі таңда консервант, химиялық қоспасы жоқ тағамдардың саны төмендеп барады. 

Яғни бұндай тағамдардың әсерінен ауру адамдардың, әйелдердің бала тумау саны жоғарлап 

бара жатыр. Жоғары да айтылып кеткендей сау адамды науқас қылатын дәл осы тағамдар.  
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АСТЫҚ ДАҚЫЛДАРЫНДАҒЫ ЗИЯНКЕСТЕРІНІҢ БИОЛОГИЯСЫ, 

ЭКОЛОГИЯСЫ 

 

Жанибекова Г.С., экономика және жаратылыстану факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Бакытжанова А.М., магистр 

 

 С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті, Ақтөбе қ. 

 

Астық дақылдар - бидай, қарабидай, күріш, қарақұмық, тары, сұлы, арпа, жүгері. 

Дәнді дақылдар өздерінің морфологиялық және биологиялық ерекшеліктеріне қарай екі 

түрге бөлінеді, бірінші топтағы және екінші топтағы дәнді дақылдар. 

Бірінші топқа бидай, қарабидай, арпа және сұлы жатады. Олардың негізгі 

ерекшеліктері - дәндерінің бауыр жағында тілігі болады, дән тамыршалары 3-8 дана, 

масақшаның төменгі гүлдері жақсы дамыған. Өсіп-дамуы үшін жылуды аз мөлшерде, ал 

ылғалды көбірек талап етеді, сабақтарының іші қуыс болып келеді. Олар ұзақ күннің 

өсімдіктері, сондықтан вегетациясының алғашқы кезеңінде тезірек дамып, арамшөптермен 

шамалы ластанады. 

Екінші топтағы дәнді дақылдарға тары, жүгері, күріш, қонақ жүгері жатады. Оларды 

дәндерінің бауыр жағында тілігі жоқ, масақшаның жоғарғы гүлдері жақсы дамыған. Бұлар 

бірінші топтың дақылдарына қарағанда жылуды көп, ал ылғалды, күріштен басқасы, аз талап 

етеді. Жүгері мен қонақ жүгерінің сабақтары өзекшемен толтырылған. Екінші топ 

дақылдары - қысқа күннің өсімдіктері және олардың күздік түрлері болмайды.  

Зиянкестер – адам мен жануарлар организмінде әр түрлі ауру қоздырғышын таратып, 

өсімдіктерді зақымдайтын жәндіктер мен жануарлар тобы. Зиянкестер адамға, малға, орман 

және ауыл шаруашылықтарына үлкен зиян келтіреді. 

Астық дақылдарының зиянкестері астық өнімдерін күзде тасығанда және қыста сақтау 

кезінде зақымдайды. Бұларға өрмекшітәрізділер, қоңыздар, көбелектер, құстар жатады. 

Кенелер, қоңыздар, көбелектер – арпа, бидай, сұлы, күріш, жүгері, т.б. дақылдардың 

жапырағын, сабағын зақымдап, дернәсілдері өсімдіктің дәнімен қоректенеді. Бұдан астық 

дақылдарының өнімі кемиді. Бал арасының зиянкестері аралар мен олардың тіршілік 

өнімдерімен қоректенеді. Зиянкестердің ішіндегі ең қауіптісі – Varroa jacobson кенесі. Бұлар 

бал арасын жеп қояды. Бал арасының жыртқыштары омартадағы жиналған балды ғана емес, 

бал арасымен де қоректенеді. Өсімдік жемісі мен тұқымының Зиянкестері – 

буынаяқтылардың үлкен бір тобы. Бұлар өсімдіктің гүл бүршігін, бүрін, тұқымын, дәнін жеп 

қоректенеді. Бұл топқа: жапырақ ширатқыш, қосқанаттылар (жапырақ шыбыны, галлицалар), 

жарғаққанаттылар, қоңыздар жатады. Зиянкестер жыл бойы жиналатын тұқымның 

жартысына жуығын жеп, шаруашылыққа 25 – 50%-ға дейін шығын келтіруі мүмкін. 

Астық дақылдарының өсуі, дамуы және олардың өнімінің жоғары болуы үшін 

минералдық, органикалық және сидералдық тыңайтқыштардың қандай жағымды әсері бар 

екені жалпыға мәлім осыған қоса өсімдіктердің регениративті қабілеттілігін зиянкестермен 

зақымдануына төзімділігін арттырады, ал кейбір жағдайларда зақымдану қарқынын 

төмендетеді. Қазіргі кезде астық дақылдарының зиянкестерден қорғау шараларының 

комплексінде басты орынды химиялық тәсіл алады. Оны қолдануда әртүрлі химиялық заттар 

– пистицидтер енгізген зиянкестер үшін у пайдаланады. Химиялық тәсілдің тиімділігі өте 

жоғары және астық дақылдарының барлығында дерлік оларды зақымдайтын зиянкестердің 

көпшілігіне қарсы қолдануға болады. Сонымен қатар бұл тәсіл өте жоғары өнімді келеді. 

Себебі оны жүзеге асыру үшін әртүрлі машиналар мен механизмдер комплексі бүркіштер, 

тоңазытқыштар, аэрозоль генераторы, тұқым дәрілегіштержәне т.б. пайдаланылады. 

Күрестің химиялық тәсілінің ең бір артықшылығы – өте көбейіп кеткен зиянкестерді құрту 

қажеттілігі туған жағдайда оны жылдам және тиімді түрде ұйымдастыруға болады. Осы 

айтылғандардың бәрі өсімдік қорғаудың бұл тәсілдері тек елімізде ғана емес, сонымен қатар 

шет елдерде де өте кең таруына себеп болады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D1%80%D1%96%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BF%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BF%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D3%99%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D2%AF%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%8B%D0%BB%D1%83%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AB%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D2%A3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%88%D3%A9%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D1%80%D1%96%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D2%9B_%D0%B6%D2%AF%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%BB%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МОЛОКА 

 

 

Иксанова С.Б., Әнесова С., студенты 3 курса факультета экономики и естествознания 

Научный руководитель – Бақтығалиева А.Т., старший преподаватель 

 

Актюбинский университет имени С.Баишева, г. Актобе 

 

Молоко коровье по внешнему виду и консистенции должно быть однородной 

жидкостью от белого до слабо-желтого цвета, без осадков и хлопьев. Вкус и запах 

специфические для молока, без посторонних резко выраженных, несвойственных свежему 

молоку привкусов и запахов. Жирность не менее 3,2 %. Плотность 1,027-1,035 г/куб.см. 

Кислотность 16-20 
0
Т. Молоко с кислотностью ниже 16 

0
Т в продажу не допускается до 

выяснения причин понижения кислотности. Если исследование проб молока покажет, что 

пониженная кислотность его обусловлена кормовыми факторами то допускается в порядке 

исключения продажа молока с кислотностью до 14 
0
Т. 

Молоко овечье по вкусу и запаху близко к коровьему, но может иметь 

специфический запах для овечьего молока. Цвет белый со слабым желтоватым оттенком. 

Консистенция однородная, без хлопьев и осадка. Содержание жира не ниже 5 %. Чистота по 

эталону не ниже второй группы. Плотность 1,034-1,038 г/куб.см. Кислотность не более 24 
0
Т. 

Молоко козье по вкусу и запаху близко к коровьему, но может иметь 

специфический козлиный запах. Цвет белый. Жирность не менее 4,4%. Плотность 1,027-

1,038 г/см
3
. Кислотность не более 15 

0
Т. 

Молоко буйволиц по внешнему виду и консистенции представляет собой вязкую 

жидкость белого цвета, без запаха. Содержание жира 7-8%. Плотность 1,028-1,030 г/см
3
. 

Кислотность 17-19 
0
Т. 

Методы исследования молока. Органолептическим исследованием определяют 

цвет, вкус, запах и консистенцию молока. Пробу на вкус проводят только после кипячения 

молока. Цвет молока определяют в цилиндре из белого стекла в лучах отраженного света, 

запах и вкус - сенсорным путем, консистенцию - по следу, остающемуся на стенке цилиндра 

после отекания струйки молока.  

Плотность определяют путем опускания молочного лактоденсиметра в стеклянный 

цилиндр, наполненный исследуемым молоком, предварительно тщательно перемешанным 

(без пены), в количестве до 250 мл при температуре молока 20 + -5 
0
С.  

Кислотность определяют титрометрическим методом и исчисляют в градусах 

Тернера. Градусом кислотности называют количество миллилитров децинормального 

раствора едкого натра (калия), израсходованного на нейтрализацию 100 мл молока или 100 г 

продукта. Определение содержания жира. Показания жиромера соответствуют содержанию 

жира в молоке в процентах. Объем 10 малых делений шкалы молочного жиромера 

соответствует 1% жира в продукте. Отсчет жира проводят с точностью до одного малого 

деления жиромера. Расхождение между параллельными определениями не должно 

превышать 0,1% жира. За окончательный результат принимают среднее арифметическое 

двух параллельных определений. Для определения степени чистоты молока мерной кружкой 

отбирают 250 мл хорошо перемешанного молока и пропускают через фильтровальный сосуд 

прибора "Рекорд", имеющий ватный или фланелевый фильтр. Для ускорения фильтрования 

рекомендуется молоко подогреть до температуры 35-40 
0
С. По окончании фильтрования 

молока фильтр помещают на лист бумаги, лучше пергаментной, и просушивают на воздухе, 

предохраняя от попадания пыли. В зависимости от количества механической примеси на 

фильтре молоко подразделяют на три группы по эталону ГОСТА 8218-56.  
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ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ САУДА ОРТАЛЫҚТАРЫНДА САТЫЛАТЫН ЙОГУРТ 

ӨНІМДЕРІН ВЕТЕРИНАРЛЫҚ САНИТАРЛЫҚ САРАПТАУ ЖӘНЕ САНИТАРЛЫҚ 

БАҒАЛАУ 

 

Иманова Ж.Ө., Шүкір А.С., Хасенова А.Т., инженерлік-технологиялық факультеттің 

3-курс студенттері 

Ғылыми жетекші – Кужебаева У.Ж., ветеринария ғылымдарының магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Йогурттар - сымбат пен мықты денсаулық кепілі. Диетологтар бір ауыздан 

йогурттарды нағыз пайдалы, зияны жоқ тағам дейді.  

Йогурт кальцийға бай және де йогурт құрамындағы кальций ағзамызға еш 

қиындықсыз сіңеді. Бір стақан биойогурт (тірі бактериялар қосылған түрі) ағзаға көптеген 

қоректік заттар жеткізеді, олардың бастысы сүйектерді берік қылатын кальций. 

Мамандардың айтуынша, сүтті тағамдарды жиі қабылдау сүйек ауруларының алдын алады. 

Йогурт құрамында ақуыздар көп. Бір стақан жеңіл йогуртта 5-9 грамм толыққанды 

ақуыз болады. Ол ағзаға қажетті барлық аминқышқылдардың қайнар көзі. Бұл өте маңызды, 

себебі ағзамыз барлық аминқышқылдарды өзі-ақ синтездейді. Бірақ 9 аминқышқыл түрі, 

ағзамызға қажет болғанымен, тек тамақпен қабылданады. Яғни ақуыздар күнделікті 

рационымызда болуға тиіс. 

Йогурт артық салмақпен күресте көмектеседі.Бұл йогурттың тағы да бір жақсы 

қасиеті. Май мен ақуыздардың дұрыс қатынасы қарнымызды тойдырып, артық салмақ 

жинаудан сақтайды. 

Йогурт иммунитетті берік қылады. Жиі қабылдайтын дәрілер, антибиотиктер 

ағзамызды болашақта қорғайтын пайдалы бактерияларының көзін құртады.  

Зерттеу мақсаты: Орал қаласының сауда орталықтарында сатылатын йогурт өнімдерін 

ветеринарлық санитарлық сараптаудан өткізу және санитарлық бағалау. 

Өзіндік зерттеулер мен әдістері: Зерттеу жұмыстары 2017 жылдың наурыз айында 

экология және биотехнология кафедрасының ветеринарлық зертханада жүргізілді. 

Йогурт өнімдерің органолептикалық және физико-химиялық талдаудан өткізу үшін 

біз МЕМСТ ҚР 13264 бойынша жүргізілді. Зерттеу барысында түсіне, иісіне, дәміне және 

консистенциясын тексердік. 

Зерттеу нәтижелері: Біз зерттеуге Орал қаласының сауда орталықтарында сатылатын 

үш түрлі «Нежный», «Услада» және «Alpenland» йогурт өнімдерін салыстыра отырып 

зерттедік.  

Йогур өнімдеріне сынамалар алынып, ветеринарлық санитарлық сараптау жүргізіліп, 

мал дәрігерлік санитарлық сараптауда жалпылама қолданылатын тәсілдермен зерттелді. 

Алдымен йогурт өнімдерінің сыртқы түріне назар аудардық, бұл зерттеу жұмыстарын қарау 

арқылы жүргіздік. Бірінші корабына, маркировкасына, құрамына, этикеткасына және 

қолдану мерзіміне назар аудардық  

3 түрлі йогурт өнімдерін Орал қаласының сауда орталықтарынан алынды. 3 түрлі 

йогурт өнімдерінің сынамаларын зерттеу барысында біз келесі нәтижелер көрсетілді: 

1. Сыртқы түрі бойынша сүттің 3 түрлі сынамасыда жарамды болып табылады, 

өйткені 3 сынамаға алынған өнімнің қорабы, салмағы, құрамы, маркиорвкасы МЕМСТ сай 

болды. 

2. Органолептикалық көрсеткіштер бойынша, зерттеу кезінде йогурт өнімдерінің 

өнімдері стандартқа сай болды. 

3. Физико-химиялық көрсеткіштері де жақсы нәтиеже берді. 

Қорытынды. Орал қаласының сауда орталықтарында сатылатын йогурт өнімдерінің 

түрлері стандартқа сай болды. Йогурт өнімдерінің үш түрлі сынамасының көрсеткіштері 

қалыпты жағдайдан ауытқымады, яғни сатуға жарамды. 
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МҮЙІЗДІ ІРІ ҚАРА ТУБЕРКУЛЕЗІН АЛЛЕРГИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН АНЫҚТАУ 

 

Кабиева А.Б., инженерлік-технологиялық факультеттің 1-курс студенті 

Ғылыми жетекші – Кенжеғалиева М.Б., ветеринария ғылымдарының магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

 Жұмыс БҚО, Теректі ауданы, Шағатай ауылдық округінің «Чапаев» асыл тұқымды 

мал зауытында, Круглоозерный кентінің «Светлана» ЖШС-де 2016-2017ж.ж аралығында 

өтті. 

 Мүйізді ірі қара бойынша эпизоотиялықжағдайды бұрынғы аллергиялық зерттеу 

нәтижесі  мен  жүргізілген ветеринарлық есептіліктен алынды. Жануарлардытуберкулинді 

қолдану жөніндегі нұсқау бойынша жүргізілді. 

 Ірі қара малдарды аллергиялық зерттеу кезінде «Малдар мен құстардың 

туберкулезінің алдын-алу және жою шараларын жүзеге асырудың ветеринариялық ережесін 

(Астана, 2004) және «Малдар туберкулезін балау туралы нұсқауын» (Астана, 1999) 

пайдаландық.4 

  Себіндіге  қажет материалдарды өңдеу ( А.П. Аликаева, 1964 ;  Д.Д. Новак,1968 ; ) 

жалпы нұсқаулығы  бойынша  жүргізілді.  Жануарларды   7- 8  айлығынан бастап 

аллергиялық   зерттеулер  мен   тексерілді.  

Аллергиялық зерттеу үшін Степногорск қаласында “Вита-С” ЖШС шығарған сериясы 

10, бақылау № 10 сүтқоректілерге арналған ППД туберкулині қолдандық.   

Туберкулинді тері ішіне ендіру үшін инесіз иньектор “Овод” аппаратықолданылды.  

Жоспарбойыншатуберкулиніріқарағамойынтерісініңартқыүштенбіріне 0,2 мл. 

мөлшердеегілді. 

  

Өндірістік бұқалар 4 бас _ 

Жұмысшы өгіздер 16 бас - 

Сиырлар 70 бас 1 

Баспақтар 25 бас - 

Қашарлар 25 бас - 

Бұқалар 60 бас - 

 

 Екінші аллергиялық зерттеу, Шағатай ауылдық округінің «Чапаев » асыл тұқымды 

мал зауытында өтті. Зерттеу жалпы 3291 бас ірі қараға жүргізілді. 

Ол үшін туберкулез өсінінен алынған дәрмек – туберкулин қолданылды. 

Зерттелінетін ірі қараларға арналған туберкулинді дайындау үшін тек қана 

Mycobacterium bovis түрінің штаммдарын қолданылды.Құрғақ тазартылған туберкулин 

(протеин-пурифиед-дериват – ППД) пайдаланылды. Сондай – ақ  малдарды   бекемдеуге  

арналған   аспаптар  мен  құралдар, аллерген   ендірген   орынды  өлшеуіш  құрал  кутиметр 

қолданылды. 

№ 1 кестеде көрсетілгендей тексерілген мүйізді ірі қаралар туберкулинге 5 немесе 0,4 

пайыз бас сиыр оң нәтиже берді. Реакцияны есептеуді иньекциядан 72 сағаттан кейін 

кутиметр мен туберкулин ендірген жердегі тері қыртысының қалыңдығын өлшеу арқылы 

жүргізілді. 
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ШЫҢҒЫРЛАУ АУДАНЫНЫҢ ЖЕТІ КЕРЕМЕТІНІҢ БІРІ – САРҚЫРАМА 

Кажгалиева Р.Н., инженерлік-технологиялық факультеттің 2-курс студенттері 

Ғылыми жетекші –Толеуова Р.Н., жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Кейбір адамдар қоршаған табиғатты танып білуі, оны қорғауға төмен  деңгейде оны 

пайдаланады, бірақ қорғамайды, суды ластаудан және сондағы қоршаған ортаны ластаудан 

жұқпалы ауру тарайтының түсіне бермейді.Сарқырама бұлағы - Қарағаш селолық округі 

орталығынан 25 км қашықтағы бұлақ суы.  Бұлақ Ақсуат аулының солтүстік  шығысынан 5 км 

жерде орналасқан. Шыңғырлау орман шаруашылығы аумағындағы 0,25 гектарға жуық ауданды 

алып жатыр.  

Ескерткіш типі – гидрологиялық. Бұлақ суын Нармағамбет болыс тау тастарымен 

бөгеген. Сүт қоректілердің  20 шақты түрлері, соның ішінде тышқан аулайтын кеміргіштер 

саршұнақтар, ор қояндар және оларды аңдып жүретін кәдімгі түлкі, қарсақ, дала күзені, 

құмдарында  алып соқыр тышқан ордасы алып жатыр, орман сілемдерінде қабан, бұлан 

бұларды 1991 жылы аулауға тыйым салынды кейде қасқыр кездеседі. Бұл жер 

қырықжапырақты аққайың  (сазды  телиптерис, кейде еркек усасыршөп кездеседі) мен 

қияқөлеңге тән. Аласа ағаштар тобында шәңгір, үшқат, итшомырт, мойлы талды және 

көктеректе тоғай кездеседі. Тоғай шетінде әдетте итмұрын, итшомырт, гүлбұршақ, тобылғы 

өседі. Елек өзенінің  арнасы бойында су өсіміктері жоқ. Суда кей жерлерінде жартылай батқан 

өсімдік қопалары дамыған.Сарқырама маңы сай - саласы Бұлдырты өзенінің сол жақ жағалауын 

суландыратын жайылма тәріздес, 300 метр ендік шамасындағы суармалы жерді алып 

жатыр.Оның батпақтығынан орталық бөлігін қайың өскіндерінің салбырап тұрған көк терекпен 

талшымылдығы, арасында шәңгіш, иілгіш, ит жүзім, мойыл, сирек кездесетін солтүстік  қылқан 

жапырақты орман, яғни шымтезек түзетін өсімдіктер, алмұрт ағашы, қырыққұлақтар, орхидея 

және т.б әсемдеп, сәнін келтіріп тұрғандай. Сілеменің биік бөлігін көк теректі тоғай, 

шалғайдағы тоғай шетін ағыл-тегіл итмұрын, шілік , орман және дала бұталары, әр түрлі шөпті 

гүлдері қызғылт тал, шәй қурай т.б бөліп тұр. 

Орман шаруашылығы мұнда 1980-1981 жылдары құрылған, ал 1978 жылы ұдайы 

өндірісті аң аулау шаруашылығы болып құрылды, бұл өсімдіктер мен жануарлар дүниесін 

сақтап қалуға, оларды қорғауға септігін тигізеді.  

Қорғау процесі соңғы кезде, құрғақшылық жылдарында төмендеді. Бұл жерді зерттеу 

жұмысы қазір қолға алынған, ғылыми жобаларда шаруашылық көлемін ұлғайтуға, құмды орман 

сілемдерін қалпына келтіруге көңіл аудару басты назарға алынып отыр. Туристік орталықтарды 

дамыту керек. Өзеннің суы өте салқын, бірақ онымен адамдардың қызығушылығы артпайды. 

Сарқырама бұлағы біздің облысымыздағы жалғыз Сарқырама болып саналады. Бұдан 3 жыл 

бұрын бұл жер туралы ешкім білмеген, қазіргі таңда бұл жер туристер арқылы әйгілі болды. 

Сарқырама бұлағы туристік орталықтардың арасында әйгілі болуы үшін, бұл жерге демалыс 

орталығын салып, шағын саябақтар салуымызға болады. Сонымен қатар, жағажайлық туризм 

саласын даму жағдайын қарастыруға болады.  

Адамдарға судағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуіміз керек. Бұл ландшафтар алдымен 

әуесқой балық аулаушыларға (оның ішінде қыста балық аулау үшін), суға шомылу мен күнге 

қыздырынуға, жидек пен саңырауқұлақтар теруге, спорттық аңшылық пен туризмге тамаша 

мүмкіндігімен өзіне тартады.Дүние жүзінің ¾ бөлігін су алып жатыр. Су- баға жатпес табиғат 

байлығы. Жер жүзіндегі барлық тіршілік суға байланысты. Сусыз тіршілік болуы мүмкін емес.  
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОВ В МАКРОФИТАХ ВОЛГОГРАДСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

Кораблева А.И., студент 4 курса группы бЭКЛП-41 Ин-та УРБАС 

Научный руководитель – Тихомирова Е.И., доктор биологических наук, профессор 

 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., г. Саратов 

 

Многие виды растений способны накапливать тяжелые металлы (ТМ), причем их 

содержание в органах растений может в десятки и даже сотни раз превышать их содержание в 

окружающей среде. В связи с этим цель нашей работы заключалась в изучении особенностей 

накопления тяжелых металлов высшими водными растениями и выявление их роли в 

процессах самоочищения Волгоградского водохранилища. 

Работа была выполнена в биологической лаборатории кафедры экологии 

Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. Сбор 

растений производился в августе в период максимальной физиологической активности 

растений 2015 г. на мелководьях Волгоградского водохранилища у промышленного узла 

Саратов-Энгельс: выше по течению – у поселка Шумейка и ниже по течению – у села 

Квасниковка. Размол растений проводили в воздушно-сухом состоянии, а затем озоляли до 

белой золы методом сухой минерализации путем сжигания проб растений в муфельной печи 

при 450
о
С. Содержание металлов Fe

2,3+
, Cu

2+
, Zn

2+
 и Cd

2+
 в золе растений и донных 

отложениях определяли стандартными методами. 

Для исследования были выбраны высшие водные растения, широко распространенные 

на мелководьях Волгоградского водохранилища и относящиеся к различных экологическим 

группам: сусак зонтичный Butomus umbellatus L., рогоз узколистный Typha angustifolia L., 

тростник обыкновенный Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud , кубышка желтая Nuphar 

lutea L. Smith, рдест блестящий Potamogeton lucens L., рдест пронзеннолистный P. perfoliatus 

L., роголистник темно-зеленый Ceratophyllum demersum L., элодея канадская Elodea 

canadensis L., уруть мутовчатая. Myriophyllum verticillatum L. 

По результатам исследования железо занимает первое место по уровню концентрации в 

высших водных растениях. Было установлено, что концентрация макроэлемента убывала в ряду: 

уруть мутовчатая> осока водная > рдест пронзеннолистный> элодея канадская > тростник 

обыкновенный> рдест блестящий> сусак зонтичный > рогоз узколистный. Согласно 

полученным данным уруть мутовчатая концентрирует Fe
2,3+

 в 4-16 раз больше по сравнению с 

другими исследуемыми растениями, в то время как рогоз узколистный накапливает наименьшее 

количество металла. Установлено, что в ВВР, произрастающих на мелководьях с. Квасниковка, 

аккумулируется Fe
2+,3+

 в 6-25 раз больше, чем в растениях с мелководий п. Шумейка. Кадмий 

занимает первое место в ряду ТМ по фитотоксичности и способности накапливаться в 

растениях. Установлено, что уруть мутовчатая, осока водная и элодея канадская 

аккумулируют данный металл в 1,5-2 раза лучше других ВВР, при этом рдест 

пронзеннолистный накапливает наименьшее количество Cd
2+

. 

В ходе проведенных исследований показано, что для макрофитов Волгоградского 

водохранилища характерно преимущественное накопление Fe
2,3+

 по сравнению с другими 

исследованными металлами, что подтверждается результатами наших исследований 2014 г. 

Установлено, что содержание железа в ВВР, произрастающих на мелководьях с. 

Квасниковка значительно выше, чем в ВВР мелководий п. Шумейка. В отношении других 

исследованных ТМ установлено, что их содержание в ВВР, произрастающих на мелководьях 

п. Шумейка и у с. Квасниковка, достоверно не различаются. 

Погруженная растительность аккумулирует ТМ более интенсивно, чем воздушно-

водная и плавающая. Максимальное содержание ТМ обнаружено в урути мутовчатой, что 

может свидетельствовать о перспективности ее изучения для дальнейшего использования в 

качестве биоиндикатора водных объектов. 
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РЕКА УРАЛ. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ. 

 

Курмашева К.Б., Умбеткалиева Г.Г., студенты 1- курса инженерно-технологического 

факультета 

Научный руководитель – Джубаялиева А.К., кандидат биологических наук 

 

Западно- Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Экологическая обстановка в бассейне Урала оценивается как напряженная. Ученых в 

частности, настораживает изменение гидрологического режима стока реки, вследствие чего 

годовой дефицит воды на сегодняшний день составляет 4,7 кубических километра. 

Происходит заиление русла и разрушение береговой линии этой трансграничной водной 

артерии, по сути являющейся уникальным природным объектом Республики Казахстан и 

Российской Федерации. 

Общие проблемы реки. 

Экология реки Урал экологические проблемы, как, впрочем, и у любых природных 

объектов, возникают лишь тогда, когда до них доходит у человека время и руки. 

Основные аспекты этой проблемы. 

1. Производство чугуна требует использования кокса. При его сгорании 

образуется углекислый газ. Казалось бы, ничего страшного, ведь есть растения, которые 

поглощают его. 

2.  Заводы требуют использования воды для охлаждения. Но воду необходимо 

периодически заменять. Отработанная вода сбрасывается в водоёмы, как правило, 

неочищенная. Так появляются «мёртвые реки» – реки, в которых отсутствуют живые 

организмы. Помочь в решении этой проблемы может тщательная очистка воды, и её 

повторное использование. 

3. Промышленные предприятия нуждаются в электричестве. Для этого было 

построено множество тепловых электростанций (ТЭС), работающих, как правило, на буром 

угле. 

4. Особая боль Урала — радиоактивное загрязнение. 

5. Существуют также и другие источники загрязнения атмосферы, например 

автомобильные выхлопы. Повышение качества топлива достигается при помощи 

специальных добавок (присадок). 

6. Не только загрязнение воздуха составляет загрязнение окружающей среды. Не 

будем забывать и про почву. Особенно заметно загрязнение почвы, да и водоёмов тоже, 

твёрдыми бытовыми отходами (ТБО). Основной способ избавления окружающей среды от 

загрязнения бытовыми отходами заключается в создании технологий, позволяющих 

экономно и без вреда для экологии перерабатывать ТБО, и полученное сырьё снова пускать в 

производство. 

7. Ещё одна экологическая проблема – это образование антропогенного 

ландшафта вместо природного. Вообще под антропогенным ландшафтом подразумевают 

любое изменение природного ландшафта человеком. Все виды антропогенного ландшафта 

можно разделить на две категории. 

В связи с вышеизложенным данная тема крайне актуально и нуждается в дальнейшем 

научном изучении  
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АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДА ОРНАЛАСТАН ЫРҒЫЗ – ТОРҒАЙ РЕЗЕРВАТЫНЫҢ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛЫ 

 

Қасымова Н., экономика және жаратылыстану факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Алманова Ж.Т., ауылшаруашылық ғылымдарының кандидаты 

 

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті, Ақтөбе қ. 

 

2007 жылы 14 апандағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің №109 қаулысымен 

«Ырғыз - Торғай мемлекеттік табиғи резерваты» мемлекеттікме кемесі ашылған болатын. Ал 

осы аумақтағы қыздың қосбұрымындай алқап қаайдынымен көрік берген қосөзен – Ырғыз, 

Торғай осы топырақта 200 шақырымдай жалқыағып, Тәуіп деген жердің тұсында берекесі 

бірігіп, қосылаа қырында ел ішінде су аяғы құрдымделінетін Шалқарғ ақұяды. Оданөзге, 

Телқара, Өлкейік, Қарақай, Ащысай, Шоңқай, Талдысай сынды үлкенді - кіші өзендер мен 

сексенкөлі бар дейтін Ырғыз бойы табиғи резерватқа өздігінен сұранған өлке екендігіне дау 

жоқ. 

Ырғыз - Торғай резерваты - Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданында орналасқан мелекеттік 

резерват. “Ырғыз-Торғай” табиғи резерватын құрудағы негізгі мақсат — киік санын көбейту. 

Резерват ашылған кезде, яғни 2007 жылы осы аумақта 7 мыңға жуық киік болған. Қазіргі 

кезде 45 мың киік бар.Резерват территориясы географиялық ерекшелігіне байланысты екі 

учаскеге бөлінген. Олар “Атан басы” және “Алакөл” жүйелері. “Атан басы” жүйесі тоғыз 

жолдың торабында орналасқан. Оңтүстігі Қызылорда, шығысы Қарағанды, солтүстігі 

Қостанай облыстарымен шектеседі. 

Осы Ырғыз, Торғай, Өлкейік өзендерінің бассейніндегі сексенге жуық көлдер жүйесі 

дүниежүзілік Рамсар конвенциясының тізіміне енгізілген сулы - батпақты алқап болып 

саналады екен де, резерваттың ғылыми бөлімі негізінен үш түрлі бағыттағы жұмыстарды 

жүргізумен айналысады екен. Олар: өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау және 

көбейту, ғылыми-ақпараттық және мониторинг ісін жүрізу, экологиялық насихат пен туризм 

бағыттарын дамыту. Резерват аумағындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының мақсаты 

киіктердің миграциялық жолының картографиясын және олардың қыстақтарын енгізу және 

зерттеу, орнитологиялық зерттеулер, жойылып бара 

жатқанжәнесиреккездесетінөсімдіктерменқатар, емдік өсімдіктердің санын алу және зерттеу 

көрінеді. 

Ырғыздың қамысты-қоғалы көлдері – балықшы үшін де, балық үшін де таптырмас 

мекен. Алайда, ауданда балықты өңдейтін кәсіпорындардың жоқтығы пайда іздеген жанның 

аяғын тұсайды-ақ. Оның үстіне, балық қоры шоғырланған өзен-көлдері бар ауданның облыс 

орталығынан 490-500 шақырым жерде жатуы тез бұзылатын балықты халық тығыз 

қоныстанған қалаға жеткізуге үлкен кедергі. Дегенмен, Қызылорда облысындағы Қазалы 

ауданының тұрғыны, «Бақыт» шаруа қожалығының төрағасы Аманбай Ерхатов Байтақ көлін 

мердігерлікке алып, Ырғызда балықты бастапқы өңдеу цехын ашуды жоспарлапты. Енді 

қолға алына бастаған осы жұмысқа ырғыздықтар үмітпен қарап отыр екен. 

Қайткен күнде де Ырғыздың өзен-көлдерінен ауланған балыққа сұраныс жоғары 

екенін облыс орталығында өткізілетін күзгі жәрмеңкелерден көріп жүрміз. Халық Ырғыз 

балығы десе елеңдеп, қақшып алып кетіп жатады. Сондықтан бірдіекілі балық өңдейтін 

кәсіпорынның аздық етуі де мүмкін, сол себепті осы істі дөңгелентіп алып кететін 

кәсіпкерлер табылып жатса, оларға қолдау көрсетілетін болса, кәні, дейді ырғыздықтар. 

Сонымен қатар, аудан көлемінде родонды емдік суын атқылап жатқан қайнарлар мен 

емдік тұзды сулар да мол. Осының бәрі ел ырысына айналып, туристер емделіп, сауығып, ал 

отырықшы ел соларға қызмет көрсетіп, пайдасын тапса, аудан бюджетінің де бүйірі қомпая 

түсер еді, деген резерват басшысы Ұлан Мамырбаев экотуризмді дамыту бағытында бүгінгі 

таңда Малайдар көлдер жүйесі туристік маршрутының төлқұжаты дайындалып қойылған.  
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ТАУЫҚ ЖӘНЕ БӨДЕНЕ ЖҰМЫРТҚАЛАРЫНА САЛЫСТЫРМАЛЫ 

СИПАТТАМА 
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3-курс студенттері 

Ғылыми жетекші – Кужебаева У.Ж., ветеринария ғылымдарының магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Құс шаруашылығы нарық сұраныстарын диеталық өнімдермен қамтамасыз ететін, 

аграрлық кешеннің үдемелі, жедел дамитын саласының бірі болып табылады. Қазіргі таңда 

Қазақстанда құс шаруашылығы қарқынды дамып келе жатыр, яғни құс өнімдеріне деген 

сұраныс артуда. Елімізде құс шаруашылығы саласын қайтадан жандандырылып, өркендеуде. 

Жұмыртқа - бұл күрделі, аса жетілген биологиялық кешен. Оның құрамына тірі 

организмнің өмірсүруіне қажетті барлық қоректік заттар кіреді, қоршаған ортамен газ 

алмасуды қамтамасыз ететін қорғаныс қабаттарынан құралған. 

Жұмыртқа қабықтан, қабықасты және ақуыз қабығынан, ақуыз және сарыуыздан 

тұрады. Тауық жұмыртқасы қатынасы бөлшектеріне қарай, шамамен келесідегідей, %: ақзат 

-60, сарыуыз - 30, қабығы - 10. Ал бөдене жұмыртқасы қатынасы бөлшектеріне қарай, келесі, 

%: ақзат -65, сарыуыз - 30, қабығы - 5. 

Жұмыртқаның құрылымдық элементтерінің абсолюттік және салыстырмалы салмағы 

жұмыртқаның мөлшеріне, түсу уақытына және құстың тұқымына байланысты. 

Тауық жұмыртқасымен салыстырғанда бөдене жұмыртқасы күйзеліске, 

токсикологиялық заттардың әсеріне және жұқпалы ауруға төзімді. Олар витаминдер мен 

аминқышқылдарына бай, гипоаллергенді. Бөдене жұмыртқаларын жүйелі пайдалану ағзаның 

әртүрлі ауруларға, оның ішінде түберкулезге қарсы күресуін жоғарылатады. Оларды шикі 

күйінде пайдалану гемоглабинді көтереді. 

Зерттеу мақсаты: тауық және бөдене жұмыртқаларынан сынамалар алып, сезімдік, 

микробиологиялық және токсикологиялық тексеру. Зерттеу жұмыстары 2017 жылдың 

наурыз айында экология және биотехнология кафедрасының ветеринарлық зертханада 

жүргізілді. 

Жұмыртқаны жарық көзінің көмегімен тексеруді арнаулы овоскоппен жүргіздік. 

МЕМСТ 30519 – 97 сәйкес микробиолгиялық тексеру кезінде ішек таяқшасының титрін, 

сальмонеллалар санын және протеус тобына жататын бактерияларды анықтадық, сонымен 

бірге жұмыртқа өнімінде кездесетін микроскопиялық саңырауқұлақтар санын анықтадық. 

Тауық және бөдене жұмыртқаларын салмонелла бактерияларына тексеруді МЕМСТ 30519 – 

97 сәйкес жүргізідік. 

Біз зерттеуге Орал қаласының сауда орталықтарында сатылатын «Акас» ЖСШ 

агрофирмасының тауық жұмыртқасымен «ИП Михеев» бөдене жұмыртқаларын салыстыра 

отырып зерттедік. Зерттеуге 20 жұмыртқадан алынды. 

Тауық және бөдене жұмыртқасынан сынамалар алынып, ветеринариялық 

санитариялық сараптаулар жүргізіліп, мал дәрігерлік санитариялық сараптауда жалпылама 

қолданылатын тәсілдермен зерттедік. Алдымен жұмыртқаларға сезімдік зерттеулер 

жүргіздік. Сыртқы қабығын, жарып ақуызы мен сарыуызын қарадық.  

Протеус тобына жататын бактерияларды бөліп алу үшін Шукевич әдісі бойынша 

бактериялогиялық ілмешекпен қиғаштала қатырылған ЕПА–ға себінді жасау арқылы 

жүргізіледі. Ары қарай зерттеу нәтижесі сльмонеллалар мен протеус тобына жататын 

бактериялардың санын анықтау арқылы қарапайым әдіс бойынша жүргізіледі.  

Зерттеу нәтижесі көрсеткендей тексерілген «Акас» ЖСШ агрофирмасының тауық 

жұмыртқасымен «ИП Михеев» бөдене жұмыртқаларындағы көрсеткіштер қалыпты 

жағдайдан ауытқымады, яғни шекті жеберілетін мөлшерден аспайды.  
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Муканова А.А., студентка 5 курса инженерно-технологического факультета 

Научный руководитель - Жубантаева А.Н., магистр ветеринарных наук 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Птицеводство- это отрасль животноводства, которая обеспечивает население мясом 

птицы, яйцом, пухом и пером. Мясо птицы – это туша или часть туши, полученная после 

убоя и первичной обработки птицы и представляющая собой совокупность различных тканей 

– мышечной, соединительной, жировой, костной и др. 

Одной из основных задач, стоящих перед сёльским хозяйством страны, является 

увеличение производствa продуктов животноводства и повышение их качества. Особенно 

актуальны эти вопросы при производстве продуктов птицеводства, что связано с большими 

объемами их производства и потребления. 

Цель работы: изучение правил ветеринарно-санитарной экспертизы мяса птицы на 

рынке «Мирлан». В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

ознакомление с классификацией мяса птицы; химический и морфологический состав мяса 

птицы; методы определения качества по физико–химическим и органолептическим 

показателям; правила отбора проб для лабораторных испытаний; исследование рынка мяса 

птицы. 

При определении свежести мяса отпечатки из мяса подозрительной свежести 

окрашивается хорошо. В поле зрения при бактериоскопии были выявлены до 30 микробов и 

более. Проводили реакцию с серно-кислой медью, проба варкой. Бульон из 

доброкачественного мяса остается прозрачным, из мяса подозрительной свежести становится 

мутным. 

По результатам исследований были выявлены 3 мяса сомнительной свежести. Были 

проведены следующие методы: бактериоскопия, выявление рН, реакция с серно-кислой 

медью и проба варкой.  

При проведении биохимических исследований, результаты мяса сомнительной свежих 

показало рН-6,3. Реакция на пероксидазу указывает негативный результат, не присущий 

свежему мясу. Определение амино-аммиачного азота были выявлены следующие 

результаты: у свежего мяса 1,26, сомнительной свежих 1,42. Определение по Несслеру 

красновато-желтый цвет а летучих жирных килот 5,2 мг. Максимально допустимое значение 

по ГОСТ 51487 – 0,25 максимально приближенно к допустимому значению образец мяса 

индейки, это показывает возможность наличие перекисей а следовательно первоначальную 

стадию окислительной порчи, также такое мясо можно отнести к категории сомнительной 

свежести. Все же остальные образцы содержат минимальные значения окислительной порчи, 

а следовательно продукты представленные на рынке максимально свежие. 

Таким образом, ветеринарно-санитарная экспертиза - одна из отраслей ветеринарии, 

которая изучает методы санитарно-гигиенического исследования пищевых продуктов и 

технического сырья животного происхождения и определяет правила их ветеринарно-

санитарной оценки. Экспертиза и санитарная оценка мяса в условиях мясомолочных и 

пищевых контрольных станций более сложна, чем на боенских предприятиях. Это 

объясняется, во-первых, отсутствием данных о предубойном осмотре птицы, во-вторых, тем, 

что мясо часто доставляется на рынки без паренхиматозных органов и голов, а иногда лишь в 

виде отдельных частей туши. Кроме того, в зимнее время нередко приходится осматривать 

мясо и мясопродукты в мороженом виде и при искусственном освещении. Поэтому при 

предъявлении целых туш с головой и паренхиматозными органами владелец мяса обязан 

представить справку ветеринарного специалиста о благополучии мяса и места выхода тушки 

в отношении инфекционных заболеваний.  
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ҰН ШЫҒАРАТЫН КӘСІПОРЫНДАРДА ЖАҒДАЙЫНДА ҰННЫҢ 

НАУБАЙХАНАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ САПАСЫН АЗЫҚТЫҚ ҚОСПАЛАР-

КҮШЕЙТКІШТЕР АРҚЫЛЫ РЕТТЕУ   

 

Орынбекова Ж.О., инженерлік-технологиялық факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекші- Шабков Б.Е., техника ғылымдарының магистрі  

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Негізінен, наубайханалық күшейткіштер ұнның сапасын жоғарылату мақсатында тек 

наубайханалық кәсіпорындарда қолданылды. Ұн шығаратын кәсіпорындарда, олардың 

ерекшеліктерін есепке ала отырып, арнайы бағыттағы әсерлі наубайханалық күшейткүштерді 

қолданған жөн. Ұн шығаратын кәсіпорындар жағдайында ұндағы клейковинаның массалық 

үлесін арттырудың бірден- бір жолы құрғақ бидай клейковиналарын енгізу болып табылады, 

ал дұрыс таңдалған ферменттік препараттар белгілі бір заттарға, ұнның төмен қасиеттерін 

өзге заттарға зиянды әсерін түзете отырып, тура әсерін тигізуі мүмкін. Өндірістің ұн-дән 

өндіру саласы наубайханалық саласына қарағанда, күшейткіштерді қолданудағы өзіндік 

талаптарын ұсынады. 

Біріншіден, тағамдық қоспалар наубайханалық ұнның органолептикалық және 

технологиялық қасиеттерін нашарлатпауы тиіс. Осыған байланысты, қолданылатын қоспалар 

ұнның тиісті көрсеткіштерін төмендетпейтін, ашық түсті, өткір және жағымсыз иістері мен 

дәмі жоқ,  құрғақ ұнтақ немесе ұсақ кристалл түріндегі препараттар болуы керек. 

Екіншіден, ұн өнірісінде көп мөлшердегі ұнға аз уақыттың ішінде тағамдық 

қоспаларды қосу кезінде дозалау дәлдігі, енгізу және араластыру тепе- теңдігі мәселелері 

дұрыс шешілуі тиіс, ол үшін күшейткіштердің аз дозаларында (көбіне ферменттік 

препараттардың) қоспаларды алдын ала даярлап алу қажет. Ұнға қосылатын препараттардың 

ең басты ерекшелігі олардың жақсы себілгіш және нашар ыдырағыш қасиеті болып 

табылады, себебі ұнтақ қоспалардың ыдырауы дозалаудың дәлдігін бұзады, сонымен бірге 

өндіріс қауіпсіздік техникасының және қызметкерлер жұмыс жағдайының төмендеуіне 

әкеліп, өндіріс аспирациясы бойынша қосымша шараларды талап етеді. 

Үшіншіден, ұн шығару саласында көптеген тағамдық қоспаларды қолдану ерекшелігі 

олардың ылғалдылығы төмен ұнда да өзгеріссіз және ұнның қасиеттеріне зиянды әсерін 

тигізбей, сұйық фазада әсер ете бастауына негізделген. Ұн шығаратын кәсіпорындар 

жағдайында стандарт бойынша ұн сапасының стандартты көрсеткіштерін сараптаудың 

стандартты әдістері негізінде ұнның наубайханалық қасиеттерін арттыруды  анықтамауға да 

болады. Ұнның наубайханалық қасиеттерін арттыру наубайханалық өндірістің кезеңдерінде 

жүргізіледі, ал ұн шығарушы кәсіпорындары үшін ұнның сапасын бағалаудағы  мұндай 

үзіліс белгілі қиындықтар тудырады. Осыған орай, ұн шығарушы зауыттар жағдайында 

ұнның сапасын бағалаудың қосымша әдістерін қолданған жөн, мысалы, сынамалық 

лабораториялық нан пісіру. 

Төртіншіден, бидай ұны ұзақ уақыт сақталатын өнім болып табылады, сондықтан 

тағамдық қоспаның сақтау мерзімі ұзақ- бидай ұнының сақтау мерзімінен кем емес болуы 

тиіс, және де сақтау кезінде ұнның тығыздалып қалуын болдырмау үшін, ылғалдылығы мен 

гигроскопиялылығы төмен болуы керек. 

Бесіншіден, ұн өндірісі өз ерекшеліктеріне сәйкес, өндірістің түрлі кезеңдерінде ұнға 

тағамдық қоспаларды қосуды міндетті түрде бақылауды қамтиды: ұн тарту кезеңінде дәнді  

ұнтақтау бөлімінде және дайын өнімді қаптамасыз сақтау қоймасында. Бұл жаңа тартылған 

ұнның қасиеттері өзгеретін  жетілу кезеңінен өтуімен және жетілген ұнға тағамдық 

қоспаларды қосу нәтижесінің жақсы болуымен түсіндіріледі. Осыдан бөлек,қоспаларды қосу 

кезінде ұнның сақталу кезіндегі қасиеттерінің өзгерісі міндетті түрде тексерілетіндіктен, 

шығарылған ұн ұзақ уақыт сақталуы мүмкін.  
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АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ЖЕРЛЕРДІ БАҒАЛАУДА КАДАСТРЛІК ҚҰНЫН 

АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІН ҚОЛДАНУ 

 

Сағидоллина С., инженерлік-технологиялық факультеттің 2-курс студенттері 

Ғылыми жетекшісі - Бегайдарова К.Д., аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Материалдық игілікті құруда жердің маңызы өте зор. Ол қоғамдық өндірістің 

материалдық негізі және байлықтың негізгі көзі болып табылады. Жер учаскелері жеке 

меншікке берілген кезде, мемлекет немесе мемлекеттік жер пайдаланушылар жалға берген 

кезде олар үшін төленетін төлемақының базалық ставкаларын, жалдау құқығын сату 

төлемақысының мөлшерін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. 

Топырақтың және ауыл шаруашылық алқаптардың түріне байланысты Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 2 қыркүйегінде  №890 «Ауыл шаруашылық 

мақсаттары үшін жер телімдерін жеке меншікке табыстауда базалық ставкалар төлемі» 

туралы қаулысына сәйкес жерге базалық ставкалар қолданылады.  

Қазақстан Республикасының Жер кодексі 11 – бабында  белгілеген жер учаскелерінің 

сапалық жағдайы, орналасуы, сумен қамтылуы, қызмет көрсету орталықтан алшақтығына 

байланысты түзету коэффициенттері қолданылады. Бұл ретте арттыратын немесе кемітетін 

коэффициенттердің шекті (ең жоғары) мөлшері екі еседен аспауы тиіс. Алқаптардың түрі 

мен топырақтардың үлгісі бойынша жер учаскесінің сапалық жай-күйі жер-кадастр 

карталары, топырақ геоботаникалық, топырақ мелиоративтік зерттеу және басқа да зерттеу 

материалдары негізінде анықталады.  

Кадастрлық (бағалау) құнын көтеретін және төмендететін бірнеше факторлардың пайда 

болуына байланысты, коэффициенттер көбейтіліп, ауылшаруашылығы алқабы бойынша жер 

учаскесінің жалпы интегралды түзету коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:  

К = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6                           (1) 

Мұндағы,  

К – интегралды (жалпы) түзету  коэффициенті; 

К1 – мелиоративтік (мәдени-техникалық) жай-күйінің түзету коэффициенті; 

К2 – жер бетінің еңістігі коэффициенті; 

К3 - шабындықтар мен жайылымдарды жақсартуға байланысты коэффициенттер; 

К4 – суармалы жайылымдардың коэффициенті; 

К5 – шаруашылық орталығына қатысты орналасуына байланысты түзету коэффициенті 

К6 – жолдардың сапасына байланысты қызмет көрсету орталығынан қашықтығына 

түзету коэффициенті. 

Бағаланатын учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын арттырудың немесе кемітудің 

жалпы мөлшері белгіленген төлемақының базалық ставкаларының елу процентінен аспауға 

тиіс. Демек егер жалпы интегралдық түзету коэффициентінің есептелген мәні белгіленген 

параметрден көп немесе аз болса, онда оның түпкілікті мәні қолданылады: 1,5 немесе 0,5. 

Кадастрлық (бағалау) құны әрбір учаске бойынша топырақ түрі мен ауылшаруашылық 

алқабының түріне байланысты бекітілген базалық ставканы интегралды (жалпы) түзету 

коэффициентіне көбейту арқылы анықталады. 

Кадастрлық құн = S* жерге төленетін төлемнің базалық ставкасы *  интегралды 

(жалпы) түзету коэффициенті              (2) 

Әрбір ауыл шаруашылығы алқабы түрінің бағалау құны – учаскенің бағалық құны 

ретінде, ал бүкіл жер учаскесі ауыл шаруашылық алқаптарының бағалық құны ретінде  

анықталады. 
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ҚОРҒАСЫННЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ 

 

Серікова А.А., экономика және жаратылыстану факультетінің 4 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Туремуратова Г.Т., химия ғылымдарының кандидаты 

 

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті, Ақтөбе қ. 

 

Қорғасын көкшіл, сұр түсті металл. Пластикалық қасиеті жоғарғы және механикалық 

жеңіл өнделеді. Сынған жерінде металдың жылтырлығы жоғары. Балқу температурасы 

327,4
0
С, қайнау температурасы 1740

0 
С. Қатты қорғасын тығыздығы 11,25г/см

3
 , сұйық 10,69

 

г/см
3 
температура өсуімен тығыздығы төмендейді.  

Қорғасын - бұл ауыр метал, улы, улылығы 1-3 грам, адам өміріне қау-іпті мөлшері 10 

грам. Ағзаға қорғасын қосылыстары асқорыту жүйесі, тыныс алу жүйесі, тері арқылы түседі. 

Қорғасынмен уланған кезде миға зақым келе-ді (энцефалопатия), эритроциттердің 

бұзылуынан қанның тыныс алу қызметі, ас қорыту жүйесінің қызметі бұзылады. 

Оқушылардың шаштарының құра-мындағы қорғасын мен кадмийдің деңгейі олардың ақыл 

ойының дамуына әсер ететіндігі анықталған. Англияда 40 мың мектеп оқушысының 

қанының құрамындағы қорғасынды тексеріп, орташа 2,5 микрограм/децилитр болыпты 

Мамандар мұның өзі улы әсер ететінін дәлелдеп отыр. 

Қанда қорғасынның шектен тыс көбеюі ақыл кемістігіне әкеліп соғады. Қорғасын 

қосылыстары ересек адамдарда қан қысымының жоғарылауы,  жүйке жүйесінің, бауырдың, 

бүйректің қызметінің бұзылуына зиянды әсер етеді. Сонымен қатар қорғасының адамның 

репродуктиві қызметіне әсері осыдан 100 жыл бұрын белгілі болған. Жүктіліктің 12-14 

апталарында қорға-сын қосылыстары жиналып, соның салдарынан түсік, тастау, іштей өлі 

туы-луы, жаңа туылған сәбидің жүйкесінің зақымдануы, кемтар баланың дүниеге келуі 

байқалады. Қорғасын ағзаға түскеннен кейін бірнеше минут өткен соң қан жасушасына 

қосылып, эритроцитке жабысады, өйкені эритроцитте плаз-маға қарағанда 16 есе көп 

мөлшерде қорғасын сақталады. Сүйек құрамын-дағы кальций жетіспеушілігне 

шалдықтырып, тіс құрамын бұзады. Ерлер организімінде қорғасының спрематогенезге 

зиянды әсер зор. Мысалы оған хромосомдық аберрациялар, сперматозидтар санының азаюы, 

олардың пішіні мен қызметінің бұзылуы дәлел болды. Ағылшындар қазіргі кездегі тәрбие-

леуі қиын балалардың, үлгерімі төмен балардың біразының қан құрамын зерттеп, қорғасын 

қосылыстарының көп мөлшерде екендігін анықтап, олар-дың осындай болуына бірден-бір 

себеп осы удың әсері деп ұйғарды. Біздің ауылымызда ден саулығы жақсы, мүлдем 

ауырмайтын, бірақ сабаққа мүлдем үлгермейтін балалар бар. Мұның себеп салдары сол ауыр 

металдар-мен улану екеніне дәрігенрлердің көзі енді ғана жетіп отыр. Келтірілген дәлелдер 

химиялық өндірістердің көптеген экологиялық проблемалар туды-рып отырғанын көрсетеді.  

Қорғасын өндірісі мен оны пайдаланудың көптегоен экологиялық проблемалар 

тудырып отырғанын біле отырып, алайда ол өркениеттің дамуынрың ажырамас бөлігі 

болғаны үшін біз одан бас тарта алмаймыз. 

Қалай айтсақта қорғасын, бағалы, дүниежүзілік саудада сұранысқа ие метал. 

Сондықтанда қорғасынды өндіру және пайдалану кезінде мейлінше қауіпсіздік және 

техникалық қорғаныс ережелерін пайдалануды ұсынамыз: 

1. Жанармайға мүмкіндігінше қорғасын қосылыстарын қосуды азайту 

2. Жанармайдың балама түрлерін (биожанармай, этил, метил спирттері) қолдану 

3. Негізгі автокөлік көп жүретін күре жолдарды елді мекендердің ішінен өткізбеу 

4. Автокөліктердің түтін шығатын жерлеріне қорғасынды ұстап қалатын сүзгі 

қондырғысын орнату 

5. Жанармай бекеттерін елді мекендердің ішіне салуға тиым салу 

6. Қорғасын зауытының қалдығынан өлкемізді тазарту керек 

7. Ескі көліктердің жүруін шектеу керек, көп мөлшерде айып пұл төлету 

8. Жол жағалауларына ағаш отырғызу. 

https://sabaqtar.kz/gilimi/2965-orasyn-zhne-ony-adam-densaulyyna-ser.html
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАСПИЯ 

НЕФТЬ И ГАЗ НА КАСПИИ РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

Соболев Н., студент 1- курса инженерно-технологического факультета 

Научный руководитель – Джубаялиева А.К., кандидат биологических наук 

 

Западно- Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Развитие международного сотрудничества независимых государств, как Казахстан, 

Азербайджан, Туркменистан, Россия в настоящее время все более определяется совместной 

работой над комплексом проблем, касающихся освоения природных богатств Каспия. В 

связи с этим наиболее часто упоминаются вопросы, связанные с освоением нефтяных 

месторождений. 

Каспийское море – один из крупнейших замкнутых, бессточных, не имеющих связи с 

Мировым океаном, водоемов мира, расположенный во внутреннем регионе Евразии, 

акватория его составляет 378 км
2
. 

В последнее время Каспийское море привлекает всеобщее внимание в связи с 

обострением экологической ситуации. Эксперты программы ООН по окружающей среде 

отмечают, что водоем страдает от нефтедобывающей и перерабатывающей отрасли, от 

радиоактивных отходов АЭС и огромных и увеличивающихся ежедневно объемов 

промышленных и бытовых отходов, приносимых Волгой. 

Основными источниками загрязнения почв служат сырая нефть и сточные сильно 

минерализованные пластовые воды, суровой шлам, дегазаторы бурового раствора, 

разнообразные технологические отходы, нефтяные и дизельные газы.  

Загрязнителями воздуха являются более 3,5 тыс. промышленных предприятий, 

расположенных в 80 городах, характеризуемых 1-5 классами санитарной вредности.  

Остро стоит вопрос с отходами в результате накопления больших объемов серы. 

Накоплено 7,7 млн. т серы в твердом виде только на месторождении Тенгиз. 

В регионе проживает около 15 миллионов человек, достаточно сильно зависящих от 

природных богатств водоема. Поэтому вопросы защиты окружающей среды — обязательное 

условие для уменьшения рисков здоровью населения региона. При этом экологические 

проблемы Каспия имеют трансграничный характер, поэтому необходимо тесное 

сотрудничество между всеми прикаспийскими государствами. 

Единственным в настоящее время юридическим документом, призванным 

регулировать проблемы окружающей среды, является «Тегеранская конвенция», 

разработанная представителями пяти государств региона (Азербайджана, Ирана, Казахстана, 

России и Туркменистана) в 1995 году при участии ЮНЕП и подписанная в 2003 году. Но 

ратифицирован этот договор был только через три года. 

Для эффективной реализации экологической безопасности необходимы: 

- установление в рамках законодательства льготного кредитования и 

налогообложения природоохранной деятельности, направленной на снижение и 

предотвращения трансграничных воздействий. 

- предотвращение образования отходов путем применения замкнутого цикла 

производства, экологически чистых, малоотходных и безотходных технологий, не 

допускающих загрязнения окружающей среды; 

- реализация проекта по утилизации «исторических» и вновь образуемых отходов, 

привлечение инвестиций в переработку отходов; 

- финансирование строительства пунктов захоронения отходов в различных регионах 

республики; 

- разработка и утверждение нового классификатора отходов, отрицательно влияющих 

на здоровье граждан и окружающую среду, с учетом международной практики. 



49 

РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ АЙМАҚ РЕТІНДЕ ШАЛҚАР КӨЛІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН 

АНТРОПОГЕНДІК КҮШТЕРДІ ЗЕРТТЕУ 

 

Темірғали Г.Т., инженерлік-технологиялық факультеттің 1-курс студенті 

Ғылыми жетекші –Толеуова Р.Н., жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

 Рекреация деген латын тілінен аударғанда recreatio - қайта қалпына келу деген, яғни 

адамның қара физикалық және рухани күштерін еңбек әрекеті процесінде жұмсалуынан 

қайта қалпына келтіру, оның денсаулығының және жұмыс істеуінің деңгейін 

көтеру.Рекреациялық аймақ- бұл қоғамдық демалу аймағы. Оның негізгі мақсаты - 

адамдардың физикалық және моральдық күш қуатын қалыптастыру.Тұрғын үйлерден 

алшақтығы және демалушылардың келу жиілігіне байланысты рекреациялық аймақты үш 

түрге бөледі: 1) жақын рекреациялық аймақ, (күн сайын немесе аптасына бір рет баруға 

болатын аймақ); 2) орта рекреациялық аймақ ( бұл аймаққа демалушылардың келу жиілігі - 

аптасына бір рет келуден 2-3 айда бір рет келуге дейін); 3) алыс рекреациялық аймақ (қала 

тұрғыны әдеттегіден жылына 1 реттен көп келмейді).  Шалқар көлін осы үшінші 

рекреациялық аймаққа жатқызамыз. Шалқар көлі айрықша экологиялық, ғылыми, мәдени, 

рекреациялық және эстетикалық құндылығы бар көл. Көл Орал қаласынан оңтүстік-шығысқа 

қарай 75 шақырым жерде, Теректі ауданында орналасқан. Бұл Батыс Қазақстан облысындағы 

ең терең, ірі су айдыны. 

 Адамдардың жаппай демалыс кезінде рекреациялық аймаққа антропогендік салмақ 

түсіруі орын алады. Мұндай аймақтардың негізгі мәселесі, бұл демалыс орын 

жағалауларында қалдықтардың көп көлемде тасталуы.Зерттеу кезінде негізгі міндеттерінде 

көрсетілгендей демалыс науқанында Шалқар көліне адамдардың шоғырлануын, сонымен 

қатар сол жердің экологиялық жағдайын көру, қалдықтардың түрлеріне сандық және 

сапалық бақылау жасау. Біздің зерттеуімізге сәйкес біз көлге демалушылардан сауалнама 

жүргізу үшін, санақ жұмысын жүргізіп және қалдықтарға сандық бақылау жүргіздік.  

  Сол жердегі демалушыларға жағдай жасайтын киіз үй 97, бисеткілер 47, күл қоқыс 

жәшігі 8, биоәжетхана 7, жеңіл автокөліктердің саны шамамен 10-20, газель 2, демалушылар 

саны 50-80 саналды. Сонымен қатар топырақ су үлгілері алынып зертханаға 

апарылды.Сауалнамаға 100 адам қатысты. 80 демалушылар, 10 такси қызметкерлері, 10 киіз 

үйді жалға берушілер. Демалушылардың 80% жыл сайын демалуға барады. Көл 

жағалауындағы жалдамалы қоныстар мен дүкен бағалары 50% адамдардың көңілінен 

шығатын болса 50% - не жағыдай жасалмаған деген жауап көрсетті. Демалушылардың 

толықтай  100% Шалқар көлін туризм орталығына айналдыру керектігін көрсетті.  

Демалушылардан сауалнама жүргізіліп, қалдықтарды класс бойынша жіктелді. Сегіз күл 

қоқыс жәшігі ақтарылды. Жәшік ішіндегі тұрмыстық қалдықтар бөлінді. Оның ішінде 

көптеген зиянды қалдықтар қоршаған ортаға зиянын тигізуде. Олар: полиэтиленді пакеттер, 

пластикалық бөтелкелер, қағаздар, тағам қалдықтары, қауырсынды қалдықтар. Пластикалық 

бөтелкені өртеп түтінін жұтсаңыз бұл кезде өте улы заттар бөлініп, қауіптілігі аса жоғары 

болады. Сондықтан адамдар тұратын жерде пластикалық бөтелкені өртеуге мүлдем 

болмайды.  

 Жоғарыда аталғандар бойынша келесідей көрсетілгендерге сәйкес алдын ала 

қорытынды жасауға болады: Шалқарға орта есеппен сұхбат алғандардың 100%-ы кем 

дегенде 1рет болса да барады. Демалыс күндеріне үлкен жүк түседі. Бұл күндері Шалқарға 

бірнеше ұйымдар да келеді, өйткені есептеу бойынша бұл күндері автобустар жеңіл 

машиналарға қарағанда көп. Біздің зерттеуіміз және әлеуметтік сауалнама нәтижесі бойынша  

жағажайдағы демалу орындарының жағдайларын жақсарту керек. 
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АТМОСФЕРАНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Уразымбетова А., инженерлік-технологиялық факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекші- Кенесарина К.Х., биология магистрі  

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Атмосфераның химиялык құрамы 90 км биіктікке дейін тұрақты. Күннің ультракүлгін 

сәулелерінің әсерінен 90' км-дейін  жоғары жатқан атмосфера кабаттарында бұл тұрақтылық 

бүзылады, осыған орай оның химиялық кұрамы да тұрақсызданады. 

Жер бетіне ең жақын орналасқан атмосфералық ауаның құрамы  күрделі. 400-600 км  

биіктікке  дейінгі  атмосфераньң құрамы  әртүрлі көрсеткіштермен сипатталады. 

Жүргізілген зерттеулер нәтижелеріне сүйенсек, 250-300 км биіктікте атмосфераның 

негізгі компоненті автомарлық оттек, 500-600 км-гден  жоғары биіктікте атмосфераның 

негізгі құрамы – гелий мен сутек,  атмосфераның  ең  сыртқы жоғарғы қабатын (1600 км 

жоғары) құрушы  компонент автомарлы сутек.  

Ауаны көп  компоненттен тұратын газды ерітінді деп айтуға болады. Оның  құрамдық 

бөлімдерін негізгі үш топқа бөлуте  болады: тұрақты өзгеріп тұратын және   қосалқы. 

Біріншіге оттек (21,0 %) , азот (78,1% ) және инертті газдар (шамамен 1%) жатады.ауа 

сынамасының қай жерден алсақ-та соы газдардың атмосферадағы көлемі тұрақты болып 

келеді. Жалпы молекулалык. массасы (28,98). Екінші топқа көмір  қышкыл газы (0,02 - 

0,04%) мен су буы (4% –ке дейін) жатады. Ал қосалқы компоненттердің табиғаты және 

мөлшері сынама алынған жер бетінен көтерілген( жану процесстерінде және вулкандар 

атылғанда  түзілген заттар, топырақ бөлшектері, т.б.),  космостан түсетін қатты бөлшектер, 

сондай-ақ, әртүрлі өсімдіктер, жәндіктер мен микроорганзмдер жатады.  

Өнеркәсіпте және көлікте отын жанған кезде түзілетін азот оксидтері ( N2O, NO, 

NO2)   атосфераны ластайтын қауіпті көздердің  бірі.  Күн сәулесінің  әсерінен олар күрделі 

химиялық реакцияға қатысып, нәтежиесінде уытты фотооксидантты (озон, азот қышқылы) 

түзілуіне үлес косады. Атмосферада азот оксидтерінің фотооксиданттардың концентрациасы 

жоғары болған кезде адам улануы мүмкін. 

Соның салдарынан өкпесі ісінеді, сілемейлі қабығында жара пайда болады, басы 

ауырады, ұйқсы қашады. Құрамында азоты бар  зиянды шығындылардың мөлшерін іштен 

қанатын қозғалтқыштар шығаратын газды жағу үшін каклизатор қолданып, ал 

өнеркәсіпкәсіпорындардың түтін шығаратын құбырларында азоатсыздандыратын 

қондырғыларды орнату арқылы азайтуға болады. 

Ауадағы зиянды заттектердің мөлшері олардың турбулентті ағыспен шашырауына, 

жауын-шашынға немесе гравитациялык күш арқылы төмен түсуіне байланысты. 

Атмосфераның ластануы мен негізгі биогенді элементтер айналымы арасында анық 

байланыс.  Атмосфералық ластанудың антропогендік (жасанды) көздеріне өнеркәсіптік 

кәсіпорындар,  көлік,  жылу энергетикасы, түрған  үйлерді  жылыту жүйелері, ауыл 

шаруашылығы, т. б. жатады. Тек өндірістік кәсіпорындардың ғана қоршаған ортага әсер етіп 

ластауын мынадай негізгі түрлсрге бөлуге болады: шикізат,  материалдар, құрал-жабдыктар, 

отын,  электр энергиясы, су,  қалдықтар, онімдер, атмосферага таралатын шыгарындылар 

(газ,  бу,ауа тозаңы), энергетикалық шығарындылар, инфрадыбыс, ультрадыбыс,  діріл  

электромагнитті өріс, жарык, улыракүлгін, лазерлі сәулелер,  иондағыш шығарындылар және 

т. б.  Ауаны ластайтын компоненттердің химиялык қүрамы отын-энергетика ресурстарының 

түріне, ендірісте қолданылатын шикізатқа, оларды өңдейтін технологияға байланысты 

келеді.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Шайденко И., студент 4 курса Ин-та УРБАС 

Научный руководитель – Симонова З.А., кандидат биологических наук, доцент 

 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., г. Саратов 

 

При интенсивной урбанизации и росте мегаполисов автомобильный транспорт стал 

самым неблагоприятным экологическим фактором в охране природной среды и 

атмосферного воздуха. Более половины всех загрязняющих веществ (69,1%), поступающих в 

окружающую среду региона, приходится на долю автотранспортных средств. В этой связи 

проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами автотранспорта 

становится особенно актуальной. 

По своему промышленному потенциалу г. Саратов относится к крупнейшим городам 

России, причем с исключительно многопрофильной промышленностью. Площадь городской 

территории – 381,97 км
2
, численность населения - 843,5 тыс. человек. Главной экологической 

проблемой для Саратовской области, как и для большинства крупных индустриально 

развитых регионов России, является загрязнение воздушного бассейна. Наша работа 

выполняется в три этапа. На первом этапе мы определяем эколого-биологические 

характеристики растений, которые используются в озеленении города. На втором этапе нами 

модельно рассчитывается количество потребленного кислорода городом и обосновывается 

необходимое количество зеленых насаждений. На третьем этапе мы путем моделирования 

рассчитали, что примеси загрязняющих веществ от автотранспорта уличных дорог, 

городских магистралей за счет температуры выбросов поднимаются на высоту не более 1,5 м 

и свободно рассеиваются на ширину до 50 м, не испытывая никаких преград. Данное 

моделирование показало, что древесные насаждения города выполняют свою санитарную 

функцию только на половину. Такой подход обязывает пересмотреть структуру озеленения 

зон вблизи городских дорог. 

Результаты исследований первого этапа свидетельствуют о том, что большая часть 

деревьев в городе, произрастающих вблизи городских дорог находятся в стрессовом 

состоянии, их адаптационные ресурсы почти полностью исчерпаны.  

Следующий этап нашей работы заключался в расчете баланса кислорода в городе и 

необходимом количестве насаждений, на восполнение кислородного дефицита. Основными 

потребителями кислорода в городской среде выступают загрязняющие вещества, 

поступающие в окружающую среду, от различных источников загрязнения. 

Кроме автотранспорта и стационарных источников, потребителями кислорода в 

городах, конечно, являются люди. Потребление кислорода за год в городе составляет 956,5 

тыс.т при производстве его всеми биоценозами в количестве 162,1 тыс.т. Дефицит кислорода 

составляет примерно 794 тыс.т кислорода. По методике Мельцова для восполнения 

потребленного кислорода в идеальных условиях необходимо 14294 га  лесных насаждений. В 

городе насчитывается 603,1 га. Соответственно, чтобы восполнить весь потребленный 

кислород город должен иметь зеленых насаждений в 24 раза больше. только в этом случае не 

будет отмечаться дефицит кислорода. 

На третьем этапе мы смоделировали ситуацию рассеивания примесей загрязняющих 

веществ от автотранспорта вдоль городских дорог. Оказалось, что наибольшие концентрации 

отмечаются на высоте 1 – 1,5 м, на такой высоте у деревьев отсутствует листва, которая в 

основном и выполняет санитарно-гигиенические функции. Получается, что загрязняющие 

вещества растекаются по ширине, не встречая никаких преград.  

Наши предложения связаны с изменением городской структуры озеленения, мы 

предлагаем высаживать дополнительный ярус из кустарниковых растений, которые 

послужат своеобразным защитным щитом. 
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Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., г. Саратов 

 

Сорбционная очистка воды основана на способности сорбентов извлекать токсичные 

примеси из воды с образованием или без образования с сорбентами химических соединений. 

Преимущество метода заключается в том, что он обладает высокой эффективностью при 

малой концентрации примесей в воде, т.е. когда использование других методов становится 

экономически нецелесообразным или вообще невозможным.  

Для целей водоподготовки традиционными сорбционными засыпками являются 

активные угли разных марок. Уголь убирает привкус, цветность, запах, мутность. Для 

механических фильтров и фильтров обезжелезивания используются кварцевый песок, 

дробленый антрацит, гидроантрацит, фильтрантрацит, стеклощебень, горелые породы.  

Нами разрабатывается технология создания фильтрующих систем на основе 

природных биологически активных и наноструктурированных сорбентов, эффективных в 

отношении многих химических загрязнителей, и инновационного нанобиополимера с 

антибактериальными свойствами. 

Разрабатываемые фильтры представляют собой многослойные картриджи, удобные в 

применении. Состав слоев зависит от конкретной цели водоочистки, однако постоянными 

составляющими являются модифицированная нанобиополимером анионообменная смола и 

отожженные гранулы бентонита или композиции органобентонита с дезинфектантом. 

В лабораторных условиях нами был проведен ряд экспериментов по исследованию 

сорбционной емкости исследуемых сорбентов по отношению к различным загрязнениям: 

цветность, мутность, ионам тяжелых металлов (Pb
2+

, Fe
3+

, Cd
2+

, Cu
2+

), патогенные и условно 

патогенные микроорганизмы. 

При исследовании сорбционной емкости полученных сорбентов по отношению к 

гумусовым веществам установлена их высокая активность, степень извлечения веществ из 

раствора составила 68,3-97,7%, наблюдалось снижение цветности от 350 градусов до 2 

градусов. 

Аналогично цветности оценивали степень извлечения взвешенных частиц из воды. В 

качестве модели мутных растворов использовали разведенный в дистиллированной воде 

порошок мелкодисперсного бентонита. Установлено, что эффективность фильтрации 

составляет в среднем 97%, снижение значения мутности наблюдалось с 150 ЕМФ до 2 – 1,7 

ЕМФ. 

Эффективность сорбции ионов тяжелых металлов составляла от 80% (ионы Pb
2+

) до 

90–95% (ионы Fe
3+

, Cd
2+

, Cu
2+

). 

Промышленные испытания проходили на базе НПП ООО «Лисскон» (г. Саратов) на 

станциях очистки воды «ЛИССКОН 101–10». Для испытаний были отобраны пробы из реки 

Волга в акватории ниже г. Саратова. Фильтрование производили через многослойную 

фильтрующую загрузку (два бактерицидных слоя чередовались с адсорбционными слоями). 

Исходные пробы характеризовались высокой мутность, цветностью, обилием взвешенных 

частиц, земли и посторонних примесей. Результаты учитывали путем сравнения химико-

аналитических данных исходного состава воды с полученными фильтратами. 

Очищенные пробы были абсолютно прозрачными с отсутствием посторонних запахов 

и примесей. После фильтрации проб отмечено 100% снижение показателей цветности, 

мутности, запаха, ОМЧ, железа. Содержание нитритов, нитратов, ХПК снизилось на 35-40%. 

Степень очистки по остальным показателям составила 12-15 %. 
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ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ АУА БАССЕЙНІНЕ МОНИТОРИНГ 

 

Шаяхметова З., инженерлік-технологиялық факультеттің 2-курс студенті 

Ғылыми жетекші – Бисенова Г.Т., аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Орал қаласы ауа бассейнін ластайтындар котель шаруашылықтары, автотранспорт, 

элеватор, атмосфераға азот оксидін, көмірсутектерді лақтыратын күкірт ангидридтері, 

күкіртті сутек, органикалық ұшқыш заттар және бейорганикалық шаңдар. 

Орал қаласы бойынша ауа алабына мемлекеттік мониторинг  жүргізетін 

акредитованиеден өткен зерітханалық орындары «Гидромед лтд» жүргізеді, мұнда, Орал 

және Ақсай қалалары бойынша 4 ингредиент: күкіртті сутек, күкірт диоксиді, азот диоксиді 

және көміртегі оксиді бойынша жүргізіледі.  

Орал, Ақсай қалалары бойынша атмосфераларына жүргізілген мониторинг ағымдағы 

жыл бойынша былтырғы жылмен салыстырғанда өзгерген. 

Автокөлік қозғалтқыштарында жану процесіне шығатын ең қауіпті құрауыштардың 

бірі бензиндегі тетраэтилқорқасыннан Pb(C2 Н5)4 түзілген пайдаланылған газдағы қорғасын 

қосылыстары 1 литр  бензиндегі жаққанда ауаға 200 - 700 мг Pb бөлініп отырады. 

Күкірт қосылыстары ауаға негізінде құрамына күкіртті көп көмір мен мазутты 

жаққанда бөлінеді. Мысалы, электр энергиясын алуға пайдаланылатын көмірдегі күкірттің 

мөлшері орта шамамен 2,5%, сондықтан электростанцияларында 1 млн  тонна көмір 

жағылғанда 25 мың тоннаға дейін күкірттің диоксиді бөлінеді. 

Мұнай өнімдерін отын ретінде қолданғанда қоршаған орта жану процесінің 

нәтижесінде түзілген күкірт оксидтерімен (SO және SO3) ластанады. 

Өнеркәсіп орындары атмосфераны газдармен және ұзақ қалқып жүретін майда шаң - 

тозаңдармен ластайды. Әсіресе миллиондаған тонна көмір мен мұнайдың жануы негізінде 

пайда болатын көмір қышқыл газының көлемі аса үлкен. Халықаралық зертеу 

қорытындылары бойынша, бұл газдың көлемі жылына 0,3 - 0,5 % өсіп отыратыны 

анықталды. Ал оның табиғи мөлшері 0,003 пайыз  өткен жылдан бері оның көлемі тағы да 

1,13 % өсті. Ауаның көмір қышқыл газымен толықтырылуы жақсы нәтиже бермейтіні 

белгілі. Егер көмір қышқыл газы жинала берсе, онда күн сәулесі энергиясы жерге жетпей, 

биосферадағы сулар қатып қалып, мұзға айналады, яғни мұз дәуірі қайтадан орнауы мүмкін 

деген болжам бар. 

Ауаға кейінгі кезде оттектің азаюы байқалып отыр, өйткені оны көптеген организмдер 

неше түрлі транспорттар пайдаланады. 

Бір автранспорт 1000 км жол жүргенде, бір адам бір жыл ішінде дем алуға жұмсайтын 

оттегін жояды. 

Бензинді мұнайды айдау арқылы алғанда да күкірттің біраз мөлшері ауаға тасталады.  

Мұнай мен көмірге қарағанда табиғи газда күкірт болмайды. Осы тұрғыдан қарағанда газ 

экологиялық таза отын болып саналады. 

Ластанған ауа адамдардың ішкі мүшелеріне өтіп, денсаулыққа зиянын тигізеді, ал улы 

заттар денені улайды.  

Өнеркәсіп пен көлік мекемелерінің ауаға шығаратын ластаушы заттарының 31,9 % 

иісті газ, 27 % күкіртті газ, 1,1 % азот тотығы, 28,3 қалқып жүретін қатты түйіршіктер. 

Орал қаласының ауаны ластаушылары қатарына жылу электростанциялары, мұнай 

өңдеу мен автотранспорт, құрылыс материалдар өндіру т. б.  кәсіпорындары жатады екен. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСА В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Щақи А., студентка 1 курса  факультета экономики и естествознания 

Научный руководитель - Буктыбаева А.Б., кандидат сельскохозяйственных наук 

 

Актюбинский университет имени С. Байшева, г. Актобе 

 

Одним из условий успешной реализации продовольственной програмы является 

увеличение производства сельскохозяйственных культур, и в частности проса. Просо 

обыкновенное еще с глубокой древности считалось важнейшим пищевым продуктом у 

многих народов Старого Света. 

Для народов, населяющих территорию нашей страны, по свидетельству 

древнеримских писателей, просо обыкновенное было основной растительной пищей. Оно 

играло большую роль в рационе древнеславянских племен. Кочевые народы ХI-ХIII вв., 

половцы и другие, живущие в степях Урала, в качестве основных продуктов употребляли в 

пищу мясо, молоко и пшено. Ногайские и крымские татары, черкесы и другие народы 

Кавказа в качестве главной растительной пищи также в большом количестве употребляли 

просо.  

В Казахстане и Туве из проса готовят тары и талкан, жент, которые в ряде районов 

являются главнейшими хлебными продуктами. Тары отличается от пшена по химическому 

составу она содержит много мальтозоподобных сахаров и почти в 15 раз больше, чем зерно 

проса, декстринов. Большое значение просо имеет как зернофуражная культура для скота и 

особенно для птиц, так как содержит ценные аминокислоты, способствующие быстрому 

росту молодого организма. Для кормовых целей используют отходы технологической 

переработки зерна проса в крупу - сечку, мучель - которые содержат мелкие частицы 

эндосперма, зародыша и лузгу. Мучель используют на сдабривание кормов, а лузга иногда 

применяется в корм животным и птицам в запаренном виде в смеси с отходами 

проса,отрубями и картофелем. Кроме зерна и продуктов его  переработки, большое 

хозяйственное значение имеют просяная солоа и мякина, охотно поедаемые животными-

рогатым скотом, овцами и лошадьми. Просяная солома отличается более высокими 

кормовыми достоинствами, чем солома других злаков, и приближается к луговому. Просо 

иногда используют в виде зеленого корма и сена. Чаще всего это наблюдается при посеве его 

как пожнивной культуры,  а также при позднем пересеве погибших культур. По качеству 

сено проса превосходит сено овса, сорго, кукурузы и тимофеевки, а по качеству зеленой 

массы - кукурузу, могар, сорго и суданку. Просяное сено и зеленая масса при вскармливании 

рогатому скоту способствует увеличению удоев и улучшению вкусовых свойств молока. 

В Актюбинской области просо является одной из ведущих крупяных культур. Просо 

возделывают для продовольственных и кормовых целей. Просяная крупа обладает хорошими 

вкусовыми качествами и высоким пищевым достоинством. По содержанию белка 12,5 % и 

жира 3,5 % пшено превосходит рисовую, перловую и гречневую крупу. Ценность его 

заключается в том что в его зерне содержится в среднем 12% белка, а в пшене до 13-14%,  

крахмала - 80%,  жира - 3,5%. В пшене содержатсяот  витамины В1 и В2. В пшене 

содержатся также ценные витамины - тиамин, рибофлавин, каротин, микроэлементы-цинк, 

йод, бром. Просо имеет оборонное значение. 

Ценность проса состоит еще в том,что на него не влияют поздние сроки посева, а 

поэтому часто его используют для пересева погибших от вымерзания и других стихийных 

бедствий хлебов и для пожнивных посевов на зерно,сено и зеленый корм. Достоинствами 

проса являются его засухоустойчивость, устойчивость к полеганию, болезням и вредителям. 

Таким образом, значение растения и возможности использования проса велико в 

любом отношении. Знание возможностей проса  необходимы при возделываии его на зерно и 

кормовые цели чтобы восполнит зерновой баланс и  расширит ассортимент обширной нивы 

Казахстана. 
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СЕКЦИЯ 3. ФИЗИКАЛЫҚ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР. 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР. 

СЕКЦИЯ 3. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 

 

ADOBE PHOTOSHOPБАҒДАРЛАМАСЫ ЖӘНЕ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Амиров А., Нурмагамбетов Н., инженерлік-технологиялық факультетінің 

1- курс студенттері 

Ғылыми жетекшісі – Жахиена А.Г., техникалық ғылымдарының магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

  

Қазіргі кезде компьютерлік технология қоғам өмірінің барлық саласына түбегейлі 

өзгерістер енгізіп отыр. Оның бір сапалы компьютерлік графикаға сұраныс күннен-күнге 

артуда. Алғашқы кезде компьютерлік графикамен тек комьютерлік технологияны жетік 

меңгерген мамандар айналысса, қазіргі таңда осы бағытта барлық қолданушыларға арналған 

программалар пакеті бар. Бұл программалар өте қарапайым әрекетті орындаудан бастап 

қиын да күрделі дизайнерлік жұмыстарды атқарады. Қолданбалы программалық 

қамсыздандырудың мынадай түрлері бар: Сorel Draw, Page Maker, Adobe Photoshop. 

Компьютерлік графика – әр түрлі кескіндерді (суреттерді, сызбаларды, 

мультипликацияларды) компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың 

маңызды саласы. 

Adobe Photoshop– суреттерді, мәтіндерді өзгертуге, түрлендіруге, сақтауға арналған ең 

танымалы графикалық бағдарлама болып табылады. Adobe Photoshop графикалық 

бағдарламасы түстер палитрасымен жұмыс істеуге, суреттерді еңгізуге және шығаруға 

контруларын ерекшелеуге, түс таңдауға, сурет фильтрін таңдауға, өлшемі миен кеңейтілімін 

өзгертуге, суреттерді түстендіруге және басып шығаруға мүмкіндік береді. 

 Adobe Photoshop интерфейсі бағдарламамен өзара әрекеттесу әртүрлі деңгейдегі 

қолданушыларға арналып ойластырылған. Бағдарламамен жұмыс істеу: командаларды 

тышқанды басу арқылы жүзеге асыру және пернетақтада белгілі бір перне комбинацияларын 

басу арқылы операцияларды жүзеге асыру. Операцияларды жүзеге асырудың екі түрі де бір-

бірінен оңайлығымен және функцияны орындау жылдамдығымен ерекшелінеді. Әдеттегідей: 

бағдарламамен енді жұмыс істеуді бастаған адам меню арқылы жұмыс істегенді таңдайды, ал 

маман пернетақта арқылы. 

Adobe компаниясы өзінің ең мықты және атақты графикалық пакеттерін біріктіріп, 

жаңа Creative Suite, қысқаша айтқанда CS атты толық графикалық пакетін ұсынды. Оның 

құрамына Photoshop–пен біргеImageReady, Illustrator, InDesign, GoLive және Acrobat 

программалары кірді.  

Photoshop CS өзінің жаңартылған өзгерістерімен графикалық кескіндер мен суреттерді 

жеңіл, ұтымды өзгертуге және өңдеуге мүмкіндік береді. Бұл нағыз ақпаратты цифрлік өңдеу 

жүргізетін кәсіби қосымша пакет. Photoshop CS-тың сипаттамаларының ерекшеліктері 

арқасында жұмысты кез келген адам, яғни қарапайым қолданушыдан кәсіпкер біліктілер тез 

әрі оңай орындай алады. 

Adobe Photoshop программасы графикалық объектілерді өңдеу, өзгерту, сақтауда 

қолданылатын пакеттердің бірі. Adobe Photoshop – палитрамен жұмыс істеу, калибровка 

жасау, сканерлеу, импорттау және экспорттау, облыстарды, контурларды бөлу, салу/өзгерту, 

түстерді, қабаттарды, каналдар және маскаларды, таңдау және тағы басқа мүмкіндіктерді 

ұсынады. 
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ПРИБЛИЖЕННОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ 

 

Амиров А.З., студент 1 курса инженерно-технологического факультета 

Научный руководитель- Мендешева М.Т., доцент 

 

Западно – Казахстанский инновационно – технологический университет, г. Уральск 

 

Численное интегрирование (историческое название: (численная квадратура) — 

вычисление значения определенного интеграла (как правило, приближённое). Под 

численным интегрированием понимают набор численных методов для нахождения значения 

определённого интеграла. Численное интегрирование применяется, когда: Сама 

подынтегральная функция не задана аналитически. 

 Например, она представлена в виде таблицы (массива) значений в узлах некоторой 

расчётной сетки. Аналитическое представление подынтегральной функции известно, но её 

первообразная не выражается через аналитические функции. Не для всякой непрерывной 

функции первообразная выражается через элементарные функции. Эти методы дают 

возможность вычислить определённый интеграл, если он существует и если численные 

значения подынтегральной функции известны. Формулы, при помощи которых ведётся 

численное интегрирование, получили название квадратурных формул. 

Часто приходится слышать, что наступила эпоха ЭВМ, а «ручные» расчёты 

являются архаизмом. На самом деле это далеко не так. Прежде чем поручить ЭВМ большую 

задачу, надо сделать много оценочных расчётов и на их основе понять, какие методы 

окажутся эффективными для данной задачи. Поэтому современный инженер для успешной 

работы должен одинаково хорошо владеть и «классическими» методами и численными.  

В этих случаях вычисление определенных интегралов по формуле Ньютона - 

Лейбница затруднительно приближенного вычисления определенных интегралов. Сейчас мы 

изложим несколько способов приближенного интегрирования, исходя из понятия 

определенного интеграла как предела суммы. При решении физических и технических задач 

приходится находить определенные интегралы от функций первообразные которых не 

выражаются через элементарные функции. Это привело к необходимости вывода 

приближенных формул вычисления определенных интегралов. При замене подынтегральной 

функции на полином нулевой, первой и второй степени получаются соответственно 

методы прямоугольников апеций и парабол (Симпсона).  

Часто формулы для оценки значения интеграла называют квадратурными формулами. 

Частным случаем является метод построения интегральных квадратурных формул для 

равномерных сеток. Основной идеей метода является замена подынтегральной функции 

каким-либо интерполяционным многочленом. В заключении отметим что каждый из 

изложенных методов приближенного вычисления интегралов содержит четкий алгоритм их 

нахождения что позволяет широко применять эти методы для вычислений на ЭВМ. Таким 

образом указанные методы - эффективное средство вычисления интегралов. Для интегралов 

которые нельзя выразить через элементарные функции с помощью ЭВМ и простейших 

приближенных методов можно составить таблицы их значений. 
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ҒАРЫШТЫҢ ПАЙДАЛЫ ЖӘНЕ ЗИЯНДЫ ЖАҚТАРЫ 

 

Бекешов А.С., инженерлік-технологиялық факультетінің 1 - курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Бисенгалиева А.М., техникалық ғылымдарының магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Адамзат ақыл-ойының даму тарихында алтынмен таңбаланып қалған сәттер аз 

емес.Адамзат бұл сәтке өзінің бүкіл тарихы бойына әзірленген 1961 жылдың 12 сәуірі, осы 

күні алғашқы ғарышкер - Юрий Гагариннің ұшуы жаңа ғарыш дәуірінің, ғарыш тарихының 

жаңа даму сатысының басы болды. Қазақтыңқосқаһарманұлы Тоқтар Әубәкіров пен Талғат 

Мұсабаевтыңғарышқаұшқандығыжәнеалғашқығарышкер Гагаринге қойылған ескерткіште 

қазақ ақыны О.Сүлейменовтің өлеңінің біржолы жазылыптұрғандығы адамзат үшін рух 

береді.  

Байқоңыр – қазақ жеріндегі ғарышалаңы, Қармақшы ауданының аумағында 

орналасқан. Іргесі 1955 жылықаланған.Байқоңыр ғарышалаңынан тұңғыш ғарыш ракетасы 

1957 жылы 4 қазанда сәтті ұшырылды.Байқоңыр әлемдегі ең ірі жер беті ғылыми ғарыш 

полигоны болып табылады.Байқоңырдан адамзат тарихында тұңғыш рет Гагарин Ю.А.  

ғарышқа аттанды. 1991 жылы 2 қазанда тұңғыш қазақ ғарышкері Т.Әубәкіров«Союз Т-13» 

ғарыш кемесімен Байқоңырдан ғарышқа көтерілді. Ресеймен бірлескен бағдарлама бойынша 

қазақ ғарышкері Т.Мұсабаев ғарышта 2 рет (1994, 1998 жылдары) болды. 

Байқоңыр кешенінен Қазақстан Республикасы аумағына жылына 30-35 мың тонна 

улы заттар таралады. Ракеталардан түскен қалдықтарҚарағанды, Павлодар және Шығыс 

Қазақстан облыстарына зиян келтірді. 

Қуатты ғарыш ұшу аппараттары ұшырылатын «Байқоңыр» ғарыш айлағына жақын 

орналасқан аймақтарда ауа райы күрт бұзылады.«Байқоңыр» ғарыш айлағы орналасқан 

аймақтың басты экологиялық мәселесі – Арал теңізінің экологиясы. Сондықтан, ғарыш 

айлағының жұмысы қоршаған ортаға қосымша кері әсерін тигізуде.«Байқоңыр» пайдалануға 

берілген  уақыттан бері 1300-ге жуық зымыран ұшырылған.Ақтоғай ауданы жерінің37 %-ы, 

Шет ауданы жерінің 39%-ы, Жаңаарқа ауданы жерінің 37 %-ы, Ұлытау ауданы жерінің 74 %-

ы «Протон» зымырантасығышының отыны гептилмен ластанған. 

Қарағанды облысының экологиясын зерттейтін  ғалым-экологтардың жүргізген 

жұмыстарының қорытындыларына қарағанда, космос корабльдері, космос зымырандары 

космос кеңістігіне ұшып кеткеннен кейін, жаз айларында 5-8 күн бойы күшті жел тұрып, 

қара боран соғатыны байқалады. Ал қыста зымырандар космосқа ұшып кеткеннен кейін 2-3 

күн бойы қарлы боран соғатыны белгілі болды. Мұндай құбылыстар, бұл аймақта бұрынғы 

кезде, космодром орнамай тұрған уақытта болмағанын жергілікті тұрғындар жіпке тізгендей 

етіп айтып береді. Осы көрсетілгендердің бәрі Қазақстан Республикасының экономикасына 

айрықша үлес қосады деп кейбір орыс зерттеушілері даурығады.  

Ал қауіпті жағдайларды алдын алу үшін мынадай шараларды орындау қажет: 

– қуатты зымырандардың ұшырылуын сирету; 

– егінді жинау және бау-бақшалардың гүлдеуі кезінде токсинді химиялық қосы-

лыстарды бөлетін зымырандарды ұшырмау; 

– токсинді зымыран жанармайларын сақтауда және тасымалдауда қауіпсіздік 

шараларын сақтау; 

– аймақтың суы, топырағы, өсімдіктеріне жан-жақты зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

– зымыран бөлшектері құлайтын аймақтардағы халықтың денсаулығын медициналық 

тексерулерден өткізу т.б. жұмыстар атқарылуы қажет. 

Адамзат баласы санаулы ғана жылдардың ішінде ғарыш кеңістігін игеруде үлкен 

жетістіктерге қол жеткізді. Ғарыш технологияларының ғылымға, техниканың дамуына игі 

ықпалын тигізіп отырғаны сөзсіз.  

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%3c049A%3e%C3%A0%C3%B0%C3%AC%C3%A0%3c049B%3e%C3%B8%C3%BB_%C3%A0%C3%B3%C3%A4%C3%A0%C3%AD%C3%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/1955
http://kk.wikipedia.org/wiki/1957
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Научный руководитель – Грешнов М.В., старший преподаватель 

 

ЧОУ ВО «Международный институт рынка», г. Самара 

 

Разработка сложного высоконагруженного интернет-приложения или интернет-

портала требует усилий множества разработчиков различного рода и способностей. Однако, 

проекты такого уровня можно пересчитать по пальцам, чаще всего возникает необходимость 

разработки типового решения с набором уникальных методов и процедур. В этом случае 

реализация кода на чистом языке (например, php, java или ruby) будет излишней и 

финансово-нецелесообразной. Таким образом, на смену «чистому программированию» 

приходит использование современных систем управления содержимым (CMS) и 

фреймворков. 

Если обратить внимание на современный рынок отечественной веб-разработки можно 

отметить большое количество порталов, реализованных на бесплатных платформах 

WordPress, Joomla или Drupal. Конечно, часть разработчиков используют многострадальный 

1C:Bitrix, но ввиду его высокой стоимости и абонентской платы, он подходит далеко не для 

каждой компании. Если разобрать статистику сайтов на составляющие, то можно заметить 

уверенный отрыв такой популярной системы как WordPress, на которой по самым скромных 

подсчетам делается около 70% сайтов всего мира.   

Для расширения базовых функций CMS Wordpress использует целую серию плагинов, 

который позволяют реализовать тот или иной функционал, требуемый в каждом конкретном 

случае. Однако, если говорить о потоковой разработки веб-порталов, то наиболее 

эффективным решением является приобретение лицензии многофункциональной темы-

фреймворка. По сути, такая тема представляет собой набор всевозможных библиотек 

(инструментов) для быстрой разработки повседневных (рутинных) задач. Чаще всего 

использует одну из распространенных архитектур приложения (к примеру MVC) для 

разделения проекта на логические сегменты (модули). Главная цель темы-фреймворка, 

предоставить разработчику удобную среду для проекта с большим и хорошо расширяемым 

функционалом. 

Любой фреймворк предлагает уже встроенные классы для: работы с базой данных, 

создания функциональных форм, валидации, логирования и др. Все эти классы можете легко 

использовать в любых проектах, при этом их подключение и использование будет 

максимально простым. Большим плюсом фреймворка является отличная поддержка 

расширений, которая позволяет подключать сторонние библиотеки и плагины, а также 

перечень стандартных папок, в которых размещаются необходимые части приложения 

(отдельная папка для тем, контроллеров, расширений, конфигурационных файлов). Если 

обратить внимание на популярный каталог Envato MarketPlace среди наиболее 

востребованных тем-фреймворков выделяются: the7, XTheme, Enfold, и Core. Пальму 

первенства, однако, уверенно держит Avada Fusion.  

Avada Fusion – это многофункциональная тема-фреймворк, написанная на языке PHP. 

Главным плюсом Avada Fusion является отличная поддержка ООП, скорость работы и, 

конечно же, техническая поддержка от разработчиков. Avada Fusion включает в себя 

большой набор библиотек, которые помогут в создании полноценного веб-портала 

отвечающего всем современным стандартам (интегрированное использованием Ajax, 

встроенная поддержка интернационализации приложения, простой инструмент работы с 

базой данных, адаптивность и кроссбраузерность).  
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ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы 

дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. 

Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану 

арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу 

– тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді. 

Тақырыптың мақсаты: ақпараттық – коммуникациялық технология электрондық 

есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, 

модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті құралдарды қолдануға, интернетте 

жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. 

Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын 

пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді. 

Ақпараттық – коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан – жақты білім 

алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын 

педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол. 

Тақырыптың өзектілігі: қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі 

әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның әлемдегі 

бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында «Білім беру 

реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік 

беретін аса маңызды құралдарының бірі» деп атап көрсетті. 

Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр –ақпараттандыру ғасыры» деп 

аталады. Қазақстан Республикасы да ғылыми – техникалық прогрестің негізгі белгісі – 

қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. 

Ғылым ғасырының табалдырығынан аттағалы тұрған қазіргі таңда компьютер өмірдің 

барлық саласына кеңінен енуде. 

Елбасы атап көрсеткендей «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен 

байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте – мөте қажет» - жас ұрпаққа 

білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісіне оңтайландыру мен тиімділігін 

арттырудың маңызы зор. 

Қазіргі уақытта «қоғамды ақпараттандыру», «білім беруді ақпараттандыру» деген сөз 

тіркестері біздің сөздік қорымызға еніп кетті. Олай болса, қоғамды ақпараттандыру дегеніміз 

не? Қоғамдық ақпараттандыру дегеніміз – ғылыми техникалық прогресс жетістіктерінің 

күнделікті тұрмысқа ауқымды енуінің нәтижесі, яғни адам өміріне іс - әрекеттің 

интеллектуалды түрлерінің жан – жақты әсер етуі мен ролінің жоғарылауына байланысты 

объективті процесс. 

XXI ғасыр – ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауаттылық 

қажет. Бүгінгі таңда мектеп пәндерін компьютер, интерактивті құралдардың көмегімен 

оқыту нәтижелерін зерттеудегі ғылыми проблемаларды шешу ең басты орын алады. Бұған 

себеп оқыту процесінде туындайтын компьютерлендірудің педагогикалық- психологиялық 

жаңа проблемалары әлі толық шешілмегені 

Қоғамды индустрияландыру кезеңінде білім беру жүйесі алдыңғы кезекте, 

маманданған сауатты тұтынушыларды дайындауға бағытталса, ал білім беруді 

ақпараттандыру жағдайында бұл мәселе білім берудің негізгі мақсатына ауысады 
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Жылдам дамып келе жатқан техника мен өнеркәсіп көп мөлшердегі энергияны қажет 

етеді. Электр энергиясы қолдануға аса ыңғайлы. Оны үлкен арақашықтыққа тасымалдауға 

энергияның басқа түріне:механикалық,жылу,химиялық,жарық энергияларына тиімді 

айналдыруға болады. Бірақ электростанциялардың қуаттылығының керемет өсуі және электр 

энергиясын өндіру көлемінің артуы ғалымдарға электр энергиясын өндірудің қазіргіге 

қарағанда үнемді және қолайлы тәсілдерін табу міндетін қойып отыр. 

Электр энергиясын алудағы аралық кезеңдердің неғұрлым аз болуы,оны өндіруге 

соншалық аз шығын шығуына негіз болады. Осыған орай, болашағы зор тәсілдердің бірі-

жылу энергиясын тікелей электр энергиясына айналдыру. Бұл әдіс магнитті-газды 

динамикалық (МГДГ), термо электірлі және термионды генераторларда жүзеге 

асырылса,химиялық тотығу үдерісінің электр энергиясына тікелей айналдыру жылу 

элементтерінің көмегімен жасалады. 

Магнитгазды динамикалық генератордың жұмысы заряталған бөлшектердің магнитті 

алаңда қозғалуына негізделген. Алдын-ала қыздырылғанан(2800k) күшті иондалған газ 

тұрақты магнитті алаң арқылы көлденең үрленеді. Лоренц күшінің әсерінен газдың оң және 

теріс иондары қарама-қарсы бағыттарға қозғалып,әртүрлі электродтарға жетедіде,оларға 

теріс мағынадағы электр зарядтарын береді. Одан өз кезегінде электр тогын береді. МГД-

генератордың болашағы зор,себебі ол жылу энергиясын тікелей,механикалық өңдеусіз-ақ, 

электр энергиясына айналдырады. Магнит газды динамикалық құрылғылар бутурбиналы 

электр өндіруші құрылғыларды ауыстыра алмайды.Олар тек қана жылу электранциялардың 

қуаттылығы мен үнемділігін арттыруға септігін тигізеді. Қазіргі уақытта жылу энергиясын 

тікелей электр энергиясына айналдырушы ретінде термоэлектр-генераторлар қолданылады. 

Бірақ олардың ПӘК-өте төмен,8-10%шамасында. Осы себепті термоэлектрогенераторлар, 

электр энергиясын өндіру үшін басқа құрылғылармен жабдықталған күйінде пайдаланылады. 

Термоэлектргенераторларда электр энергиясын алу кезінде,шығынның көбі ондағы 

қолданылатын жартылай өткізгіштердің жылуды жақсы өткізуіне байланысты болып отыр. 

Ол дегеніміз термоэлементте жылудың ыстық жағынан салқын жағына зиянды ағысы. 

Тікелей жұмыс істеуші жаңа жылу машиналарында-термионды генераторларда-жылу 

өткізгіштік себепті болатын шығын мәселесі шешілген. Термионды генератор жұмысы-жылу 

энергиясын тікелей электр энергиясына айналдырушы диодты-радиолампа(радиошырақ) 

идеясы негізінде құрылған. 

Қазіргі кезде ПӘК-і 15% құрайтын,ядролық отынмен жұмыс істейтін. Термионды 

генераторлар бар. Бұл да термоэлектрогенератор және магнитгаздыдинамикалық 

генераторлар сияқты,энергетикада “жалғыз’’қолданылмайды. 

300-2700K  температура аралығында жұмыс жасайтын комплекті электр құрылғысы 

мынадай сипатта болады. Алғашқы сатыда МГД-генератор оның шығу шегінен шығатын 

плазма термионды генераторға түседі. ТИГ анадынан алынатын жылу ТЭГ батареяларының 

ыстық жапсырмаларын ысытуға жұмсалса,батериялардың салқын жапсырмаларынан 

алынатын жылу бутурбина құрылғысының буын қыздыруға жұмсалады. Осындай 

құрылғылардың ПӘК-і,есептеулер бойынша 70%-ды құрайды. Бұл қазіргі заманғы жылу 

электростанцияларының орташа ПӘК-інен 2-есе жоғары. 
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РОБОТОТЕХНИКАНЫҢ ДАМУЫ 

 

Қалбаев К., Гатауова А., инженерлік-технологиялық факультетінің 2-курс студенттері  

Ғылыми жетекші - Кажиакпарова Ж.С., педагогика ғылымының кандидаты, доцент 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қарастырылып отырған тақырыптың өзектілігі: Қазақстан Республикасында 

өнеркәсіптің жеделдетіле индустрияландырылуы, жаңа технологиялардың қарқынды дамуы 

өскелең ұрпақты жоғарғы білікті техникалық сала мамандары ретінде даярлауды талап етеді. 

Осы талапқа сай тұру үшін робот құрастырудағы алдыңғы елдер қатарында тең тұруымыз 

керек. 

Тақырыптың мақсаты: Робот техникасы саласын кеңінен насихаттау. Осы ғылыми 

жетістіктің бар екенін елге жария ету. 

Робот (чех. robot, robota — еріксіз еңбек, rob — құл; чех жазушысы К. Чапек ойлап 

шығарған сөз, ол алғашқы ұғымында “жұмысқа шебер адам” мағынасында қолданылды) — 

антропоморфтық (адам тәрізді) әрекеттер, қимылдар жасайтын машина; адам жүрісі мен 

қимылын еліктететін автоматтандырылған кұрылғы. 

1464 ж.- Леонардо да Винчи 12 жасында адам тәрізді бірнеше қимыл жасауға 

мүмкіндігі бар гуманоид автоматының жобасын құрған болатын 

1833 ж.- Чарльз Бэббидж аналитикалық машинаны құрастырды. Бұл жобаға қатысқан 

Ада Ловелас ең бірінші компьютерлік программист болып есептеледі 

1921 ж. – Rossum’s Universal Robots (R.U.R.) – Россумның Әмбебап роботтары пайда 

болды. Бұл Карел Чапектың чех тіліндегі фантастика туындысы. 

Аталмыш туынды ағылшын тіліне «робот» ұғымын енгізді. 

1949 ж. Уильям Грей Уолтер «Тасбақа» деп аталатын алғашқы автономды роботын 

құрастырды. Роботтың түрі мен баяу қозғалуына байланысты оны «Тасбақа» деп атады 

Робототехника (робот және техника; ағылш. robotics — роботика) –

 роботтардың құрылысымен, жұмысы мен қолдануымен айналысатын, оған қоса олардың 

басқару, сезіну мен мәлімет өңдеумен айналысатын механикалық, электр және электронды 

инженерия мен компьютер ғылымдарының біріккен саласы. 

Робототехника роботтардан басқа автоматтандырылған техникалық жүйелер мен 

өндірістік үдерістердің ең жаңа техникалық жиынтықталуын әзірлеу мен қолдану жолдарын 

зерттейтін ғылым. 

Автоматтандырылған машиналар, басқа сөзбен айтқанда роботтар, адамдардың 

орнына қауіпті жерлерде, немесе зауыттағы құрастыру үдерістерінде жұмыс істей алады. 

Роботтар сыртқы келбеті бойынша, жүріс-тырысы мен танымы бойынша адамдарға өте ұқсас 

болуы әбден мүмкін. Қазіргі таңда ғалымдар гуманоид роботтарды барынша адамдарға ұқсас 

қылуға тырысып жатыр. 

Жақында біз Ұлыбритания робот хирург табысты бүйрек трансплантациялау операция 

жасалды қалай туралы айтып берді. Міне, тағы да Альбион үлкен жаңалық. Осы уақытта 

робот адам көз ішіндегі тікелей күрделі операцияны жүзеге асыру үшін алды. Операция сәтті 

өтті, және пациент қазірдің өзінде көз жанарынан айырылды қайтару үшін басталды. 

Британдық хирург Мұндай жетістіктер мұндай операцияларды болашақта көптеген 

адамдарға жаңа өмір бере алады, өйткені, өте перспективалы болып көрінетін. 

Операция Оксфорд университетінің кәсіби дәрігерлер өткізді. Процесінде олар аттас 

Нидерланды компаниясы, қашықтықтан басқарылатын робот медициналық Preceyes 

тартылды. Робот пайдалану қажеттілігі көз сияқты күрделі органның жағдайда 

қозғалыстардың адам дәлдігі, себебі, ол жеткілікті болар еді пайда болды. Үлкен құралдар 

немесе дұрыс қадам, бір қатені және науқас үшін орын жоқ елеулі қайтымсыз зақым алуға 

болады жоқ. 
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ADOBE PHOTOSHOP БАҒДАРЛАМАСЫНДА КОЛЛАЖ ЖАСАУ 

 

Сатыбалдиев Н.O., инженерлік-технологиялық факультетінің 1-курс студенті  

Ғылыми жетекшісі – Утешева Г.Ш., техникалық ғылымдарының магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қазіргі таңдағы ақпараттық нарықта алға қойған мақсаттарға қол жеткізу үшін жаңа 

технологияларды пайдалану қажет. Осы тұрғыда графикалық бағдарламалардың қолдану 

аясы да кеңінен таралып келеді. Компьютерлік графика әр түрлі жарнама агенттігінде, 

әсемдеуші бюрода, редакция және баспаханаларда қолданылады. Графика арқылы өте 

күрделі суреттерді құрайды, электронды құжаттарда қолданады, объектілердің моделі мен 

құрылысын зерттейді. Компьютерлік графика өте қарқынды дамып келе жатқан ғылыми 

индустрия. Сондықтан компьютерлік графикамен жұмыс жасауды кез - келген пайдаланушы 

білуі керек.  

Дербес компьютерді пайдаланушылардың қатарында компьютерлік графикамен 

айналысатындардың саны күн санап артып келеді. Қазіргі кез-келген мекемеде кей уақытта 

газеттер мен журналдарға жарнамаларға тапсырыс беру немесе жарнамалық парақшалар мен 

буклеттер басып шығару қажеттілігі туындайды. Олардың кейбіреулері осындай 

жұмыстарды арнайы дизайнерлік бюролар мен жарнамалық агенттіктерге  тапсырса, 

кейбіреулері қолда бар программалық құралдарын пайдаланып, өз күштерімен жасауға 

тырысады. Қазіргі танымал программалардың ешқайсысы компьютерлік графикасыз жұмыс 

істемейді. Бұл жобада Adobe Photoshope бағдарламасының дұрыс бағытта қолданылуы 

қарастырылып, оның тиімділігі мен мүмкіндіктеріне тереңінен талдау жасалынады. 

Adobe Photoshop бағдарламаcында кез келген тапсырманы орындауға арнайы құрал-

жабдықтары жәрдемдеседі. Осы құрал-жабдықтарды қолдану жолдарын, бейнелерге түрлі 

эффектілерді пайдалану жолдарын үйренеді. 

Жобаның негізгі мақсаты:  

Adobe Photoshop программасында жұмыс істей білу дағдыларын қалыптастыру; заман 

талабына сай  компьютерлік технологияның мүмкіндіктерін еркін пайдалана білуге үйрету. 

Adobe Photoshop программасы әр түрлі бейнелік және нүктелік графикалық 

жұмыстарға арналған программалардың бірі. Осы программамен жұмыс істейтін бейнелерге 

кітап және журнал иллюстрацияларын түрлі фотосуреттер, слайдтар, видео бейнелер, 

мультипликациялық графиканың кадрларын жатқызуға болады. Үлкен бейнелік 

мүмкіндіктері бар. Бұл осы әр түрлі саладағы мамандарға арналған көбіне бейнемен жұмыс 

істейтіндерге. Егер сіз суретші иллюстратор немесе мультипликатор болсаңыз онда сіз 

өзіңіздің ой қиялыңызға қарай экранда неше түрлі композициялар сала аласыз және оны 

сақтап, сканерлік бейне түрінде көптеген тәсілдермен трансформациясын істеуге болады. 

Коллаж — бірнеше фотоэлементтерді бір суретке біріктіріп қосу. Бұл сөз бізге  

француз тілінен келді, аударғанда «жабыстыру» деген мағынаны білдіреді.  Бағдарламада 

арнайы суреттерді өңдеу, оларға нәр беру, оларды сәндеу, көркемдеу, ескі суретті жаңарту, 

құжатқа түскен суреттерді монтаждау, арнайы жазу стильдерін қолдану, шақыру билетін 

жасау, арнайы тапсырыспен суреттерді көркемдеу, плакат, визит карточкаларын жасау, 

арнайы жарнамаларды суретпен сәндеп, көркемдеп, арнайы анимацияны қолдану тағы басқа 

көптеген мүмкіндіктерді қолдануға болады. 
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ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 

Умарова А.Ж., Игилманов А.А., инженерлік-технологиялық факультетінің  

2-курс студенттері 

Ғылыми жетекші - Кадирова Ж.К., аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Тақырыптың мақсаты: шығармашылықпен жұмыс істей отырып, заман талабына сай 

іскер, жан-жақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары дамыған ұлт тәрбиелеу. 

Тақырыптың өзектілігі: өмірде жаңа технологияларды қолдану арқылы адамдардың 

білім деңгейін арттыру. 

«Online-ticket», «QR-код» және «Аudio-гид» жүйелерінің таныстырылымы. 

ҚР Ұлттық музейінде енгізіліп өтті. Еліміздегі заманауи жаңа технологиямен 

жабдықталған бірегей мұражайды – Ұлттық музей деп айтуға енді толық негіз бар. Бұған 

дейін мұражайға келушілер экскурсия жүргізушілерге тәуелді еді. Бүгінгі таңда кез-келген 

азамат музейдегі аудио-гид қызметін пайдалана отырып, өз бетінше барлық экспонаттармен 

толық таныса алады. Аудиогид үш тілде, яғни қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде ақпарат 

береді. «Аudio-гид» құрылғысы. Тіл таңдау барысы Сондай-ақ, мұражайдың әр жәдігерінің 

тұсында QR-кодтар орналастырылды. Бұл кодтарды планшет, смартфон, айфон секілді 

гаджеттердегі арнайы бағдарламамен сканерлеп, экспонаттар туралы толық мағлұмат алуға 

болады. Таңдаған үш тілдің (қазақ, ағылшын және орыс) бірінде жәдігер туралы ақпарат 

мобильдік құрылғының экранына шығады.   

iPhone 7 смартфонының жады 256 Гб және 3100 мАч қуат көзімен жабдықталатынын 

жазады. Жаңа мобильді құрылғының қуаты iPhone 6 Plus-ке қарағанда жұқалау болады. 

iPhone 7 смартфонының  басты ерекшелігі – қосымша бағдарламаларының мүмкіндігі 

жоғары екендігінде. Сонымен қатар iPhone 7 смартфонының корпусы жұқа болып жасалмақ. 

Бұған дейін атап өткеніміздей телефондағы қуат көзі де жұқа болады. Өнім 10 ядролы A10 

процессорымен жабдықталады деп күтілуде. iPhone 7 смартфонының үш түрлі нұсқасы 

шығарылады. Айта кетсек, 4,7 дюймді iPhone 7, 5,5 дюймді iPhone 7 Plus және 4 дюймді 

iPhone 7c ресми таныстырылуы мүмкін. Соңғы модельдің экраны кішкене, техникалық 

мүмкіндігі төмен (A9 процессор, 3D Touch функциясымен қамтылмайды) болғандықтан, 

бағасы да арзан болады деп күтілуде. 

Ыстамбұл Университетінің қызметкерлері күн сәулесінен алынған қуат есебінен 

жүретін ел тарихындағы алғашқы көлікті таныстырды деп хабарлады  Aruna көлігін мұндағы 

жас инженерлер мен студенттер жасап шығарған. Олар оны Түркияның көлік шығару 

саласына көмектесу мақсатында ойлап тапқан. Бұл үшін өнертапқыштар Sitroen көлігін 

бұзып, баламалы қуат көзімен жүретін темір тұлпарды құрастырған.  

1991 жылы Wi - Fi - ды В. Хейздер Нидерландыда ойлап тапты. Бұл сауда - саттық 

салаларын қамту үшін әзірледі. Wi - Fi өзінің жылдам таралуының арқасында әуежайларға, 

кеңселерге, мемлекеттік орындарға, кафе - барларға және қонақ үйлерге тез енді. Бұл 

құрылғы төмен жиіліктегі 2, 4 Гц - ке толқынды шығарады. 

Электронды кітап (құрылғы). 

Электронды кітап (сандық кітап; ағылш. digitalbook, ауыз екі тілінде «оқығыш», 

«ридер», «ебук»; ағылш. e-book reader) — электронды нұсқада ұсынылған (мысалы 

электронды кітап) ұсынылған мәтіндік ақпаратты тамашалау мүмкіндігін беретін 

мамандандырылған ықшам планшетті құрылғылардың топтық-жинақы атауы. Бұдан басқа, 

әлдеқайда кең мағынасындағы «электронды нұсқадағы кітап оқығыш құрылғысы» деген 

анықтамасы бар, бірақ бұл анықтама бірқатар құрылғы түріне — ұялы телефоннан бастап 

дербес компьютерге дейін сай келеді. 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_(%D2%9B%D2%B1%D0%B6%D0%B0%D1%82)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_(%D2%9B%D2%B1%D0%B6%D0%B0%D1%82)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%82%D1%96%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8B_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8B_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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Задачи моделирования являются неотъемлемой частью исследования и 

проектирования систем и сетей связи, а визуализация – один из важнейших этапов этих 

процессов, позволяющий представить структуру моделируемой системы в виде, удобном для 

восприятия человеком. 

Тенденции, обуславливающие развитие инфокоммуникационного пространства, 

безусловно, отражаются на процессах, сопряженных с его моделированием и визуализацией. 

Одной из тенденций развития сетей связи является увеличение их размеров, 

обусловленное увеличением числа пользователей, организацией межмашинного 

взаимодействия, увеличением объемов трафика. Соответственно растет объем оборудования, 

используемого для построения современных сетей: увеличение числа конечных узлов и 

связей между сегментами сети, рост числа сетевого оборудования (маршрутизаторы, 

коммутаторы, концентраторы и пр.). Именно это обуславливает сложности в восприятии 

структуры системы при моделировании. 

Существует множество различных алгоритмов для размещения на плоскости вершин 

графа. Это связано с большим количеством различных видов графов, таких как деревья, 

полные графы, планарные графы (такие графы, которые могут быть построены без 

пересечений ребер) и пр. Соответственно, различные алгоритмы специализированы для 

визуализации различных видов графов и могут накладывать свои ограничения на 

расположение вершин: вершины могут располагаться только в узлах сети, или могут быть 

сконцентрированы в каких-либо областях, на окружности, на параллельных прямых. Ребра 

могут быть представлены как прямые, кривые, ортогональные линии. Также выделяются 

различные алгоритмы для построения больших и малых графов. Алгоритмы для построения 

больших графов будут неэффективны при построении малых, а алгоритмы для построения 

малых графов будут генерировать неудачные изображения, или же вовсе не смогут 

разложить на плоскости вершины большого графа. Также следует учесть, что приемы, 

предназначенные для улучшения читаемости изображений больших графов, будут 

бессмысленны для малых графов. Поскольку сеть не всегда имеет классическую топологию 

(звезда, кольцо, и пр.), необходимо выбирать алгоритм размещения общего графа, то есть 

алгоритм, не зависящий от вида графа, одинаково успешно располагающий различные 

структуры. Выбирая алгоритм для визуализации, следует точно определить свойства 

визуализируемого объекта и критерии оценки генерируемых алгоритмом изображений. Для 

решения исследуемой задачи за основной критерий уместно принять удобство в восприятии 

полученного изображения человеком, но очевидно, что алгоритмы для визуализации не 

могут определяться таким абстрактным критерием. 

Для успешной визуализации моделируемой сети связи необходимо выбрать алгоритм, 

который в максимальной степени будет соответствовать предъявляемым требованиям, с 

учетом выбранных критериев. Вопросам анализа качества подобных алгоритмов и 

посвящена данная работа.  
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В современных условиях эффективное функционирование инновационных 

предприятий, университетов, научно-исследовательских институтов и лабораторий 

невозможно без наличия специализированной киберсреды, образующей единое 

информационное научно-производственное пространство. Существующие корпоративные 

информационные системы университетов, институтов и центров научной информации 

являются замкнутыми и не образуют единого информационного пространства. 

Информационная «раздробленность» отрицательно сказывается на прозрачности 

направлений научных исследований, проводимых отдельными группами ученых, и массиве 

наличных интеллектуальных и материальных ресурсов, что ведет к снижению 

эффективности координации деятельности и процессов формирования творческих 

коллективов.   

Вследствие отсутствия общедоступных информационных систем, автоматизирующих 

типовые рутинные операции, преподаватели вузов и научные сотрудники вынуждены 

значительную часть времени тратить на выполнение низкоквалифицированной работы, 

заключающейся в заполнении всевозможных бланков и подготовке отчетов, что 

представляется неприемлемым в век информационных технологий. Единое научно- деловое 

пространство необходимо для осуществления поддержки интеграционных процессов в 

науке, образовании и бизнесе.  

В развитых странах интенсивно проводятся исследования в области технологий 

постиндустриального общества, среди которых особый интерес представляет комплекс 

программ Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам 

США (DARPA). Целью комплекса программ DARPA является повышение уровня 

обороноспособности США и стран NATO, путем создания и внедрения новейших 

технологий. Анализ программ Агентства по перспективным оборонным научно-

исследовательским разработкам США показывает их нацеленность на создание новой 

супертехнологичной многоцелевой техногенной среды для решения задач обеспечения 

национальной безопасности. Ключевыми особенностями такой среды являются: 

системность, гибкость, адаптивность, ориентированность на систему моделей разных типов, 

автономность, модульность, интеллектуальность, распределенность. В рамках данных 

программ последовательно развиваются наиболее перспективные идеи и концепции 

последних десятилетий, на основе которых создаются и внедряются новейшие технологии. 

Несмотря на военную тематику, большая часть наработок может и будет использована в 

гражданских целях. 

Одним из основных назначений многоцелевой техногенной среды является 

инфокоммуникационное обеспечение виртуальных предприятий, удельный вес которых 

будет возрастать в процессе становления и развития постиндустриального общества. 

Технология виртуальных предприятий позволяет на контрактной основе динамически 

создавать временные организационные структуры под решение конкретных задач. Данная 

технология может применяться и в управлении традиционными предприятиями, путем 

замены контракта производственным заданием 

Данная работа имеет своей целью рассмотреть существующие технологии и – как 

наиболее важный аспект – перспективы их развития и применения на базе 

диверсифицированного ряда предприятий. 
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В работе представлены материалы, касающиеся актуальных вопросов создания, 

проектирования и применения систем технического зрения. Данные системы в силу высокой 

технологической диверсификации востребованы в различных областях науки и техники.  

Бурное развитие техногенного общества обусловило потребность в развитии систем, 

способных распознавать и анализировать визуальную информацию. Данная задача долгое 

время считалась доступной лишь человеку, однако рост вычислительных мощностей 

позволил реализовать алгоритмы, способные эффективно анализировать поступающую от 

средств технического зрения информацию.  

В настоящее время подобного рода системы активно используются даже в обыденной 

жизни: прикладные программные пакеты, распознающие текст, фотоаппараты, системы 

контроля дорожного трафика, промышленные роботы, космические зонды – все эти весьма 

знакомые обывателю примеры так или иначе обязаны своим существованием развитию 

компьютерного зрения.  

К основным техническим направлениям, использующим компьютерное зрение, 

относятся: 

- распознавание текста; 

- распознавание образов; 

- автоматизированное управление транспортными средствами; 

- робототехника (например, разработки фирмы «Boston Dynamics»); 

- системы контроля уровня доступа; 

- военные технологии (БПЛА «Predator», «Пчела», умное оружие, реализующее 

принцип «пустил - забыл» и т.д.); 

- космические технологии (автоматические межпланетные зонды: «Кьюриосити», 

«Феникс», «Марс - Пасфайндер» и т.д.). 

Развитие технологий машинного зрения всецело упирается в сложность алгоритмов 

обработки визуальной информации. Это обстоятельство неизбежно приводит разработчиков 

подобных систем к выводу о необходимости создания и совершенствования машин, 

способных реализовать концепцию, получившую название «искусственного интеллекта».  В 

рамках данной концепции вычислительная машина является не просто детерминированным 

автоматом, работающим по жёстко заданным правилам, а системой, способной 

самостоятельно принимать решения, учиться на собственном опыте, извлекать полезную 

информацию методом проб и ошибок. В результате складывается ситуация, требующая 

объединения усилий специалистов, работающих как в области машинного зрения, так и в 

области искусственного интеллекта. Подобный синтетический подход обусловит успех в 

обеих областях научно-технического знания, и, весьма вероятно, приведёт к революции в 

смежных областях.          

Данная работа имеет своей целью рассмотреть существующие технологии и – как 

наиболее важный аспект – перспективы их развития и применения в различных научно-

технических областях.              
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По данным Департамента здравоохранения, в 2014 году в США разрыв аорты или 

расслоение ее стенки явились причиной смерти более чем в 8000 случаев. В Российской 

Федерации, учитывая разницу в населении США и России, эта цифра будет варьироваться в 

интервале 3000-5000 человек. Проблема заключается в том, что диагностирование 

упомянутого выше заболевания возможно, но в России и за рубежом отсутствуют 

эффективные методология и практика диагностирования начальной стадии недуга. 

Существует ряд предикторов, обнаружение которых позволяет предупредить 

внезапную смерть больного. Сложность заключается в том, что алгоритмов диагностики этих 

предикторов нет. В статье объединены все имеющиеся данные в этой области, и на основе 

разработок сотрудников кафедры факультетской хирургии СамГМУ создан уникальный 

программный продукт. Он предназначен для использования не только в специализированных 

кардиохирургических отделениях, но и в обычных городских, районных больницах и 

поликлиниках. С помощью него обычная трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ), 

которая выполняется в любом медицинском учреждении, позволяет диагностировать 

изменения в аорте на самых ранних этапах, проследить динамику этих изменений, 

предупредить летальный исход. 

Алгоритм программного продукта составлен таким образом, что пропустить какие-либо 

изменения в восходящей аорте становится практически невозможным. В виду того, что ЭхоКГ 

выполняется повсеместно, масштаб реализуемого метода будет дополнен внушительными по 

объему охвата исследования процентными показателями. 

Инструментарий программы. Для разработки логической составляющей программы в 

качестве основного языка программирования был выбран язык Java, поскольку он позволяет 

«подружить» программу с практически любым стационарным компьютером, находящимся в 

эксплуатации государственных учреждений. Для создания графического интерфейса 

использовались встроенные библиотеки Swing, которые содержат основные элементы для 

создания более «дружелюбной» и понятной среды пользования программой. Создание, 

модификация и управление историями болезней пациентов в произвольной реляционной базе 

данных основано на языке программирования SQL.  

Заключение. Таким образом, мы имеем программный продукт, который носит 

локальный характер применимости, но не имеет аналогов в своем роде. На данный момент 

продукт находится на этапе тестирования путем сопоставления данных существующих 

историй болезней с расчётами программы, уже показывая достойные результаты. Основная 

задача разработки – предупреждение заболеваний на основе результатов простого и 

доступного в каждом лечебно – профилактическом учреждении исследования - 

эхокардиографии. В перспективе предполагается разработка дополнительного раздела, 

связанного с построением графической модели восходящей аорты. 
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СЕКЦИЯ 4. ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ  

СЕКЦИЯ 4. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУ 

 

Адиет C.Т., педагогикалық факультетінің  4 курс студенті 

Ғылыми жетекші –Султангалиева А.И., педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Педагогикалық технологияны қолдану негізінде келешек ұрпақтың еркін дамуына, 

жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау қазіргі  таңдағы 

әрбір педагогтың міндеті. Қоғамдағы қазіргі даму кезеңінде мектепке дейінгі мекемелердегі 

білім беру жүйесінде оқыту, тәрбие беру үрдісін технологияландыру - басты мәселенің бірі. 

Осыған орай мектепке дейінгі мекемелердің тәжірибесіне оқыту мен тәрбиелеудің әр түрлі 

технологиялары жасалып енгізілуде. 

Әрине мұндайда педагогикалық технологияға анықтама берген ғалымдардың бірін атап 

өтсек те болады. Олар: В.П.Беспалько, В.М.Монахов, В.М.Кларин, П.И.Третьчков, 

И.П.Сенновский, Г.А.Монахова, М.А.Чошанов т.б. өз еңбектерінде қарастырып өткен.  

          Қазіргі педагогикадағы инновация - білім беру, тәрбиелеу жұмысына жаңалықты 

енгізу, яғни жаңа әдіс-тәсілдерді амалдарды, құралдарды, жаңа тұжырымдарды жасап, 

оларды қолдану ретінде анықталады. Инновация құрал мен процесс ретінде қандай да бір 

жаңалық ендіру жұмыстарын көздейді. Мысалға алатын болсақ, бала тұлғасы 

жалпыадамзаттық құндылық ретінде қарастырылатын, ізгілікті педагогика теориясында 

«жеке бағытталған оқыту», «жеке бағытталған тәрбие», «жеке көзқарас» сияқты түсініктер 

бар. Жеке бағытталған педагогика балалардың жеке тәжірибе жинақтап, олардың жеке 

қызығушылықтары мен қажеттіліктері іске асырылатындай оқыту ортасын жасайды. Жеке 

бағытталған технологиялар:  

- топтық оқыту технологиясы;  

- Ш.А.Амонашвилидің ізгілік- жеке технологиясы;  

- Интерактивті оқыту;  

- Ойын технологиялары;  

- М.Монтессори технологиясы;  

- Дамыта оқыту технологиясы;  

- Мәселелік оқыту технологиясы;  

- ТРИЗ шығармашылық технологиялары бүгінгі мектепке дейінгі мекемелер үшін өте тиімді 

болмақ. Сонымен қатар, мектепке дейінгі мекемелерде инновациялық білім беру құралдарын 

қолданудың да маңызы зор. Инновациялық білім беру құралдарына: аудио, видео, құралдар, 

компьютер, интерактивті тақта, интернет, мультимедиялық құрал, электрондық оқулықтар, 

мен оқу әдістемелік кешендер, инновациялық ақпараттық банк, инновациялық сайт және 

тағы басқалары жатады.  

             Педагогикалық технологиялар мен инновациялық құралдар балабақшада  балалардың 

жас ерекшеліктерін ескеріп, әр сатыға балалардың қабылдау мүмкіндіктеріне сай 

пайдалануға болады. Мектепке дейінгі балалардың есте сақтау қабілеті әлсіз, қабылдау 

процестері тұрақсыз келеді. Сондықтан олар затты қолмен ұстап, көзімен көргенді ұнатады. 

Осыған сәйкес, мектепке дейінгі балалардың оқу іс-әрекеттеріне көрнекілік, ойын 

технологиясын кеңінен қолданған жөн. 

            Жаңа технологиялларды қодану - тәрбиеші қазіргі заманға сай өзгеріп отыратын 

әлемде өмір сүруге дайын, денісаулығын сақтай алатын, білімі мен машықтарын көрсете 

алатын, шығармашылығы кең, ақыл-ой өрісі дамыған, өз ойын сауатты жеткізе алатын, 

бәсекеге жарамды  тұлғаны өсіруге жетелейді. 



69 

БАЛАБАҚШАДАҒЫ ӨТТШТ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

Байжанова Н.А., педагогикалық факультетінің  3 курс студенті 

Ғылыми жетекші - Ахметов М. Г., педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Мектепке дейінгі шақ адамзат өміріндегі ең шешуші кезең болып келеді. Өйткені осы 

кезеңде баланың бойындағы табиғи бар дарындылығы жан-жақты дами бастайды. 

Сондықтан да осы шақтағы баламен анағұрлым жан-жақты дамытушылық әрекеттер жүйелі 

жүргізілсе, соншалықты жұмыс нәтижелі болады. Міне, осыған сәйкес жеке тұлғаны 

дамытуда «Тапқырлық тапсырмаларды шешу теориясы» технологиясын қолданудың 

маңыздылығы зор. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту формасын, әдістерін, 

технологияларын таңдауда көп нұсқалық қағидасы бекітілген, бұл білім мекемелірінің 

мұғалімдеріне,педагогтарына өзіне оңтайлы нұсқаны қолдануға,педагогикалық процесті кез-

келген үлгімен, тіпті авторлық үлгімен құруға мүмкіндік береді. Осыған сәйкес және 

оқытудың тиімділігін арттыру мақсатында жаңа білім парадигмасына сүйене отырып, 

Генрих Саулович Альтшуллер жасаған ӨТТШТ (ТРИЗ) технологиясы. ӨТТШТ-ның ұраны 

«Барлығын айтуға болады» 1946 жылы Г.С Альтшуллер шығармашылық әдіснама бойынша 

жұмысын бастады. ӨТТШТ атауы кейінірек 70 жылы пайда болады. ӨТТШТ технологиясын  

Г.С.Альтшулер ойлап тапқан. Шығармашылық тапсырмаларды орындау теориясы адамның 

шығармашылық мүмкіндіктерін дамытудың жаңа әдістемесі үшін негіз болып табылады. 

Шығармашылық мүмкіндіктердің көріне бастауының себебі - балалық кездегі елестету 

деңгейінің жоғарлығымен, балалардың ойлауын танымдық бағытының дамуымен 

түсіндіріледі. 

Бала тілін дамытуда ӨТТШТ технологиясын қолдану арқылы балалардың түсінігін 

кеңейтіп, сөздік қорын молайтып, ұғымын байыту мен қатар ойлау белсенділігін арттыру, 

тілдерін ширатып, өз бетімен жұмыс жүргізуін дамыту мен сөз таптарын меңгертуі мен өз 

ойын еркін жеткізеді. Сондай-ақ, балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда 

ӨТТШТ технологиясын қолдану арқылы байланыстыра сөйлеуге, сөздік қорын молайтуды 

дамыту. 

ӨТТШТ технологиясының мақсаты – ойындар мен тапсырмаларды пайдалана 

отырып, ұжымдық әрекет, яғни қарым-қатынас жасай білуге үйрету, дағдыландыру. ӨТТШТ 

технологиясы балаға шығармашылық тапсырмаларды орындауды үйретеді және оның 

бойында шығармашылық қажеттілікті дамытып, оның қызығушылығына сүйене отырып, 

шығармашылыққа жүйелі түрде жетелеуге мүмкіндік береді. 

Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған әдіс-тәсілдер төмендегідей: 

• Жүйелік жақындау 

Бір-бірімен тығыз байланыста болатын бөлімдерден құралған жүйені біртұтас ретінде түсінік 

беру, объектінің осы шақтағы, өткен шақтағы және келер шақтағы жағдайын бөліп ала 

отырып, уақыт және кеңістік туралы ұғым беру. 

• Каталог әдісі 

Балаларды кез-келген таңдалған сөздің белгілерді екінші бір кез-келген басқа кітаптан алған 

сөзге ауыстыруға үйрету. 

• Қарама-қайшылықты шешу әдісі – ұсынылған заттар мен құбылыстарды әр қырынан қарау; 

• Сиқырлы объектілер әдісі – балаға  таныс объектінің сипаттарын екініші бір объектіге 

таңып айту, қолдану; 

• Салыстыру әдісі – заттар мен объектілердің ұқсастық, ерекшеліктерін анықтау. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Буздакова А.А., студент 4 курса педагогического факультета 

Научный руководитель - Курмангалиева Ж.К., ст.преподаватель, магистр психологи 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

В даной статье рассматриваются социальные и педагогические аспекты детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: социализация, дети, ограниченные возможности, образовательные 

учреждения. 

Ограниченные возможности здоровья на практике с понятием «инвалидность». 

Проблема инвалидности в своем развитии прошла сложный путь от физического 

уничтожения « неполноценных» членов общества до интеграции лиц с физическими 

дефектами, патофизиологическими синдромами, психосоциальными нарушениями в 

общество, создания для них безбарьерной среды. Иными словами, инвалидность касается не 

только одного человека или группы людей, а всего общества в целом. 

Особо выделяется  проблема детской инвалидности. Детей с ОВЗ считают 

нетипичными, потому что они развиваются и ведут себя не так как другие дети . О них 

врачи, педагоги, социальные работники говорят: «аномальный», «больной», « с 

отклонениями в развитии», «с особыми образовательными потребностями. Однако, чтобы 

выявит особенности таких детей и специфику работы с ними, необходимо прежде всего 

разъяснить, что включает в себя понятия «инвалид» «инвалидность», «социализация». 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в нарушении 

его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и 

взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных 

ценностей, а иногда и элементарного образования. 

Проблема социализации ребенка с ОВЗ напрямую зависит от целенаправленной 

поддержки детей, раскрытия их потенциала в различных формах жизнедеятельности. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья заключается в 

интеграции таких детей в общество, чтобы они могли приобрести и усвоить определённые 

ценности и общепринятые нормы поведения необходимые для жизни в обществе. 

Одним из условий успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья является подготовка их к самостоятельной жизни, поддержка и оказание им 

помощи при вступлении во «взрослую жизнь», для чего, прежде всего необходимо создать 

педагогические условия в семье и образовательных организациях для социальной адаптации 

детей. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья достигается путём 

проведения социально-педагогической реабилитации и подготовки детей, родителей, 

педагогов к принятию детей с особенностями в развитии. 

Таким образом,  проблема социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

 здоровья связана с  социально-психологическими и психолого-педагогическими факторами. 

Несомненно, социально-педагогическая сущность развития социального потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья напрямую зависит от целенаправленной 

педагогической поддержки  детей, раскрытия их потенциала в различных формах 

жизнедеятельности. 
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ТОПТЫҚ ОҚУ ЖҰМЫСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ  СТУДЕНТТЕРДІҢ 

ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУДАҒЫ ҚАҒИДАТТАРЫ МЕН 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

 

Джармухамбетова Г.З., педагогикалық факультетінің 1 курс магистранты 

Ғылыми жетекші - Иргалиев А.С., педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Оқу-танымдық іс-әрекеттің әртүрлі формаларының қосылуы студенттердің  оқу 

процесі субъектілеріне, яғни «алдарына қойылған мақсаттарға қол жеткізіп қана қоймай, 

сонымен қатар өз беттерімен алдарына мақсат қойып, оған жету үшін өз әрекетін 

ұйымдастыра алатын қатысушыларына» айналуына септігін тигізеді. Сондықтан, біздің 

ойымызша, білім беру үрдісіндегі әлеуметтік құзыреттілікті дамытудың тиімді жолдарының 

бірі топтық оқу жұмысы болып табылады.  

Көптеген зерттеулерге сәйкес (М.Д. Виноградова, В.В.  Гузеев, В.К. Дьяченко, Е.В. 

Коротаева, Х.Й. Лийметс, И.Б. Первин, Е.С.  Полат, А.В. Петровский, А.Ю. Уваров, Г.А. 

Цукерман, Г. Гудьонс, Г.Д.  Данн, Т. Дигитц, А. Ленцен, Э. Майер, Х.С. Розенбуш, Г. 

Херманн, И.  Швердфегер) оқудағы ынтымақтастық тұлғаны психологиялық тұрғыдан 

дамытуда жетекші рөл атқарады. Оқудағы ынтымақтастықтың әртүрлі формаларының 

арасында құрбылармен жүргізілетін топтық жұмыс оқытушының ғана емес, сонымен қатар 

студенттердің оқу мотивациясы, белсенділігі, олардың қарым-қатынастары мен ара 

қатынастарының алуан түрлілігі мен кең ауқымдылығы тұрғысынан ерекше орынға ие екені 

белгілі.  

С.А. Багрецов ұсынғандай, «шағын топ деп саны жағынан аз (20-30 адамнан тұратын), 

құрамы - әлеуметтік, мүшелері бір-бірімен жеке беттесіп, мақсаттары мен ұстанымдары 

ортақ жиылымды айтамыз» А.Ф. Никитинаның есептеуінше, «шағын топ - бұл мүшелері 

үнемі жеке беттесіп отыратын, өзара әрекеттесуге негізделген, «Біз» деп нық сеніммен айта 

алатын, басқаларын «Олар топтың мүшелері» деп айта алатындай бірлестік. Мұндай 

бірлестіктерде әдетте бірлескен іс-әрекеттің мақсаты нақты айқындалып, әрқайсысы өзінің 

әлеуметтік рөлін орындайды, топтың өзінің жетекшісі болады» Э. Асптың тұжырымынша, 

«Топ бір-бірімен өзара әрекеттесетін, араларында ортақ әрекеттерді орындау нәтижесінде 

бірігушілік, байланысушылық, пайда болатын адамдардан құралатын жүйе» болып 

табылады. 

Оқу топтарын ұйымдастырумен айналысатын зерттеушілер оларда жүретін білім беру 

үрдісінің тиімділігіне қарай олардың жіктемесін ұсынды.  

Псевдотоптар - амалсыздан бірге жұмыс жасауға мәжбүр, алайда бірігуге ешқандай 

ниеттері жоқ студенттердің бірлестігі. Олар бір-бірімен кездескенімен, бірге жұмыс жасауға, 

бір-біріне көмектесуге ұмтылмайды. Олардың әрекеттері үйлестіріледі.  

Дәстүрлі (әдеттегі) оқу топтарын бірге жұмыс жасау туралы тапсырма алғандарымен, 

топ құрудың қажеттілігін жете түсінбеген студенттер құрайды. Өзара әрекеттесу деңгейі 

төмен, топ мүшелері тапсырманы нақтылау кезеңінде ақпарат алмасып, соңынан жекелей 

жұмыс жасайды.  Әрқайсысының жетістіктері жеке бағаланады, оларда ұжымдық бағалау 

қалыптаспаған. Оқытушы бірлескен жұмыстың тиімділігін талдауға дұрыс көңіл бөлмейді. 

Тиімді топтар өздерінің қатысушыларының бірге жұмыс жасау туралы тапсырманы 

алып қоймай, сонымен қатар қажеттілікті жете түсінуімен ерекшеленеді. Олар бір-бірімен 

өзара әрекеттесуге белсене кіріседі. Олардың жұмысы қосымша мотивациялық факторды 

түзетін ортақ мақсатқа бағдарланған. Ортақ мақсатқа жету қажеттілігі оларды бір-біріне 

көмек көрсетуге, бір-бірін қуаттауға ұмтылдырады. Топтың жұмысы практикалық 

нәтижемен аяқталып, оның сапасын топ талдайды. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДАҒЫ  «ТӘЙ – ТӘЙ» 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

Жәнібекова М. , педагогикалық факультетінің  3-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі –Ахметов М.Ғ., педагогика ғылымдарының докторы, доцент 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

     ҚР білім беруді дамытудың стратегияның міндеттерін жүзеге асыру жүйеге үлкен 

өзгерістер енгізіп, барлық деңгейлері үшін «Білім туралы» Заңды қабылдауға ықпал етеді. 

    «Тәй-тәй» технологиясы баланың соны қабілеттерін ашу, отбасының балабақша 

қызметіне қатысу мүмкіндігін береді, мәдени құндылықтарды ашып, оларды табысты 

дамытуға көмектеседі. 

     Қазіргі таңда Қазақстандағы білім беру жүйесі демоктратиялық бағытта 

жаңартылуда. Білім беру жүйесіне демократилық мазмұн  мен демократиялық  оқыту 

әдістерін енгізу жоспарланып отыр. Білім берудегі демократиялық мазмұнын демократиялық 

оқыту әдістерін енгізу жоспарланып отыр. Білім берудегі демократия балаларға  өз 

құзырлылығын сезіну  мүмкіндігін береді.  

     «Тәй-тәй» бағдарламасының ерекшелігінің бірі – педагогтардің ата-аналармен тығыз 

қарым-қатынаста жұмыс істеуі. Ата-аналар әр салада жұмыс істеуіне байланысты, оларға 

педагогикалық көмек көрсету қажет. Ең қолайлысы ата-аналардың көңілін жандандыратын 

жыылы көңіл көрсетіп, ашық әңгімеге тарту үшін педагог ерекше жағдай жасайды. Ата-

аналарды  бағдарламамен  таныстырып, орталықтарды көрсетіп, жұмыс істеуге шақырып 

отырамыз. Ата-аналарға да қызықты, бізге көмектері тиеді. 

     Технологиялардың идеясы: Э.Эриксон, Ж.Пиаже, М.Монтессори теорияларына 

негізделген үздік әдістемелерді  жиынтығы  болып табылатындықтан  әлемде  аналогы жоқ 

соны әдістемені қолдану арқылы білім берудегі гуманизациялау және демократияландыру 

үрдістерін қолдау жіне дамуы қажет 

      Бұл технологияның негізгі ерекшеліктері – орталықтарға бөлініп, шағын топпен 

жұмыс атқару болады. Яғни, балалардың бірін-бірі сыйлауға, бір-бірінің сөзін тыңдауға, 

ынтымақта болуға дағдыландырады. Кіріктірілген сабақтар мен оқыту барысында балалар 

зерттеу  жұмыстарын жүргізуу үйренеді. Топтың ішінде өнер, кітап, ғылым, жұмыс 

жүргізіледі 

   Отбасы және балабақшада  мектепке дейінгі бала өмірінде  ең құнды әлеуметтік 

институты болып табылады. Тек қана  балабақшада және отбасында балалар қоршаған орта 

туралы мәліметтер алады, өздерінің шығармашылық  қабілеттерін дамытады, 

сүйіспеншілікке қасындағы  жолдастарына көмектесуге үйренеді. Сондықтан да отбасы  

тығыз байланысты. Сондықтан да ата – аналар отбасындағы педагогтар  қызметін, ал 

тәрбиешілер балабақшадағы ата – ананың рөлін атқаруы қажет. «Тәй-тәй» бағдарламасы осы 

күрделі мәселені кеңінен қарастырады. Менің жұмысымның мазмұны осы мәселеге тікелей 

байланысты   

«Тәй-тәй» технологиясы арқылы ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде   балаға өз 

бетімен жұмыстануға жағдай туғызады. Балалар да өздерінің мүмкіндіктері мен 

қызығушылықтарына сай жұмыс түрін  таңдау арқылы жекешелендіруді жүзеге асырады. 

Қызықты, әрі икемделген жұмыс түрлерін (тапсырмаларды) жоспарлап, әр баланың қалай 

орындағанын немесе ойнағанын бақылай отырып, тәрбиеші материалдар мен тапсырмаларды 

ауыстыруы, не жеке балаға бейімдеп өзгертуі мүмкін. Әр баламен жеке жұмыс жасау үшін 

топтық жұмыстарды шағын топтарда өткізу тиімді. Осындай көзқараспен оқыту баланың өз 

деңгейінде өсуі мен дамуына игі әсер етеді.   Орта қауіпсіз, жайлы, қолайлы, орта көп 

қызметті, вариативті іс-әрекет өзгеруіне байланысты өзгере алатын алғашқы дүниетанымдық 

мағлұмат бере алатын орта болуы тиіс. 
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АРНАЙЫ ТҮЗЕТУ ТОП ЖАҒДАЙЫНДА ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРМЕН АРТ-ТЕРАПИЯНЫ ҚОЛДАНУ 

 

Жумагереева А.Ж., педагогика факультетінің 1 курс магистранты 

Ғылыми жетекші - Иргалиев А.С., педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Мектепке дейінгі білім беру мекемесіне бару Қазақстан Республикасындағы көптеген 

отбасылар үшін өзекті мәселе болып саналады. Бір жағынан, «Балапан» республикалық 

бағдарламасының аясында жаңа мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің көптеп 

ашылуына қарамастан, бала бақшаларындағы орынның жетіспеуі әлі де болса байқалады. 

Сондықтан мектеп жасына дейінгі балалардың бір бөлігі бала бақшасына барып үлгерместен, 

бастауыш мектеп партасынан бір шығады. Бұл санаттағы балалардың қатарында психикалық 

дамуы тежелген балалар кездесіп жатады. Осы ПДТ (психикалық дамуы тежелген) балалар  

бақылаудан тыс қалған. 

Арнайы түзету топтарының қызметі Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» 

Заңына, «Мүмкіндіктері шектеулі балаларға әлеуметтік және медициналық-педагогикалық 

коррекциялық  қолдау көрсету», «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды 

қабылдау және балаларды қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарттарына сәйкес жүзеге 

асырылады. Түзету-дамыту арқылы оқыту топтары ПДТ мектеп жасына дейінгі балаларға 

оқыту және мектепке бейімдеу барысында тиісті көмек көрсетуге мүмкіндік беретін саралап 

оқытудың формасы болып табылады.  

Мектеп жасындағы ПДТ балалардың тиісті өзіндік бағасын дамытуда өзін 

қабылдаудың күрделі және біршама тұрақты жүйесі туындайды: өз денесінің ерекшеліктерін, 

физикалық мүмкіншіліктерін сезіну, өзін белгілі бір жынысқа жатқызу, өзін белгілі бір 

әлеуметтік топтың мүшесі ретінде қабылдау. Бұл мақсатта «Пішінді бейнелеу», «Маскалар», 

бояумен жұмыс, илеу, т.б. осы сияқты арт-техника тәсілдерін пайдалануға болады.  

Арт-технологияларды түзету-дамыту бағдарламаларына қосқан кезде таңдалған 

технология көмегімен шешілетін міндеттерді, қажетті материалдардың болуын, оны 

жүргізуге қажетті уақытты міндетті түрде ескеру қажет.  

Психикалық дамуы тежелген балалармен түзету жұмысының жүйесінде арт-

терапияның келесідей негізгі бағыттарын пайдалануға болады:  

- психофизиологикалық, ол психосоматикалық коррекциямен байланысты; 

- психотерапиялық, когнитивтік және эмоциялық салаларға ықпал етумен 

байланысты; 

- психологикалық, катарсистік, реттеушілік, коммуникативтік функцияларды 

атқарады; 

- әлеуметтік-педагогикалық, эстетикалық қажеттіліктерді дамытумен, жалпы және 

көркем-эстетикалық дүниетанымды кеңейтумен, баланың жасырын әлеуетті мүмкіндіктерін 

практикалық көркем іс-әрекетте және шығармашылықта белсендірумен байланысты. 

ПДТ ересек топ жасындағы балалар үшін арнайы оқыту мекемелері бөліп 

ұйымдастырылмаған. Психикалық дамуы кешеуілдеген балаларды оқыту және түзету 

арнайы, коррекциялық топтарда жүреді. Мұндай топтар бала саны 10-12 адамнан аспайтын 

бала бақшаның жай топтарының негізінде құралады. Мектеп жасына дейінгі әр жас үшін 

жекелеген түзету топтары (кіші топ, орташа, ересек топ) ашылады. Мұндай топтағы бағытты 

қалалық немесе облыстық психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес қызметі 

(ПМПК) сілтеп отырады. Мұндай топтардағы балаларды дамыту, оқыту және түзетумен 

арнайы даярлықтан өткен тәрбиешілер, дефектологтар мен психологтар айналысады.  

Арт-терапиялық психологиялық- педагогикалық жөнемелеудің мақсаты - баланың 

«Менін», оның әлеуетті мүмкіндіктерін дамыту үшін қолайлы психологиялық орта туғызу, 

табысты оқуына және бірізді психологиялық дамуына септігін тигізу. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА ЭМПАТИИ У 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 

Қадырғалиева Г.Р., магистрант 1 курса педагогического факультета  

Нaучный pукoвoдитeль - Иргалиев А.С., кaндидaт пeдaгoгичecких нaук, дoцент 

 

Зaпaднo-Кaзaхcтaнcкий инновационно-технологический унивepcитeт, г. Уpaльcк 

 

Проблема изучения эмпатии всегда остается актуальной как для педагогики, так и для 

психологии. Особенно важна проблема исследования развития эмпатии в  профессиональном 

становлении студентов педагогов-психологов.  Профессиональная психологическая 

деятельность предъявляет к личности особые требования: умение быть искренним в 

отношениях, понимать эмоциональное состояние клиента, правильно отражать и передавать 

чувства, переживаемые в настоящий момент. Без  практического  овладения  такой  

психической  реальностью  как  эмпатия,  невозможно  достижение  эффективности  в  

профессиональной  деятельности. 

Эмпатическое общение изменяется в зависимости от психологических особенностей 

психолога, которые задают предметное содержание эмпатического общения, определяя 

общие тенденции его осуществления. Высокий уровень развития сензитивности, 

нуклеарности, гибкости в поведении, социального интеллекта, самопринятия, принятия 

ценностей самоактуализирующейся личности, наличие эмпатийной установки коррелируют с 

высоким уровнем развития эмпатии психологов.  

Уровень эмпатического общения психолога и клиента во многом задается степенью 

адекватности представлений о нем, характером интерпретации и соответствием 

субъективных представлений объективным личностным характеристикам.  

Высокий профессионализм психолога, способного к эффективному эмпатическому 

общению, предполагает не только яркое развитие профессиональных способностей, глубокие 

знания в психологии, нестандартное владение умениями, которые необходимы для 

успешного выполнения этой деятельности. Настоящий профессионализм всегда сопрягается 

с сильной и устойчивой мотивационно-эмоциональной заряженностью на осуществление 

данной деятельности и на достижение в ней уникального, нестандартного результата. 

По мнению Д.М. Даудовой педагогическая эмпатия, являясь профессионально 

важным качеством личности, проявляется в тесной связи с такими психологическими 

характеристиками как общительность, душевная мягкость, чуткость, доброжелательность, 

интеллигентность, толерантность и чувство юмора. По отношению к перечисленным 

качествам эмпатия выступает своеобразным интегральным показателем, позволяющим 

прогнозировать успешность педагогического взаимодействия. 

Проявление эмпатийности как профессионально значимого качества педагога у 

студентов, магистров и учителей показывает, что чем выше этап профессионального 

становления, тем лучше развита личностная эмпатия. Это связано с формированием 

профессионального самосознания, с усилением рефлексивных тенденций, с осознанием 

профессиональной принадлежности и необходимости адекватно проявлять такие качества, 

как понимание, сопереживание, терпимость и принятие другого.  

Педагогическая эмпатия является реально действенным механизмом 

профессионального саморазвития будущих педагогов, а ее высокий уровень обеспечивает 

личности не только стремление, но и способности к самосовершенствованию. 

Педагогическую эмпатию можно целенаправленно формировать, используя методический 

комплекс, ориентированный на развитие эмпатийного поведения, результатом чего является 

качественное улучшение процесса профессионального саморазвития будущих педагогов. 
 

 



75 

БАЛАБАҚШАДА ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУДІҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қосымбаева Н., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Жумасейтова А.Е., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қазақстан Республикасындағы білім беруді жаңғырту жағдайында дарынды балалар 

тұлғасының ішкі әлеуетін дамыту ең көкейтесті мәселе болып табылады. Дарындылықты 

дамытудың осындай қолайлы кезеңі мектепке дейінгі балалық шақ болып табылады. 

 Дарындылықты тұңғыш рет ағылшын антропологы Френсис Гальтон зерттеген 

болатын. Ол дарындылық психологиясы тарихында үлкен еңбек сіңірді. «Дарындылық» 

ұғымы бұл жүйелі, бір немесе бірнеше әрекет түрі бойынша адамның басқа адамдармен 

салыстырғанда жоғары нәтижеге жету мүмкіндігін анықтайтын, өмір бойы дамитын 

психикасының  сапасы. 

Негізінен баланың дарындылығы өте ерте байқалады. Оның дамуының өте қарқынды 

кезеңі 2 жастан бастап 5 жастың аралығы. Осы жаста балаларда тұлғалық негіз қалыптасады 

және ол өзін көрсете бастайды.  

Дарынды балалардың писихологиялық ерекшеліктері:  

- қабылдауының ауқымдылығымен ерекшеленетін балалар;  

- есте сақтауы жоғары деңгейдегі балалар;  

- тілі ерте дамыған, бай сөздік қорға ие балалар;  

- зейін қоюы жоғары деңгейдегі балалар; 

Балабақшада дарынды балалармен жұмысты ұйымдастырудың мынадай  жолдарын 

көрсетуге болады:  

1. Дарынды балаларды анықтау: баланың табыстары мен жетістіктеріне талдау. 

Балалардың әлеуеттік мүмкіндіктерін диагностикалау. Бақылау, сараптамалық бағалау 

әдістерін қолдану. Психологиялық тестілер (ата-аналар мен педагогтарға арналған А. И. 

Савенковтың «Дарындылық картасы» әдістері;  В. Шебеко, А. Булахтың ата-аналарға 

арналған сауалнамалары; Торренс және басқалардың креативтілік тестілері) қолдану.  

2. Мектепке дейінгі жастағы дарынды балаларды психологиялық-педагогикалық 

қолдау. 

3. Дарынды балалардың ата-аналарымен жұмыс: дарынды баламен, атаанамен және 

тәрбиешімен бірлескен практикалық әрекеттер. Әңгімелер, тренингтер, мектепке дейінгі 

ұйымдардың мамандарымен жеке кеңестер.  

4. Педагогикалық ұжыммен жұмыс: дарынды балалармен жұмыс бойынша 

педагогтардың кәсіби және тұлғалық жетілуіне ықпал ету, дарынды балалармен жұмыс 

мәселелері бойынша «Мектеп жасына дейінгі дарынды балалар: теориясы, мәселелері және 

оларды ертерек анықтау» тақырыбында оқыту семинары, «Дарындылық бала тұлғасының 

даму факторы ретінде», «Кіріктірілген оқыту әдістерін қолданудың вариативтілігі» 

тақырыптарында кеңестер.  

Дарынды балалармен жұмысты ұйымдастыру бағдарламасы бойынша тәрбиелеу 

үдерісі заттық-кеңістіктік дамытушы ортада жүзеге асырылады және мектепке дейінгі тәрбие 

мен оқытудың тәрбиелік, дамытушылық және оқыту міндеттерінің бірлігі қамтамасыз 

етіледі.  Дарынды балалармен жұмысты ұйымдастыру бойынша бағдарлама мазмұны: 

«Таным», «Шығармашылық» білім беру салаларына негізделеді, балалардың жас және жеке 

ерекшеліктерін ескере отырып, олардың жан-жақты дамуына бағдарланған.  
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МАРИЯ МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗДЕРІ 

 

Қосымбаева Н., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі -  Ахметов М.Г., педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент  

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Мария Монтессори (1870-1952) – балабақшадағы балалардың және бастауыш мектеп 

оқушыларының ерте дамуы мен еркін тәрбиелеу идеясын алға тартқан итальян педагогы.   

3-7 жас аралығындағы балалардың психикалық дамуы мен тәрбиелеуімен жүйелі 

түрде Мария Монтессори айналысқан. Ол осы жасты ең маңызды кезең деп көрсетті. 

М.Монтессори өз жұмысын ең алғаш жан ауруларын емдейтін клиникада бастады. Оның  

балалар үйінің мақсаты – бала дамуына жағдай жасап,олардың табиғи қабілеттерін дамытуға 

бағытталған. Монтессори тек ақыл-ой кем балалармен ғана емес, қалыпты балалармен де 

жұмыс жасады. Ол өзінің тәжірибесі мен бақылауын “Балалар үйіндегі балалар тәрбиесіне 

ғылыми педагогикалық әдістерді қолдану” деген кітабына жазып отырған. 

Монтессори бөлмесі 5 аймаққа бөлінген: 1.Сенсорлық аймақ. 2.Математикалық аймақ. 

3.Күнделікті өмір жаттығулары аймағы.  4.Тілдік аймақ. 5.Ғарыштық аймақ. М.Монтессори 

әдісі балаларға жауапкершілікті сезінуге, өздігінен шешім қабылдауына, топта да, жеке де 

жұмыс жасай алуына, таңдау жасай алуына, өз уақытын ұйымдастыра білуіне, өзіне 

сеніммен қарауына мүмкіндіктер береді, қолайлы жағдай туғызады. Осы себепті мен 

баланың танымдық қабілетін дамытуда Монтессори әдісіне негізделген ойындарды, 

ойындық жағдаяттарды қолданамын. Топта ойыншықтарды қолдана отырып, түрлі ойындар 

барысында балалар заттарды топтастыруды, заттар мен құбылыстардың әр түрлі қасиеттері, 

түсі, пішіні, кеңістікте орналасуы туралы түсініктерді меңгереді.Топта сенсорлық дамытушы 

орта М.Монтессори  жүйесі негізінде құрылды: сенсорлы үстел, тактилді сезуге арналған 

табиғи материалдар, қол массажының ванналары, ойындар. Баланың жеке тұлға ретіндегі 

дамуы өзіндік көзқарасының қалыптасуы, ой — өрісінің кеңеюі балабақша қабырғасында 

басталатыны сөзсіз. Қай кезеңде болмасын балабақшада Монтессори әдісі еш уақытта орнын 

жоғалтқан емес. Бала табиғатында білуге құмар, тумысынан — ақ өсуге, жетілуге ұмтылысы 

басым. Сондықтан да қарқынмен дамып бара жатқан мына заманда балабақшадағы 

педагогтардың ұлттық қалып, ұлттық мінезді сақтай отырып, бала тәрбиесінің әдістерін 

тынбай ізденіп, жиі жаңартып отыруы заңдылық. Монтессори әдісі балаларға 

жауапкершілікті сезінуге, өздігінен шешім қабылдауына, топта да, жеке де жұмыс жасай 

алуына, таңдау жасай алуына, өз уақытын ұйымдастыра білуіне, өзіне сеніммен қарауына 

мүмкіндіктер береді, қолайлы жағдай туғызады. Қорыта келе, Монтессори әдістемесі 

баланың назарын дамытуға, шығармашылық және логикалық ойлауға, жадын, сөйлеу 

қабілетін, қиялын, моториканы қалыптастыруға көмектеседі деген тұжырым жасауға болады. 

Бұл әдістеме айналадағы адамдармен араласу дағдысын меңгеруге септігін тигізетін 

ұжымдық ойындар мен тапсырмаларға аса мән беріледі. Сондай-ақ, баланың дербестігін 

дамыту үшін күнделікті өмірдегі әдеттерді меңгеруіне көңіл бөлінеді. 

Бүгінде осы әдіспен жұмыс істейтін балабақшалар көптеп ашылып жатыр. 

Балабақшадағы ұстаздар міндетті түрде дайындық курсынан өтеді.Монтессори әдісінде 

сыныптық сабақ системасы жоқ,мектеп партасының орнына жеңіл қозғалатын столдар мен 

отырғыштар, кілемшелер қолданылады. Монтессори ұстаз баланың өз бетімен жұмыс 

жасауын қадағалайды.Монтессори әдісі үш негізгі бөлімнен тұрады: бала, қоршаған орта, 

ұстаз. 
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БАСШЫ ӘЙЕЛ ПСИХОЛОГИЯСЫ 

 

Мурзагалиева А.Ж., педагогикалық факультетінің 4 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Қадыржанова Ж.Е., магистр, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Әйелдердің қазақстандық саяси процестерге қатысуы түрлі қарама-қайшы 

тенденциялармен сипатталады. Қазіргі уақыттағы саяси процестерге қатыстылықтың 

тереңділігі мен талаптарға жауап беруіне көптеген факторлар ықпалын тигі- зеді: елдің 

саяси-экономикалық дамуы, жариялық саласының дамуы, ұйымдасқан саяси күштердің іс-

әрекеті, демократияланудың индивидуалды ерекшеліктері және басқалары.  

Қазіргі таңда Қазақстанда әйелдер жауапты шешімдерді қабылдауды қажет ететін 

қызметтерді атқаруда. Бұл үрдістен шығатын қорытынды, қазақстандық саясат саласында 

әйелдердің саяси қатыстылық формасында және әйелдердің саясаттағы мақсаттылығы мен 

қажеттілігі туралы сұрақтарға қатысты жағымды өзгерістер орын алуда. Іскер әйел, басшы 

әйел – бұл жиырмасыншы ғасырдың ерекше құбылысы. Бұл ескірген шындықты қайта 

ойлаудың дамудағы даусыз фактісі. Бұрын біз әйелдерді қалай көретін едік? Дәрігер, 

мұғалім, сатушы, сирек жағдайда бір ұйымның директоры ретінде. Мемлекеттік ортаға, оның 

ішінде басқарушы қызметте бірең-сараң әйелдер ғана болатын. 

 Бүгінгі күннің әйелі саяси аренаға белсенді түрде шығады, шағын және үлкен бизнесте 

табысты жұмыс істейді. Мысалы АҚШ, Норвегия, Ұлыбритания, Германия мемлекеттерінде 

бәріне белгілі болғандай әйелдер мемлекеттік қызметте істеген және істей береді де. Бүгінде, 

әйелдің иығына түскен үлкен психологиялық жүктемелер оның алдына жаңа міндеттер 

қояды: тік тұру, өмір сүру, өзінің балаларын, өзін және жақындарынажәрдемдесу,оларды 

ықтимал болатын қауіп-қатер мен шым-шытырықтан қорғау. Бұл жерде оның 

руханилығында мен адагершілік қағидасында сипатталатын жоғары күшке деген сенімі мен 

рухани күші маңызы зор рөлді ойнайды. Заманауи саясаткер әйелдер «темір әйел» имиджін 

ұстанады.  

Олар өздерінің нәзіктігі мен тартымдылығын көпшіліктің алдына көрсете бермейді, 

өздерінің аналитикалық қабілетіне назар аудартуға ұмтылады. Саясаттағы әйелдерге қатысты 

аз дегенде 2 теория бар.  

Біріншісіне сәйкес, саясатта әлеуметтік сұрақтарға, адамдарға деген үлкен ықыласпен 

сипатталатын ерекше әйелге арналған стиль бар. Әйелдік стиль олар мәселелерді, соғыстар 

мен кикілжіңдерді күшпен шеше алмағандықтан, көбінесе бейбітшілікті қалаушы болып 

саналады.  

Екінші көзқарас ол саясаттың стилі адамның жынысына тәуелді емес, саясаттың 

психологиялық сипаттамасына тәуелді, себебі ер адамдар бейбітсүйгіш және жеке адамның 

тұлғасына құрметпен қарайды, ал керісінше кейбір әйел адамдар соғысқұмар және адамдарға 

немқұрайлы қарайды. Әйел адамдарға саясатқа қатысу қажет па? Билік пен әйел бір-біріне 

сәйкес па? Әлі күнге дейін оңай емес сұраққа тән бір мәнді жауаптар жоқ. Бірақ әйелосы 

қызмет түрін өзі таңдаса, ол барлығына ұнамсыздыққа, сенімсіздікке және өте көп жұмысқа 

дайын болуы тиіс. Бұдан басқа, кез-келген саясаткер әйелге ең басты әйелдің міндетін 

ұмытпайы керек – ол сүйікті әйел және ана атану. Шынайы мәселеден басқа, әйелдің 

психологиялық жағдайына әсер ететін қорқыныш сезімі де бар.  

Қазақстандық әйелдер әйелдердің қоғамдық ұйымынан табылатын психологиялық 

көмекке зәру. Әйелдердің саяси шешімдер қабылдау процесіне қатысуы барысында, оның 

ішінде экономика саласында мемлекеттік органдардың үкіметтік емес әйелдер ұйымдарымен 

байланысы, оларды басқарудың тиімді моделін жасауда принциптік мәнге ие болады.  

Саяси шешімдерді қабылдауда әйелдер рөлінің одан әрі қарай өсу келешегі әйелдер 

бірлестіктеріне жалпы мақсатты бағытталған желіні жасау мен үйлестіруге байланысты 

әйелдер қозғалысының біздің елдегі дамуының жолдарына едәуір тәуелді болады. 
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ҚЫЛМЫСКЕР ТҰЛҒАСЫНЫҢ МІНЕЗ- ҚҰЛЫҚ АУЫТҚУШЫЛЫҒЫ 

Мұханғалиева А.Б., педагогикалық факультетінің 4 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Баймуханова Б.К., аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қылмыс жасаушының жеке басын, қылмыскер, жауапкер, айыпталушы, сотталушы, 

сотталған адам деп ажырата білу қажет. Жаңа қоғамдық қатынастарда,  қылмыстық 

процестің әртүрлі кезеңдерінде жеке тұлғаға жаңа құқықтары мен міндеттер тағайындалады. 

Тұлғаның әр кезеңінде жазаны тағайындау себептеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. 

Тұлғаның өзекті қасиеттері сол уақытта  өзгереді: бағыты, сипаты, эмоционалды - ерік-жігер 

саласы. Ал бұл сындарлы кезеңдерде өмірдің мағынасы мен  мінез-құлықты теріске 

шығаруға болмайды. Қылмыс жасаған адамды A. P. Ратинов (1974) былайша түсіндіреді. 

Қылмыс жасаған адам-  бұл адам емес, ол қылмыс жасаған, өйткені оның психологиясына 

тікелей әсер етеді. Ол сот ісін жүргізу, көптеген қарама-қайшылықтарды еңбекпен түзеу 

колониясында бастан өткереді. 

Қоғам өміріндегі келеңсіз әлеуметтік мән-жайлар мен адамның жеке басының 

әлеуметтік жағдайы (жұмыссыздық, кедейшілік және т.б.) психикаға тікелей әсер етеді (ашу, 

ыза, кек пайда болады). Бұл нақты мән-жайлар адамға теріс ықпал еткенмен, қылмысқа себеп 

болмайды. Сондықтан, кез-келген іс-әрекет адамның жеке басымен тығыз байланысты. 

«Қылмыскердің жеке басы» деп аталатын криминологиялық санат «қоғамдық қатынастар 

жиынтығын» береді. Ол тәрбиелеу, оқыту және егу (бұл – құқық бұзушыққа жеке 

қолданылатын сақтандыру шарасы) арқылы жүзеге асырылады. 

Бұл ұғымының әр түрлі анықтамалары бар, криминологиялық  ілім тұлғаны біртұтас 

адамның әлеуметтік сапасын білдіретін құрылым ретінде қарастырудан бастау алады.Тұлға 

қоғамдық қатынастар процесінде қалыптасады, яғни ол адамның әлеуметтенудің жемісі. 

Оның үстіне, адам әлеуметтік және биологиялық бастаулар бірге болады.Әлеуметтік пен 

биологиялық бастаулар бірге болады. Әлеуметтік пен биологиялықтың арақатынасында 

биологиялық әлеуметтілікке бағыныштылық қатынаста болады және ол “адам бейнесі “ 

түрінде көрініс тапады. Биологиялық өзінің бойында адамның генетикалық және әлеуметтік 

байланысын шоғырландырса,әлеуметтік тек маңызды әлеуметтік белгілерді қамтиды.Жеке 

тұлға ішкі жан дүние (сана) мен сыртқы (қызметінің) жиынтығы болып табылады. Жеке 

тұлғаның мәнін бұлай анықтау философияда бұрынан қалыптасқан. Адамның тұлғасы оның 

әлеуметтік ортамен оның өмірлік қызметі байланысының арақатынасы арқылы көрініс 

тапқан әлеуметтік – психологиялық қасиеттер мен сапалық белгілер жүйесін білдіреді. 

Мемлекеттің әділеттік және ізгілік принциптерін басшылыққа ала отырып, кәмелетке 

толмағандардың  жас жағынан және ақыл-ойы жөнінен толық жетілмегендігін ескере 

отырып, оларды арнаулы қамқорлыққа алуының көрінісі болып табылады. Кәмелетке 

толмағандардың психологиясын ескере отырып, оған қылмыстық жауаптылықтың ерекше 

жағдайларын белгілеу қылмыстық жазаның мақсаттарына жетудің бірден-бір оңтайлы жолы 

болып табылады. Қылмыс жасаған адамның жеке басының ерекшелігін анықтау қылмысты 

тергеу барысында кінәлінің жауаптылық дәрежесін белгілеу үшін өте қажет.Сондықтан да 

кәмелетке жасы толмағандарға қылмыстық заң жаза болып табылмайтын тәрбиелік 

сипаттағы мәжбүрлеу шараларын кеңінен қолдануды белгілеген.  

Қылмыстың жасалуына себепші болып табылатын жағдайларды жоюдың, онымен 

күрес жүргізудің маңыздылығына қарамастан, кәмелетке толмаға жасөспірімдер 

қылмысының алдын алудың маңызды құралы ретінде қылмысқа барған жасөспірімдердің 

бойында идеялық нанымды, ғылыми көқарастарды және дүниетанымды қалыптастыру 

шешуші мәнге ие болып табылады. Ал, жасөспірім бойында идеялық нанымды, ғылыми 

көзқарастарды және өмірге деген жағымды дүниетанымды қалыптастыру ісіндегі 

жетістіктерге психологтың комплексті әрекеті негізінде қол жеткізуге болады. 
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ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ КРЕАТИВТІ ОЙЛАУЫН 

ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Нуржанов А.И., педагогика факультетінің 1 курс магистранты 

Ғылыми жетекші - Иргалиев А.С., педагогика ғылымдарының кандидаты., доцент 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қазіргі таңда кәсіби техникалық білім беру жүйесіне, мамандарды даярлау сапасына 

жоғары мемлекеттік талаптар қойылуда. Қазақстан Республикасының сәтті экономикалық-

саяси дамуы болашақ кәсіби ресурстарға тікелей байланысты деп толық айтуға болады. 

Сонғы 4-5 жылда ерекше назар кәсіби-техникалық мамандықтар бойынша кадрлар даярлау 

мәселесінде. Оны біз қабылданған мемлекеттік құжаттардан көре аламыз - «Қазақстан 

Республикасының 2020 жылға дейінгі инновациялық даму тұжырымдамасы», «Қазақстан 

Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы», Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 

«Ұлт жоспары - 100 нақты қадам» мемлекеттік бағдарламасы (мамыр, 2015). Мемлекeттік 

кадр саясатындағы маңызды мақсат - экономикалық жоғары қарқынмен дамуын қамтамасыз 

етуге қабілетті, интеллектуалдық кәсіби ресурсын құру. 

Кәсіптік білім берудің қазіргі заманғы бағдарламалары шығармашылық ойлауды, 

дербестікті, бастамашылдықты дамытуға бағытталған, алайда практика жүзінде берілген 

дағдылардың дамуы мен жетілдірілуі толық емес деңгейде. Бұл мәселені колледж 

оқушысының тұлға ретінде қалыптасуына себеп құралы болатын психологиялық қызметтің 

әлеуетін қолдана отырып, әр түрлі шығармашылық және танымдық қызметін қамтамасыз ете 

отырып шешуге болады.  

Креативтілік ағылшынның «сreativity» сөзінен аударғанда шығармашылық деген 

мағынаны береді. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігінде 

«креативтілік» (лат. сreatio - жасау) - адамның шығармашылық дарын деңгейі 

шығармашылық қабілеті деп көрсетіледі. 

Психологиялық және педагогикалық ғылымда, «креативтілік» «шығармашылық» 

болып аударылып, «жеке тұлғаның жаңа түсініктер құру және жаңа дағдылар қалыптастыру 

қасиетін айқындайтын кабілеті»; «іздеушілік қайта жасаушылық белсенділігі кезінде 

байқалатын, тұлғаның ақиқатқа деген іздеушілік қайта жасаушылық қатынасы»; «санасыз 

шығармашылық субъектінің әлемнің көптеген үлгілерін тудыруы» ретінде қарастырылады. 

Іс жүзінде, барлық амалдарда берілген мәселенің шектерінен шығу, жеке мақсат қою 

қабілеттері секілді креативтіліктің маңызды айқын сипаты ерекшеленеді. 

Шығармашылықты ақпаратты құрылымдық қайта өңдеу үрдісі және инновациялық, 

субъективті және объективті маңызды нәтижелерді құру арқылы, біз креативтілікті 

шығармашылықтың субъективті анықтаушысы, жүйелі (көп өлшемді, көп деңгейлі) 

психикалық білімі екенін анықтаймыз. Креативтілік адам өмірінің барлық салаларының 

(тануда, ойлауда, қарым-қатынаста,кәсіби қызметінде, өзін-өзі кемелдендіруде және т.б.) 

инновациялық түрлендіруінде байқалады, келесі деңгейлерде: тұлға (потенциал) - үрдіс - 

нәтиже. Шығармашылық үрдісі екі тең бағытталған беталыстан - жасампаздықтан және 

стереотиптерді құру мен жоюдан (қайта құру) тұратынын ескере отырып, жеке тұлғаның 

креативті жүріс-тұрысын «жасампаз қирату» ретінде қарастыруға болады.  

Креативтілік феноменінде әлеуетті және ағымдағы нысаны болғандықтан, бұл 

түсініктің мағына өрісі шығармашылық әлеуеттен ауқымдырақ. Ағымдағы нысаны - іске 

асырылған (көрсетілген) креативтілік. Шығармашылық тұлға - өз креативтілігін 

инновациялық жетістіктерде іске асыратын тұлға. Шығармашылық қабілеттер (зияткерлік, 

эстетикалық, коммуникативті және т.б.) - креативтіліктің құрылымдық құрамдастары.  
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МҮГЕДЕК АДАМДАРДЫ ЖЕТІСТІККЕ ИТЕРМЕЛЕЙТІН 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАР 

 

Омаргалиева Г.Т., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Халикова Б.Т., педагогика және психология магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Мүгедектік қазіргі таңда күрделі әлеуметтік мәселелердің бірі болып табылады. 

Себебі халықтың жұмыс істеу қабілетін азайтады және елдің өндірістік күштеріне зор шығын 

келтіреді. БҰҰ мәліметтері бойынша ғаламшар тұрғындарының 600 миллион адам 

мүмкіндігі шектеулі. Олардың 609,8 мыңға жуығы қазақстандықтар екен. 

 Алайда мүгедектіктің нәтижесінде нақты адамның өмірі қайғылы жағдаймен және 

күйзеліспен аяқталып жатыр. Бұл мәселені зерттеу мүгедектерді қоғамға бейімдеу және 

оңалту процесі сөзсіз әлеуметтік маңызды мәселелердің бірі.  
Соңғы жылдары мүгедектердің әлеуметтік мәртебесіне көп ғалымдардың назары ауды 

(В.М. Астапов, О.И. Лебединская, Б.Ю. Шапиро, Е.Ф. Ачильдиева, А.А. Баранов т.б.). 

Дегенмен, осы проблеманы шешу әлі де талдауды және пайымдауды талап етеді. 

Мүгедектік адамға нақты әлеуметтік-психологиялық проблемалардың бірқатар шарты 

реттерін қояды. Ең көп таралған қоғамнан оқшаулану және фрустрация болып табылады. 

Фрустрация дегеніміз алға қойған мақсаттарына жете алмаған, жоспарлары күл-талқан 

болып күйреген адам. И.Д.Ялом оқшауланудың үш түрін қарастырды: тұлғааралық, яғни 

қоғамның басқа мүшелерінен оқшаулану; жеке адамның өз ішінен оқшаулануы, ол адам өз 

сезімін немесе алға қойған мақсатын ұмтылысын тұншықтыру кезінде өзінің жанының бір 

бөлігін ажыратуы; экзистенциалды оқшаулану, яғни бүкіл өмірдің қызығынан бастартып тек 

өлім туралы ойлау. Ф.Г. Майленова тұлғааралық оқшаулануды әлеуметтік және 

эмоционалдық оқшаулану деп жіктейді. Әлеуметтік оқшаулануда туындаған жалғыздық, бұл 

танысу мүмкін ортамен мүгедекке ұшрауына байланысты араласа алмайтынын сезінгенде 

туындайтын жалғыздық. Эмоционалдық оқшауланудан туындаған жалғыздық, басқа да 

адамдармен жақын қарым-қатынаста болған естеліктер естен шықпай қайта-қайта есіне түсіп 

қазіргі кезде сол кездегі жағдай қайталанбайтынын ұғынып қиналуы.  

Дүниеге келгеннен мүгедек болып келген адамдар өмірден өз орнын табуға және 

қоғамнан бөлектенбеуіне көп әсер ететін факторлардың бірі ол ата-анасының мейірімділігі. 

Мыс: атақты оратор, жүргізуші және әнші Ник Вуйчич. Ол дүниеге келгеннен екі аяғы мен 

екі қолы жоқ болды. Никке бала кезден қоғамға бейімделу өте қиын болды, ол өзінің басқа 

адамдардан айырмашылығын сезініп 7 жасында өз-өзіне қол жұмсамақ болып су 

толтырылған  ваннаға тұншығып өлгісі келген. Бірақ ата-анасын ойлап бұл әрекетінен бас 

тартқан.   

Тағдырдың тартқысына ұшырап мүгедек болған адамдар. Олардың мүгедектік 

жағдайда өмір сүру тәжірибесі, өз жағдайларына «дағдылануы» туғаннан мүгедек болған 

адамдарға қарағанда бейімделуі төмен деңгейде екендігін естен шығармау керек. Жастық 

шағында мүгедек болған адамдар психиканың, құндылықтардың, өмірге деген қарым 

қатынастың қалыптасу кезеңі. Жас мүгедектерге бұл процесстер дені сау құрбыларына 

қарағанда басқаша өтеді. Жас мүгедектер үшін қарым-қатынасқа түсудің маңыздылығы мен 

оны бастан кешірудің сипаты және өз-өзіне баға беруі тұрақты емес. Көпшілігінің 

қоршағандарына деген сенімі қалыптаспайды. Осыған байланысты жастайынан мүгедек 

болғандар барлық адамдарды мейірімсіз орта деп қабылдайды.  

Мүгедек адамның бұл өмірде табысқа және белгілі орынға ие болу  үшін стрессті 

басынан өткізуі қажет.   

 
 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82


81 

ИГРОВАЯ ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 

Полфунтикова Е.Л., студентка 1 курса педагогического факультета 

Научный руководитель – Шонбаева С.Т., старший преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

В настоящее время интенсивно обсуждается и исследуется феномен 

(заболевание/cиндром) «(нарко)зависимости от Интернета», или Интернет-аддикция. 

Обсуждение данного феномена началось с 1994 году, когда доктор психологии 

Питтсбургского университета Кимберли Янг разработала и поместила на web-сайте 

специальный тест-опросник, в котором приняли участие 500 человек. Результаты теста были 

ошеломляющими: 400 человек оказались Интернет - зависимыми людьми.    

Интернет-зависимость (Internet addiction) определяется как «нехимическая 

зависимость от пользования Интернетом» (Griffits, 1996). Интернет-зависимость -  это 

«навязчивое желание войти в Интернет, находясь off-line, и неспособность выйти из 

Интернета, будучи on-line». Поведенчески Интернет-зависимость проявляется в том, что 

люди настолько сосредоточены на своей «виртуальной жизни», что фактически начинают 

отказываться от своей «реальной» жизни. Интернет является привлекательным в качестве 

средства ухода от реальности за счет возможности анонимных социальных интеракций. 

Особое значение здесь имеет чувство безопасности и сознание своей анонимности при 

осуществлении интеракций, включая пользование электронной почтой, чатами. Во-вторых, 

это возможность для реализации каких-то представлений, фантазий с обратной связью. И 

последний пункт - это неограниченный доступ к информации - информационный вампиризм.   

Игровая зависимость, заставляющая человека круглосуточно сидеть перед 

компьютером, развивая своего персонажа и достигая новых уровней, уже давно признана 

серьезной болезнью. Но каких игр действительно стоит опасаться?                                                                                                           

Игры с суицидом всё чаще устраивают в интернете. Некие забавы под названием «Синий 

кит» и «Тихий дом» получили распространение сначала среди подростков в России, и вот 

пришли в Казахстан. С призывом к подросткам покончить жизнь самоубийством.                                                 

По некоторым данным, первые упоминания об игре "Синий кит" появились в Интернете еще 

в 2015 году. Игра состоит из 50 заданий. Первое - порезать вены и нарисовать на руке 

лезвием кита. Последнее – повеситься или спрыгнуть. На 50 день детям скидывают ссылку, 

пройдя по которой организаторы получают информацию об IP-адресе. Ребенка ставят перед 

выбором либо он, либо вся семья: «если любишь = действуй». После этого ребенок 

срывается и решается на суицид.                                        

Сегодня каждый из нас с легкостью перечислит больше десятка разнообразных игр, 

знакомых ему хотя бы по рекламе и рассказам друзей. Множество жанров и технологий дает 

игроку огромный выбор. Любой мир, любая реальность: будущее, прошлое, альтернативное 

настоящее или параллельные миры – все это доступно владельцу компьютера. Отказаться от 

искушения стать непобедимым героем, спасающим Вселенную крайне сложно.     

Разумеется, увлечение компьютерными играми не всегда означают зависимость от 

них. Психологи утверждают, что даже жестокие игры могут положительно сказываться на 

психическом состоянии человека. Играя в «войну», человек избавляется от негативных 

эмоций и агрессии, направляя ее в мирное русло. Однако теряя контроль над собой, человек 

действительно рискует стать заложником компьютера. Невозможность отличить 

вымышленный мир от реальности, нежелание покидать игру даже для того, чтобы поесть, 

полная изоляция и постоянное стремление проходить новые и новые уровни.  

Исследователи отмечают, что большая часть Интернет-зависимых "сидит" в сети ради 

общения, что в итоге приводит к замене имеющихся в реальной жизни семьи и друзей 

виртуальными. Но при этом, человек должен помнить, что самая большая роскошь на Земле - 

это роскошь человеческого общения. 
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МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ ТОП БАЛАЛАРЫН ҚАЗАҚ 

ХАЛҚЫНЫҢ ТҰРМЫС- САЛТ ДӘСТҮРЛЕРІ  НЕГІЗІНДЕ ЕҢБЕК 

ІС-ӘРЕКЕТІНЕ ТӘРБИЕЛЕУ 

 

Рамазан Д., педагогикалық факультетінің 4  курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Жумасейтова А.Е., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Халықтың тұрмысына байланысты салт-дәстүрді ұрпақ бойына сіңіру баланың  

мектепке дейінгі кезеңнен отбасы, балабақша, мектеп арқылы  орнығатын ұзақ үрдіс. Қазақ  

халқының бай мұрасы, терең мазмұнды ұлттық ерекшеліктері, бүлдіршіндердің талғам-

сезімдеріне, қиялдары мен ерік-жігерлеріне ықпал етіп еңбекқор болып өсуіне тигізер 

маңызы зор.   Мектеп жасына дейінгі кезеңінде-ақ бала отбасында, айналасындағы өмірден, 

тұрмыс-тіршіліктен мол әсер алып, алғашқы іс-әрекеттерге үйрене бастайды. Өмір 

тәжірибесінде байқалатын нәрсенің бірі - баланың ашық түсті заттарға, ою-өрнекті ұлттық 

ыдыс-аяқ, сәнді киімдерге қызығушылығы, өзі әсерленген бұйымдарды, тұрмыстық заттарды 

ойындарда пайдалануға әуестенушілігі. Осының бәрі оның алғашқы қарапайым еңбек 

әрекетіне қызығуы және бір көргенін қайталап, оны игілікке асыруға талпыныс жасауы екені 

сөзсіз. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды заман талабына лайықты 

қалыптастыруда халық мұрасын пайдаланып, тұрмыстық салт-дәстүр негізінде еңбекке баулу 

мәселесі арнайы зерттеу қажеттігін тудырады. 

Халық педагогикасының аса бай мұрасы қазақ халқының тұрмыстық, әлеуметтік, 

шаруашылық кәсібімен, қолөнері мен астасып жатқан салт-дәстүрмен тығыз байланыста 

туындап, дамып ұрпақтан-ұрпаққа жетіп отырғаны белгілі.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың меңгеретін қарапайым еңбек әрекеттері, олардың 

өмірге даярлықтарының басты да алғашқы мүмкіндіктері болмақ. Тәрбиешінің арнайы 

мақсат көздеп ұйымдастырған еңбек тәрбиесі арқылы бала айналасындағының бәріне 

қызығушылықпен қарап, еңбекке деген талпынысы оянады. Балабақшада баланы еңбекке 

баулудың мақсаты, оның мазмұны, еңбек түрлері, әдіс-тәсілдері көп жағдайда ата-аналарға 

таныс болмайды. Баланының еңбекке талпынысын, қызығушылығын дамыта түсу үшін, ата-

ана мен тәрбиешінің байланысы, бірлескен педагогикалық әрекеті аса қажет.  

Тәрбиеші баланың балабақшаға келген күнінен бастап, еңбек дағдысының белгілі бір 

жүйемен дамып отыруына мүмкіндік туғызды. Балаға өзіне-өзі қызмет етудің қарапайым 

дағдыларынан бастап, жас ерекшелігіне қарай тұрмықтық-шаруашылық,     қол     еңбегі     

(оригами,     қағазбен,     табиғи материалдармен, матамен жұмыс т.б.) сияқты күрделілеу іс-

әрекеттерді үйретілу көзделді. Бұл айтылғандардың барлығы жаттығу арқылы қайталанып, 

бірте-бірте еңбек дағдысына айналады.  

Сонымен, «Біз мектепке барамыз» бағдарламасының мазмұнын басшылыққа ала 

отырып, зерттеу міндеттеріне сәйкес ұлттық мұраларды көрнекі құралдармен, көркем әдеби 

шығармалардың көмегімен, олардың сана-сезімі деңгейіне лайықты әдіс-тәсілдерімен 

түйсіндіру арқылы белгілі бір деңгейде таным-түсінікті кеңейтіп, еңбек іс-әрекеті 

дағдыларын қалыптастырудың негізін қалауға болатынына көз жеткіздік. Ол үшін біз 

бағдарламалық материалдарды, зерттеу нысанасына сай қазақ халқының тұрмыстық-салт 

дәстүрімен, ұлттық қол еңбегімен таныстырудың әдістемелік нұсқауларын ұсындық: 

Еңбек арқылы баланың іс-әрекет дағдысы қалыптасып, қабілетінің артуы тәрбиешінің 

сауаттылығы мен шеберлігіне байланысты.  
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ҚИЫН БАЛАЛАРДЫҢ МІНЕЗ–ҚҰЛҚЫН  ТҮЗЕТУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Сәкенқызы.А., Нұрбергенова Б.Ж., педагогикалық факультетінің 3курс студенттері 

Ғылыми жетекшісі – Қадыржанова Ж.Е., магистр, аға оқытушысы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

«Қиын бала», «тәрбиесі қиын» бала, педагогикалық назардан тыс қалған, 

адамгершілік дамуында ауытқушылық бар бала. «Қиын бала» - белгілі бір жұмысы жоқ, 

жағдайлары төмен немесе жұмыстан қолы тимейтін, баласына қарауға уақыты жоқ, 

қызметтегі ата - ана отбасынан шығады. Демек тәрбиенің осалдығынан, мінез 

ерекшеліктеріне қарай қиын бала туындайды. 

  Әдетте, бала мектепке дейінгі және оқу кезеңдеріндегі өсу, даму эволюциясынан 

өтеді. Сол кездерде жанұядағы тәрбиеде кеткен кемшіліктер мен оқу-тәрбие жұмысындағы 

ақаулар ұштасып, баланың қалыпты жағдайдан ауытқуына себепші болады. Атап айтқанда, 

ересектер тарапынан баланың саналы деген талап-тілек, мұқтаждықтарын өнегелі тұрғыдан 

ескермеу, олардың жас мөлшері мен балалық психологиясына көңіл бөлмеу сияқты 

кемшіліктер байқалмай кетіп жатады. Жас өспірім он үш жасқа келгеннен кейін оларда 

өзгерістер байқалады. Бұл жас өте тынымсыз, ең қиын (ұшқалақ шақ. Мінез - құлқында 

өзгерістер болады. Осындай сәтте ата - ана, мұғалім бала тәрбиесінің дұрыс қалыптасуына 

күш салуы керек. Бұл жағдайда мұғалім және ата - ана бала мінез - құлқы мен темпераментін 

білуі қажет. Себебі жасөспірімдердің осы «өтпелі кезеңде өздеріне қол жұмсап (суицид, 

өмірден түңілулері көбейеді. Оның себептері: өзіне назар аударту, мүсіркеушілік тудырту, 

жанұядағы кикілжіңнен қашу, мұғалім достарымен келіспеушілік, сыныптастарының оны 

қатардан бөліп тастауы, оны менсінбеу, достарының болмауы, тест жұмысын ҰБТ тапсыра 

алмауы, жауапсыз махаббат, өзін ренжіткендерді кінәлі етіп көрсету, психологиялық ауытқу. 

Дұрыс жанұя болса да, бала тәрбиесіне қырағылық жасай алмай қалатындары да кездеседі. 

Біраз жанұяларда мораль принциптеріне сай келмейтін жағымсыз қылықтар орын алады. 

Ендеше, қиын баланың пайда болуындағы объективтік және субъективтік факторлар ретінде 

мынадай  себептерді айтқан орынды. Яғни, білім мен мәдени өресі төмен ата-аналар ішкі 

жан-дүниесіне үңілмей, педагогикалық заңдылыққа сыймайтын талап – тілек қояды, әрі оны 

сөзсіз орындауын талап етеді. Бұл жердегі қателік балаға қойылған талаптың оның жасына, 

қабілетіне, іскерлігіне, мүмкіндігіне сай келу-келмеуін ескермеуде. Соның салдарынан бала 

жанұя ортасында адамгершілік қадір – қасиеттері мен эстетикалық сезім-талғамдары, 

логикалық ой өрісі жағынан өмір талабына сай өріс ала алмайды. Оған дәлел, педагогикалық 

зерттеулердің қорытындысы бойынша:   

40 – 43%  - ұрыс  - жанжал,  төбелес, бірін-бірі жәбірлеу кездесіп тұратын жанұяларда 

өскен балалар; 30%  -  ішімдік  орын алған ортада өскен балалар;12% - жезөкшелік пен 

моральға қайшы әдеттермен айналысатын ата-ана өсірген балалар «қиын бала» аталады.  

Қиын балалардың мінез – құлқын түзетудің психологиялық мәселелеріне тоқталсақ, мектеп 

ішіндегі ерекше қадағалауды қажет ететін оқушылармен түзету жұмысы үшін мектепте 

психологиялық – педагогикалық  консилиум құрылады. 

Консилиум екі кезеңнен тұрады: 

1-даярлық кезеңі. Оқушының диагностикалық картасы жасалады. 

2-консилиум мәжілісі өткізіледі. 

- оқушының мінездемесі тыңдалады; 

- оны консилиум мүшелері толықтырады; 

- ата-аналары мен оқушыларға сөз беріліп, олармен әңгіме жүргізіледі; 

- педагогикалық-психологиялық диагноз қойылады; 

-оқушыларды түзетуге байланысты ұсыныстар мен пікірлер тыңдалып, шешім 

шығарылады. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 
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Ғылыми жетекшісі –  Ахметов М.Г.,  педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Адамның өз өмір тіршілігі мен күнделікті іс-әрекетінде әр алуан мәселелерді шешіп 

отыруына тура келеді. Осындай мәселелер мен күрделі істерді шешу жолында кездесіп 

отыратын қиыншылықтар қоршаған ортамызда бізге әліде беймәлім құбылыстар мен сыры 

ашылмаған нәрселердің көп екендігі көрсетеді. Соған орай, біз дүниенің сыр-сипатын ұғыну 

үшін заттар мен құбылыстардың өзара қатынастарының құпиясын тереңірек білуді, оларды 

ашып көрсетуді мақсат етеміз. Міне, осындай  мақсат-мүдделерге жету жолында әрбір адам 

өзінің іс-әрекетінде заттар мен құбылыстардың белгісіз қасиеттерін кездестіріп отырады, 

өзінің бұрынғы тәжірибесі мен білімнің шама-шарқының жеткіліксіздігін аңғартады. 

Өйткені, әлем шексіз, соған орай дүниені танып білу шексіз. Адамның ойы сол шексіз 

әлемдегі нәрселердің сырын, құпиясын білуге бағытталады. Әрбір адам ойланып-толғанғанда 

өзіне беймәлім нәрселердің сырын ашып, жаңалықты біледі.  

  Бастауыш сынып оқушыларының негізгі таным процестері (қабылдау, зейін, жат пен 

ес, қиял, ойлану) мектепке кіргеннен кейін едәуір өзгерістерге ұшырайды. Осының ішінен   

мен   ойлау процесінің ерекшеліктеріне және оны дамыту жолдарына тоқталып өтпекпін.  

Бастауыш сынып оқушысының ойлау процесіне келсек, осының қаншалықты дамығаны 

туралы әр түрлі пікірлер бар. Л.С.Выготскийдің пікірі, бойынша оқымай жүрген ойын 

баласы оқуға кіргеннен соң ойымен интеллектысы үлкен өзгеріске ұшырайды: яғни 

натуральдық ойдан, мәдени, немесе ұғым арқылы ойлануға көшеді.  

Ой операцияларының түрлері бастауыш сынып оқушыларының оқу әрекетінде әр 

түрлі тереңдікте кездеседі. 1 сыныптағылар нақты затқа, не солардың көшірмесіне (үлгісіне, 

суретіне т.б.) негізделе отырып, тапсырманы орындайды. Сол затқа не оның көшірмесін көз 

алдынан алып кетсе, тапсырманы орындау қиынға түседі. 2-3 сыныптағылар бірте-бірте 

заттың жеке қасиеттеріне, әсіресе негізгі белгілерін есінде қалдырып, соларды мүмкіндікше 

топтастыруға үйренеді. Осының өзі сол заттың не оның көшірмесі жоқ кезінде жабайы 

тапсырмаларды орындауға мүмкіндік береді.  

Ал аталған операциялар - өзінше динамикалық болып тұратын процессуалдық 

құбылыстар. Осы құбылыстар, яғни операциялар жүзеге асу үшін тиісті бейнелерге елестету 

бейнесіне, не ұғымға негізделуі тиіс.  

Бастауыш сынып оқушының бірте-бірте ой өрісінің қалыптасып және заттарды тиісті 

ұғымдарға жатқыза алуына қалай өзінің ойын құрбылары арасында дәлелдеуге үйрене 

бастайды. Ол не болса, соған көнбейді, өзгелерден дәлел келтіруді талап етеді. Дәлелдеу 

үшін бала тиісті жүйелерге (логиканың негіздеріне) сүйенеді. Сонымен қатар өзінің пікіріне, 

не берген жауабына сынмен қарап: пікіріне не ісіне өзгерісінің бағыты тұрғысына қарай 

алуға үйренеді. Әркім өзінің пікіріне не ісіне талдау жасап сынмен қарауды рефлексиянық 

қарапайым түрі деп аталады. Рефлексияға не болу ойланудың шарты және оның жемісі бола 

тұрып, оқу үстінде 7-11 жастағыларда қалыптаса бастайды деу, бұл жастағылардың ақыл-

ойының недәуір қалыптасып қалғанына дәлел бола алады.  

Ойлау процесі бірнеше кезеңдерден өтеді. Ол қажеттіліктен немесе бірдемелерді 

түсіну, түсіндіру керектігінен басталады. Бұл, ойлау әрекетінің бірінші кезеңі.  

Ойлау процесінің пайда болуы үшін екі шарт қажет:  

1) жаңа әдеттен тыс нәрсені белгілі нәрседен айыра білу;  

2) бұл жаңа және бейтаныс нәрсені тануға: түсінуге, сырын ашуға ұмтылу.  

Ойлау процесіні пайда болуында адамның қоршаған дүниеден байқаған жаңа, белгісіз 

нәрселерге қызығуының да елеулі маңызы бар.  
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Проблема агрессии сегодня одна из самых насущных в гуманитарных науках. Эта 

проблема очень актуальна, так как в современном обществе агрессия присутствует не только 

у взрослых, но  и в  детской и подростковой среде.  

Подростковая агрессия заслуживает особого внимания. Являясь продуктом 

фрустрационных переживаний, агрессия может проявляться в различных формах, и 

последствия от её проявления могут быть различными. 

Под агрессией понимаются акты враждебности, атаки, разрушения, то есть действия, 

которые вредят другому лицу или объекту. Человеческая агрессивность есть поведенческая 

реакция, характеризующаяся проявлением силы в попытке нанести вред или ущерб личности 

или обществу. (Delgado H.) 

Агрессия - реакция, в результате которой другой организм получает болевые 

стимулы. (Buss A.) 

Агрессия - физическое действие или угроза такого действия со стороны одной особи, 

которые уменьшают свободу или генетическую приспособленность другой особи. 

Агрессия - злобное, неприятное, причиняющее боль окружающим, поведение.  

Агрессивные подростки, при всём различии их личностных характеристик и 

особенностей поведения, отличаются некоторыми общими чертами. К таким чертам 

относится бедность ценностных ориентаций, их примитивность, отсутствие увлечений, 

узость и неустойчивость интересов. У этих детей, как правило, низкий уровень 

интеллектуального развития, повышенная внушаемость, подражательность, недоразвитость 

нравственных представлений. Им присуща эмоциональная грубость, озлобленность, как 

против сверстников, так и против окружающих взрослых. У таких подростков наблюдается 

крайняя самооценка (либо максимально положительная, либо максимально отрицательная), 

повышенная тревожность, страх перед широкими социальными контактами, эгоцентризм, 

неумение находить выход из трудных ситуаций, преобладание защитных механизмов над 

другими механизмами, регулирующими поведение. Вместе с тем среди агрессивных 

подростков встречаются и дети хорошо интеллектуально и социально развитые. У них 

агрессивность выступает средством поднятия престижа, демонстрация своей 

самостоятельности, взрослости. 

Коррекционная работа по профилактике агрессивного поведения с подростками имеет 

свои особенности. Основной акцент следует делать на индивидуальной работе с подростком. 

Совершенно неэффективными оказываются общие беседы о необходимости "хорошо себя 

вести".  Особое место в коррекционной работе следует уделять формированию круга 

интересов подростка также на основе особенностей его характера и способностей. 

Необходимо стремиться к максимальному сокращению периода свободного времени 

подростка – "времени праздного существования и безделья" за счёт привлечения к 

положительно формирующим личность занятиям.  Исходя из того, что развитие ребёнка 

осуществляется в деятельности, а подросток стремится к утверждению себя, своей позиции, 

как взрослый, среди взрослых, то необходимо обеспечить включение подростка в такую 

деятельность, которая лежит в сфере интересов взрослых, но в то же время создаёт 

возможности подростку реализовать и утвердить себя на уровне взрослых.  
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Инклюзивті білім беру – барлық балаларды білім үрдісінде толық енгізу, әлеуметтік 

бейімдеуге жынысына, шығу тегіне қарамай балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-

аналарды белсенділікке шақыруға, балаларды түзету-педагогикалық және әлеуметтік 

қажеттіліктерін арнайы қолдану, қоршаған ортаның балалардың жас ерекшеліктеріне және 

білімдік қажеттіліктеріне бейімдеріне жағдай туғызу, яғни жалпы білім беру сапасы 

сақталған тиімді оқытуға арналған мемлекеттік саясат. Инклюзивтік оқыту негізінде балалар 

құқығын кемсітпеу, адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, оларға арнайы 

жағдай қалыптастыру негізі жатыр.  

Инклюзивтік білім беруді шешу жолдары 

 Мүгедектік мәселені қоғамда түсіну; 

 Қатарластарымен қарым-қатынас; 

 Толыққанды білім беру; 

 Қоғамға кіріктіру және бейімделу; 

 Мүгедек емес балаларды түсінуге, пікірлесуге тәрбиелеу; 

 Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды ерте тексеру және түзету-педагогикалық қолдау 

көрсету мекемелерінің көптеп ашылуы; 

 Балаға міндетті психологтық- педагогикалық жетелеу жүргізіп, жалпы білім беру 

үрдісімен кіріктіру; 

 Әр бала үшін кіріктірудің мүмкін және қажетті түрін анықтау; 

 Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды ерте анықтап, кешенді көмек көрсету; 

 Даму мүмкіндігішектеулі балаларды мектепке  даярлау; 

 Инклюзивті білім беруді дамыту үрдісінде қоғамдық мекемелерде ата-аналарды 

қатыстыру. 

Мектепке дейінгі кезеңде инклюзивті білім берудің мақсаты: Мүмкіндігі шектеулі балаларды 

психологтық-дәрігерлік-педагогикалық қолдауды іске асыру және инклюзивті білім беруді 

орындау арқылы тең құқылы тұлға болуға мүмкіндік жасау. 

Міндеті: әлеуметтік бейімделу, тәрбиелеу,  білім беру үрдісіне барлық қатысушылармен 

ерекше сұранысқа ие балалардың  жағымды, өзара қарым- қатынасын қалыптастыру; 

 олардың сұраныстары мен мүмкіндіктерін ескере отырып, жан-жақты дамуына  

жағдай туғызу керек және әлеуметтік тұрғыда дұрыс мінез- құлық қалыптастыру; 

 мүмкіндігі  шектеулі балаларға бөбекжайда  қажетті құралдармен қамтамасыз ету; 

 балалардың денсаулықтарына, жүйке жүйесінің дамуына жүйелік бақылау 

ұйымдастыру; 

 баланың даму деңгейіне таңдап алынған  бағдарламаның жеткен жетістіктеріне үнемі 

бақылау жүргізіп отыру; 

 көңіл – күйі және тұлғалық дамуының кемшіліктеріне, жоғары деңгейдегі түзетулер 

жасау. 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық-педагогикалық түзелуіне, 

медициналық оңалтуға бала тағдырына жауапты ұстаздар, дәрігерлер, әлеуметтік 

қызметкерлер бірлесіп ата-анамен тығыз байланыста жұмыс атқарғанда ғана, олар өзін 

қоғамның толыққанды мүшесі ретінде сезінуіне жол ашылады. Сондықтан арнайы жұмыс 

тобын құрып, әр баланың қабілет-қарымын анықтап, дұрыс бағыт-бағдар беріп, жарымжан 

балалардың жастайынан жасық болып өсуіне жол бермеуіміз керек.  
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I-ІV СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ «ОЙША ӘРЕКЕТ ЕТУ» ҚАБІЛЕТІНІҢ 

ДАМУЫ 

 

Сүндетқалиева К., педагогикалық факультетінің 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші - Нурмуканбетова В.Е.,әлеуметтік ғылымдар магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Мектептегі білім беру мен оқушылардың ақыл-ой дамуының сипатын мазмұнды 

талдау қазіргі педагогиканың басты мәселелерінің бірі. В.В.Давыдовтың пікірінше, ол 

мақсатқа лайық және арнайы ұйымдастырылған оқу-тәрбие процесінің психологиялық 

аспектілерін зерттеуге  бағытталған, осының арқасында адамның жан-жақты дамуы жүзеге 

асырылады. 

Әлемдік психологиялық ғылымда осы мәселені шешудің екі қарама-қарсы жолдары 

баршылық. Ж. Пиажеге сәйкес, білім берудегі табыстар баланың ақыл-ой дамуының 

деңгейімен анықталады, ол оқыту мазмұнын «қазіргі таңда өзінде орын алған 

интеллектуалдық құрылымға сәйкес» ассимиляциялайды.  Л.С.Выготский бойынша 

керісінше, «даму процестері жақын даму аумағын құратын оқу процестерінің артынан 

жүреді». 

Л.С. Выготскийдің аталған пікірі мамұндық қорытындылау теориясының негізінде 

құрылған сараптамалық бағдарламалар бойынша төменгі сынып оқушыларының білім алуын 

ұйымдастыру үшін негіз болды. Осындай білім берудің дамытушылық әсерін анықтау біздің 

зерттеуіміздің мақсаттарының бірі болып отыр. Ақыл-ой дамуының көрсеткіші ретінде біз 

ойлаудың дамуын алдық, ойлау негізі мына жағдайда көрінеді: балалар мектепте оқу шегіне 

қарай міндеттерді ақыл-ой жоспарында шешуді игерген, яғни оларда «ойша әрекет ету» 

қабілеті қалыптасқан. Біздің жұмысымыздың басты мақсаты, осылайша бастауыш сынып 

оқушыларында осы қабілеттің қалыптасушылық деңгейін анықтау болып табылады.  

Ақыл-ой дамуының көрсеткіші ретінде «ойша әрекет ету» қабілеттерін таңдау 

кездейсоқ емес - бұл адамның интеллектісінің іргетастық ерекше құрамдасы. Ол заттармен 

жанамалана әрекет ету мүмкіндігін қамтамасыз етеді, яғни заттардың өздерін өзгертпестен, 

олардың бейнелерімен (көрнекі және сұлбалық), сондай-ақ белгілік-символдық бейнелерімен 

әрекет етуге мүмкіндік береді. Бұл шарт кез келген қызметті табысты жүзеге асыру үшін 

қажет, өйткені мақсат түзу және мақсатты тұжырымдау, ниетке сәйкес әрекет ету нысанын 

қайта түрлендіру және оқиғаларды болжау; мақсатқа қол жеткізудің мақсатты және мақсатқа 

лайықты тәсілдерін жасау және оларды оңтайландыру мен қорытындылау сынды, оның 

құрамдастарының негізінде жатыр.  

Оқушылардың ойлауының дамуын зерттеулер қатарында баланың «ойша әрекет 

етуінің» қатыстық дамыған қабілетіне ие бола отырып, тапсырмаға дұрыс бағдарлана 

алатындығы  және бастапқы деректер қатынастарын бөліп көрсете және белгілей отырып, 

оның шарттарын талдай алатындығы, өз әрекеттерінің ықтимал аралық нәтижелерін ойында 

тежей және осы нәтижелерді түпкі мақсатпен біріктіре отырып, оның шешімін дәлірек 

жоспарлай алатындығы, шешу тәсілдерінің әр түрлі нұсқаларын оңтайлылығы мен 

қорытындылануы бойынша бағалай отырып, шешу тәсілдерін анығырақ сезіне алатындығы 

көрсетілген. Осы зерттеулердің нәтижелерінің негізінде «ойша әрекет етудің» дамыған 

қабілеті үш негізгі компоненттен тұратынын анықтадық: есептің шарттарын ойша талдау, 

шешуді жоспарлау және әрекет ету тәсілдерін ұғыну.  
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ОБСЕССИВТІ-КОМПУЛЬСИВТІ БҰЗЫЛЫС КЕЗІНДЕГІ ТҰЛҒАДАҒЫ 

ПСИХИКАЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР 

Тасбулатова К.Б., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Баймуханова Б.К., аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Обсессия (лат. obsessio – қоршау) -  синдром, анықталмаған уақыт аралығында адамда 

жағымсыз жабысқақ  ойлардың немесе көріністердің пайда болуы. Адамда осындай ойлар 

туындаған кезде жағымсыз эмоциялар мен дистресс пайда болады, бұл ойларды басқару 

және олардан арылу қиын. Обсессия компульсивті жабысқақ мінез – құлықпен байланысты 

болуы мүмкін. Обсессивті – компульсивті бұзылыс жабысқақ ойлармен, естеліктермен, іс – 

әрекеттермен, сонымен қатар патологиялық қорқыныштармен (фобия) сипатталады.  

Обсессивті синдром - әр түрлі жабысқақтар және фобиялар түріндегі 

психопатологиялық өнімдермен көрінеді. Бұл кезеңде үрейлену, күдікшілдік, сенімсіздік 

күшейеді, астенизация, әуестіктер, іс қимылдар науқастың бір кездері критикамен қарайтын, 

ұмытайын деген ойларының есіне түсе беруі. Обсессивті синдромдары бар науқастарда 

жабысқақ ойлар ұстама түрінде өтіп кейбір кезде айқын вегетативті симптомдармен 

қатарласады тері жабындысының бозаруы, қызаруы, суық тері, тахи- брадикардия, ауа 

жетіспейтін сезіну, ішек перистальтикасының күшеюі, полиурия. Бас айналу, лоқсу, 

белгілері көрінеді.Обсессивті синдромда жиі бұзылыстар аралық психикалық ауруларда, егде 

жастағы адамдардың ауруы. Обсессивті компульсивті бұзылыс көбінде өзіне сын көзбен 

қарайтын ауруларда, депрессияда байқалады. 

Негізгі клиникалық көріністері: жабысқақ ойлар, обсессивті бейнелер, обсессивті 

импульстер, жабысқақ ойлар, антипатияның жабысқақ сезімі, ипохондриялық фобия, 

спецификалық фобия, мизофобия. 

Негізгі әдістері мен тәсілдері, емі. 

1. Медакаментозды терапия. ОКБ емдеудің ең тиімді және эффективті әдісі 

медакаментозды терапия  болып саналады.  ОБК – ны, жасын, жынысын, басқа да ауруларын 

есепке ала отырып, әрбір пациентке қатаң индивидуалды әдіс-тәсілді қолданудағы ОКР – ды  

емдеуде медикоментозиялық терапия ең тиімді және эффективті тәсілдердің бірі болып 

табылады. 

2. Дәрілік терапия. ОБК кезінде фармакологиялық препараттардан қөбінесе 

серотонинергические антидепрессанттар, анксиолитиктар (бастысы бензодиазепиндік 

қатардан), бета – блокаторлар (вегетативті көріністерге купирование ),  МАО ингибиторлары 

(қайтымды) және триазолдық бензодиазепины (алпрозалом). ОБК- ны емдеу сызбасында 

негізгі мәселе   жағымсыз симптоматикамен  немесе ритуалданған обсессиялармен 

жабдықталған атипитикалық нейролептиктер  – рисперидон,оланзапин,кветиапин, немесе 

антидепрессанттардың СИОЗС класстарымен, болмаса, антидепрессантармен басқа 

қатардағылар – моклобемидоммен, тианептинмен, немесе жоғары потенциалдық өңдіруші 

бензодиапензинмен (альпразол,кланозеп, бромазеп)  үйлесу болып табылады. 

3. Әлеуметтік реабилитация. Біз айтып кеткендей обсессивтік бұзылыстар 

флюктуириялық ағыммы бар және науқастың жағдайы уақыт өте келе емдеудің қандай да 

болмасын әдіс – тәсіліне қарамастан жақсаруы мүмкін. Әңгіме қолдаушылар, жазылуға деген 

әрдайым үміт қамтамасыз етушілер науқас ауруынан айыққанша көмектесуге дайын болады.     
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СЕКЦИЯ 5.ЖАРАТЫЛЫСТАНУ  ҒЫЛЫМДАРЫ 

СЕКЦИЯ 5. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

 

ДЕНЕ МӘДЕНИЕТІ ЖӘНЕ СПОРТ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ 

 

Абдулла Г.А., педагогикалық факультеттің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Макашев Ш.А., дене шынықтыру магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Спорт пен дене тәрбиесінің әрекеттің басқа түрлерінен ерекшелендіретін жағдайлар 

обьективті түрде кездеседі. Басқа әрекеттер сияқты дене тәрбиесі мен спорттың заты бар. 

Дене тәрбиесімен, спортпен айналысатын адамның өзі зат болып табылады.  

Ол саналы түрде өз денесінің қимылдарын меңгереді. Бұл үшін ол қажетті физикалық 

сапаларды дамытады. Басқа адамдармен қарым-қатынас жасауды, сондай-ақ біріккен және 

қарама-қарсы әрекеттерде өзін-өзі басқара білуді  үйренеді. Бұның бәрінде ол өзін рухани, 

дене дамуы жағынан тануға тырысады. Осы жағдайларды ескере отырып, спорт әрекетінің 

спецификалық жағдайларын белгілеуге болады. Спорттың болмысы жарыс болып табылады.  

Жарыссыз спорт та жоқ. Философиялық терминді пайдалана отырып, былай деуге болады, 

жарыс – атрибут, яғни спорттың басты белгісі. Ол психологиялық жағынан спорттық жоғары 

дәрежеге жетуге талпынуымен сипатталады. Спортта әрекеттің жемісі болып, спорттық 

дәреже саналады. 

Спорт психологиясының қазіргі уақыттағы негізгі міндеттері - спортшылардың 

спорттық жоғары нәтижелерге жетуіне жағдай жасау ғана емес, сонымен қатар спортшы 

тұлғасын жан-жақты дамыту, оның жалпы және психологиялық  мәдениетін көтеру болып 

табылады. 

Спорттық жарыстардың алдында спортшылардың психикасын сол үрдіске бейімдеп 

жаттықтыру және бәсекелестік мәселесінен жеңімпаз ететіндей нұсқаулармен қаруландыру 

болады. Жарыс барысында өзін-өзі билеп, басқара алатын дәрежеге жеткізе білу. 

Спорттың әртүріне орай, жалпы педагогикалық, жастық және әлеуметтік  

психологияның жетістіктері ескеріле отырып, арнаулы жаттығулар кешендерінің 

бағдарламалары жасалды. 

Олар спортшылардың физикалық, сондай-ақ психикалық жаттықандығын ,эмоциялық 

еріктілік, этикалық, моральдық – адамгершілік  және ұжымдық  дайындалғандығын 

кемелдендіруге бағытталады.Спорт психологиясында қозғалыс дағдылары мен біліктерін 

нәтижелі қалыптастырудың заңдылықтары ,күш,төзімділік, ептілік көрсеткіштерін 

жетілдірудің әдістері біршама егжей-тегжейлі зерттелген. 

Б.Г.Ананьевтің  классификациясын  пайдалана отырып, психологиялық  зерттеу 

әдістерін 4-топқа бөлуге болады. 

Ұйымдастырушы, эмпирикалық, сандық-сапалық талдау, интерпретациялық.  

Ұйымдастырушы әдістерге салыстырмалы және кешенді әдістер жатады. 

Салыстырмалы әдіс-спортшылардың жасы, жынысына қарай психикалық процестердегі 

психологиялық өзгешеліктерді, жеке бастық ерекшеліктерді зерттеу үшін пайдаланылады. 

Спорт психологиясының негізгі мақсаты – бұл жеке спортшының психологиялық 

заңдылықтарының қалыптасуын зерттеу, жарыстарға қатысу үшін қажетті спорт 

командасының шеберлігі мен сапаларын зерттеу, жаттықтырудың, жарысқа дайындаудың 

психологиялық негізделіп өңделген әдістерін өңдеу. 

Спортшыға қойылатын негізгі талап оның жеке басын жоғарғы результаттағы 

жеңістерге жетуге бағыттталған. Спорттық жетілдіру әдістері жоғарғы спорттағы шеберлікке 

жетуге бағытталған. Сонымен бірге спортшының жоғарғы дәрежедегі жетістікке жетуі  оның 

рухани дамуын байытады және халықтың жалпы мәдени дамуының деңгейін көтереді. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДА ЖАҢА 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

 

Адиетова К., педагогикалық факультеттің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Жубаналиева Л.У., жаратылыс ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Жаңа ғасыр біздің қоғамымыздың білім беру жүйесін «ашық ақпараттың қоғамның» 

қадам басуымен байланыстырады. Бүгінгі күні қоғамда ақпарат негіздеуші рөлді атқарып, 

ақпараттық процестерді алумен, оларды кеңінен пайдаланумен байланыстырады. 

Ақпараттық дәстүрлі әдістері - ауызша және жазбаша, телефон және радио байланыс-қазіргі 

заманға компьютерлік құралдарға ығысып орын беруде. 

Әлемнің барлық мектептерінен, сондай-ақ біздің республикамыздың түпкір-

түпкіріндегі кез келген ертеңгі күн туралы түсінік беретін балаларды көруге болады. 

Мектептегі кибернетика көптеген адамдар ойлайтындай, қандай да болмасын 

«кибернетиканың» есептеуіш техникамен байланысы ғана емес. 

Ғылымға белгілі  әр түрлі себептермен аңдар арасында қалған балалардың қайта адам 

қалпына келе алмауының басты себебі де осы болар. Қорытындысында бастауыш сынып 

оқушыларының қарқынды ой еңбегімен айналысуға, табиғи мүмкіндіктерінің бар екенін 

оқыту процесінде ескеру қажет деген тұжырымға келеміз. 

Зерттеу жұмысын ЖОББМ жүргіздім. Сыныпта барлығы 30 оқушы. Оның    8-оқу 

озаты, 17-оқу екпіндісі, 5-қанағаттанарлық. Бақылаушы топ ретінде 2
б
 сынып оқушыларын 

алдым. Алдымен, эксперименталдық топқа және бақылаушы топқа алғашқы сабақта бақылау 

жұмысын өткізіп, төмендегідей қорытындыға келдім: 

Бақылау-1. Диаграмма-1                             Бақылау-2.  Диаграмма-2 

 
Эксперименталдық топқа жаңа технологиялардың бірі «Деңгейлеп-саралап» оқыту 

технологиясын қолдандым. Осы жаңа технологияны қолданғаннан кейін қайтадан бақылау 

жұмысын жүргіздім. Оның қорытындысы төмендегі диаграмма-2 көрсетілгендей 

көрсеткішке ие болды.  

Екінші бақылаудан кейін 2в сынып оқушылары диаграмма-2 көрсетілгендей 

көрсеткіш берілген. Яғни, оқу озаты -36,7%, оқу екпіндісі – 63,3%, қанағаттанарлық – 0%. 

Бақылаушы топ 2б сынып оқушылары диаграмма-2 көрсетілгендей көрсеткіш берілген. Яғни, 

оқу озаты – 30%, оқу екпіндісі- 46,7%, қанағаттанарлық – 23,3%.  

Зерттеу нәтижесінде жаңа технологияны қолдана отырып, көргеніміз оқушылардың 

100 пайыздық сабаққа белсене қатысуы, үй тапсырмасының азаюы, оқушылардың 

жүктемесін оңтайландыруға мүмкіндік туады, оқушылардың оқу қызметтерінің нәтижелері 

әділ бағаланады, дарынды оқушылар дер кезінде анықталып, оларды дамытуға жағдайлар 

жасалады, танымдық процестерді, оқушылардың таным қабілеттерін зерттеу әдістері 

жүйеленеді. Эксперименталдық топпен салыстыру барысында бақылаушы топ 

оқушыларының пайызды көрсеткіші өзгеріссіз калғаны анықталып отыр.  
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PHOTO SHOP БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Ануарбек М.Н., педагогикалық факультеттің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Нариманова А.Ж., жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

 Қазіргі таңдағы ақпараттық нарықта алға қойған мақсаттарға қол жеткізу үшін жаңа 

технологияларды пайдалану қажет. Осы тұрғыда Adobe Photoshope бағдарламасының 

қолдану аясы да кеңінен таралып келеді. Атап айтқанда, маркетинг, медицина, полиграфия, 

дизайн және т. б. салалар аталмыш программаның көмегімен жоғары деңгейде дамуына 

ықпал жасауда.  

 Adobe Photoshop бағдарламасы – графиканы редакциялау үшін жасалған. 

Бағдарламаны Adobe Systems inc. фирмасы өңдеп жариялаған. AdobePhotoshop-ты кәсіпқой 

фотографтар, цифрлық суретшілер, графикалық дизайнерлер,веб-дизайнерлер және 

қарапайым қолданушылар пайдаланады. 

 Фотошоп – түйсікті-пайымдық интерфейске ие. Фотошопты жаңадан ашқан 

қолданушы болса да, интерфейсті тез ұғып алады. Фотошоптың интерфейсі мына 

элементтерден құралады: Меню, Жұмыс аймақтары, Терезелер орналасымы, Құралдар, 

Сызғыш, Шолу мөлшері, Scroll bar жәәне Палитра. Бұл элементтердің кейбіреуі өзгертіліп 

немесе қолданушыға жақындау орналастырылуы мүмкін 

Бағдарламаның жаңа нұсқаларында бірнеше интерфейс бар, осы арқылы оны әркім 

өзіне ыңғайлы күйге келтіреді. Бұл бағдарлама суреттеріңізді түзетуге, мөлшерін өзгертуге, 

кесуге, түс түзетуін жасауға мүмкіндік береді. Бағдарламада сурет сала аласыз, осы мақсатта 

көптеген құралдар бар: brush, mixer brush, art history brush, pencil және т.б. 

Өзінің функцияналдық және эксплуатациялық мүмкіндіктеріне қарай графикалық 

программа Adobe Photoshop расторлық графиктік файлдарды редактрлейтін ең мықты 

программалардың бірі.  

Оның келесі мүмкіншіліктерін көрсетейік: 

• графикалық бейнелерді жоғарғы дәрежеде өңдеу 

• эксплуатациядағы қарапайымдылық пен жұмыс істеу мүмкіншілігі 

• бейнелерді жасау және оны өңдеудегі адам ойының барлық қажеттілігін қамтамасыз етуі 

• расторлық бейнелерді өңдеуді автоматтандырудағы кең мүмкіндіктері 

• көптеген түстік профильдермен жұмыс істей алуы және оны қағаз бетіне шығару мүмкіндігі 

• әртүрлі көркемдік эффектлерді жасауға арналған фильтрациялау командалардың көпшілігі 

Photoshop CS5 — жаңа мүмкіндіктері: 
Photoshop Creative Suite 5 – программалық пакет, бұл программа профисионалды 

сандық графиканы жасауға арналағн. Соңғы версиясы алдынғылардан өзгеше, ыңғайлы 

құралдардан және функциялардан тұрады, шақырылған пайдаланушыға тағы көбірек 

мүмкіншілік және камфортты көбірек жұмыс істеуді ұсыну. 

Жаңа Photoshop CS5 екі обылысқа шартты бөлуге болады: 
1. Стандартты құралдардың және функциялардың жақсартылуы. 

2. Жаңа элементтер мен технологиялық мүмкіндіктердің қосылуы. 

Компьютерлік графика әр түрлі жарнама агенттігінде, әсемдеуші бюрода, редакция 

және баспаханаларда қолданылады. Графика арқылы өте күрделі суреттерді құрайды, 

электронды құжаттарда қолданады, объектілердің моделі мен құрылысын зерттейді. 

Компьютерлік графика өте қарқынды дамып келе жатқан ғылыми индустрия. Сондықтан 

компьютерлік графикамен жұмыс жасауды кез - келген пайдаланушы білуі керек. 

Графикалық программалар ішінен Adobe Photoshop программасы – графикалық және 

мультимедиялық программаларды өңдеуде 17 тілде танылған және 215 халықаралық 

жетістікке жеткен 70 мемлекетте қолданылатын программа. 
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СПОРТТАҒЫ ТӘРБИЕ, ОҚЫТУ ЖӘНЕ ЖАТТЫҒУҒА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

СИПАТТАМА БЕРУ 

 

Амиров И.Т., педагогикалық факультеттің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Макашев Ш.А., дене шынықтыру магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Дене шынықтырудың басты бағыттарының бірі сабақтан тыс кезде, дене шынықтыру 

және спорт саласының әр түрлі әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып, жаттығу уақытында 

спортшыға керекті қимыл тәжірибесі жинақталса,ал тәрбие процесінде спортшыға жеке 

басының жағымды сапалары қалыптасады. Спорттық шаралар негізінен мектептерде 

оқушылардың өздері қалаған спорт түрлерімен айналысатын оқушылар үшін жасалады. Дене 

шынықтыру мен спорттық шараларды өткізу барысында қоғамдық жаттығушылар, 

мектептегі үздік спортшылар, әр түрлі спорттық ұйымдардан келген мамандардың көмегімен 

іске асатын спорттық шара. Бұндай спорттық шараларды өткізу барысында оқушылардың 

дене жаттығуларын орындау бағытында,оқушылардың зейінін қимыл әрекетінің негізгі 

элементтеріне бағыттау болады.Спорттағы оқыту процесінің негізі-ол спортшылардың 

белсенді танымдық әрекеті болып саналады. 

Дене шынықтыру және спорттық шараларды өткізу түрлері ,дене тәрбиесі 

мұғалімдерінің, сынып жетекшісінің, мектеп ұйымдары белсенділерінің күштерімен жүзеге 

асатын шара болады. Дене шынықтырудың басты бағыттарының бірі сабақты өткізу, 

сабақтан тыс кезде дене шынықтыру және спорт саласының әр түрлі әдіс-тәсілдерін 

пайдалана отырып, денсаулықты нығайту бағытында, мектептердің өзі ұйымдастыратын 

спорттық шараларды жиі ұйымдастыру болады. Спорттық тәрбие жұмысының негізгі 

түрлеріне спорттық үйірмелердегі, дене шынықтырудағы демалу, тынығу жұмыстары 

жарыстар болып саналады. 

Спорттық жаттығулар  негізінен мектептерде оқушылардың өздері қалаған спорт 

түрлерімен айналысатын оқушылар үшін жасалады. Бұқаралық дене шынықтыру мен 

спорттық шараларды өткізу барысында қоғамдық жаттығушылар, мектептегі үздік 

спортшылар, әр түрлі спорттық ұйымдардан келген мамандардың көмегімен іске асатын 

спорттық шара. Бұндай спорттық шараларды өткізу барысында оқушылардын жас 

шамасына, жынысына, дайындық дәрежесіне қарай отырып, дәрігердің рұқсатына да көніл 

бөлу қажет. Жалпы дене шынықтыру және спорттық шараларды ұйымдастырудың негізгі 

міндеті дене шынықтыру жаттығулар арқылы дене бітімінің дұрыстығы мен мықтылығын, 

қимыл – қозғалыстарды игерудегі іскерлігімен дағдысын дененің сапалық қасиеттерін 

дамыта түсу болып саналады. Спорттық тәрбие,, спорттық үйірмелер, жаттығулар,спорттық 

жарыстар, спорттық жұмыстарын қорытындылау, бұлар спорттық үгіт насихат жұмыстарын 

жүргізу мақсатында өткізіледі, яғни бұқаралық спорт, дене шынықтыру жаттығулары 

арқылы жаны, тәні сау ұрпақтарды тәрбиелеу болып саналады. Бұл шаралардың 

ұйымдастыру түрлерінің алдын – ала жоспарланып ұйымшылдықпен өтуі, оның жариялы 

түрде белгілі болуы жұмыс тәртібі және өткізілу барысындағы жалпы ережелері жарысқа 

қатысушыларға тікелей байланысты болады. Мысалы: спорттық тәрбиелік  шараларды өткізу 

барысында қатысушылардың дене дайындығы, көңіл – күйі, бір – бірімен қарым – қатынасы, 

олардың спортқа деген қарым – қатынасы ерекше маңызды орын алады. Барлық спорттық 

шаралар, мектептің жағдайымен оқушылардың қызығушылығына орай, тәрбиелік, жаттығу 

барысында жасалып отырады. 

             Осындай спорттық мерекелерді  өткізу барысында жастардың дене жаттығуларын 

орындау бағытында,оқушылардың бағытын  қимыл әрекетінің негізгі элементтеріне 

бағыттау болады. Спорттағы оқыту процесінің негізі-ол жастардың спортқа деген  белсенді 

танымдық әрекеті болып саналады. 
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БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОҒАН СЕБЕПШІ 

ФАКТОРЛАР 
 

Әйіпқалиева Г., педагогикалық факультеттің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Бакесова Р.М., биология магистрі, аға оқытушы 

          

      Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығы - бұл тек мемлекеттің және ұлттың ғана 

емес, сонымен қатар бүкіл қазіргі адамзаттың өмір сүруге қабілетілігінің негізі, себебі дені 

сау өсіп келе жатқан ұрпақ болашақтағы халық денсаулығын көрсететін әлеует болып 

табылады. Денсаулық – көп қырлы және динамикалы ұғым. Көпшілікке мәлім болған БДДҰ 

анықтамасы бойынша, «денсаулық - бұл аурулар мен дене ақауларының болмауы ғана емес, 

тән (дене) мен жан дүниесінің және әлеуметтік тұрғыдан толық саулық жағдайы» (БДДҰ 

Жарғысы, 1946 ж.). Бірақ бұл концепция белгілі дәрежеде дерексіз болып табылады, себебі 

денсаулық жағдайын бағалаудың объективті критерийлерін көрсете алмайды және 

денсаулықты динамикасында емес, статикасында қарастырады. Оның үстіне, «саулық» 

жағдайы түсінігінің өзі субьективті, ал әлеуметтік саулық жағдайы – денсаулықтың белгісі 

емес, оған әсер ететін фактор болып табылады 

Екінші жағынан, толық «саулық жағдайы» денсаулықтың мәнін көрсетпей, ағзаның 

төзімділік қабілетін төмендетіп, сырқаттанудың алғы шарты болуы да мүмкін. Сондықтан 

БДДҰ-ң 1968 жылғы басылымында «денсаулық – бұл адамның, аурулары мен ақаулары жоқ 

жағдайда өзгермелі ортада, шамадан артық жүктеме түскенде өзінің биоәлеуметтік қызметін 

шығынсыз орындайтын қасиеті» деп беріледі. Денсаулықты сандық бағалау қажеттілігі 

көрсетілген, анық және қысқа анықтамасын Н.М.Амосов берген: «Денсаулық - бұл 

мүшелердің қызмет атқаруының сапалық шегі сақталған кездегі, олардың ең жоғары жұмыс 

өнімділігі» (1987). 

В.С.Фарфельдің  пікірімен келісіп, төзімділік шын мәнісінде уақыт функциясындағы 

жылдамдық немесе күш болып қана табылатындықтан, екі қасиетті ғана: жылдамдық пен 

күшті бөліп көрсетуге де болады. Дәл сол кезде өзге дене қасиеттері, икемділік, ептілік және 

басқалары әлде негізгі дене қасиеттерінің туындылары, әлде негізгі дене қасиеттерінің 

кешендері болып табылады, әлде мүлдем дене қасиеттеріне емес, нейрофизикалық 

қасиеттерге (мысалы, қозғалысты үйлестіру) жатады деген пікір онша ақталмаған болып 

отыр. В.К.Бальсевичтің және басқа да авторлардың мәліметтері, әсіресе 

шұғылданушылардың соматикалық типін және даму нұсқасын ескере отырып,  нақтылы 

қасиетті бөліп көрсетуге мүмкіндік беретін, жоғары ақпаратты тесттердің бар екендігін 

көрсетіп берді. 

Дене тәрбиесі ұжымының денсаулықтан кейінгі екінші қажеттілігі жарыстарға қатысу 

мүмкіншіліктеріне байланысты. Өйткені мектеп  жұмыстарының ең маңызды бір көрсеткіші 

– спорттық жарыстарда мектеп құрама командасының спорт түрлерінен мектептер 

арасындағы аудан, қала жарыстарында жүлделі орындар алуы. Жүлделі орындар  алу үшін, 

мектеп ұжымы директордан бастап оқушыға дейін жұмыла тер төге жұмыс істеуі керек. Осы 

көрсетілген екі негізгі міндеттердің өзі дене тәрбиесі ұжымының маңыздылығын, жұмыс 

ауқымының кең екенін көрсетеді. 

Дене тәрбиесі ұжымы ең алдымен өзінің жылдық,  тоқсандық жұмыс жоспарларын 

дұрыс ойластырып, құрастыруы қажет. Әрбір ай сайын өткізілетін ұжым кеңесінің 

отырыстарында осы жоспарлар, олардың орындалуы, адамдардың жауапкершіліктері қатаң 

бақылануы, жұмыстары дұрыс бағалануы керек. Мектептің  дене  тәрбиесі ұжымының 

барлық құжаттарын дайындайтын дене тәрбиесі  мұғалімі сауатты, білікті маман болуы 

қажет. Дене тәрбиесі мұғалімі дене  тәрбиесі ұжымының барлық жұмыстарын жақсы білуі, 

құжаттарын сауатты дұрыс жүргізуі қажет. Сонда ғана мектептің дене тәрбиесі ұжымы 

жұмыс істейді, барлық мектеп мұғалімдері, оқушылар бұл жұмыстарға жұмыла атсалысады. 
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АУЛА СПОРТЫНЫҢ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Әсетов Н., педагогикалық факультеттің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Турдалиев Р.М., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Міне, бірнеше онжылдықтар ішінде біздің елімізде халық денсаулығының нашарлауы 

орын алып отыр. Және де ең жаманы – осы келеңсіз құбылысқа балалар мен жастар душар 

болып отыр. Күннен күнге жағдай қиындап барады. Егер әрі қарай осылай жалғаса беретін 

болса, онда Қазақстан әскерде қызмет етуге жарамды ұлдар мен бала тууға, ана атануға 

қабілетті қыздар қалмайтын сыңайы бар! Осы тығырықтан шығу – мемлекет пен қоғамның 

маңызды міндеті болып отыр! 

Спорттың адам өмірінде алатын орны зор екендігін бәріміз білеміз. Біздің ата - 

бабаларымыз “тәні саудың – жаны сау” - деп бекер айтпаған. Спорттың қай түрімен 

айналысу адамның қабілетіне байланысты болады. Бұл туралы ұлы ойшыл Ибн Сина да өз 

шығармаларында айтқан. Ол сондай - ақ спортты мағынасына қарай жеңіл, ауыр, ұзын, 

қысқа сияқты бірнеше түрге бөлген. Денсаулық пен өмірді дамыту үшін кем дегенде 

спорттың 33 түрінен жаттығу жасау керектігін айтқан. Елбасы Н. Ә. Назарбаев өзінің 

“Қазақстан - 2030” стратегиялық бағдарламасында халықты салауатты өмір салтына 

ынталандыруды басым бағыттың бірі ретінде атап көрсетті. Сондай - ақ Президентіміздің 

қолдауымен 2003 жыл – денсаулық жылы болып жарияланған. Расында да, бүгінгі таңда 

еліміздің ақсақалдарынан кішкентай баласына дейін дене тәрбиесіне ерекше мән беруде. 

Бүкіл санғасырлық тарихта балалар, жасөспірімдер өз үйлерінің маңайында әр түрлі 

ойындарды ойнады. Бұл ойындар олардың үздік ісі болды, өйткені ойынға, қимыл 

қозғалысқа деген қажеттілік органикалық әр жас адамның негізіне салынған. Олар бұнымен 

каникулдағы үзілісті қоса аптасына 2-4 сағат айналысты, ал біздің кезімізде үйірмелер мен 

секцияларда күніне 2-4 сағаттан болушы еді. Ойын снарядтарын да балаларға ешкім 

үлестіріп берген емес. Қуыспақ, тығылыспақ, тартыспақ сынды ойындар үшін оларды өздері 

дайындап алатын еді. Жаттықтырушыларды да ешкім таныстырмайтын. Бұл рөлді ойынның 

техникасын әлдеқашан игеріп үлгерген ересек балалар атқаратын. Көбіне қозғалыстық 

ойындарды балалардың 100% дерлік көп сағаттап ойнағанының арқасында жаңа ұрпақтар 

негізінен дені сау болып өсті, тіпті дені ғана сау емес, сонымен қатар, қоғамдық, әлеуметтік 

тұрғыдан да сау болып өсті, себебі командалық ойындар әлеуметтік болып табылады олар, 

ұжымда өмір сүруге және жұмыс істеуге, жолдастыққа  бір-біріне көмектесуге үйретеді. 

Өскелең ұрпақтың тәрбиесі – бүгінде мемлекет ең басты назар аударып отырған 

міндеттердің бірі. Және де, барлық деңгейдегі билік органдарының тарапынан әлі күнге 

дейін жеткілікті түрде қамтылмай қалып отырған жалғаз ғана сала  - бұл көше. 

«Көпфункционалды спорт алаңқайлары жағдайында аула спортын дамыту» жобасын 

аудандар аумағында іске асыру – бұл аулаларда балалармен және жастармен жұмыс жасау 

жүйесін құруға талпыныс жасау, жас ұрпаққа бос уақыттарын мәнді де қызықты өткізуге, 

сондай-ақ бұқаралық спорттық қозғалысты дамытуға  мүмкіндік беретіндей қарым-қатынас 

пен таным үшін еркін тәрбие ортасын құру. Аула спортын кез келген елді-мекенде қайта 

дамыту барлық жастағы барлық әлеуметтік топтың адамдары үшін сауықтыру 

жаттығуларын, спорттық ойындарды қолжетімді етеді. Сөйтіп жастар ортасында темекі мен 

ішімдікті тұтыну емес, дене тәрбиесі мен спортпен шұғылдану танымал және мәртебелі 

болады. Бір аулада жаттығу, бір командада ойнау, өз балаларына, көршілерінің  балаларына 

қолдау жасау адамдардың өмірін сәнді де қызықты ете түседі. Спорт бір үйдің, бір ауланың 

тұрғындарын біріктіреді  және адамдардың бұрынғыдағыдай ортақ өмірмен өмір сүруіне 

алып келеді! Нәтижесінде аула спортының дамуы жаңа - салауатты өмір салтына, дені сау 

қоғамға алып келеді. 
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ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІНІҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Бижанова М., педагогикалық факультеттің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Бакесова Р.М., биология магистрі, аға оқытушы 

          

      Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Жоғары сынып оқушыларының қатарына 9 – 11 сыныпта оқитын 16 – 18 жастағы 

оқушылар жатады. Осы жастағы оқушылардың дене тәрбиесі міндеттері төмендегідей: 

 Денені мақсатты түрде жан – жақты, үйлесімді дамыту; дене тәрбиесі жаттығуларын, 

гигиеналық және сыртқы әсерлерін денсаулықты нығайтуға қолдану іскерлігін,  қобалжуға 

(стресс) қарсылық мүмкіншіліктерін қалыптастыру; жоғарғы денсаулық деңгейінің, жан – 

жақты дене қуаты дайындығының қазіргі қоғамға да, өзі үшін де қажет екеніни саналарында 

қалыптастыру; 

 Негізгі базалық спорт түрлері (жеңіл атлетика, гимнастика, спорттық ойындар, 

шаңғы тспорты, суға жүзу) жаттығуларын ары қарай үйрену, жетілдіру, жоғары қимыл 

ептілігіне дейін меңгеру; 

 Дене қуаты қасиеттерін, күшті, күш – жылдамдығын, төзімділікті, икемділікті, 

қозғалыс әрекеттерін тез басқадай құра алуептілігін, ағзаның тез қалпына келе алу 

қабілеттілігін т.б. қасиет, қабілеттерді ары қарай дамыту; 

 Қозғалыс белсенділігінің, спорттық жаттықтырудың заңдылықтары туралы,    

д.т.жаттығуларының келешек өмірлеріндегі еңбек етулеріне, әскер қатарында болатын 

кездеріндегі, әке – ана қызметтерін орындайтын кездеріндегі маңызы туралы, білім 

негіздерін қалыптастыру; 

 Д.т.ж/мен,  өздерінің айналысып жүрген спорт түрлерімен тұрақты , жүйелі 

жаттығу әдеттері мен дағдыларын қалыптастыру, бекіту; 

 Өнегелілік, көпшілдік, өмірге дұрыс көзғарас, өзін – өзі бақылай білу 

қасиеттерін қалыптастыру, алдыға қойған мақсатқа ұмтылушылық, өзіне сенімділік, 

шыдамдылық, ұстамдылық, сабырлық қасиеттерін дамыту; 

 Тұлға ретінде псехикалық және өзіндік қасиеттерін ары қарай дамытуға 

көмектесу, псехикалық өзін – өзі реттеу негіздеріне үйрету. 

 Осы жас кезеңінде бойларының өсуі ақырындап, кеуде кеңдігі,  дене салмағы көбірек 

өсе бастайды. Жасөспірім ұл балалар қыздарды бой және салмағы жағынан қуып жетіп асып 

кетеді. Олардың бойлары қыздардан  10 – 12 см биік, салмақтары  5 – 8 кгартық болады. 

Олардың жалпы дене көлемімен  салыстырғандағы бұлшық ет көлемі қыздардікіне 

қарағанда  13% көп, ал тері астындағы май тканы 10% аз болады.  Жасөспірім ұлдардың 

қыздарға қарағанда кеуделері қысқа, ал аяқ, қолдары ұзын болып келеді. 

Жоғары мектеп жасындағы оқушыларға сабақ бергенде ең алдымен күш, күш 

жылдамдығы жаттығуларына, күш төзімділігіне, аэробты төзімділікке көп көңіл аудару 

қажет. Қимыл үйлесімділігі қабілеттілігін дамыту жаттығуларының арасынан қимыл әрекетті 

тез, басқаша құра алу, тепе – теңдікті ұстай, бұлшық еттерді босаңсыта білу жаттығуларына 

назар аударса дұрыс болады.  Жоғары сынып жасындағы оқушылармен  өткізілетін дене 

тәрбиесі сабақтары көбінесе жаттықтыру түрінде жүргізіледі. Жаттығуларды ойын әдісімен 

орындаулар азайтылып, сабақтарда көбінесе  жарыс әдістері қолданылады. Осы жас 

кезеңінде олардың дене құрылыстарын, дене қуаты және техникалық дайындықтарын 

ескеріп, жеке тапсырама әдістерін көбірек қолданамыз. Қосымша жаттығулар беру арқылы 

олардың жаттығулар техникасын тез меңгерулеріне, дене қуаты қасиеттерін дұрыс деңгейде 

дамытуларына көмектесеміз. 

Мектеп бағдарламасындағы оқу материалдарын үйрену және меңгеру дұрыс 

ойластырылып, сабақтар бір – біріне байланысты, сабақтасты болып жүргізілуі қажет. 
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СПОРТ МҰҒАЛІМІНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ 

 

Биман С., педагогикалық факультеттің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Медресов Б.А., педагогика ғылымдарының  магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

«Педагогикалық қызмет» түсінігін қарастырған кезде біздер қолжетімді әдебиетте 

бірнеше анықтаманың бар екенін назар аудардық. Басқа авторлардың пікірін жоққа 

шығаруға тырыспай, біздер Ф.И.Собяниннің берген анықтамасына тоқтадық, ол 

педагогикалық қызмет – бұл педагогтың өсіп келе жатырған ұрпақты оқыту және 

тәрбиелеуге бағытталған мақсатты саналы белсенділігі деп санайды.  

Осы анықтаманың автор Н.В.Кузьминаның (1967) пікірін келтіреді, Н.В.Кузьминаның 

ойынша ол (қызмет) келесі компоненттерден тұрады:  құрастырушы, коммуниативті, 

ұйымдастырушылық және гностикалық. 

Құрастырушы компонент келесідей сипатталады: 

1. педагогтың нақты міндетті алға қоятынымен; 

2. әсер етудің ең тиімді құралдарын таңдаумен; 

3. педагогтың ең тиімді нәтижелерге қол жеткізу үшін қойылған міндеттерді орындау 

барысында пайда болуы мүмкін қиындықтарды болжамдаумен.  

Дене шынықтыру мұғалімі қызметінің Ұйымдастырушылық компонентіне 

(Н.В.Кузьмина бойынша) кіретіні:   

1. Оқу ақпаратын және оның жеткізілуін ұйымдастыру; 

2. Оқушылардың қызметін ұйымдастыру; 

3. Педагогтың өзінің мінез-құлқын және мінез-құлық қызметін өз бетінше басқаруды 

ұйымдастыру. 

Аталған құрамдас бөлшектерінен басқа дене шынықтыру мұғалімінің 

ұйымдастырушылық қызметіне тағы:  

- бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық шараларды ұйымдастыру 

және өткізу; 

- балалар, ересектер ұжымын және олардың қызметін ұйымдастыру; 

- іскерлік бағытындағы ұйымдастырушылық қызмет: қаржы мәселелерін шешу, 

дәрігермен байланыс орнаты және т.б. кіреді.  

Дене шынықтыру мұғалімі қызметінің гностикалық компоненті педагогикалық 

үрдістің заңдылықтарын, оның даму ерекшеліктерін, кездесетін қиындықтар мен басқа 

құбылыстарды тануда болады. 

Дене шынықтыру мұғалімі қызметінің коммуникативті компоненті басқа адамдар: 

жұмыстағы әріптестер, мектеп әкімшілігі, оқушылардың ата-аналары және, ең бастысы, 

оқушылардың өздерімен қатынасты дұрыс құра білуде. Кәсіптік шеберліктің жоғары 

деңгейлі мұғалімдер әр және ең «қиын» оқушылармен іскерлік байланысты табуға болады 

және табу керек деп санап, өзінің қатынастарын аса икемді етіп құрады.   

  Сынып жетекшілері айқын қасиеттері: талапшылдық пен күшті жігері, қатынас 

жасауда мейірімділік пен зиянды әдеттерге, әуестерге қарсы тұру қабілеті, көмекке келуге 

дайын және құрбылардың сәтсіздіктеріне аяушылық таныта білетін, адалдық танытатын 

және шыншыл, батыл және СӨС тұрақты ұмтылыстары бар оқушылардың тұлғасын 

қалыптастыра білетін мұғалімдер қатарынан қалыптасады. Және, осыдан басқа, заманауи 

сынып жетекшісі қызметінің ерекшелігі осы сыныппен жұмыс жасайтын басқа 

мұғалімдердің оқыту-тәрбиелеу қызметінің нәтижелерін түгел мектеп ұжымы, оның 

қоғамдық ұйымдарының («Турнерлер», «Скауттар», «Ұландар», «Пионерлер»  және басқ.) 

қызметімен үйлесімді ұштастыра білу,  Оқушылардың сыныптан тыс (оқудан тыс) қызметін 

ескеру және басқару болып табылады.    
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ 

 

Губашева М.К., студент 2 курса педагогического факультета 

Научный руководитель – Булатов О.К., старший преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Волейбол – один из самых популярных в мире видов спорта. Родина волейбола – 

Соединенные Штаты Америки. Новую игру изобрел в 1895г. Вильям Морган – руководитель 

физического воспитания в Союзе молодых христиан (УМСА) в городе Холиок – штат 

Массачусетс. Он предложил перебрасывать мяч через теннисную сетку, натянутую на высоте 

около 2 м. Название новой игре дал доктор Альфред Холстед – преподаватель 

Спрингфильдского колледжа: «волейбол» – летающий мяч. В 1896 г. волейбол был впервые 

продемонстрирован перед публикой. А через год в США были опубликованы первые 

правила игры, которые имели всего 10 параграфов. 

Прошло несколько лет, и с волейболом познакомились в Канаде, на Кубе, в Пуэрто-

Рико, Перу, Бразилии, Уругвае, Мексике. В 1913 г. на Паназиатских играх состоялся турнир 

по волейболу, в котором участвовали команды Японии, Китая, Филиппин. В Европу 

волейбол был завезен в начале XX века. В 1914 г. в него начали играть в Англии. Особенно 

популярным волейбол становится во Франции, где появился в 1917 г. В 20-х годах он 

развивается в Польше, Чехословакии, СССР. Начинают проводиться первые официальные 

первенства стран по всему Европейскому континенту. Наряду с распространением волейбола 

в мире совершенствовались правила игры, изменялись техника и тактика, формировались 

технические приемы. Волейбол становится все более коллективной игрой. Игроки начинают 

применять силовые подачи, широко вводят в игру обманные удары, большое внимание 

уделяют технике передачи, возрастает роль защиты, игра становится динамичнее. 

На родине волейбола, в США, первые официальные соревнования состоялись в 

1922 г. в Бруклине. Тогда же американцы выступили с предложением включить волейбол в 

программу Олимпийских игр 1924 г., но это предложение не получило поддержки. 

Олимпийское признание волейбол получил только в 1957 г., но в программу Игр был 

впервые включен лишь на XVIII Олимпиаде 1964 г. в Токио. Тогда в Японскую столицу 

приехали шесть женских и десять мужских команд. Первыми олимпийскими чемпионами 

стали сборные СССР (мужчины) и Японии (женщины). Нововведение уравновесило 

возможности атаки и защиты. Волейбол стал более скоростным и эмоциональным. На 

олимпийских турнирах наибольших успехов достигли сборные СССР: женщины в 1968, 

1972, 1980 и 1988 годах, мужчины в 1964, 1968 и 1980 годах и сборная Японии: женщины в 

1964 и 1976 годах, а мужская сборная в 1972 году. 

В связи с актуальностью и недостаточной освещенностью в научных трудах 

проблемы психологической подготовки юных волейболистов целью данной работы является 

изучение и анализ существующих в настоящее время методов подготовки юных 

волейболистов. Гипотезой исследования явилось предположение о том, что уровень 

психологической подготовки юных волейболистов 14-15 лет к соревновательной 

деятельности будет повышаться при использовании эффективной методики психологической 

подготовки. Это позволит своевременно скорректировать процесс подготовки волейболистов 

14-15 лет к соревнованиям и повысить эффективность соревновательной деятельности 

игроков. Объект исследования: процесс подготовки волейболистов к соревнованиям. 

Предмет исследования: методы психологической подготовки юных волейболистов.  

Главная черта, характеризующая высокий уровень общей физической 

подготовленности - это умение сознательно владеть движениями своего тела, достигая 

наибольших результатов в кратчайшие сроки при наименьшей затрате сил. 

Понятие «физическая подготовленность» и «тренированность» тесно связаны и в 

определенной мере характеризуют степень здоровья.  
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СПОРТШЫНЫҢ ДЕНЕ ҚАБІЛЕТІНІҢ ДАЯРЛЫҒЫ 
 

Ескалиев А., педагогикалық факультеттің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Джумакаева К.С., биология ғылымдарының кандидаты, доцент 

          

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Жалпы дене қабілеті даярлығының ұтымды ұйымдастырылған процесі алуан түрлі 

қимыл-қозғалыс қабілеттерінің жан-жақты және бір мезгілде пропорционалды дамуына 

бағытталған. Дене қабілеті даярлығының жоғарғы көрсеткіштері дене қабілеттерін дамыту, 

спортшылардың даярлығының өзге қырларын – техникалық, тактикалық, психологиялық 

даярлықты жетілдірумен тиімді жұмыс істеу үшін функционалдық іргетас болып қызмет 

атқарады. 

Арнайы дене дене қабілеті даярлығы қатаң түрде нақтылы спорт түрінің 

спецификасы, болады деп күтілетін жарыс әрекетінің ерекшеліктері қоятын талаптарға 

сәйкес, қимыл-қозғалыс қабілеттерін дамытуға бағытталған. Спортшылардың арнайы дене 

қабілеті даярлығы процесін ұйымдастырған кезде осындай спецификалы талаптарды үнемі 

назарда ұстап отыру қажет. Жекелей алатын болсақ, жарыс әрекетінде негізгі күш түсуге 

ұшырайтын бұлшық еттер топтары мен олардың антагонистері басым әсер етуге ұшырап 

отыруға тиіс. Алайда бұл істе тек қана тиісті бұлшық ет топтарына әсер етумен шектеліп 

қалуға болмайды. Дене қабілеттерін дамытқан кезде өздерінің динамикалық және 

кинематикалық сипаттамалары бойынша белгілі бір дәрежеде жарыс әрекетінің негізгі 

элементтеріне сәйкес келетін жаттығуларды іріктеп алу қажет. 

Дене қасиеттерін бағалау жас ойыншының жалпы потенциалдарын бағалау мен 

болжаудың ажырамастай бөлігі болып табылғанда ғана оптималды болып табылады. Белгілі 

бір дене қасиеттерінің негізгі бағалаулары көбінесе ойындардың эволюциясымен, сонымен 

қатар дәлелсіз асыра бағалаулармен және арнайы жаттығудың жекелеген үлгілерімен 

әуестеніп кетумен байланыстырылып отырды. Мысалы, күшті арттыру мақсатында 

штангамен жасалатын жаттығуларда адекватты емес (жоғары) күш түсірулер беріліп отырды. 

өзге теріс әсерлер кезінде ойыншы өзінің икемділігін нашарлатып алды, ал жылдамдық 

қасиеттерін дамыту бойынша жеткіліксіз жұмыс істеу жарылыс күшінің тұрақтануына ықпал 

етті және техникалық дағдылардың жетілдірілуін күрделендіре түсті. Бұрынырақта орын 

алған, техникаға біржақты акцент жасау, екі команда ойыншыларының «тең» техникасы 

кезінде дене қабілеттерінің даярлығы жақсырақ болған қарсылас жеңіп шығатындығы 

түсінікті болғанда орнынан қозғала бастады. Даярлау кезінде күшті дамытуға көбірек көңіл 

бөліне бастады, алайда жуық арада техникалық және күш даярлығы тең екі команда 

кездескен кезде жылдамырақ ойыншылары бар және жылдамырақ ойнайтын команда жеңіп 

шығатыны анықталды. Сондықтан қазіргі заманның жаттықтырушысы әрбір дене қабілеті 

қасиетін оқшау емес, басқа қасиеттермен өзара байланыста қарастыруға тиіс. 

Сондықтан спортшының арнайы төзімділігі спорттың таңдап алынған түрінде 

нәтижеге қол жеткізу үшін функционалдық мүмкіндіктерді максималды шоғырландырған 

кезде, спецификалы жарыс әрекеті жағдайларында шаршап-шалдығуға қарсы тұру қабілеті 

болып табылады. Алайда, әсіресе ұзаққа созылатын жаттығу әрекеттері жағдайларында, 

негізгі бұлшық ет топтарының көпшілігі көбінесе майлардың ыдырауы есебінен өтетін 

аэробты энергиямен қамтамасыз етілу режимінде әрекет жасаған кезде, жоғары жұмысқа 

қабілеттілікке қол жеткізу мақсатында спортшылар жалпы төзімділік деп аталатынға ие 

болуға тиіс. Ол ағзаның, әрекеттің алуан түрлерінде төзімділіктің көрініс табуының 

спецификалы емес негізін құрайтын функционалдық қасиеттерінің жиынтығы ретінде 

анықталады. Жалпы төзімділіктің негізгі құрамдас бөліктері болып энергиямен қамтамасыз 

етудің аэробты жүйесінің мүмкіндіктері, функционалдық және биомеханикалық үнемділік 

табылады. 
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ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУ 

 

Есмагулова Н., информатика мамандығының 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Арыстанова А.Б., жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Жаңа ақпараттық технологияларды оқыту үрдісінде қолдану бағыттарының бірі 

оқытуды жеңілдететін электрондық кітаптар мен әдістемелердің жасалуы. Оқыту үрдісінде 

электрондық оқулықты пайдаланудағы мақсат пәннің оқу материалын түсіндірудің 

дидактикалық мүмкіндіктерін жетілдіру болып табылады. Оқытудың компьютерлік 

технологиясын оқу үрдісіне кеңінен енуі оқушылардыңөзіндік және шығармашылық 

белсенділігіен дамыта отырып, электрондық оқу көқмегімен олардыңөзіндік жұмыс түрлерін 

орындауға баулайды. Қазіргі шығарып жатқан электронды оқулықтар дәстүрлі 

оқулықтардыңүлгісі емес, ол кәсіптік оқытудың автоматтандырылған үрдісі болып 

табылады. Электронды оқулық шығарған өнімнің технологиялық  тізбегін анимация арқылы 

бейнелі түрде қабылдауға мүмкіндік береді. Электронды оқулық мазмұны оқушының 

интеллектілік қабілетін дамытуға бағытталу қажет және оның мына қасиеттерді 

қанағаттандыру жеткілікті: жинақтылық, жүйелілік, көркемділік, жылдамдылық. 

Электронды оқулықтарда материалдар логикалық байланыста модульдермен берілген әрбір 

модуль мазмұнына және анықтамалық аппаратына сәйкес құрастырылған. Элекронды 

оқулықтар жаңа ақпараттық технологиялардың барлық жетістіктерін пайдалану 

мүмкіндігімен ерекшеленеді, яғни, мәтіндік материалға гиперсілтемелер жасауға, 

мультимедиалық және басқарылатын анимацияларды пайдалануға дыбысты қосарлап 

қамтуға, оқушылардың білім деңгейіне бақылау жасауға жағдай бар. Электронды оқулықтың 

басты мақсаты оқушылардың білім сапасын артыру, мұғалімдерге ғылыми-әдістемелік көмек 

көрсету. Электрондық оқулық барысында біз дәстүрлі сабақтың ауқымын кеңейтіп, 

ақпараттың ортаны едәуір жоғарлатып, білім беру үрдісін көру арқылы қабылдауын 

қамтамасыз етеміз, яғни, бұл басты ерекшелігі және тиімділігі оқушы мен мұғалім 

арасындағы  байлансы көзбен көру арқылы жүргізіледі. Қазіргі кезде көптеген оқу 

орындарында компьютер мүмкіндіктерін толық пайдалануға арналған электронды оқулық 

жасауда және республика көлемінде бұл оқулықтарға конкурс жарияланады. Электронды 

оқулықтың басты ерекшелігі жаңа компьютерлік технологиялардың барлық жетістіктерін 

пайдалану, мультимедиалық және басқарылатын анимацияларды пайдалану, дарынды 

балалармен тұрақты және жүйелі жұмыс істеу мүмкіндігі болып табылады. Электронды 

оқулық жай оқулықтарға қарағанда өте тиімді қосымша мүмкіндіктер береді. 

Титулдық бетте – электронды оқулыққұралы туралы мәліметтер беріледі. Электронды 

оқулықта мәліметке қойылатын талаптар нақты стандарт бөліміне сай келеді. Негізгі бөлімде 

электронды оқулыққұралының мақсаты мен тапсырмасы қамтылған оқу материалының 

барлық көлемін қамту керек. Соған байланысты қорытынды бақылау тапсырмасы жүргізілу 

керек. Мұндағы оқу материалына ғылыми терминологияны қолдану қажерт және ол түсінікті 

нақты толық болып, қарама-қайшылық болуы тиіс. 

Сонымен қатар ағымды, өтпелі, қорытынды тестілеудіңөтуін қадағалайды. Көмекшіде 

электронды оқулыққұралын жұмысын басқару туралы ақпарат болуы тиіс. Электронды 

оқулық жарыққа шығарған кезден бастап қатынас ұйымдастырады. 

Электронды оқулық әрбір адамға дербестік тұрғыдан қатынас жасауға мүмкіндік 

беріп, олардыңөз бетімен білім алуын қамтасыз етеді және белгілі бір бөлім бойынша білімді 

тексеруге мүмкіндік береді. Электронды оқулықтарды оқыту үрдісінде қолдану сапалы білім 

берудіңқазіргі таңда өзекті мәселесі екенін ерекше атауға болады. Оқыту үрдісінде 

компьютерді қолдануі мақсат емес тек оқыту құралы және бұрынғы оқыту формалары мен 

әдістерін толықтырады. Оқыту барысында бағдарламаның жабдықтарын тиімдісін, 

пайдалысын көрсете отырып, мамандарды дайындау сапасын арттырады. 
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ФАСТ – ФУД  НЕМЕСЕ ЖЕҢІЛ ТАҒАМДАРДЫҢ АДАМ АҒЗАСЫНА ӘСЕРІ   

 

Жалғасова А., педагогикалық факультеттің 3 курс студенті 

 Ғылыми жетекшісі – Мендигалиева А.С., биология магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

  

Фаст-фуд(ағылш. « fast food» –тез тамақтану) тез әзірленетін тамақтар. «Фаст-фуд» 

термині ең алғаш рет 1951 жылы  Merriam-Webster сөздігіне енгізілген. 1920 жылдары ең 

бірінші фастфуд тағамы Америкада қолданысқа ие болды. Фаст-фуд  қазіргі заманның 

ажырамас бөлігі.  Қарқынды өмір  салты қазіргі заман адамына асықпай, сүйіспеншілікпен 

отырып тамақтануға мүмкіндік бермейді. Күнделікті тамақтанудың орнына жақын маңдағы 

тамақтанатын жерден  бизнес-ланч, пакеттегі жылдам еритін лапша, гамбургерлер немесе 

хот-догтар мен газдалған сусындар сияқты жеңіл тамақтармен тамақтануға тура келеді.  

Қазіргі таңда қалада кез-келген аяқ басқан жерден тамақтануға болады. Көптеген 

жерлерде арнайы орындар тұрғызылған, онда ыстық самсалар, қамырдағы бәліштер, 

құймақтар және тағы да басқа жеңіл тағамдар сатылады.  Жалпы ашқалмайсың. 

Қазіргі таңда тез дайындалатын тағамдар өркендеуде. Тез дайындалатын тағам ас 

мәзіріне кіретін тағамдар: гамбургерлер, картопты «фри», картоптычипстер, ход-дог 

жәнесусындардыңқатарына: «Кока - кола», «Пепси», «Фанта», «Меринда», «Сэвен - Ап», 

«Спрайт» жәнет.б. кіреді. Жоғарыда айтылып кеткен сусындардың құрамында: көптеген 

консерванттар, ароматизаторлар, бояулар мен қоюландыратын заттар. Бүкіл тәтті газдалған 

сусындарда көмірқышқылы бар. Бұл қышқылдық әсерінен асқазаның үрленуі мен кекірік 

пайда болады. Тәтті газдалған сусындарда құрамында тағы химиялық қоспалардың бүкіл 

түрлері қолданылған. Яғни сусының дәмін, иісін, түсін жақсарту үшін. Тәтті сусын қауіпті 

аллерген болып саналады. Тәтті газдалған сусындар көп мөлшерде қант қолданылған. 

Сондықтан бұндай сусындар қан диабеті мен ауыратын адамдар үшін өте қауіпті. Тек диабет 

ауыратын адамдар үшін еместе тағы бауыр, бүйрек, асқазан ауыратын адамдар үшін де 

қауіпті. Бұндай сусының орнына ондай химиялық қоспалар аз сусындарды ішкеніңіз жөн. 

Картопты «Фри» - құрамында аса қауіптізаттар бар, көп көлемдігі майлар мен акриламид. 

Акриламид токсидті зиянды зат екенін ғылымда дәлелденді. Ол адамның психикалық 

жүйесіне және генетиканың өзгеруіне ықпалын тигізеді. 

Жылдар бойы улызаттар жиналған адамның ағзасы генетикалық өзгерістерге 

ұшырайды. Ал, геннің өзгеруі адамның азуына, көңіл – күйінің құлдырауына әкеліп соғады. 

Бауырдың, талақтың, бүйректің қатерлі ісігіне шалдығуына себепкер осы канцерогендер. 

«Адамның денсаулығы үшін тиімді тамақтана білу өте маңызды. Тиімді тамақтану 

дегеніміз – құрамында түрлі қоректік заттардың толық мөлшері бар тамақпен ағзаны дұрыс, 

уақытылы қамтамасыз ету. Жақында американдық ғалымдар зерттеулер жүргізіп, өте жоғары 

температурада дайындалатын тағамдардың құрамынан адамның денсаулығына өте зиянды 

«акриламид» деген затты тапқан. Жоғарыда айтылға шаурма, донер-кебабтарға қоса 

гамбургер, хот-дог, гриль, поп-корн, чипсы, кириешки, картошка фри, қақталған шұжық 

секілді тағамдар өте жоғары температурада дайындалады. Дәл осы тағамдарды ұзақ 

күнделікті пайдалану салдарынан асқазан жарасы, созылмалы гастрит, өттің толуы, ұйқы 

безінің қабынуы, жүрек-қан тамыр аурулары, семіздік пайда болатыны, әсіресе ас қорыту 

жолдарына өте зиян екені анықталған. Сондықтан мен қалың көпшілікке көшеде 

даярланатын тағамдарды өте абайлап жеген дұрыс екенін айтар едім». 

Фаст-фуд сататын дүкендер өздеріне әдемі жарнамаларымен, төмен бағаларымен, 

жылдам әзірленуімен тұтынушылардын назарын аудартады. Дәрігерлердің айтуынша 

фастфудпен тамақтануға болмайды. Осындай тағамдардың калориялары өте жоғары, майлар 

мен консерванттар құрамы өте көп болғандықтан, дәрумендер мүлдем жоқ. Көбі 

фастфудтардың зиянды екенін түсінеді. Балаларды кішкентай жастан бастап осындай 

тағамдарға үйретпеген жөн. 
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БОКСТЫҢ ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУЫ 
 

                            Жанбырбай Р., педагогикалық факультеттің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Мендигалиева А.С., биология магистрі, аға оқытушы 

 

                Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

               

Бокс (ағылшынша box – қорап) – арнайы жұмсақ қолғаппен белгілі бір ереже 

бойынша жекпе-жек күш сынасатын спорт түрі. Жекпе-жекке шыққан екі ойыншы 

қарсыласының денесінің белгілі бір жеріне дәл соққы беруді көздейді. Жекпе-жек аумағы 4,9 

x 4,9 м немесе 6,1x6,1 м, жан-жағы 1,3 м биіктікте арқанмен керілген рингте өтеді. 

Бокс ойынының әуесқойлық (3 раунд) және кәсіпқойлық (6 - 12 – 15 раунд) ережелері 

бар. 

Алайда Рим империясының бiздiң дәуірімізге дейiнгi I ғасырда құлағанынан кейiн 

бокстың қалай дамығаны жайлы деректер де сақталмаған. Мiне, осы деректердiң 

жоқтығынан да ағылшындар боксты өздерiне телiп жүр. Бокс (boxing) ресми аты да 

Англияда қалыптасқан. Джеймс Фигг алғаш бокс мектебiн ашып, жастарды былғары қолғап 

өнерiне баулиды. Бокстың алғашқы ережелерi де Фиггтiң отанында пайда болған екен. Бұл 

ережелерде рингтiң аумағы, раунд ұзақтығы және қолғап салмағы айтылады. 1908 жылы 

бокс ресми түрде олимпиада бағдарламасына енгiзiлiп, оған тек ағылшындықтар ғана 

қатысады. 1920 ж. Бокс әуесқойлары дүниежүзілік ассоциациясы (AІBA) құрылды. 

Дүниежүзілік чемпионат 1974 жылдан өткізіледі. 

Олимпиада тарихында боксшылары ең көп алқа тағынған ел — АҚШ. Бiрақ бүгiнде 

кубалық спортшылар алғы шепте келедi. 1992 жылғы Барселонада өткен олимпиадада 

кубалық боксшылар 12 алтын алқаның жетеуiн қанжығаға байлап кеткен. Ал 1996 жылы 

Атланта Олимпиадасында 4 алтын, 3 күмiс медальды жеңiп алды. Олимпиада тарихында екi 

боксшы ғана 3 мәртеден жеңiмпаз атанған. Олар — венгриялық Л. Папп пен кубалық Т. 

Стивенсон. 

Жекпе-жек қабырғалары ұзындығы 5-тен 6 метрге дейін болатын және 4 қатар 

канатпен шектелген алаң — рингте өтеді. 

Жеңіс көп ұпай еншілеген боксшыға; нокаутпен ұтқанға; қарсыласы пәрменсіз болып 

жекпе-жекті жалғастыра алмағанда, дисквалификацияға ұшырағанда немесе жекпе-жектен 

бас тартқан жағдайларда беріледі. 

Бокста белден төмен, желкеден, арқадан ұруға, баспен ұруға және құлап жатқан 

қарсыласты ұруға тыйым салынады. Жекпе-жекке — ринг ішіндегі бір төреші, сыртындағы 

3-5 төреші төрелік жүргізеді.Бокстағы негізгі соққылар түріне: тура соққылар (джеб, кросс); 

жанынан соққы (хук, свинг); төменнен соққы (апперкот) — жатады. 

Қазақстанда бокстың алғашқы мектебін 20 ғасырдың 30-жылдары Алматыда Шоқыр 

Бөлтекұлы ашты. Қазақстаннан Олимпия ойындарының, Дүние жүзі, Азия, Еуропа 

чемпионаттарының, Азия ойындарының 30-ға жуық чемпиондары мен жүлдегерлері шықты.               

Қазақстаннан шыққан тұңғыш Олимпия чемпионы – Василий Жиров (Атланта, АҚШ, 1996), 

қазақ жігіттері арасынан шыққан дүние жүзінің алғашқы чемпионы – Болат Жұмаділов 

(Хьюстон, АҚШ, 1999), Серік Сапиев 2 дұркін әлем чемпионы атанған алғашқы қазақ 

боксышысы ( Мяньян, Қытай-2005, Чикаго, АҚШ-2007). Олимпия чемпиондары – Бекзат 

Саттарханов, Ермахан Ыбрайымов (Сидней, Австралия, 2000), Бақтияр Артаев (Афина, 

Грекия, 2004), Бақыт Сәрсекбаев (Пекин, Қытай, 2008), Серік Сапиев (Лондон, Ұлыбритания, 

2012), Данияр Елеусінов (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2016), Еуропа чемпиондары – Серік 

Қонақбаев (1979, 1981), Серік Нұрқазов (1983). 

Кәсіби бокс 

Кәсіби бокста Қазақстан бойынша жұдырығының өнерiн кәсiп қып жүрген боксшылар 

санаулы ғана. Олардың алғы шебiнде Василий Жиров, Геннадий Головкин және Марат 

Мәзiмбаевтар тұр, Бейбіт Шүменов, Виктор Демьяненко.  
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ЗАМАНАУИ СПОРТТАҒЫ ТӘРБИЕЛЕУ МҮМКІНДІКТЕРІ. ДШЖС 

ТӘРБИЕЛЕУ ҮРДІСІНІҢ МӘНІ 

 

Жанғазиев М., педагогикалық факультеттің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Медресов Б.А., педагогика ғылымдарының  магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Заманауи педагогикалық ғылым мен дене тәрбиесінің тәжірибесі тұлғаға әр түрлі 

құралдардың, соның ішінде, қозғалыс әрекеттердің (физикалық жаттығулардың), спорт 

тәжірибесімен, туризм және өлкетанудың көмегімен тәрбиелік-білім беру арқылы әсер етуді 

ары қарай жетілдірудің жолдарының ғылыми ізденісін жүргізуді жалғастырады.    

Авторлардың көбі (В.В.Белорусова, В.И.Жолдак, Н.В.Кузьмина, А.К.Кульназаров,  

Г.И.Кукушкин, А.А.Остапец-Свешников, Н.Н.Пересветов, Н.И.Понамарев және басқ.) дене 

шынықтырудың құралдары физикалық қасиеттерді (күш, төзімділік, икемділік, қозғалыс 

жылдамдығы және басқалары) дамытатыны сөзсіз дегенмен келіседі. Оларды жүйелі түрде 

пайдаланған кезде адам күштірек, төзімдірек, икемдірек, жылдамдырақ, ептірек болады. 

Тұмау ауруларына шалдықпайды. Салауатты, қызықты және пайдалы істерге толы өмір 

салтын жүргізеді, ал физикалық жаттығулардың тұлғалық қасиеттерге, оларға жататыны: 

мейірімділік, көмекке келуге дайын болу, ұжымшылдық, көпшілдік, басқа адамдарға құрмет, 

талапшылдық, интернационализм және т.б., көлеңкеде, заманауи зерттеуші – педагогтардың 

назарынан тыс қалатындай.    

Заманауи жетекші педагогикалық тәжірибеде дене шынықтыру, бұқаралық спорт, 

жоғары жетістіктер спорты айқын теріс (девиантты) мінез-құлықты жасөспірімдердің жеке 

қасиеттерін тәрбиелеудің, қайта тәрбиелеудің нәтижелі құралдарына айналған көптеген 

мысалдар белгілі. 

Педагогикалық ЖОО, гуманитарлық академиялар мен университеттерде тұлғаға әсер 

етудің қозғалыс құралдарын игерген мамандарды арнайы даярлаудың қажеттілігі туралы 

негізді ұсыныстар енгізіледі. Әсіресе бұл болашақ кәсіби қызметі ретінде дене 

шынықтыруды таңдаған студенттерге, дене шынықтыру – спорт профиліндегі мектептен тыс 

мекемелерде (ЖБСМ, БЖОСМ, ОДО және басқалары) спорт командаларымен жұмыс 

жасайтын, жоғары санатты спортшыларды халықаралық кездесулерге даярлайтын 

мамандарға қатысты.   

Осы мәселені нақтырақ қарауға түрткі болған себептердің ішінде әріптестердің 

қызметін, әсіресе, бөлек тұлғаларды, мысалы, жүйелі түрде мақсатты физикалық 

жетілдірумен айналысатын көршіні көп жылдар бойы педагогикалық қадағалау болды. Оны 

шартты түрде Әділжан деп атайық. Ол 42 жаста, ол жоғары білікті экономист, оны жақында 

Астана қ. бір астаналық, үкіметтік мекемелердің біріне жұмысқа шақыртты. Біздің таныс 

болған жылдар бойы, ал бұл он бес жылдан астам уақыт, Әділжан жүйелі түрде үнемі жүгіру 

және күш жұмсау жаттығуларын қамтыған мамандандырылған таңғы жаттығу, кешкі 

жаттығу түріндегі физикалық жаттығулармен айналысады.  

Спорттық әдеттер, зерттеулер көрсеткендей, келесі мән-жайларда жасақталады: 

а) тек бұрын бекітілген әрекеттерді үнемі қайталауда ғана емес, оларды қайталау, 

тәжірибеде қолдану қажеттілігін тудыруда; 

ә) спорт тәжірибесінде игерілген біліктерді біртіндеп және ретті түрде 

күрделендіруде; 

б) спортшы мәжбүрлі әрекеттерді жасаған кезде өзінің әрекеттері мен қылығын оң 

уайымдауда; 

в) теріс әдеттерді тудыратын жәйттер мен олардың көріністерінің алдын алуда; 

г) спортшылардың бөлек қылықтарын және жалпы мінез - құлқын объективті 

бағалауда. 
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ҮЗДІК ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕР ТУРАЛЫ 

 

Жарасқалиев Н., информатика мамандығының 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Нариманова А.Ж., жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Бүгінде қоғам мүшелерінің көпшілігі өз өмірлерін әлеуметтік желілерсіз елестете 

алмайтыны анық. Әлеуметтік желілер толықтай бүкіл әлемді қамтып, танымалдылығы 

жоғарылап жатыр және оның нақты жас ерекшелік немесе кәсіби шектеулері жоқ. Адамзат 

өмір сүріп жатқан жоғары технологиялар ғасыры қоғам дамуындағы жаңа әрі өзгеше 

деңгейге әкелді.  

Әлеуметтік желі — бұл тек адамдарды бір-бірімен байланыстыратын веб-сайт қана 

емес, сонымен қатар жастар мәдениетін дамытатын құрал. Әлеуметтік желіде байланыс 

жасау үшін әрине бізге ең алдымен интернет керек. Ал интернетке қосылу дегеніміз — басқа 

жерлерде тұрған мыңдаған компьютерлік жүйелермен байланысу деген сөз. 

Ұлыбританияның зерттеу компаниясының мәлімдеуінше, бүкіл әлемде әлеуметтік 

желі қолданатын азаматтардың 47 пайызы оған ұялы телефон арқылы кіреді. Қазір кез келген 

ұялы телефонда әлеуметтік желілерге қосылу үшін қосымша бағдарламалар орнатылатын 

болды. Ал интернеттегі әлеуметтік желілердің қолданушыларының орта жасы 7-ден 48-ге 

дейін болып отыр. 

Әлеуметтік желілердің кең қолданылуы  Қазақстан тұрғындарының арасында 

заманауи тенденцияға айналып отыр. Кең таралған әлеуметтік желілер: What’s аpp — 65%, 

Instagram – 52%, VK – 45%, Facebook – 21%, Twitter – 18%. 

Қазақстандық ғаламтор тұтынушылары арасында кең танылған әлеуметтік желілердің 

келесісі – «Instagram». Бұл желіні елімізде 1,3 миллион адам пайдаланады. Ал «Мой мир» 

желісінде 155,3 мың қазақстандық отырады. Бір кездері елімізде аса үлкен танымалдылыққа 

ие болған «Мой мир» желісін соңғы жылдары пайда болған өзге әлеуметтік желілер 

ығыстырып тастады. Десек те, бұл желі Цукербергтің «Facebook» желісінің алдын орап отыр. 

«Media System» компаниясының мәліметінше, Қазақстанда ең көп қолданылатын әлеуметтік 

желілер қатарында «Facebook» төртінші орында. Бұл желіні елімізде 25 пен 34 жас 

аралығындағы 125,8 мың адам қолданады. 

Қазақ тілді ортаның дамуы: Қазақ тұтынушыларының жартысынан артығы (80% -дан 

жоғары) әлеуметтік желілерде орыс тілінде тіл қатысады. 

Қазақстандық жастардың көп бөлігі Instagram және В контакте әлеуметтік желілеріне 

тіркелген. Бұл екі желі де шет елдік болып табылады. Аталған желілерде жастар өз 

парақшаларын ашып, өз мәліметтерін жазады, достар тауып, олармен хабарлама хаттар 

арқылы тіл табысып, өз фотосуреттерін, музыка, видео жүктейді.  Instagram желісінің 

басқаларынан үлкен айырмашылықтары бар. Біріншіден, онда тіркелген адам өзінің  

жазылушыларымен  тек фотосуреттерімен ғана бөлісе алады, ал қалғандары сол фотосуретке 

өз пікірлерін қалдыратын мүмкіндікке ие. Екіншісі, бұл әлеуметтік желіге бүкіл дүние 

жүзіндегі танымал тұлғалар: әншілер, ел билеушілері, әртістер мен музыканттар тіркелген, 

әрі күн сайын өз фотоларымен бөлісіп отырады. Қазір кез келген смартфонда әлеуметтік 

желілерге қосылуға мүмкіндік бар. Әрбір секунд сайын 8 адам қандай да бір әлеуметтік 

желіге тіркеледі екен. Барлық қолданушылардың 50 пайызы аптасына 1-5 сағатын әлеуметтік 

желілерге арнайды. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «ХХІ ғасыр білім мен ғылымның ғасыры болады»,- деп 

алдағы жолымызды айқын болжап берген еді. Соның бірі ақпараттық технологияның, оның 

ішінде интернеттің, атап айтқанда әлеуметтік желілер дамудың даңғыл жолына түсіп 

отырғаны ешқандай да дәлелдеуді қажет етпейді. Бүгінгі күні әлеуметтік желілер интернет 

тұтынушыларының ажырамас сенімді серігіне айналғандай. Егер дер кезінде алдын алмасақ 

кейін еріксіз түрде қолданып, ғасырлық дертке айналуы мүмкін! 
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ҚАЗАҚ КҮРЕСІНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ 

 

Жардемов Н., педагогикалық факультеттің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Мендигалиев Б.С., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қазақ күресінің тарихы ұлтымыздың өмір тарихымен тығыз байланысты. 

Балуандардың күш сынасуы ат жарысы, ақындар айтысы сияқты қазақ халқы өнерінің 

ажырамас бір бөлігі болып саналады. Қазақтар күш иесін «алып», «толағай», «балуан» деп 

атап, оны ерекше қасиет қонған адам ретінде таныған. Күрес – ұлттық мәдениетіміздің 

маңызды бір саласы болып табылады. Халқымыздың ұлан-байтақ аумақта орналасуы, көшіп-

қонып жүруге негізделген шаруашылығы және көршілес елдер салт-дәстүрлерінің ықпал етуі 

қазақ жерінде балуандық өнердің бір-бірінен айырмашылығы бар бірнеше түрлерінің 

дамуына негіз болды. Қазақ топырағында балуандық өнердің ежелден келе жатқанын мына 

бір тарихи оқиғадан айқын аңғаруға болады. Осыдан 18 ғасыр бұрын 371-381 жылдар 

арасында ғұндар патшасы Баламбер (Атилланың алдындағы патша) өзінің жеңістері мен 

мемлекеттік шешімдерінен кейін үлкен той-жиын өткізіп, оның негізгі бір бөлігі ретінде ат 

жарыс, балуан күресі, садақ ату, найза лақтыру, аударыспақ, теңге алу, т.б. ойын түрлерін 

өткізген. Ал сол кездегі ғұндар тілімен осы ойын түрлері былай айтылған: Ээр-хүреш, Ат-

хуреш, Ланса-хуреш, Шабарман-хүреш, Жебе-хүреш, т.б. Ээр – ер күшті мағынасында, 

Хүреш – балуан күресі мағынасын білдіреді. Тарихи жазбаларда балуандық өнер туралы 

деректер өте көп. I.Жансүгіровтың "Құлагер" поэмасы мен Ғ.Мүсіреповтің "Ұлпан" 

романындағы балуандардың айқастары халықтың бауырынан бастау алған өнердің мәңгілік 

екенін дәлелдейтін бір ғана мысал. Батырлар жырларына зер салсаңыздар халықтың жекпе-

жек өнеріне асыл мұра ретінде қарағанына күмән келтірмейсіз.Қазақ күресін бүгінде әлемнің 

көптеген елдері танып білді. Қазақ күресінен өткізілетін жарыстар республикалық дәрежеден 

асып, Азия және Әлем біріншіліктері деңгейінде өткізіле бастады. ХХ ғасырдың бас кезіне 

дейін балуандар салмақ дәрежесіне немесе жас ерекшеліктеріне қарай күрескен. Ол уақытта 

«итжығыс», «бас аттау» сияқты тәртіптер болған. «Итжығыс» - екі балуанның күресуі 

кезінде болатын жағдай. Екі балуан бір-бірін жеңе алмаған жағдайда «итжығыс» болды деп 

күресті тоқтатқан немесе балуандардың екеуі де бір мезгілде жерге құлаған жағдайда 

«итжығыс» деп, балуандарды қайта күрестірген. 1928 жылға дейін қазақ күресіне арналған 

бірыңғай ереже болған жоқ. Сондықтан күреске шыққан балуандардың жас ерекшеліктері, 

салмақ дәрежелері ескерілмеді. Балуандар күресі алдын ала өзара ауызша келіскен шарт 

бойынша өткізілді. Әр аймақта күрестің өзіндік ережелері болған. Күрес киімі әр өңірдің 

дәстүріне сәйкес ойластырылып, киілетін болған. Қандай ережемен белдесетіндерін 

балуандардың өзара келісімдері бойынша шешіліп отырған. Сондай-ақ, күресудің әдістерін 

балуандар өзара ақылдаса отырып, алдын-ала айтып отырған. Халық арасында ауыздан 

ауызға жеткен күрес ережелерін қатаң түрде сақтауға тырысқан. Сол заманда ең мықтыны 

атайтын «түйе балуан, өгіз балуан» сөзі бүгінгі күнге дейін айтылып жүр.                        

Күрестің ұлттық түрі «қазақ күресінің» даму тарихы қазақ халқының тамыры 

тереңнен тартылатын тарихымен тұтасып жатыр. Түрлі бас қосулар мен мереке тойлар 

спорттың осы түрінің сайысынсыз өткен емес. Күші басым түсіп, жеңіске жеткен балуандар 

халықтың төбесіне тұтар құрметті адамына айналған. 

Қазіргі қазақ күресі Тұңғыш рет қазақ күресі 1938 жылы Алматыда өткізілген 

колхозшылардың республикалық спартакиадасының бағдарламасына енгізілді. Ұлттық 

күрестен сайысқа түсушілердің қарасы көп болғандықтан, оларды үш топқа бөліп тастады. 

Бұл спартакиада Ел мықтыларының есімін көпке танытумен бірге, ұлттық күрес өнерінің 

өрісін кеңейтуге жол ашты. Дәстүрлі қазақ күресінің өрісін кеңейтіп, балуандардың 

тәжірибесін халық мұратына жаратуға 1940 жылы жақсы мүмкіндік туды. 
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SMART ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 

Жасталапов Е.Н., педагогикалық факультеттің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі − Тілепбергенова Д.М, педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық − технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Технологияның қарқынды дамуы біздің сөздік қорымызға жаңа ұғымдарды енгізді. 

Солардың қатарында үлкен де, кіші де жиі қолданатын Смартфон, Смарт теледидар, Смарт 

мектеп, т.б. атауға болады. Біз бұл құрылғылардың басқаларынан қандай айырмашылығын 

аса тереңдеп біле қоймасақ та бірақ соларды алуға тырысатынымыз анық. Сонымен Smart 

дегеніміз не? 

Smart ағыл. тілінен аударғанда «ақылды» деген мағынаны білдіреді. Ал 

технологиялық сипатта да осы мағынада жұмсалады. Яғни, ақылды технология, ақылды 

техника, пайдалануға ыңғайлы, мейлінше ықшам, көп функциялы құрылғыларды атаймыз. 

Ал педагогикалық үдеріс тұрғысынан қарастыратын болсақ, оқытудың бұл түрі электронды 

оқыту, мобильді оқыту, кез келген жерде, кез келген ортада оқыту деген мағынада 

жұмсалады. 

Smart оқыту — оқытудың жаңа түрі, қарқынды дамып келе жатқан бірегей үдеріс. Бұл 

әлеуметтік желілер арқылы білім алу, алмасу, жеке тұлғалық ерекшеліктерді ескере отырып 

оқыту қызметі, оқушыға бағытталған, бағдарланған, орталықтандырылған оқыту ортасы, ең 

соңында Smart құрылғыларды пайдалана отырып оқыту деген тұжырымдарды қамтиды. 

Smart оқыту тек қана технологиялық құрылғымен қолдау көрсетілген оқыту түрі емес, ол — 

білім берудің, біліктілік арттырудың жаңа басымдығы, жаңа ғасырдың жаңалығы. Smart 

технологияның мақсаты: Бұл технология әр түрлі ғылым саласында өз мақсаттары үшін 

қолданылып келеді.  

SMART –мақсат бойынша басқарудың белгілі әдісі:  
 S (specific) — мақсаттың нақтылығы (ерекшелігі) 

 М (measurable) — өлшемділік  

 А (achievable) — қолжетімділік (келісімділік) 

 R (relevant) — релеванттылық (сәйкестік) 

 Т (time bound) — уақытша мерзімдер. 

Smart технология ретінде танылып дамыды. Біз ең бірінші, мобильді құрылғы мен 

Smart технологияның ара жігін ашып алайық. Моbile –ағылшын сөзі, қозғалмалы, икемді 

деген мағынаны береді. Мәселен, бұл сөз автомобиль, аэромобиль, мобильді телефон деген 

сөздерде жиі кездеседі. Сонымен мобиль – адам әрекетін жеделдететін, қандай да бір затқа 

шапшаң қол жеткізуге мүмкіндік беретін құрылғы. Қазір біз өмірімізді осы мобильдік 

құрылғыларсыз мүлдем елестете алмаймыз. Ақпараттың мобильдік құрылғылар арқылы 

дамуы ақпараттық ортаның қарқынды дамуына, сол арқылы мобильдік құрылғыны 

пайдаланушылар санының бірнеше есе артуына алып келді. Соған байланысты интернет 

дамыды, сымсыз интернет пайда болды, әрине, осыған орай мобильдік құрылғының 

қосымшаларын үлкен қарқынмен дамытып отырған әлемдік нарық қалыптасты. 

Smart оқыту ортасын қалыптастыруда назар аударатын бірқатар ұғымдар бар. Ең 

алдымен, Smart learning– ақылды оқыту, Кибер білім алу– онлайн тәртібінде білім алу түрі, 

танымал құрылғы — ультрабук, яғни ноутбуктің жетілген түрі, салмағы 900 грамм, 

контент– ақпараттық ресурсты немесе веб-сайтты кез келген маңызды мазмұнмен 

толықтыру. Контент мәтін, мультимедия, графика болуы мүмкін, клауд компьютинг–

қолданушыларға интернет сервисі ретінде ұсынылатын мәліметтерді өңдеу 

технологиясы, Smart жұмыс – АКТ көмегімен уақытқа, кеңістікке шектелмей, ыңғайлы 

жұмыс істеу.    
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ 

 

Жиембетов Е., студент 3 курса педагогического факультета 

Научный руководитель – Булатов О.К., старший преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Общая психологическая подготовка спортсмена. К числу задач общей 

психологической подготовки относятся: - формирование жизненно и спортивно важных 

качеств у спортсменов должно затрагивать всю психику: - на уровне психических процессов 

происходит общее формирование интеллекта, особенно в детском возрасте  (улучшение 

качества восприятия мышления и памяти); - на уровне психических состояний необходимо 

формировать общую эмоциональную устойчивость к неблагоприятным воздействиям, 

повышение качества адаптации к ним; - на уровне свойств личности необходимо прежде 

всего формировать силовые качества (настойчивость, самообладание, самостоятельность, 

смелость, целеустремленность), активность личности, мотивацию достижения, уверенность в 

себе, оптимально самооценки, высокий самоконтроль и т.д. Т.е. в общем и целом 

необходимо сформировать адаптивную личность, способную быстро приспосабливаться к 

меняющимся и усложняющимся условиям с минимальными затратами, с повышением 

качества деятельности. Специальная психологическая подготовка спортсменов и тренеров — 

это управление состоянием и поведением спортсмена (а иногда - и тренера) в тренировочном 

процессе и в ходе соревнований. 

На несколько секунд он напрягает все мышцы (лучше отклониться назад и 

приподнять таз), затем полностью расслабиться. Сидит в расслабленном состоянии. При 

этом необходимо проследить, чтобы были расслабленными мышцы лица. Для этого надо 

несколько раз повторить «Я расслаблен. Полное расслабление. Мышцы лица расслаблены. 

Лицо словно маска. Расслаблены мышцы ног, щек, лба, глаз. Полное и глубокое 

расслабление, ощущаю приятную отрешенность». При этом он делает несколько глубоких 

вдохов через нос и интенсивных выдохов. Если футболист чрезмерно волнуется или не 

может принять решение, то попробуйте решить его проблему вместе с ним на бумаге. Третье 

действие - вы числить сумму баллов (отдельно для положительных и отрицательных 

последствий) и соотнесите их. Не следует предостерегать спортсмена от волнения и 

говорить: «не волнуйся». Это не только не поможет, но может и навредить. Более того, 

спортсмена следует настраивать на волнение, напомнить, что он должен волноваться, что 

волнение стимулирует продуктивную деятельность. И именно в этом случае он может 

успокоиться и «прийти в норму». Спортсмену необходимо отметить себе, какой из приемов 

больше всего ему помог. Именно этот прием целесообразно и применять в дальнейшем. 

Приемы саморегуляции неблагоприятных психических состояний. Они мало отличаются от 

приемов регуляции этих состояний.              

Сказанное позволяет заключить, что применение средств, включенных в Воспитание 

спортивно важных качеств. Наиболее устойчивыми психическими особенностями личности 

являются свойства. Психические процессы и психические состояния, повторяясь много-

кратно, закрепляются в определенных личностных свойствах; в свою очередь, личностные 

свойства в каждый конкретный момент времени проявляются в соответствующих процессах 

и состояниях. Свойства личности в деятельности футболиста проявляются как 

профессионально – важные качества.  

Они, с одной стороны, лежат в основе овладения техникой и тактикой вида спорта, 

помогают спортсмену совершенствовать свою профессиональную компетентность, а, с 

другой стороны, позволяют эффективно и надежно действовать в условиях соревнований, 

целенаправленно добиваться победы. В предыдущей главе был представлен комплекс 

необходимых профессионально важных личностных качеств футболиста и в общем 

спортсмена, охарактеризованы их особенности в контактных. 
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СПОРТТАҒЫ ТӘРБИЕЛЕУ ҮРДІСІНІҢ МӘНІ МЕН ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ 

 

Жұмашев М., педагогикалық факультеттің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Медресов Б.А., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

 Тәрбиелеу үрдісін жүйе ретінде зерттейтін авторлар келесі қорытындыға келеді: 

тәрбиелеу – бұл оқыту мен білім беруге қосымша ретінде қарастырыла алмайтын қызметтің 

ерекше саласы. Содан басқа, оқыту міндеттері тәрбиелеу саласына шықпай сәтті шешіле 

алмайтыны байқалды. Тәрбиелеуді білім берудің құрамдас бөлігі ретінде анықтау 

тәрбиелеудің рөлін кішіретейді және оның бүгінгі күндегі қажеттіліктеріне сай келмейді.  

 Мамандармен (мұғалім, спорт жаттықтырушылары) болған әңгімеден тәрбиелеу 

үрдісі ұйымдастыру жағынан да, әсіресе, қызмет нәтижелерін ескеру жағынан да едәуір 

күрделірек, қайшы деген пікір айқын естіледі.   

Көтерілетін сұрақтар тәрбиелеу ісінің нәтижелілігін арттырудың қажеттілігі туралы. 

Авторлардың көбі бұл ойды арнайы тәрбиелеу жүйелерін құру қажеттілігімен 

байланыстырады. Жастармен жүргізілетін жұмысты едәуір белсендетуге мүмкіндік беретін 

спорт бағытындағы жүйелерді. Нақты мақсатты тәрбиелеу міндетін жасақтау, тәрбиелеу 

міндеттерін анықтау, күтілетін нәтиже – ғылыми гипотезаны жасақтау, негізді қорытынды 

жасау, ұсынымдар енгізу.  

Кейде тіпті егер нақты жасақталған тәрбиелеу жүйесі болса – белгілі бір ұжымдағы 

жақсы қойылған тәрбиелеу жұмысы да бар. Егер жүйе болмаса, ... тәрбиелеу үрдісінің де 

нәтижесі аз немесе ол мүлдем жоқ деген пікірді де естуге болады.   

Профессор В.А.Сластенин мен оның пікірлестері жүргізген зерттеулер «тәрбиелеу 

жүйесі» деген түсінікке анықтама беруге мүмкіндік береді. Бұл, олардың ойынша, міндетті 

түрде өз бетінше реттелетін және басқарылатын күрделі әлеуметтік-психологиялық білім 

беру, ол әдетте түгел педагогикалық үрдісті қамтиды. Тәрбиелеу жүйесі мамандырылған 

ЖОО жағдайында оқу және оқудан тыс қызметті, студенттердің мәдени қызығушылықтарын, 

спорттық жетілдіруге, бос уақытқа және тіпті тұлғааралық қатынасқа деген көзқарастарын 

үйлестіреді. Бұл анықтаманы басқа да спорт бағытындағы оқыту-тәрбиелеу мекемесіне де, 

мысалы, спортта дарынды балалар мен жасөспірімдерге арналған мектеп-интернаттар, 

БЖСМ, БЖОСМОР, ОДО және т.б., қатысты айтуға болады.   

Міндеттері: Оқушылармен, студенттермен жүргізілетін тәрбиелеу жұмысын 

белсендетудегі тәрюиелеу жүйесінің рөлі мен орны туралы әдеби көздері жөніндегі 

мәселелерінің жағдайын анықтау; Студенттердің тұлғасына заманауи Олимпизм құралдары 

арқылы тәрбиелеу әсері қажеттілігін негіздеу. Эксперименталды-тәжірибелік жұмысты 

жүргізу. Тәрбиелеу жүйесін құру. Оның нәтижелілігін растау; Басқа оқыту-тәрбиелеу 

мекемелерінде тәрбиелеу жүйелерін құру бойынша ғылыми-негізделген ұсыныстар жасау. 

Тұлғаға тәрбиелік әсер ету жоспарларын құру, оларды студенттік ұжымдарда нәтижелі 

пайдалану әдістемесі.  

Зерттеудің мәні – студент-спортшылар, БЖСМ оқушылар және басқ. Олимпизм 

құралдары арқылы тәрбиелеу жұмысы технологиясы заманауи тәрбиелеу жүйесінің үлгісі 

ретінде.  

Зерттеу нысаны – заманауи Олимпизм, жоғары жетістіктер спорты құралдарының 

көмегімен мамандарын даярлайтын ЖОО (факультеттер, бөлімшелер) тәрбиелеу жұмысын 

ары қарай жетілдірудің жағдайы мен жолдары.  

Ғылыми гипотезалар әр түрлі (бастапқы және қорытынды, расталған және бас 

тартылған, бастапқы, екінші және т.б.) болатынын түсіне отырып, біздер күтілетін нәтижеге 

педагог қызметінің қорытындыларын қорытынды ғылыми болжамдауға назар аударамыз.  
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ 

 

Иванченко М.., студент 3 курса педагогического факультета 

Научный руководитель – Булатов О.К., старший преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

В 1913-1914 годы в Семипалатинске появляются первые казахстанские футбольные 

команды: ССК, «Олимп», «Ласточка», «Орлята» и «Ярыш». По одной из версий в 

Семипалатинск, входивший тогда в число крупнейших в Средней Азии и Сибири торговых 

центров, футбол был «завезен» побывавшими здесь британскими купцами. В составе ФК 

«Ярыш» выступал прославившийся впоследствии далеко за пределами Согласно сведениям, 

найденным казахстанским историком Евгением Юдиным, именно «Ярыш» стал первой 

казахстанской командой, сыгравшей международный поединок. Речь идет о нескольких 

матчах «Ярыша» с футболистами, из числа содержавшихся в Семипалатинске 

военнопленных времен первой мировой войны. Определенный интерес к этим играм 

вызывает то, что, как сообщал в своих материалах Евгений Юдин, в составе команды 

пленных против «Ярыша» несколько раз сыграли два участника Олимпийских игр 1912 года. 

Свои матчи первые казахстанские футболисты проводили на площади, где до революции 

каждую осень развертывалась знаменитая в то время Семипалатинская ярмарка. После 

революции 1917 году в городах Павлодар и Усть-Каменогорск появились новые футбольные 

клубы -- "Ястреб" и «Марс». 

Сборная Казахстана по футболу 
Сборная Казахстана по футболу (каз. Қазақстан ұлттық футбол құрама командасы) - 

команда, представляющая Казахстан на международных соревнованиях по футболу. 

Управляется и контролируется Футбольной федерацией Казахстана - главным руководящим 

футбольным органом страны. Федерация футбола Казахстана является членом ФИФА с 1994 

года, УЕФА - с 2002 года. Наибольшее количество матчей за сборную сыграл Руслан Балтиев 

- 73; лучший бомбардир сборной - Руслан Балтиев (13 мячей). По состоянию на 5 ноября 

2015 года, сборная занимает 131-е место в рейтинге ФИФА, а в рейтинге УЕФА по 

состоянию на 10 сентября - 50-е. Домашние матчи проводит на стадионе Астана Арена. 

Главный тренер команды - Юрий Красножан, назначенный на эту должность 7 февраля 2014 

года. 

Дебют в АФК  
До 16 декабря 1991 года казахстанские игроки выступали за сборную СССР. 1 июня 

1992 года команда сыграла свой первый международный матч против сборной Туркмении. 

Сборная Казахстана под руководством Бахтияра Байсеитова победила со счётом 1:0. Первую 

игру в официальном турнире под эгидой ФИФА сборная провела 14 июня 1996 года в рамках 

отборочного турнира к Кубку Азии. Команда попала в группу с Сирией и Катаром. В первом 

матче «ястребы» победили Катар со счётом 1:0. Это был единственный гол в том отборе: в 

следующих матчах команда потерпела три поражения и пропустила шесть «сухих» мячей. В 

отборе к ЧМ-1998 сборная играла в группе с Ираком и Пакистаном. Первый был побежден 

2:1 и 3:1, а второй -- 3:0 и 7:0 соответственно. Во втором раунде в группе с Южной Кореей, 

Узбекистаном, ОАЭ и Японией Казахстан занял последнее место, победив один раз, с тремя 

ничьими и четырьмя поражениями. В первом раунде отбора к Кубку Азии 2000 года в группе 

с командами Катара, Иордании, Палестины и Пакистана «ястребы» стали вторыми, отстав от 

сборной Катара на одно очко. В отборе к чемпионату мира 2002 года с командами Ирака, 

Непала и Макао Казахстан набрал равное с Ираком количество очков, но уступил первое 

место по дополнительным показателям. В 2000 году федерация футбола Казахстана 

посчитала малоперспективным с точки зрения развития футбола в стране нахождение в 

азиатской зоне и приняла решение о своём стремлении к переходу в европейскую зону 

ФИФА. 
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ИНФОРМАТИКАДАН ҮЙІРМЕ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

(SCRATCH БАҒДАРЛАМАСЫ МЫСАЛЫНДА) 

 

Имамқұл Н.Н., информатика мамандығының 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Нариманова А.Ж., жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Мектеп информатикасы бағдарламасында көрсетілген тақырыптарды оқушыларға 

меңгертумен информатиканы оқытудың мақсаттары толық орындалды деп айтуға болмайды. 

Өйткені, информатика пәніне қызығатын оқушылардың білімін тереңдетіп, білік, 

дағдыларын дамытумен қатар, үлгерімі төмен балалардың ынтасын арттырып, олардың бұл 

пәнге деген қызығушылығын арттыру керек. Бұл мәселені нәтижелі шешудің бір жолы - 

информатикадан үйірме жұмыстарды ұйымдастыру болып табылады. 

Үйірме жұмыстарын жүргізуден бұрын мұғалім оқушылары жан-жақты зерттеудің 

нәтижесінде олардың ішінен өте зерек, информатиканың белгілі бір мәселелерімен 

айналысуға қызығатын оқушыларды таңдап алуы тиіс. Соның нәтижесінде мұғалім 

оқушыларға үйірме түрін таңдай білуге, оларға тапсырманы іс-қабілеттеріне қарай бөлуге 

қол жеткізеді. Үйірме жұмысына үлгерімі төмен оқушыларды да тартудың пайдасы мол, тек 

олардың дайындық дәрежесіне қарай тапсырма беріп, қолдап отыру керек. Әдетте үйірме 

мүшелерінің саны 15-20 адамнан аспағаны жөн. Талапкер көбейген жағдайда оқушылар жас 

ерекшеліктеріне не дайындық дәрежесіне қарай секцияларға бөлінеді. 

Үйірме жарты жылдық немесе жылдық жоспары жасалынып, әрбір мүшесіне 

тапысырмалар бекітілуі керек. Үйірме отырысын ыңғайына қарай аптасына 1 сағаттан 1 рет 

немесе 1 айда 2 рет өткізуіне болады.  

Информатика үйірмесіне информатика пәнінің мұғалімі жетекшілік етеді. Мектеп 

оқушыларын үйірмеге топтастырғанда мұғалім оқушылардың сабақ кестесін, сабақ 

ауысымын, жас ерекшеліктерін, т.б. жағдайларды ескеру керек. Әдетте, бір сыныптың 

немесе қатар сыныптардың оқушыларынан құралған үйірме жақсы нәтиже береді. Егер 

мұғалімнің сабағы көп болып, уақыты жеткіліксіз болса, онда төменгі сыныптағы үйірме 

жұмысын басқаруды жоғары сыныптың оқушысына тапсыруға болады.  

Үйірме жұмысы табысты болуы үшін ең алдымен оқушылардың сұранысы мен 

қызығушылығын, оқушыға берілген тапсырманың орындалуын бақылап, есепке алуын 

ескеру керек. Үйірмеде сабақ тақырыптарын тандап алуға толық еркіндік бар. Біз Scratch 

бағдарламасы мысалын қарастырып көрейік. 

Scratch – ойын, мультфильм, оқиға жасау құралы.Scratch бағдарламасы оқушылармен 

жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстың ең әсерлі ерекше бір тараған түрі. Жақсы 

ұйымдастырылған «Scratch бағдарламасы» балаларды информатикаға қызықтыра түседі. 

Олардың шығармашылық қабілетін жалпы информатикалық мәдениетін арттырады және 

программада көрсетілген материалды оқып үйренгенде оқушылардың үлгерімін арттырады. 

Оқушылар мына біліктіліктерді білу керек: 

o Scratch бағдарламалау тілін қолдану. 

o Scratch бағдарламалау тілімен анимация құру. 

o Scratch бағдарламалау тілімен арифметикалық амалдарды орындау. 

o Scratch бағдарламалау тілімен модельдеу. 

o Scratch бағдарламалау тілімен өз оқиғаларын құрастыру. 

Scratch- бұл балаларға арналған тегін программалық құрал. Ол осы заманғы кез-

келген браузерде жұмыс істейді. Оны қалаған адам мына сілтеме бойынша 

https://scratch.mit.edu қоса алады.  

8-13 жастағы балаларға қарапайым Scratch графикалық интерфисі ұнайды. Бұл бұдан да кіші, 

перне теру дағдысы әлі қалыптаса қоймаған балалар үшін де әбден ыңғайлы. 

           

https://scratch.mit.edu/
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕВОРУКИХ ДЕТЕЙ 

 

Карчак А., студент 1 курса  педагогического факультета 

Научный руководитель – Бакесова Р.М., старший преподаватель, магистр 

 

Западно-Казахстанкский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Левшами являются около 10% людей, и количество их увеличивается. Леворукость – 

очень важная индивидуальная особенность ребенка, которую необходимо учитывать в 

процессе обучения воспитания. 

Асимметрия рук обусловлена особенностями функциональной асимметрии 

полушарий головного мозга. У левшей отмечается менее четкая специализация в их работе. 

 Проблема леворукости остается одной из самых серьезных проблем в педагогике и 

психологии. Долгое время считалась, что леворуких детей необходимо переучивать, 

подгоняя их под общий стандарт. В результате у детей развивались невротические реакции. 

В процессе насильственного переучивания ребенок становится вспыльчивым,капризным, 

раздражительным, беспокойно спит, у него снижается аппетит. Позднее появляются более 

серьезные нарушения: частые головные боли, постоянная вялость. В итоге развиваются 

невротические реакции: нервные тики, энурез, заикание. Согласно медицинской статистике, 

каждый третий ребенок с заиканием - это переученный левша.  

Леворукие дети, переученные на письмо правой рукой, став взрослыми, ощущают 

более тонкую координацию левой руки, что и используют в быту. Они часто пишут правой 

рукой, но рисуют и подчеркивают левой. Переученный леворукий человек, насильно 

приспособившийся к неудобному для него правому типу двигательного поведения, 

сохраняет все особенности в сенсорной сфере и нервно-психической деятельности. 

Многочисленными исследованиями показано, что центры, ответственные за устную речь, у 

подавляющего числа леворуких находятся в левом полушарии, как и у всего праворукого 

человечества. Просто дифференциация функций между полушариями у леворуких не так 

выражена, как у праворуких. Это приводит к целому ряду важных и интересных 

последствий. Учеными была выдвинута гипотеза, что в древности человечество в 

подавляющем большинстве было леворуким. Преобладание правой руки появилось позднее, 

в результате эволюции. 

Кроме генетического левшества существует левшество патологического характера. В 

этом случае леворукость может возникать в результате «минимальной мозговой 

дисфункции», возникающей либо в процессе внутриутробного развития, либо при рождении. 

Высокая частота левшества наблюдается среди больных эпилепсией, олигофренией, 

шизофренией. 

Очень много леворуких одаренных детей. Из исследований по оценке творческих 

способностей людей в возрасте от 7 до 20 лет явствует, что у леворуких результаты 

значительно выше, чем у праворуких.Среди рабочих левши встречаются в 2 раза чаще, чем 

среди работников умственного труда. Возможно, разгадка заключается в том, что мы не 

умеем учить леворуких детей, пользуемся методиками обучения, на них не рассчитанными, 

не учитывающими особенностей их психики. При обучении леворукие больше 

ориентируются на чувственные ощущения (зрительные, осязательные и т.д.), а не на речь. 

Для лучшего понимания материала им требуется опора на рисунок, предмет, наглядное 

пособие. Для леворуких трудна работа в больших группах при жестко регламентированных 

условиях и строгом соподчинении. Им необходима собственная инициатива и интуиция, 

индивидуальная работа, когда нет жесткого регламента, строгого подчинения. Леворукие 

дети обычно очень ранимы, эмоциональны, подвижны, тревожны. Они хуже привыкают к 

смене обстановки, тоньше чувствуют цвет и форму предмета, видят незначительные отличия 

предметов, более индивидуализируют окружающий мир. Именно поэтому леворуких детей 

очень много в школах для художественно одаренных.  
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АТЛЕТИЗМ КАК СРЕДСТВО ВСАЕСТОРОННЕГО И ГАРМОНИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТУДЕНОВ 

 

Каталевский В., студент 2 курса педагогического факультета 

Научный руководитель - Пересветов.Н.Н., кандидат педагогических наук, профессор 

                                   

Западно Казахстанский инновационно- технологический университет, г. Уральск 

 

Цель данного сообщения – дать будущим специалистам по ФКиС возможно полное 

представление о современных проблемах, обострившихся в канун открытия ХХХ1-х летних 

Олимпийских игр в Бразилии (Рио-де-Жанейро-2016), а на этой основе, высказать свое 

принципиальное отношение к допингам, другого рода стимуляторам двигательной 

деятельности спортсменов. Показать направления борьбы за «чистый спорт» в Республике 

Казахстан, других государствах постсоветского пространства. 

Задачи: 1. Проследить за состаянием допинговый проблемы по литературным 

данным, существующему передовому опыт подготовки спортсменов высокого класса; 2. 

Выявить противорчения направленные на попытку политизации спорта высоких 

достижений, дискредитации системы спортивной подготовки атлетов, особенно, в 

государствах посоветского пространства; 3.Внести предложения по упреждению попыток 

использовать допинги в достижении высоких результатов в Международном спортивном 

движении, особенно на таких форумах как олимпиады современности, чемпионаты 

континентов и мира, Универсиады, Азиады и т.п. 

В процессе исследования были использованы общенаучные методы изучения вопроса: 

а) Литературный анализ и обобщение существующего передового педагогического опыта; б) 

Различные формы опросов (усиные, письменные и с помощью анкет); в) Беседы с атлетами, 

претендующими на полкчение лицензий для участия в Олимпиадах современности; г) 

педагогические наблюдения за содержанием процесса предолимпийской подготовки у 

современных атлетов.  

В основу научного предвидения – научной гипотезы, было попложено мнение, 

которое уже встречалось в специальной научной и общественно – политической литературе. 

Литературе, отстаивающей идею: допинги и другого рода стимуляторы физической 

активности человека не могут использоваться как средства подготовки атлетов к 

Олимпийским играм и др. Состязаниям высокого ранга, так как они наносят невосполнимый 

ущерб здоровью занимающихся. Исключают возможность честного единоборства. 

И более того использование стимуляторов двигательной деятельности для подготовки 

атлетов к соревнованиям Международного уровня может нанести невосполнимый моральной 

и политический ущерб государству способствующему применению атлетами запрещенных 

препаратов. Наказания, которые могут быть определены МОК включают штрафы, 

дискваликацию отдельных атлетов и полных составов сборных команд на период до четырех 

лет или отстрание от участия Олимпиадах навечно. 

 И в то же время существуют компетентные мнения отстаивающие идею предельных 

и сверх предельных нагрузок, применяемых в спорте высоких достижений, олимпийском 

спорте, говоряие о том, что необходим поиск фармокологических средств позволяющих 

снимать запредельные физические и психические напряжения. Анализируя научную 

деятельность профессора Закирьянова К.,  в плане физкультурного образования, замети, что 

он,  в числе первых, поднял вопрос и не только в Казахстане, но и на мировом уровне, о 

необходимости, научить специалистов, спортивных тренеров, умениям снимать физическую 

и психическую напряжкенность у спортсменов средствами фармокологии. И это, 

подчеркиваем, на фоне обострившейся всеобщей борьбы с допингами, различного рода 

стимуляторами, повышающими двигательную активность у лиц занимающихся спортом 

высоких достижений.  
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ 
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 Кусаин Т., студент 1 курса педагогического факультета 

Научный руководитель – Бакесова Р.М., старший преподаватель, магистр 

 

Западно-Казахстанкский инновационно-технологичсекий университет, г. Уральск 

  

Процесс психологического развития младшего школьника должен опираться на 

гармоничное соответствие между психофизиологическими возможностями ребенка и 

требованиями, которые предъявляются социальным окружением. Одним из важнейших 

свойств индивидуальности является функциональная асимметрия мозга - она определяет 

особенности восприятия, запоминания, стратегию мышления, эмоциональную сферу 

человека. Зная тип межполушарной асимметрии, моторной и сенсорной латерализации, 

можно объяснить нетерпеливым родителям и преподавателям, почему их не  лишенный 

способностей первоклассник не радует успехами. Например,  праворукий, но левоглазый 

ребенок запаздывает в развитии на ранних этапах, так как до 9-10 лет нервные пути, 

соединяющие два полушария, окончательно не сформированный. Такие дети, запаздывая в 

младшем школьном возрасте, потом обязательно догонят сверстников в своем развитии, а 

став взрослыми, имеют более высокий интеллект.  

Клиническая практика свидетельствует о высокой пластичности полушарий мозга на 

ранних стадиях развития. Если по медицинским показаниям у младенцев удаляют левое 

полушарие, то развитие речи не прекращается и идет без видимых нарушений. Происходит 

перенос центров речи в правое полушарие. При этом не выявляются существенных различий 

в вербальных способностях оперированных по сравнению со всеми остальными. Но по мере 

созревания пластичности полушарий мозга снижается. Наступает период, когда замещение 

становится невозможным. По некоторым данным, созревание правого полушария 

осуществляется более быстрыми темпами, и поэтому в ранний период развития его вклад в 

обеспечение психологического функционирования превышает вклад левого полушария. 

Утверждаются даже, что до 9-10 лет ребенок является существом «правополушарным». 

Такая оценка не лишена некоторых оснований, поскольку соотносится с определенными 

особенностями психического развития детей в дошкольном, а отчасти и в младшем 

школьном возрасте. Действительно, для маленьких детей характерна непроизвольность, 

невысокая осознанность поведения, они очень эмоциональны, их познавательная 

деятельность имеет более непосредственный, целостный и образный характер. По некоторым 

данным, существенные изменения в межполушарном взаимодействии отмечаются к 6-7 

годам, то есть к началу школьного обучения. 

Младшие школьники лучше работают с конкретными предметами, чем с 

отвлеченными числами. При изучении грамматики трудности у них вызывает переход от 

реального значения слов к определению части речи. Пересказ легче сделать подробный, чем 

краткий. Им трудно делить текст на смысловые части, озаглавить выделенную часть, 

составить план пересказа. В первом классе не умеют озаглавить текст-73% детей, во втором- 

65%, в третьем-52% детей.  

Р.Орнстейн отмечал, что упор языковое, логическое мышление в странах Запада 

обеспечивает развитие способностей левого полушария. Он утверждал далее, что функции 

правого полушария составляют игнорируемую часть способностей и интеллекта людей 

западной цивилизации, и что эти функции лучше развиваются в культуре, мистицизме и 

религиях Востока. В тех сообществах, где культурные традиции и тесно связанный с ним 

стиль общения не способствуют, а скорее противодействуют процессу обучения, 

основанному на стимуляции левополушарных способностей, - сдвиг межполушарной 

асимметрии влево менее выражен и происходит более мучительно, требует дополнительных 

усилий от ребенка.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ 
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Ғылыми жетекшісі - Арыстанова А.Б., жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

«Электронды оқулық – үлкен ғылыми және әдістемелік деңгейде жасалған негізгі 

электронды оқу басылым, түгелдей арнайы мемлекеттік білім стандартымен  құрастырылған 

тәртіпбі және дидактикалық бірліктер стандарты мен программа анықтамасымен 

бағытталған». 

Әр электронды оқу басылымын тағайындау білім стандартына сәйкес келу керек. 

Электронды басылым әр түрлі электронды сақтаушыда жасалуы мүмкін.  

ЭОБ құру процесіне қатысуға тиісті және осы өнімдерді оқу процесіне енгізуге тиісті  

оқытушылардың квалификациясын өсіру бойынша жүйелік жұмыс маңызды болып келеді. 

Ғаламдық маңыздылықтың тағы бір сұрағы бар- мультимедиа құралдарын оқу мақсатында 

әдістемелік негізді құру.  

Алайда, бізге берілгендей компьютерлік технологияның элементтерін оқу процесіне 

енгізудегі алғашқы буын болып электрондық оқу басылымы болып табылады. Оларды құру 

деңгейінде оқытушы анықталған әдістемелік тәсілдерді  салады. Әрі қарай электрондық оқу 

басылымды тәжірибеде  жүзеге асыра отырып, бағалауға болатын оларды енгізудің 

нәтижесін алады. Осылай жиналған тәжірибе мультимедиа құралдарын оқу процесінде 

қолданудың әдістемелік  негіздерін біртіндеп  құруға және негізін салуға мүмкіндік береді  

және  негізгі сұраққа жауап беруге мүмкіндік береді. Кейбір жағдайларда оқытушылар 

өздерінің  компакт-дискілеріндегі дайын электронды оқулықтың мазмұны туралы және 

әдістемелік мүмкіндіктері туралы мәліметтерді қалай құру  керек екенін білмейді. Олар 

электронды оқулықтардың  навигациялық жүйелеріне нашар бейімделген, студенттерді өздік 

жұмыс үшін осы электронды оқулықтарды тиімді қолдануды үйрете алмайды.   

Компьютерлік техниканың  әрдайым өсу мүмкіндігі мен өнімділігі және  сонымен 

қатар компьютерге  периферийлік құрылғыларды және оқу процесін жабдықтайтын 

техникалық құралдарды интенсивті жүзеге асыру электронды мультимедиалық өнімдерді 

құруды реттейді.  Бұған параллель дамып келе жатқан бағыт – дистанционды білім сәйкес 

келеді. Дистанционды оқытудың пайда болуы біріншіден барлық оқу материалдарын 

электронды формаға ауыстыруды талап етеді.   

Бастаушы техникалық университеттер электронды оқулық құрудағы өздерінің 

лидерлігін сақтап қалу мақсатында өздерінің универсалды қабықшаларын (программалық 

құралдар) құрды. Олардың базасында тәжірибесі жоқ компьютер қолданушыларына оқуға 

байланысты  мультимедиалық өнімдерді құру мүмкін болады. Енді оқытушыға электронды 

оқу материалдарын  құру үшін  программалау тілдерін білу міндетті емес. Оған бөлек 

әдістемелік немесе иллюстративті материалдарды сапалы түрде дайындау үшін 

программалық өнімдердің шектелген санын меңгеру жеткілікті. Мұндай жағдайларда 

берілген пән бойынша  оқу курстарын қолдау үшін бұның өзі жеткілікті.  

Сапалы мультимедиалық оқулық құру тек бір адамның қолынан келмейді. Бұл жерде 

біріккен творчествалық коллектив қажет.  

Өз пәні бойынша оқулық немесе оқу әдістемесін құрудың инициаторы болып 

табылатын техникалық пән оқытушысының электрондық өнім ерекшеліктерінде, 

инструментальды құралдарында, программалық өнімдер жиынында белгілі бір ой-өрісі 

болуы керек. Сонымен қатар кейбір жағдайларда оқытушыға салыстырмалы қарапайым 

материал  дайындау қажет және ол оны әріптестерінің- компьютерлік технология 

мамандарының көмегінсіз  өзі жасай алады.  
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ӘЛЕМДІ БАҒЫНДЫРҒАН ҚАЗАҚ БАЛУАНДАРЫ 
 

Мендеш А., педагогикалық факультеттің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Мендигалиев Б.С., педагогика ғылымдарының магистрі,  

аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Грек-рим күресі (гректер мен латындар) заманыңда пайда болған күрес түрі. Белдесу 

қарсыластар түрегеліп және төрттағанға түскенде аудару әдістер қолдану арқылы өткізіледі. 

Мұнда балуандардың бір-бірлерін белден төмен ұстауына,аяғынан шалуға, қағуына рұқсат 

етілмейді. Грек-рим күресінің мақсаты  қарсыласының  жаурынын жерге тигізу немесе күрес 

тәсілдерін шебер қолдана отырып,ұпай санымен жеңу. Грек-рим күресі 1896 жылғы I-

Олимпиялық ойындарының бағдарламасына енді. 1904 жылдан дүниежүзілік чемпионаттар 

өткізіліп келеді. XX-ғасырдың 60-жылдарының аяғынан бастап күрестің бұл түрі 

Қазақстанда жедел дами түсті. Қазақ халқынан шыққан Қажымұқан Мұңайтпасов, Шәміл 

Серіков, Жақсылық Үшкемпіров, Дәулет Тұрлыханов, Бахтияр Байсейітов, сияқты 

Дүниежүзілік олимпиада чемпиондары мен жүлдегерлерінің есімдері көпшілікке белгілі. 

Қажымұқан Мұңайтпасұлы-Қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан. 

Тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап,ұлан ғайыр жері мен өршіл халқын бірінші болып өзге 

жұртқа танытқан, өзінен бұрынғы қандастары баспаған топырақты басып, көрмеген елді 

көріп, өзге қазақ тақпаған алтын,күміс медальдарды мойнына тұңғыш ілген Қажымұқан 

бабамыз. Ең алғаш рет ірі табысқа Қажымұқан Харбин қаласында өткізілген халықаралық 

турнирде қол жеткізді. Мұнда ол бірінші орынға ие болды. Харбин сапары Қажымұқанның 

даңқын аспанға көтереді. Қажмұқан, Поддубный, Георг Лурих, Вейланд сынды атақты 

балуандармен қатар күресіп осы балуандарды шетінен жығып бәйге алу-сол заманда нағыз 

ерлік еді. Ол кезде империяның буына семірген Ресей күресінің қожайындары қазақты шын 

мәнінде менсінбеуші еді. Қажымұқан соңдай ортада намысын жатқа берген жоқ. Кеудесін 

ешкімге бастырмады. Күрес қожайындарының төрешілердің сан мәрте әділетсіздігіне белі 

бүгілмеді еңсесі түспеді. 

Жақсылық Әмірәліұлы Үшкемпіров 1951 жылы Жамбыл облысы, Тегістік 

ауылында дүниеге келеді. Мектеп бітіргеннең кейін зоотехникалық мамандығын қалап 

Семейдің мал дәрігерлік институтына оқуға түседі.1974 жылы институтты бітіріп 

Республикамызды астанасы Алматы қаласына келеді.Мұндағы мақсаты елімізге еңбегі 

сіңген жаттықтырушы В.А.Писаревтың басшылығымен спорттын курестің классикалық 

түрімен айналыса бастаған.Ол грек-рим күресінен КСРО-ның екі дүркін чемпионы,Әлем 

чемпионаты мен кубогының жеңімапазы КСРО-ның еңбегі сіңірген спорт шебері. Жақсылық 

Үшкемпіров 1980 жылғы Мәскеу олимпиадасында қарсыластарының бәрін женіп, 

Қазақстаннан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы атанды. 1981 жылы Ослода өткен әлем 

чемпионатының чемпионы. 1984 жылы Красноярск қаласында жалауын көтереген КСРО 

кубогында 33 жастағы Жаксылық ағамызды үлкен спорттан шығарып салу рәсімі өтті. 

Шәміл Керімұлы Серіков 1956 жылы 5 наурызда Алматы қаласында дүниеге 

келген. 6 жасар жас баланың бойында талантты байқаған тәжірбиелі бапкер Аянбек 

Алдабергенов Шамілді өз секциясына жаттығуға шақырады. Осы бапкердің қол астында 

жаттыққан алты жыл ішінде Шәміл төрт рет Қазақстан чемпионы болады, Бүкілодақтық 

оқушылар спартакиядасын жеңеді. 

1972 жылы Алдабергенов Алматыдан көшіп кетуіне байланысты Шәмілді өзінің 

әріптесі Александр Жарковқа тапсырады. Өзінің үлкендер арасындағы алғашқы 

чемпионатында сәтсіз өнер көрсетеді. Дегенмен келесі жылы өткен Иван Поддубный 

Мемориалында әлем және олимпиада чемпионы Виталий Константиновты жеңеді. Көпшілік 

мұны кездейсоқ жағдай деп бағалаған болатын. Алайда Шәміл келесі жылы КСРО 

чемпионатында жеңіпаз болады. 
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ 

 

Надыршина Э., студент 3 курса педагогического факультета 

Научный руководитель – Булатов О.К., старший преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Волейбол является одной из самых распространенных и любимых игр во многих 

странах мира. Эта игра способствует всестороннему физическому развитию человека. В 

последние годы в волейболе обострилась конкурентная борьба на внутренней и 

международной аренах. Многие команды имеют большой арсенал технических и 

тактических приемов и готовы бороться за первенство. Современный волейбол предъявляет 

высокие требования к функциональному состоянию организма, к физическим и 

психологическим качествам игроков. В этой игре наиболее важны такие качества как 

быстрота движения, координационные способности, прыгучесть, сила, мышление. 

Способность волейболистов быстро ориентироваться в постоянно меняющихся ситуациях, 

выбирать наиболее рациональные действия, быстро переходить от одних действий к другим 

приводит к достижению высокой подвижности нервных процессов.                     

 Волейбол, как спортивная игра, характеризуется очень высокой, по сравнению с 

другими видами спорта, эмоциональной и интеллектуальной насыщенностью. В силу своей 

эмоциональности игра в волейбол требует от спортсмена эффективного переживания 

эмоциональных состояний. Таким образом, психологические особенности деятельности 

волейболистов определяются правилами игры, характером игровых действий, объективными 

особенностями соревновательной борьбы. 

  Психологическая подготовка спортсменов непосредственно связана с управлением 

тренировочным и соревновательным процессами. Проблема психологической подготовки 

волейболистов является актуальной на сегодняшний день в связи с нестабильностью и 

чрезвычайностью различных ситуаций, вызывающих у человека состояния длительного 

психического напряжения во время игры. Следовательно, разработка системы эффективной 

психологической подготовки волейболистов необходима сегодня для ее дальнейшего 

применения с целью своевременной профилактики стрессовых состояний и состояний 

нервно-психического напряжения, что будет способствовать повышению эффективности 

соревновательной деятельности. Анализ литературы показал, в спортивной психологии 

различные аспекты психологической подготовки в основном изучалась применительно к 

высококвалифицированным спортсменам (Анаркулова (Джарылгасова) С., Ситказинова З. и 

др.), и недостаточное внимание уделялось исследованиям процесса подготовке юных 

спортсменов, что позволяет признать настоящее исследование актуальным.  

В связи с актуальностью и недостаточной освещенностью в научных трудах проблемы 

психологической подготовки юных волейболистов целью данной работы является изучение 

и анализ существующих в настоящее время методов подготовки юных волейболистов.  

            Специальная психологическая  подготовка направлена на достижение 

оптимальной работоспособности  спортсмена при выступлении в каждом конкретном 

соревновании: регулируется предстартовое состояние, готовность к наилучшему 

выполнению определенной программы действия в конкретных условиях. Тактическое 

мышление имеет  свои специфические особенности. Так, принимая мяч, волейболист должен 

мгновенно оценить сложную ситуацию, спланировать свои действия, принять правильное 

для данной ситуации решение и реализовать его в приеме, то есть мышление носит 

действенный характер. Специфика вида спорта накладывает отпечаток на развитие у 

волейболистов тех или иных сторон психики человека: восприятие, внимание, 

представление, воображение, мышление, память, эмоции, морально-волевые качества. 

Процессы восприятия подразделяются на зрительные, специализированные и восприятия 

движения. 
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Наурызбаев М., педагогикалық факультеттің 1 курс студенті 
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Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Самбо (орыс. самозащита без оружия – қарусыз қорғану деген сөзінің қысқартылған 

түрі) — Самбоның тарихы Кеңестер Одағы тұсында 1938 жылы 16 қарашадан басталады 

делінеді. Сол жылы денешынықтыру саласының бүкіл одақтық комитеті самбоны бірауыздан 

спорттың бір түрі деп тіркеді. Самбо сөзі үш сөз тіркесінен тұрады. Талдап айтсақ, алғашқы 

тіркестен «"сам(ооборона)", "б(ез) о(ружия)" деген сөз шығады (орыс тілінде). Бұл бір емес, 

жиырма елдің ұлттық спорт түрлерінің жиынтығы деген пікір бар. 

Бүгінде ойын шартында қорғану мен шабуыл жасаудың мыңдаған әдісі бар. Мысалға, 

әзірбайжандық "гюлеше", армяндық "кохе", қазақша "күрес", молдаваша "трынте", тәжіктің 

"гуштингири", түркменнің "гореше", грузинше "чидаоба" және өзбекше "күреш" деген 

түрлері жиі қолданысқа ие. Барлығына ортақ талап киім үлгісі мен белдегі белбеу. 

Сарбаз самбо күресінің шебері атануы үшін мінез-құлық, моралдық, жан-жақты 

дайындықтармен қатар оның әдіс-тәсілдерін жетік білу керек. Самбо күресінің әдістер сан 

алуан, сондықтан қай халықтың күрестері болса да тай-таласа алады. Қазір олимпиада 

бағдарламасына еңген күрес түрлері: грек-рим күресі (ертедегі греция мен римнен), еркін 

күрес (ағылшындардан), жу-до күресі (жапониядан)  елдерінен бастау алатынын білеміз. Ал 

самбо күресінің негізін қалаушы мемлекет ретінде бұрынғы КСРО елін атауға болады. 

Самбо күресінің әдіс - айласы жекпе - жекте қарапайым қозғалыстан (ол қозғалыс 

кеңістік және уақыт арқылы бірімен-бірі байланысты) тұратын тұтас әрекет болып табылады. 

Яғни әр бір әдіс қол, аяқ, дене арқылы жасалатын қарапайым қозғалыстан тұрады, ол 

қарапайым қозғалыс деп аталады. Күресте қозғалыстар шартты түрде былайша бөлінеді: 

Қолдардың қозғалысы - ұстау, орап ұстау, қысу, итеру, жұлқу, тұю, тарту, тіреу, басу, т.б.  

Аяқтардың қозғалысы- қою, аттау, кейін қою, аттап кету, бүгу, жазу, ілу, шалу, қағу, үстіне 

салу, итеру т.б. 

1950 жылдары самбо күресі әлемдік деңгейге шығып өзінің тиімді екенін дәлелдеді. 

1957 жылы кеңес самбошылары Венгерлік дзюдошыларымен болған кездесуде 47:1 

есебімен айқын жеңіске жетті. Екі жылдан соң  кеңес самбошылары неміс дзюдошыларымен 

болған кездесуде өз нәтижелерін қайталады.  

1964 жылы Кеңес спортшылары Токиода өткен Олимпияда ойындарында алғаш рет 

дзюдо күресіне н қатысады. Кеңес спортшылары командалық есепте 2 орынға ие болғаннан 

кейін, келесі жылы Токиода Самбо федерациясы ашылады. 

1966 жылдан бері самбо халықаралық дәрежеге қол жеткізіп, Халықаралық 

әуесқойлар спортшылар федерациясының (ФИАС) тізіміне ілікті. 

1972 жылы Еуропа чемпионатының тұңғыш ашық біріншілігі басталды. Сегіз салмақ 

категориялары бойынша алғашқы додада Кеңес Одағының спортшылары шыңды 

бағындырса, Жапонияның намысын қорғаған екі спортшы жақсы өнер көрсете білді. 

В.Кюлленен, А.Хош, К.Герасимов, В.Невзоров, А.Федоров, Ч.Езерскас, Н.Нисинаки, Н.Сато, 

С. Новиков, В.Кузнецов Еуропаның алғашқы Еуропа чемпиондары атанды. 

1973 жылы Иранның Тегеран қаласында I әлем чемпионаты өтті. КСРО құрамасы 

онда 9 алтын мен 1 күміс жүлдені қанжығаларына байлады. Онда Г.Георгадзе, А.Шор, 

М.Юнак, Ш.Чанрав (Моңғолия), Д.Рудман, А.Федоров, Ч.Езерскас, Л.Тедиашвили, 

Н.Данилов, В.Кливоденко чемпион атанды. 

1985 жылы Испанияның Бильбао қаласында өткен конгресте самбодан халықаралық 

әуесқойлар федерациясы (ФИАС) ресми түрде тіркелді. Бүгінде ФИАС-қа әлемнің 40 

мемлекеті мүше.  
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ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ДЕНЕ САПАЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖОЛДАРЫ 

 

Нугманов Б., педагогикалық факультеттің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Бакесова Р.М., биология магистрі, аға оқытушы 

          

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Жасөспірімдік кезеңде балалар қоғамды жұмысқа белсенді араласа бастайды. Егер 

қоғамдық жұмысты дене еңбектерімен ұштастырып жатсақ, дене сапаларының нығаюына 

септігі тиеді. Бұл жас кезеңінде балалардың бұлшық еттері мен сүйектерінің нығаюы 

қарқынды болса, онда дене сапаларын жетілдіруге байланысты берілген дене еңбектерінің 

қағидаларын ескере отыру қажет. Артық күш жұмсау, үздіксіз еңбек ескерілу керек. 

Осы жастағы балаларға тән іс-әрекет өзіне оның оқу, қоғамдық-ұйымдастырушылық, 

спортттық, көркемдік, еңбек сияқты түрлерін қамтиды. Пайдалы іс-әрекеттің осы түрлерін 

орындауда жеткіншекте қоғамдық қажетті жұмысқа қатысуға, қоғамдық мәнді болуға саналы 

ұмтылу пайда болады. 

Сондай ақ жасөспірім кезеңде балалардың спорттық іс әрекеттің түрлеріне 

қызығушылық кұрт өседі, спорттық үйірмелерге қатынасу етек жаяды. Сондықтан осы 

жетекші әрекетті де есепке ала отырып, олардың дене сапаларын жетілдіуді басшылыққа алу 

қажет. Жиі спорттық эстафеталар ұйымдастыру, тау, өзендерге саяхаттар жасау, баланың тек 

дене сапаларын ғана жетілдіріп қоймайды, сонымен қатар тәрбиенің түрлі ұштасуын 

қамтамасыз етеді. 

Жасөспірімдік кез – адамның, жалпы тұлғаның қалыптасуының, сан алуан 

қызығушылықтардың көрінулерінің орталық кезеңі. Бұл спорт рекордтарын орнату, 

көркемөнер, техникалық және ғылыми жетістіктерге жету, адамның болашақ «қайраткер», 

іскер ретінде қарқынды және белсенді әлеуметтену уақыты. Осыны мұғалім өз 

педагогикалық іс-әрекетінде тиімді қолдану керек болады.  Осындай қайта құрылымдық 

қалыптасу барысында олардың дене сапаларын жетілдіудің мәні зор. 

Қазіргі кезде білім беру мекемелерінің алдында тұрған міндеттердің бірі – жас 

ұрпақтың салауатты өмір сүруге көзқарасын қалыптастыру, олардың денсаулығын сақтауға, 

қоршаған ортасын таза ұстауға және жоғары, сапалы білім алып, сол білімді келешектегі 

өмірінде пайдалана білуге тәрбиелеу. Соның ішіндегі салауатты өмір салтын ұстануға 

ерекше көңіл бөлу қажет.  

Болгар ғалымы Ф.Геновтың жіктеуі бойынша келесі үш ерік қасиеттері (мақсатқа 

ұмтылғыштық, тәртіптілік пен сенімділік) бүкіл спорт түрлері үшін жалпы ортақ болып 

табылады. Себебі, мақсатқа ұмтылу мен тәртіптіліктің моральдық жағы, мазмұны айқын 

байқалады, ал өз іс-әрекеттері мен мүмкіндіктеріне сенімділік спортшының ерік 

құрылымының міндетті бөлігі болуы тиіс, себебі онсыз спорттық іс-әрекет тиімді болмайды. 

Төзімділіктің максималды дамуына қажетті жағдайлар толып піскен жасында ғана, 

ағзаның жас ерекшелігіне қарай қалыптасқанда ғана жасалады. Балалық, жеткіншек, 

жасөспірім жастарында ағза ұзақ жұмыс орындауға әлі де жеткілікті бейімделмеген, бұл 

жағдай әсіресе жоғары қарқынмен орындалған жұмыс кездерінде білінеді. Бұл жүрек пен 

демалу аппаратының жеткіліксіз дамуына байланысты болады, осы тектес жұмыстар ағзаның 

энергетикалық қуатын арттыруға көбірек уақыт екені белгілі, олар осы кезеңде өсу 

процестерін қамтамасыз етеді. Осы жастардағы жүйке жүйесінің жайы, оны қозғыштығы мен 

тұрақсыздығы да ағзаның мүмкіндігін шектейді. Осының бәрі құралдар мен әдістерді дұрыс 

таңдау жолымен төзімділікті дамыту қажеттілігі мен мүмкіндіктерін жоққа шығармайды. 

Төзімділікті дамытудағы арнайы жұмыс жыныс мүшелері жетілгеннен кейін ғана басталуы 

тиіс, бірақ та жасөспірімдік сияқты жеткіншек кезінде де бұл жұмысты бастауға болады, 

дегенмен оның мөлшері жалпы қолданылып жүрген құралдар көлемінің ішінде көп емес. 

Дене сапаларының жетілуі қимыл қоғалыстық әрекеттерді орындауға мотивациясынан 

туындайды.  
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ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ ОЙЫНЫН ЖАЗЫП ОЙНАУ ТӘРТІБІ 

 

 Орынбасар Е., педагогикалық факультеттің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Куспанов Н.С., аға оқытушы, магистр 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Жазу үлгісімен таныстыру. Ойынды жазып ойнаудың маңыздылығын түсіндіру. 

Тоғызқұмалақ ойынын қағазға жазып ойнау - ойынды жақсы үйренудің ойындағы 

алғы шарты. Жазып ойнау ойындарды есте сақтауға, кейіннен оқып талдауға ойыншылардың 

шеберлігін дамытуға мүмкіндік береді. Жүрісті жазу үшін әуелі жүріс жасалатын отаудың 

реттік саны онан соң сол отаудағы құмалақ саны жазылады. Мысалы, 12 бірінші отауда 2 

құмалақ бар деген сөз; 816 - сегізінші отауда 16 құмалақ бар. Мұнан кейін жүріс жасау 

белгілері (егер табысты жүріс болса, қос нүкте-:, ал жай жүріс болса сызықша -) қойылады 

да, соңғы құмалақ барып түскен отаудың рет саны мен сол отаудағы құмалақ санының қанша 

болғанын көрсететін сан жазылады. Мысалы, 216-87 деген жазу екінші отаудағы 16 

құмалақты таратқан кезде соңғы құмалақ сегізінші отауға барып, ондағы құмалақ санын 7-ге 

жеткізеді деген сөз. Бұл жай жүріс болды, яғыни құмалақ ұтпады, сол себепті жазулар 

арасында жай жүрістің белгісін (-) сызықша қоямыз. 

Ал 613:94 деген жазу алтыншы отаудағы 13 құмалақты таратқан соңғы құмалақ 

тоғызыншы отауға түсті, ондағы құмалақ саны 4-ке жеткізді деген сөз. Бұл табысты жүріс 

болды, яғни құмалақ ұтып алады, сол себепті жазулар арасына табысты жүрістің белгісін (:) 

қос нүкте қоямыз. 

Ойын барысында «тұздық» алынса, онда тұздықтың белгісі «Х» қоямыз. Мысалы, 

214:63Х (екінші отаудағы 14 құмалақты таратқан кезде соңғы құмалақ алтыншы отауға түсіп, 

ондағы құмалақтар санын алғаш рет үшке толтырды, яғни «тұздық» алады деген сөз) 

Ойынды жазып ойнағанда пайдаланылатын шартты белгілер:  

- - жай жүріс; 

: - табысты жүріс; 

Х – тұздықтың белгісі; 

! – күшті жүріс; 

? – әлсіз;  

оо – қандай жүріс жасаса да бәрі бір деген ұғымды білдіреді. 

Әдістемелік нұсқау. 

Ойынды жазудың бұдан басқа қысқаша түрі болады. Бүгінгі күні көбіне ойынды 

қысқаша түрде жазады. Студенттерге осы қысқаша түрін үйреткен дұрыс.  

Мысалы, 

1. 76 (10)            98 

2. 66                    87(4) 

3. 12 (22)            76(4) 

Мұндай тек жүріс жасалған отаудың нөмері мен құмалақ түскен отаудың нөмері, егер 

құмалақ ұтса, жақшаныі ішіне ұтылған құмалақ саны жазылып отырады. 

Партияларды жазуға арналған бланкілер болады. Тоғызқұмалақ ойынының бір 

ерекшелігі әрі басқа ойындардан артықшылығы – әр отаудың нөмері мен оның ішінде жатқан 

құмалақтар саны сол отаудың шабуыл мүмкіншілігін, яғни соңғы құмалақтың дәл қай 

номерлі отауға барып түсетінін көрсете алатындығы. Сондықтан ойын барысында, қай 

отауға қанша құмалақ жиналса да соңғы құмалақ қарсыластың немесе өз жағының қай 

отауына барып түсетінін және қарсыласының қай отаудағы құмалағы сенің ашық отауыңа 

қауіп төндіріп тұрғандығын қатесіз, тез арада ойша есептеп біліп отыруға болады. 

Тоғызқұмалақ, дойбы, шахмат секілді ойындар жастардың бойында салмақтылық, 

сабырлылық, төзімділік, ойшылдық қасиеттерін шыңдайды.  
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МЕКТЕПТЕГІ БҰҚАРАЛЫҚ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТТЫҚ 

ШАРАЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ТҮРЛЕРІ 

 

Орынбасар К.К., педагогикалық факультеттің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Макашев Ш.А., дене шынықтыру магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Дене шынықтыру және спорттық шараларды ұйымдастыру түрлері дене тәрбиесі 

мұғалімдерінің, сынып жетекшісінің, мектеп ұйымдары белсенділерінің күштерімен жүзеге 

асатын шара болады. Дене шынықтырудың басты бағыттарының бірі сабақтан тыс кезде 

дене шынықтыру және спорт саласының әр түрлі әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып, 

денсаулықты нығайту бағытында, мектептердің өзі ұйымдастыратын спорттық үйірме 

жұмысын ұйымдастыру болады. 

 Бұқаралық спорт жұмысының негізгі түрлеріне спорттық үйірмелердегі, дене 

шынықтыру топтарындағы сабақтарымен жарыстар жатады.  

Спорттық шаралар негізінен мектептерде оқушылардың өздері қалаған спорт 

түрлерімен айналысатын оқушылар үшін жасалады. Бұқаралық дене шынықтыру мен 

спорттық шараларды өткізу барысында қоғамдық жаттығушылар, мектептегі үздік 

спортшылар, әр түрлі спорттық ұйымдардан келген мамандардың көмегімен іске асатын 

спорттық шара. Бұндай спорттық шараларды өткізу барысында оқушылардын жас 

шамасына, жынысына, дайындық дәрежесіне қарай отырып, дәрігердің рұқсатына да көңіл 

бөлу қажет. 

Жалпы дене шынықтыру және спорттық шараларды ұйымдастырудың негізгі міндеті 

дене шынықтыру  жаттығулары арқылы дене бітімінің дұрыстылығы мен мықтылығын 

,қимыл-қозғалыстарды игерудегі іскерлігі мен дағдысын дененің сапалық қасиеттерін 

дамыта түсу болып саналады. 

Спорттық шаралар, спортттық үйірмелер, спорттық жарыстар, спорттық оқу 

жұмыстарын қорытындылау, бұлар спорттық үгіт насихат жұмыстарын жүргізу мақсатында 

өткізіледі, яғни бұқаралық спорт, дене шынықтыру жаттығулары  арқылы жаны, тәні сау 

ұрпақтарды тәрбиелеу болып саналады. 

Спорттық шараларды ұйымдастырудың  маңызды жері дене тәрбиесінің негізгі 

міндеттерін толық және сапалы шешуге, бос уақытын пайдалы және дұрыс өткізуге, іріктеп 

алынған жаттығулар түрімен айналысуда балалардың жеке қызығуын арттыруға 

жәрдемдеседі, жаттығушылардың әлеуметтік белсенділігін дамытады. 

Жалпы дене шынықтыру жаттығуларының мазмұнды бағыттылығы оқушылар 

қозғалысының жан-жақты дамуын, олардың қозғалыс мектебін меңгеруін, мүсінді дұрыс 

қалыптастыруын, оқу бағдарламасындағы дене шынықтыруды меңгеру сапасын 

жақсартуына үлкен әсерлі бағыт-бағдар беретін бірден-бір құрал болып саналады. 

Спорттық шараларды ұйымдастыру бағытында біздің жастарға, өсіп келе жатқан 

ұрпақтарға мынадай бағыт-бағдар береміз. 

- Денсаулығы мықты, дене қуаты дайындығы жоғары, спортқа деген көзқарасы дұрыс 

оқушыларды тәрбиелейміз. 

- Балалардың жалпы қозғалысқа деген табиғи қажеттілігін дамытамыз. 

-Ойынның техникалық негізгі тәсілдерін үйретеміз және тәжірибе алмасу процесі 

қалыптасады. 

Бұқаралық  дене шынықтыру  және спорттық шараларды ұйымдастыру бағытында біз 

оқушылардың бос уақыттарын тиімді пайдалануға, оқушылардың дене жаттығулары арқылы 

демалуы, сауығуы, тұлғаны рухани байыту мен интелектуалдық ахуалын кеңейту үшін 

жүргізілген спорттық шара деп білуіміз керек. Спорт пен үнемі айналысқан балалардың 

көңіл-күйі, күшті де батыл, икемді де төзімді, сымбатты да сұлу болып, өмірде белсенді 

болуына әсер ететін айта кетуіміз қажет. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ВОЛЕЙБОЛДЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ 

 

Өтеуова С., педагогикалық факультеттің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Мендигалиев Б.С., педагогика ғылымдарының  магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Волейбол  ойынының  кіндік  кескен ортасы – Американың  Гелиоке  қаласы. Бұл  

1895  жылы болған оқиға еді. Колледж оқытушысы  Вильям Морган  сабақ кезінде теннис 

орнын екі  сырыққа  бойлап жоғары көтеріп  қойып,  оқушыларға допты екі жаққа  допты  

алма-кезек  лақтырып ойнауды корсетіп, оны оқушылардың  да қайталануын талап етеді.  

1896  жылы волейбол ойыны  көпшілік  назарына ұсынылды, ал 1897 жылы бұл ойынының  

Европа мемлекетінде таралуы  ХХ  ғасырдан басталған. 1967  жылы Чехословакияда  тұңғыш 

рет алғашқы  жарыс  ұйымдастырылды да,  Франция, Румыния,  Ауғанстан, Индия,  Қытай,  

Корея, Жапония  және Ресейде волейбол ойынының  қалаушылардың  арнайы  клубтары  

ашылды. 1947 жылы  халықаралық волейбол федерациясы (ФИВБ)  ұйымдастырылды.  

Европа мемлекеттерінің  алғашқы  біріншілігі  1948  жылы дүние жүзінің біріншілігі  1949  

жылы өткізілді. Волейбол – біздің халқымыз  арасында  ХХ ғасырдың 30-жылдарынан  

бастап кең  жайыла  бастаған ойын.  Қоғамда ұжымдарды  ортақ іс-әрекеттерінің   түрлеріне  

қарай ажыратады ,  солардың ішінде  спорт ұжымдары  шешуші орындардың  біріне жатады.  

Себебі  дене  тәрбиесі – мәдениет пен спорт, денсаулық кепілі олай болса ұжымдық іс –

әрекетті  тез шешуге көмектеседі. КСРО тарихында  волейбол ойынының  алғашқы ережесі 

қабылданып,  ойын жаңа арнаға түсе бастады. Волейбол ойыны спортынан ең көп  

олимпиада  медалін жеңіп  алған команда  КСРО, олар 4-рет Олимпиада чемпионы атанды. 

Қазақстан волейбол тарихында    алғаш рет  КСРО-ның   еңбек  сіңірген  жаттықтырушысы  

атанған Октябрь Қыдырбайұлы Жарылқапов. Оның шәкірті  Заңғар Жаркешов жетекшілік  

еткен   Қазақстанның  (Буревестник)   командасы  1969 жылы   КСРО-ның  чемпионы,   1970-

1971 жылдары волейболдан Европа кубогын жеңіп алды. Қазақ волейболшылары  

В.Кравченко, Жәнібек Саурамбаев, Олег Антропов – олимпиадалық,  әлем,  еуропа және 

КСРО  чемпиондары. 

Волейбол ойыны  қазақ  жеріне  1929 жылдан бері белгілі. Бірақ сол кездегі  ойын 

қазіргі  бізге үйреншікті  волейболдан  қатты ерекшеленетін,  ойыншылар  әйтеуір  допты 

бір-біріне  беріп , қарсыластың  алаң бөлігіне жеткізсе болды,  ойын  мәресіне жететін,  1929  

жылы  қыркүйек айында  республикалық  дене тәрбиесінің  ұйғарымы  бойынша  спорт 

ойындарынан  жарыс өткізілген.  Сол уақытта  Бішкек  пен Алматы  қалаларының  арасында  

жолдастық кездесулердің  бірінде  Шымкент  пен Алматының  командалары жарыс алаңына 

шығып,  өнерлерін көрсетті. Нәтижесінде 15:17 және 15:6 есебімен  біздің ОҚО  

волейболшылары  жеңіске  жеткен.Әйел волейболшылар  табысы  да ауыз  толтырып  

айтарлық.   1933  жылдың 30 қыркүйек  пен 6 қазан  аралығында  елімізде 2 республикалық  

спартакиада   ұйымдастырылып,  бұл жарыстың бағдарламасына  да волейбол ойыны кірді.  

Бұл дүбірлі  додада «СКИФ» чемпиондық  тұғырдан көрінсе,  алматылық  «Авангард»   

екінші орынды  қанағат тұтты.  Қола медаль  «Медик»   командасының  қоржынына 

салынды.  1954  жылдан бастап   республикада   ведомствоаралық   жарыстар   өткізіліп,  бұл 

додаларда «Б» ерікті  спорт  қоғамының командасы үздік  өнер көрсетіп,  қарсыластарын  

тізе бүктірген.   Кейін  келе бұл  команда  «А»  класстағы  топқа өткен.  Осы команда  1963  

жылы елімізде  өткен 3 спартакиядаға қатысып, Әзірбайжан,  Эстония, Беларуссия,  

құрамаларын  тізе бүктірсе,  Украина   тобынан  жеңіліс  тапты. Ақтық сында  құрамамыз  

Ленинград құрамасын 3-1 есебімен жеңсе, грузин командасы мен Мәскеулік  

волейболшылардан   жеңіліс тапты. Осы жолы  командамыздың бағы жанбай,  тек  5  орынды 

қанағат тұтты. Екі жылдан кейін  біздің команда  Еуропа   кубогінде керемет ойын көрсетіп,  

чемпион атанды. 
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РОБОТОТЕХНИКА ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА 

 

Рамазанова Г.Н., педагогикалық факультеттің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі − Тілепбергенова Д.М., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық − технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Мақсаты: Оқушыларды заманауи жаңа технологиялармен жұмыс жасауға баулу. 

Роботтың құрылысымен таныстырып, өз бетімен құрастыруға үйрету. Робототехника арқылы 

бос уақытты тиімді пайдалану, робототехника мен информатикаға қызығушылықты ояту.             

«Болашақ жастардікі», - деп  Президентіміз Н.Назарбаев айтқандай, жастар  жаңа 

техниканы жетік меңгерген, техниканың тілін білетін заманауи болуы керек. Бұл мәселе 

робототехниканы мектеп бағдарламасына енгізудің маңыздылығын көрсетеді. Осы жағдайға 

байланысты мектепте  информатикамен қоса робототехниканы да енгізу қолға алынуда. 

Қазақстанның кейбір мектептерінде робототехника үйірме түрінде қосымша жүргізілсе, 

кейбір мектептерде пән ретінде оқытылады. Талантсыз бала болмайды, балалардың 

қиялында шек жоқ. Тек теорияға сүйенген білім сапасыз болатыны белгілі.Балалардың 

қиялын жүзеге асыру үшін сабақты тек теориялық тұрғыдан ғана оқымай, сонымен қатар 

практика жүзінде алған білімдерін қолданулары қажет. Робототехниканы мектепте оқыту 3 

кезеңнен тұрады: бастауыш сыныпта, орта сыныпта, жоғарғы сыныпта оқыту. Ол үшін 

«Lego» қарапайым құрастырғышын қолдануға болады. Елімізде жүргізіліп отырған саясатқа 

сай өзіміздің Оралдағы бірқатар мектептерде информатикамен қоса, робототехника 

үйірмелері ұйымдастырылып жатыр. Осыған байланысты балалардың роботтарға деген 

қызығушылығы артып отыр. «Роботтармен жұмыс істеу, программалау, оны жетілдіре түсу 

өте қызықты. «Лего» өнімдері әуесқой деңгей үшін жақсы. «Макрикс» сынды кәсіби 

нұсқалармен жұмыс істеу тіпті қызық», — дейді робототехниканы меңгеріп жүрген балалар.  

Робот (чех. robot, robota — еріксіз еңбек, rob — құл; чех жазушысы К. Чапек ойлап 

шығарған сөз, ол алғашқы ұғымында “жұмысқа шебер адам” мағынасында қолданылды) — 

антропоморфтық (адам тәрізді) әрекеттер, қимылдар жасайтын машина; адам жүрісі мен 

қимылын еліктететін автоматтандырылған кұрылғы. Әлемдегі Жапония, Германия, АҚШ, 

Корея сынды елдерде аталған сала жоғары деңгейде дамыған. Бұл елдерде 

робототехниканың үздік жетістіктері ғылымда, өндірісте кеңінен қолданылады. 

Робототехника – информатикамен тығыз байланысты болғандықтан, осы пән негізінде 

оқытылады. Ол информатикамен қоса, физикамен, математикамен де тығыз байланыста. 

Яғни, белгілі бір информатикадағы, физикадағы теорияларды білу арқылы ғана 

робототехниканы меңгеруге болады. Балалардың қиялын жүзеге асыру үшін сабақты тек 

теориялық тұрғыдан ғана оқымай, сонымен қатар практика жүзінде алған білімдерін 

қолданулары қажет. Ол үшін робототехника мектеп бағдарламасына енгізілуі тиіс.  

Робототехника курсы мектепте үш түрде жүргізіледі: үйірме, элективті курс, сабақ. 

Робототехниканы зерделеу кезінде пайдаланылатын басты әдіс – бұл жобалау әдісі. 

Роботтарды әзірлеу мен жөндеу кезінде оқушылар өз тәжірибелерімен бір-бірімен бөліседі, 

сондай-ақ  танымдық, шығармашылық дағдыларын арттыруда өте тиімді әсер етеді. Робот 

құрастырудың бір ерекшелігі – ой дербестігі. Оқушы өз  қиялына байланысты қалаған, 

ойлаған дүниесін жасайды.  

Қазіргі кезде көптеген мемлекеттерде кеткен елдерде, робототехника саласы 

қарқынды дамып келеді және де сол елдердегі робототехника саласы Қазақстандағы 

робототехника 10-20 жылға озып отыр.  Егерде, біз сондай елдерге жетіп алғымыз келсе не 

болмаса олармен пара пар болғымыз келсе, Қазақстандағы робототехника саласындағы әр 

адам сол елдердегі ғалымдармен салыстырғанда бірнеше есе көбірек жұмыс істеп, тынымсыз 

еңбектену керек. Сонда ғана Қазақстандағы робототехника саласы белгілі бір жетістіктерге 

жетеді деп сенеміз.  

https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

БЕЛСЕНДІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Саматқызы Ш., педагогикалық факультеттің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі − Тілепбергенова Д.М, педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық − технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қазақстан алдыңғы 10 жыл уакытта бәсекеге қабілетті әлемнің ең дамыған 30 

мемлекетінің қатарына енуі үшін халқымыздың рухани, ғылыми және шығармашылық 

қабілеттері жоғары болуы қажет. Білімнің айрыкша басымдылық алуы қазіргі коғамдык 

прогрестің заңдылыктарынан туындайды. Өресі биік адамдар ғана мемлекеттің 

экономикалық даму деңгейін айқындайды. 

Казақстан Республикасының  білім беру ұйымдарының материалдық - техникалык 

базасы жаңартылуда: 

 2900-ден астам мультимедиалык лингафондык кабинеттер жасақталды; 

 3821 мектеп интерактивті жабдықтармен қамтамасыз етілді; 

 On-line оқыту студиясы қүрылып бір компьютерге 10 оқушыдан келеді; 

 Білім беру ұйымдарының 98% интернет желісіне қосылған. 

Жаңа ақпараттық технология - мұғалімдердің өз жұмыстарының әдістері мен 

ұйымдастыру түрлерін түбегейлі өзгертуге, оқушылардың жеке қабілеттілігін дамытуға, 

оқытудағы пән аралық байланысты күшейтуге, оқу үдерісін ұйымдастыруды үнемі жаңартып 

отыруға мүмкіндік береді. Жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі мұғалімдер 

мен оқушыларға өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс істеуге шексіз 

мүмкіншілік туғызады 

Компьютер және интерактивті қүралдар аркылы жасалып жатқан оқыту үдерісі 

оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстармен 

заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде өздерінің кәсіби потенциалдарының 

қалыптасуына жол ашу керек. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағында, оқушылардың 

ойлау қабілетін калыптастыратын және компьютерлік окыту ісін дамытатын жалпы 

заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологияларды ғана тиімді деп санауға болады. 

Компьютер және интерактивті қүралдар аркылы жасалып жатқан оқыту үдерісі 

оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстармен 

заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде өздерінің кәсіби потенциалдарының 

қалыптасуына жол ашу керек. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағында, оқушылардың 

ойлау қабілетін калыптастыратын және компьютерлік окыту ісін дамытатын жалпы 

заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологияларды ғана тиімді деп санауға болады. 

Компьютермен оқыту технологиясында окушының өз бетімен білім іздей алатын болуы 
- көзделетін негізгі нысан ретінде койылады. Компьютермен окыту барысында білім алудың 

жасанды сипатын барынша табиғи кылуға жағдай жасалынады. 

Сол табиғилықтың өзі компьютермен оқытудың гуманистік сипатын көрсетеді. 

Компьютермен окыту технологиясында үлкен үш кезең аныкталады. Ол кезеңдер іштей кіші 

кезеңдерге бөлінеді. Мектептерде компьютерлік технологияны қолданудың негізгі 

жолдарына баға бере отырып, «Жас балаларға компьютердің қанша қажеті бар»? - деген 

сұрақты айналып өту еш мүмкін емес. 

Осы мәселе бойынша пікірлер алуан түрлі. Бірқатар педагогтар мектеп сыныптардағы 

компьютер тек балалардың назарын баскаға аударады деп санайды. Ал екіншілері 

компьютерді тұракты пайдалану бара-бара оқушылардың, егер компьютер қастарында 

болмаса, екі санды қоса алмайтын, қарапайым мәтінді оқи алмайтын жағдайға жеткізеді 

деген негізді бір қауіп білдіреді. 
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ЖАСӨСПІРІМ ДЗЮДОШЫЛАРДЫҢ ТӨЗІМДІЛІГІН ҚАБІЛЕТІН 

ЖЕТІЛДІРУДЕГІ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Сисенов К., педагогикалық факультеттің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Бакесова Р.М., биология магистрі, аға оқытушы 

          

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Спорттық күрес үшін ең алдымен барлық қуаттық жүйелердің мүмкіндіктері, 

үнемділік және жеке басының сапалары жетекші компанент болып табылады. Практикалық 

тәжірибе және ғылыми зерттеулер жасы бойынша төзімділіктің даму динамикасын біліп 

тұруға мүмкіндік береді. Балалар мен жасөспірімдердің ағзалары ересектерге қарағанда 

жұмыс істеу қабілеттілігін аз игерген. Себебі, бұл жағдай жасы бойынша дамудың әлі 

бітпегендігінің нәтижесінде болып отыр, өйткені органдары мен жүйелердің функционалдық 

мүмкіндіктері және олардың қызметінің үйлесімділігі өзінің қажетті деңгейіне жетпеген. 

Төзімділіктің максималды дамуына қажетті жағдайлар толып піскен жасында ғана, ағзаның 

жас ерекшелігіне қарай қалыптасқанда ғана жасалады. Балалық, жеткіншек, жасөспірім 

жастарында ағза ұзақ жұмыс орындауға әлі де жеткілікті бейімделмеген, бұл жағдай әсіресе 

жоғары қарқынмен орындалған жұмыс кездерінде білінеді. Бұл жүрек пен демалу 

аппаратының жеткіліксіз дамуына байланысты болады, осы тектес жұмыстар ағзаның 

энергетикалық қуатын арттыруға көбірек уақыт екені белгілі, олар осы кезеңде өсу 

процестерін қамтамасыз етеді.  

Осы жастардағы жүйке жүйесінің жайы, оны қозғыштығы мен тұрақсыздығы да 

ағзаның мүмкіндігін шектейді. Осының бәрі құралдар мен әдістерді дұрыс таңдау жолымен 

төзімділікті дамыту қажеттілігі мен мүмкіндіктерін жоққа шығармайды. Төзімділікті 

дамытудағы арнайы жұмыс жыныс мүшелері жетілгеннен кейін ғана басталуы тиіс, бірақ та 

жасөспірімдік сияқты жеткіншек кезінде де бұл жұмысты бастауға болады, дегенмен оның 

мөлшері жалпы қолданылып жүрген құралдар көлемінің ішінде көп емес.  

Осының бәрін спорттық оқытушылар мен жаттықтырушыларға балалармен 

(жасөспірімдермен) жұмыс істеу кезінде ескеру қажет. Әртүрлі жынысты және жастағы 

жасөспірімдердің төзімділігін дамытудағы жеке ерекшеліктерін ескермей, арнайы төзімділік 

туралы айтпағанның өзінде, жалпы төзімділікті дамытуға арналған құралдар мен әдістерді 

дұрыс әрі ұтымды іріктеу мүмкін емес. Спорттың белгілі бір түріне қабілеттілігі бар 

спортшының жоғарғы спорттық нәтижелерге қол жеткізетіні белгілі, олар үлкен еңбек 

сүйгіштікпен және жоғары білімді спорт педагогының басқаруымен спорттық 

дарындылығын да дамытады. Жеткіншектік жас спорттық күресте мамандануды бастауға ең 

қолайлы жас. Дене шынықтырумен үнемі шұғылдануды біршама ертерек бастаған жөн. Жеке 

ерекшеліктер мен айырмашылықтар болған жағдайда, олар төзімділікті дамыту кездерінде 

ескерілуі керек.  

Сонымен, арнайы төзімділік – бұл белгілі бір қозғалыс қызметіне қатысты төзімділік. 

Арнайы төзімділік: қозғалыс мәселесінің шешілуіне көмек беретін қозғалыс амалдарының 

белгілері бойынша; қозғалыс мәселесі жүзеге асырылатын қозғалыс қызметінің белгілері 

бойынша; қозғалыс мәселесінің табысты шешілуіне қажетті басқа да денелік сапалармен 

өзара әрекеттестік белгілері бойынша топтастырылады. Арнайы төзімділік жүйкелік – 

бұлшық ет аппараттарының мүмкіндіктеріне, қуаттың ішкі бұлшық ет көздерінің 

ресурстарын (қорларын) жұмсаудың тездігіне, қозғалыс қимылдарын игеру техникасына 

және басқа қозғалыс қабілеттіліктерінің даму деңгейіне байланысты болады. Балуанның 

арнайы төзімділігін дамыту әдістемесінде бірнеше бағыттар байқалады. Арнайы төзімділік 

түрлерінің көпшілігі ағзаның анаэробты мүмкіндіктерін дамыту деңгейімен 

байланыстырылған. Арнайы төзімділікті дамытудың тиімді құралы формасы, құрылымы 

және ағзаның функйионалдық жүйелеріне ықпал ету ерекшеліктері бойынша жарыстарға 

максималды жақындатылған арнайы дайындық жаттығулары болып табылады. 
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БАЛАЛАРДЫҢ ОТБАСЫНДАҒЫ ТӘРБИЕСІ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ 
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оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Оқу-әдістемелік құралдың осы тарауының мақсаты – барлық деңгейдегі педагогтарға 

балалардың ерте жасынан бастап отбасылық тәрбиесін білікті басқарылуын қамтамасыз ету. 

Сонымен бірге, міндетті түрде отбасында қоғамның болашақ азаматы туылып, тәрбиеленеді, 

оған болашақта барлық алдындағы ұрпаққа қарағанда күрделілік міндеттерді орындауға тура 

келетіні сөзсіз екенін түсінген жөн. 

Бүгінгі күнде балаларды тәрбиелеу – негізгі тек жеке емес, қоғамдық маңызы бар 

міндет екені күмән тудырмайды. Ата-аналар балаларды тәрбиелеуге тек жеке іске ретінде 

емес, қоғамдық, мемлекеттік іске ғана қарауы тиіс.  

Балаларды отбасында тәрбиелеу сәбидің дүниеге келген күнінен басталады. Және осы 

кезеңде, әдетте, барлығы бастапқы гигиеналық күтімге, баланың денсаулығын күту және 

сақтауды ойлауға, оның қалыпты физикалық және психикалық дамуынан басталады. 

Ата-аналардың алдында міндет – үйрену, мысалы, баланың ағзасын дұрыс 

шынықтыру, оны салауатты күн тәртібіне, саналы қозғалыс қызметіне, ересектермен 

қатынасқа түсуге, ойнауға балау. 

Бала мектепке келген мезеттен бастап отбасындағы тәрбиелеу жұмысы айтарлықтай 

ұлғаяды. Отбасы мектепке балада махаббат пен жаңа білім алуға ұмтылысын, жүйелі оқу 

еңбегіне, қызғалыс қызметіне баулуға жан жақты көмектесуге дайы болуы тиіс. Ата-аналар 

балаларда білім және білікті меңгеруде дербестікті дамыту, жақсы тұлғалық қасиеттерді 

(көмекке келуге дайын болу, аяушылық, мейірімділік, төзімділік, үлкенге құрмет және 

басқалары) қалыптастыруы міндетті.   

Отбасында үй тапсырмалары – міндетті түрде ата-аналардың басқару, бақылау және 

көмегімен орындалуы тиіс түгел оқу ісінің үйлесімді бөлігі. Ал сондықтан балалардың 

мектеп бағдарламасының әр пәні бойынша үлгерімі, әсіресе бастауыш сыныптарда, ата-

аналарға байланысты болады. Бүгінгі мектеп бағдарламаларын ата-аналардың, отбасының 

басқа жасы үлкен мүшелерінің, әсіресе әжелер мен аталардың көмегінсіз меңгеру мүмкін 

емес шығар. Алайда жиі ата-аналардың әрекеттерінде екі шеттен шығуды көруге болады. 

Біреулері, мәселен, үй тапсырмаларын орындауда толық араласпау көзқарасын таңдайды. 

Басқалары, керісінше, балаларды асыра қамқорлайды және осы әрекеттерімен балаларды өз 

бетінше ештеңе жасай алмайтынға үйретеді. «Дене шынықтыру» пәні бойынша да үй 

тапсырмалар отбасы, оқушылардың ата-аналарының назарында болуы тиіс. Саналы 

талаптардың негіздері ретінде Президент тестілердің нормативтері, басқа бағдарламалық 

нормативтері пайдаланылуы мүмкін.  

Баланың отбасындағы тәрбиесін жедел басқару мақсатында мектептерде ата-

аналармен жұмыстанудың әр түрлі ұйымдастыру нысандары пайдаланылады. Мектептер мен 

сыныптардың ата-аналар комитеттері құрылады; жалпы мектептің және сыныптың ата-

аналар жиналыстары өткізіледі; ата-аналарға арналған дәрістер өткізіледі; тәрбиелеу, 

педагогика, психология, мектеп гигиенасы мәселелері бойынша консультациялар 

жүргізіледі; ғалымдар, педагогтар, психологтар, дәрігерлер және т.б. арнайы бағдарламалары 

бойынша ата-аналарға арналған педагогикалық жалпы оқытулар ұйымдастырылады. 

Отбасында тәрбиелеудің негізгі бағыты – оқушыларда мектептің жан жақты 

дамытуды, мектеп, әр мұғалімге бөлек, тәрбиелеу әсерінің түгел жүйесінің мәртебесін 

қамтамасыз ету қызметіне оң көзқарасын қалыптастыру. 
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АРАЛАС ЖЕКПЕ ЖЕКТІҢ ОТАНЫМЫЗДАҒЫ, ЖАСТАРЫМЫЗ 

АРАСЫНДАҒЫ БОЛАШАҒЫ 

 

Теміртасов Ә., педагогикалық факультеттің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Турдалиев Р.М., педагогика ғылымдарының  магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Аралас жекпе-жектің тарихы терең. Ол бастауын ежелгі Грекиядан алады десек те 

болады. Алғаш рет гректер жауынгерлік өнерді Олимпиада бағдарламасына енгізген екен. 

Ол панкратион деп аталған. Бұл жекпе - жекте қарсыластардың кез келген соққы түрін 

қолдануларына рұқсат етілген. Кейінірек ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың бас кезінде 

Германия, Англия және АҚШ сияқты бірқатар елдерде «кросс-матчтар» ұйымдастырыла 

бастады. Мәселен, француз күресінен құрлық чемпионы жапониялық джиу-джитсу 

шеберімен немесе бокстан әлем чемпионы күрестен әлемді мойындатқан балуан мен жекпе -

жекке шығатын болған. Ал қазақ даласына қашан келді дегенге тоқталар болсақ, бұл – біздің 

ата - бабамыздың ұлы өнері. Нағыз сайдың тасындай серкелер анықталар ойын түрі болған. 

Сонымен қатар, батыр бабаларымыз жаугершілік заманда қарсыласын жекпе - жекке 

шақырып, ерлер шегесіп, бір пәтуаға келген. Бертіндегі Қажымұқан  атамызды айтпай кетуге 

болмайды. Ол – қазақ жігіттері арасындағы алғашқы және бүгінгі күнге дейінгі соңғы жапон 

балуанын жеңген бірден-бір алып. 

Аралас жекпе-жек деп аты айтып  тұрғандай, мұнда  тебуге,  ұруға, талдыруға, 

буындыруға болады. Аралас жекпе-жекке айкидо, дзюдо, самбо, джиу-джитсу, шығыс және 

ұлттық жекпе-жек кіреді. 

– Қазіргі кезде жекпе-жек өнеріне халқымыздың қызығушылығы және бұл спорт түрі 

қаншалықты сұранысқа ие дейтін болсақ; 

– Халықтың қызығушылығы өте зор. Жалпы, Қазақстан қашаннан жекпе-жек өнерінің 

әр түрінен өзін дәлелдеген мемлекет. Боксшыларымыз, балуандарымыз болсын, Олимпиада 

ойындарында, әлем чемпионаттарында үнемі жүлделі оралып жүреді. Сондықтан да қазақ 

жігіттерінің аралас жекпе-жекке бейім келетіні ешқандай құпия емес. Бір жағынан, ММА 

жігіттердің өздерін танытатын, қазақ спортының деңгейін көрсететін жаңа бір сала деп 

білеміз. Мысалы: Америкада. Әлемге танымал ESPN «Fox Sports» секілді арналар күндіз-түні 

көрсетіп жатыр. Мұхиттың ар жағында аралас жекпе-жектің қамтитын аудтиториясы бокстан 

асып кетеді десек қателеспейміз.  

Қазіргі таңда еліміздегі жастар арасында ММА ның әуесқой және кәсіпқой екі түрін 

дамытуда. Мұнда Азия чемпионаты әуесқой болса, M-1Challenge 48 кәсіпқой формаға сәйкес 

жасалынған.  

– Олимпиадалық, азиялық байрақты бәсекелерден көтерілу тіпті қиын. Қазіргі  жастар 

ондағы спорт түрлеріне қызыға  бермейді. Күллі әлемде кәсіпқой спорттың тасы өрге 

домалап тұр. Бізге де «Әлем чемпионатына» қатысуға мүмкіндік бар. 

Ал әнұранды әуелетіп, көк байрақты көкке көтеру жайына келер болсақ, 

«ұлымайданда» да ел намысын қорғайсың. Атап айтсақ, «Алашпрайд» клубының арландары 

«біздің елдің жігіттері жігіттердің төресі» екенін әлемге әйгілеп жүр. Атап өтер болсақ 

Ардақ Назаров ММА дан Әлем Кубогінің жеңімпазы, Қуат Хамитов кәсіпкой жекпе - жекте 

19 жекпе - жек өткізіп 15-інде жеңіске жетті, Арман Оспанов әскери самбодан әлемнің 4 

дүркін жеңімпазы,кәсіпқой түрде 7 жекпе жек өткізіп жеңіліс кормеді, Қайрат Ахметов 

кәсіпқой ONE FC тұжырымы бойынша әлем жеңімпазы, жерлестерімізге тоқталсақ Дамир 

Исмагулов М-1 Challeng тұжырымында белбеуге айқасады, Ринат Гумаров «Золотая Орда» 

турнирінің жеңімпазы. Осындай батырларымыз әлемге Қазақ елін мойындатып, көк 

туымызды желбіретіп жүр. Бұл қысқаша тоқталғанымыз,  айта берсек осы спорт түрі 

бойынша көптеген қазақтың батыр жігіттері бар.  
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ЖАТТЫҒУ, ТЫНЫҒУ ЖӘНЕ ДЕНЕНІҢ ҚАЛПЫНА КЕЛУІНДЕГІ БОЛАТЫН 

БИОХИМИЯЛЫҚ ПРОЦЕСС ТҮРЛЕРІ 

 

Тыныштықов Е.Б., педагогикалық факультеттің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Макашев Ш.А., дене шынықтыру магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Спортшылардың жоғары спорт көрсеткіштерін көрсету мақсатында көп қолданып 

жүрген допинг түрлері көптеген спортшыларды өлімге немесе әртүрлі емделмейтін аурулар 

түрлеріне, ұрпақтарының кеміс болуына үлкен әсерін тигізіп келеді. Сондықтан болашақта 

спорт саласында қарқынды жаттығу уақытында демалу, дененің қайтадан қалпына келуі 

шынайы түрде болғанын қалай отырып, жастарымызға биологиялық қоспалардың 

организмге зиян екенін айтып, түсіндіру жұмыстарын көбірек айтуымыз қажет. 

ХХ ғасырдың басында спортта жұмыс қарқынын күшейту барысында әртүрлі 

гормональдық– фармокологиялық-физиологиялық тұрғыдан допингтер қолданыла бастады. 

Бұл дәрігерлердің спорттағы жетістіктерінен басқа организмге кері әсерін беруде, яғни өліп 

кететін жағдайларға да әкеліп соғады. Допингті жиі қолдану барысында физиологиялық 

тұрғыдан адам организміне яғни – жүректің жұмысына, бүйрек жұмысына (сары ауру пайда 

болуына) вирустық ауруларға, иммунитеттің төмендеуіне, нервтік жүйеге, сүйектің өсуіне, 

көбіне жас организмге көп зиянын әкеледі.  Бұл дәрігерлердің күші организмге 10-20 жылдан 

кейін немесе ұрпақтың дұрыс жетілмеуіне көп әсер береді, сондықтан 1967 жылы МОК 

(медициналық комиссия құрып, қолдануға болмайтын дәрілерді, оларда әр спортшы, 

жаттықтырушы дене шынықтыру мұғалімі білу керектігін айтты. 

Допинг түрлері – жоғарғы спорт жетістіктеріне жету үшін арнайы дәрігерлік 

нормадан аспайтын допинг түрлері қолданылады. Олар арнайы психологиялық тұрғыда 

қолданылатын допинг түрлері. Допингтер спорттық жаттығулар кезінде организмнің 

шаршауын болдырмауға, спортшының көңіл-күйін көтеруге, қарқынды жаттығулардан кейін 

организмді тез қалпына келтіру үшін қолданылатын биологиялық активті заттар. 

Допингтер – бұл биологиялық активті заттар, жануарлар мен өсімдіктер тікенінен 

құралған. Допинг түрлері дененің әртүрлі дене мүшелеріне әсер етеді, орталық нерв 

жүйесіне, жүрек соғысына, демалу жүйесіне, және т.б. 

Спорттың көптеген түрлерінде жаттығу, тынығу қайтадан қалыпқа келу кезінде 

әртүрлі спорттық жетістіктерге жету үшін әртүрлі спорт саласында допингтерді әртүрлі 

қолданады. Ауыр атлетикада, пауэрлифтинг, бодибилдинг – 90% ерлер қолданады, 20% 

әйелдер қолданады, спринттерлік жарыстарда 40%. Допинг түрлері көбіне Олимпиадалы 

ойындарда, әлем чемпионаттарында, Еуропа біріншіліктерінде және көптеген үлкен 

жарыстарда қолданылып келеді. 

Негізінен үлкен спортта жүрген спортшыларға допингті қолдану рұқсат етілген, бірақ 

өзінің белгілі бір мөлшерде жаттығу қарқынына байланысты және дәрігердің қағазы бар, 

рұқсаты бар болған жағдайда рұқсат етіледі. 

Спорт саласында спорттық жаттығу, тынығу және дененің қайтадан қалпына келу 

процесі арнайы дене жаттығулары жүзеге асыру қажет. Қазіргі заман талабына сай спортта 

көптеген жаттығулар, дененің қалыпқа келуі «әртүрлі биологиялық қоспалар арқылы жүзеге 

асады». 

Спорттың көптеген түрлерінде демалыс,денені қалыпқа келтіру, әртүрлі жаттығулар 

арқылы дененің қалыпқа келуі кезінде әртүрлі спорттық жетістіктерге жету үшін әртүрлі 

спорт саласында биологиялық қоспаларды  әртүрлі қолданады. Жеңіл атлетикада, қол күрес 

түрлерінде, жеке сайыс түрлерінде – 90% ерлер қолданады, 20% қыз балалар қолданады, 

спринттерлік жарыстарда 40%. Допинг түрлері көбіне Олимпиадалы ойындарда, әлем 

чемпионаттарында, Азия біріншіліктерінде және көптеген үлкен додаларда қолданылып 

келеді.  
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ШАҢҒЫ СПОРТЫ 

 

Умаргалиев Е., педагогикалық факультеттің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Турдалиев Р.М., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Шаңғы спорты, дене тәрбиесі жүйесіндегі қысқы спорт түрлері негізгілерінің бірі. Бұл 

спорт түрлерінің қатарына шаңғымен жарысу, шаңғымен тұғырдан секіру, шаңғы қоссайысы 

және тау шаңғысы, биатлон түрлері енеді. Бұлардың барлығы да қысқы Азия ойындардың, 

қысқы Олимпиялық ойындардың бағдарламаларында бар. Шаңғы спортынан жаттығулар 

мен жарыстар ашық аспан астында, таза ауада өтетін болғандықтан адамның денсаулығына 

өте пайдалы. Ол адамның бойындағы шыдамдылық, күш шапшаңдық, батылдық, ептілік, 

табандылық, айналаңды бақылау сияқты аса керек қасиеттерді өкпенің сыйымдылығын жан-

жақты дамытады. Шаңғы спортымен айналысу кезінде адамның барлық дене мүшелері 

жұмыс істейді. Сондықтан ол жан-жақты жетілуге, дамуға, шынығуға негіз салады. 

Шаңғы спортынан алғашқы ресми жарыс 1767 жылы Норвегияда өтті. Соған 

қарамастан шаңғы спорты XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында қашан Шаңғы 

спорты клубтары құрылып біткенше қалыптасу кезеңінен өтті деуге болады. 1924 жылы 

құрамына 24 мемлекеттердің өкілдері енген халықаралық шаңғы бірлестігі құрылды. Осы 

жылы, ол алғаш рет ұйымдастырылған қысқы Олимпиялық ойындардың бағдарламасына 

енді (әрине барлық түрлері бірден емес) жене ерлер арасында Әлем чемпионаты өтті. 

Әйелдер арасында әйелдер чемпионаты 1924 жылдан бастап өткізіле бастады. 

Алғашқы рет жылдамдыққа жүгіруден шаңғымен жарысу Норвегияда 1767 жылы өтті. 

Осыны үлгі етіп жарыс Швеция мен Финляндияда да өте бастады, артынша Орталық 

Еуропада кең тарай бастады. 19 шы ғасыр аяғында— 20 щы ғасыр басында әлемнің көп 

елдерінде шаңғы клубтары пайда бола бастады. 1924 жылы Халықаралық шаңғы спорты 

федерациясы (FIS) құрылды. 2000 жылы FIS құрамында 98 ұлттық федерациялар болды. 

Шаңғы спорты Қазақстанда, орта ғасырдың бастапқы кездерінен белгілі болса керек. 

Мұны археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған заттар дәлелдейді. Тіпті Қытайдың 

көне жазбаларында олар өздерінің солтүстіктегі көршілерін "ағаш атты түркілер" деп 

атағандары белгілі. Сондықтан XX ғасырдың алғашқы ширегінде Қазақстанның кейбір 

қалаларында алғашқы шаңғы жарыстары өткендегі ешкімді таңқалдырмаса керек. 1921 

жылдан шаңғы спорты мектептеріндегі оқу бағдарламасына енді. Ал 1927 жылы 

республиканың алғашқы ресми жарыс өтті. Бірақ жарыс протоколдары 1934 жылдан бастап 

сақталыпты. Сондықтан құжаттарда алғашқы республика Чемпионаты өткен жыл 1934 деп 

есептелініп келеді. Шаңғымен жарысудан алғашқы чемпиондардың есімдері де белгілі. Олар: 

Г.Гершунова (3 км. - Қарағанды), А.Воронцова (5 км. - Ақтөбе), В.Голубенко (10 және 30 км. 

- Қарағанды). Респ-дағы ш.спортының бастауында М.Серғазинов, В.Филимонов, М.Танекеев, 

К.Гакильберг, Д.Мартюшин, Г.Терещенко, Т.Копылов, С.Лактионов, Л.Бурнашев, И.Ерютин, 

И.Мальков, Е.Жиров, В.Клядов, Г.Авустин, А.Трунов, А.Унгефук т.б. тұрды. Қазақстанда 

тәрбиеленген шаңғышылардың арасынан шыққан бірінші Әлем чемпионы В.Кузин (СҚО), 

бірінші КСРО чемпионы И.Гаранин (Рудный қ-сы.), қысқы Олимпиада ойындардың бірінші 

чемпионы В.Смирнов (1989, 1994 жж. Көкшетау облысынан шықты. Әр жылдары 

И.Гаранин, А.Суалов, В.Сахнов, В.Смирнов, К.Ноғамбаев, Л.Турчин КСРО-ның құрама 

командасының сапында өнер көрсетті. Республиканың шаңғышылары Азия құрлығындағы 

күшті командалардың бірі. М.Однодворцев, А.Головко, Д.Емеленко, С.Малахова, 

И.Шишигина, О.Яцкая, Е.Актопова, Д.Старостина бірнеше рет Азияның және қысқы Азия 

ойындарының, қысқы Универсиадаларының чемпиондары мен жүлдегерлері атанды.  Шаңғы 

тепкен адам өзін шапшаңдық пен төзімділікке шыңдап қана қоймай, сонымен қатар жақсы 

тынығады. Бұл спорт түрі жасқа қарамайды, онымен жас та, кәрі де айналысады. 
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СЕКЦИЯ 6.1 САЯСАТ. ТАРИХ. ФИЛОЛОГИЯ 
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БАТЫС АЛАШОРДА ҚАЙРАТКЕРІ – ҚАЛДЫБАЙ АСАНОВ 

 

Алмагалив Б.К., педагогикалық факультет 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Сүлейменова Д.Д., тарих ғылымдарының кандидаты, профессор 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

 Қазақстанның Ресейге бодан болғаннан бергі тарихындағы ХХ ғасырдың алғашқы 

ширегін «Саяси күрестермен рухани жаңару кезеңі» деп айтуға әбден болады.Алаш 

қайраткерлері халықты саяси күрес жолына бастай алды. Сондай Алаш қайраткерлерінің бірі 

– Қалдыбай Асанов [1]. 

Қалдыбай Асанов1892 жылы Жымпиты уезі 4-інші ауылда дүниеге келген. Батыс 

Алашорда қайраткері, қазақтың алғашқы жоғары білімді экономисі. Тегі – қожа. Кедей 

шаруа отбасында туып-өскен. Әкесі ерте қайтыс болып, ағаларының қолында тәрбиеленген. 

Жымпиты ауылындағы бір кластық орыс-қазақ мектебінде, екі кластық орыс-қазақ 

училищесінде оқыған [2].  

1916 жылы тыл жұмысына алынады. 1917 жылы жазда елге оралысымен, Жымпиты 

уездік атқару комитетінде, кейін уездік земство басқармасында жұмыс істеп, 

білімдарлығымен көзге түседі [3].  

1920 жылы ауылды кеңестендіру жұмысына араласып, Жымпиты уездік атқару комитетінің 

мүшесі, лекторы болды. Сол жылы Жымпиты уревкомы төрағасы М.Х.Мырзағалиевтың 

кепілдік етуімен Коммунистік партия қатарына өтті. 1920 жылы Батыс Алашорда қызметіне 

байланысты істі болып, Салық Омаровпен бірге Орал концентрациялық лагеріне қамалып, 

үстінен қылмыстық іс қозғалды. Жаза мерзімін өтегеннен кейін,  1921 жылы партия 

қатарынан шығарылды.«Орал қаласындағы Кожевенная көшесіндегі үйінде қонақтарының 

алдында КСРО-ның жаңа Конституциясын ұлтшылдық ыңғайда бұрмалады, кеңестік 

демократизм, жеке бас бостандығы принциптерін сынға алды және кейінірек жер органдары 

одағы клубында партия ұйымдарын, Сталинді тілдеді» деген айып тағылып, 1937 жылы ІІХК 

округтік басқармасы тарапынан тұтқындалды. Тергеу барысында Оралда С.Тұрымтаев, 

Ғ.Манкеев, Х.Ищанов, Б.Жанқадамов секілді бұрынғы Батыс Алашорда қайраткерлерімен 

араласып тұрғаны да қосымша  айып  болып тағылды [4]. 

1937 жылы қазанда облыстық соты 5 жылға азаматтық құқын жоя отырып, оны 6 жылға бас 

бостандығынан айыру жөнінде  қайтадан үкім шығарады. 

             Қазақ КСР Жоғарғы сотының арнаулы коллегиясы үкімді күшінде қалдырғанымен, 

ІІХК басқармасы үштігінің қаулысымен 1937 жылы 15 қарашада атылды. 

            Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының  Жоғарғы соты Президиумының 1957 

жылғы 15 шілдедегі қаулысымен ақталды . 

Бүгінде еліміз тәуелсіздігін алды, тарихтың беттері сараланып, мұрағат материалдары 

көтеріліп, тарихи деректі мәліметтер жарыққа шығуда. Батыс Қазақстан облысындағы Орал 

педагогикалық колледжісіне Жаһанша есімі берілді. Бүгінгі күнде Орал қаласында Алаш 

қайраткерлерінің есімдері 55 көшеге берілды [5]. 
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Западно- Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова, г. Уральск. 

 

 Ограничения любых прав и свобод, в том числе и принципа свободы договора, в 

современном обществе, в правовом государстве должны производиться с определенной 

целью. Цель - это то, ради чего совершаются определенные действия. Цели ограничения прав 

и свобод закреплены практически во всех международно-правовых документах. Так, во 

Всеобщей декларации прав человека такими целями являются (п.2 ст.29): обеспечение 

должного признания и уважения прав и свобод других людей; удовлетворение справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе [1].  

 В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и 

Международном пакте о гражданских и политических правах указываются более детальные 

условия применения ограничений прав и свобод. Согласно ст.4 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах ограничения должны осуществляться с 

целью способствования общему благосостоянию в демократическом обществе, определяться 

законом и не могут противоречить природе ограничиваемых прав. Второй из названых 

пактов (ст.ст. 12, 18, 19) называет в качестве целей ограничения прав необходимость охраны 

государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности 

населения, а также прав и свобод других лиц [2].  

 В Европейской конвенции прав человека цели таких ограничений регламентированы 

более широко и помимо названных выше указываются следующие цели: поддержание 

экономического благосостояния страны; предотвращение беспорядков или преступлений; 

охрана территориальной целостности; защита репутации других лиц; предотвращение 

разглашения конфиденциальной информации; поддержание авторитета и беспристрастности 

судебных органов.  

 Таким образом, главной целью ограничений в международном праве является охрана 

основных ценностей в обществе, выраженных формулой «общее благосостояние». Мы 

полагаем, что общее благосостояние выражается через категорию «благосостояние каждого 

и всех». Но для достижения такого положения участники общества должны ощущать, 

испытывать состояние всеобщей справедливости, а именно социальной справедливости [3]. 
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 ХХ ғасырдың басында Қазақстан Ресей империясының отар аймағы еді. Қазақ халқы 

отарлық езгінің – құқықсыздық пен кемсітушіліктің, ұлттық тәуелділіктің бұғауында 

болатын. Отарлау саясаты күшейген сайын халықтың қарсылық қозғалысы да арта түсті. 

Қалыптасып келе жатқан қазақ зиялылары бұл қозғалысқа ұйымдасқан түр беріп, оны жаңа 

сапалық деңгейге көтерді. Туған халқын азаттық жолындағы күреске бастаған қазақ 

зиялыларының көш басында тұрған аса ірі саяси жетекшілердің бірі және бірегейі – 

Сейітқали Меңдешев болатын. 

 1918 ж. 21 наурызда Бөкей жерінде қоғамдық ұйымдардың жиналысы өткізіліп, оны 

ұйымдастыруға Астрахань өлкелік атқару комитетінен жіберілген өкіл П.Милютинмен бірге 

Сейітқали Меңдешев те атсалысады. Бұл жиналысты ұйымдастырушылардың бірі ретінде 

және мұғалімдер кәсіподағының өкілі ретінде сөз алған С.Меңдешев қоғам алдында тұрған 

басты міндет – жаңа өкімет құру екендігін баяндап, халықты областық жаңа өкімет құруға 

шақырады. Бірақ бұл жиналысқа қатысқан кейбір қоғамдық ұйымдардың өкілдері күмәнді 

болғасын және әлі дайындық жұмысын жүргізу үшін жиналыс мәжілісі кейінге 

қалдырылады.Жиналыс 23 наурыз күні қайта өткізіліп, төрағасы С. Милютин, хатшысы 

С.Меңдешев болады. Сөйтіп бұл жиналыста қызу айтыстардан кейін 12 мүшеден тұратын 

Уақытша атқару комитеті сайланып, оның төрағасы С.П. Милютин болады [1].  

 Білім беру ісінде қиындық туғызған жағдайлардың бірі елді мекендердің 

мектептерден шалғайда орналасуы болды. Бұл жағдайды шешуде С.Меңдешев және ол 

басқарған халық ағарту комиссариаты мектептердің жанынан интернаттар ашуды көздейді. 

Архив құжаттарынан 1918 ж. өзінде-ақ Теректі, Таловка, Нарын, Хан-Ордасы, Жәнібек және 

т.б., жалпы саны 13 мектептің жанында интернаттар ашылып (әрбіреуінде 20-40 баладан), ал 

1919 жылға 20 мектептің жанынан интернаттар ашу жоспарланғаны анықталды [3,3-4пп]. 

 Сонымен қатар С.Меңдешев типография жабдықтарын сатып алып, газет, журналдар, 

кітаптар басып шығару ісіне кіріседі. Оның басшылығымен облыста жаңа жағдайда оқу-

тәрбие жұмысын ұйымдастыруға байланысты мұғалімдерге әдістемелік көмек ретінде 

«Мұғалім» атты журнал шығарыла бастады [2]. 

 Сонымен Сейітқали Меңдешевтің мұндай күрескерлік рухқа толы қызметтері оның 

1917-1918 жылдардың өзінде-ақ белгілі қоғам қайраткері болғандығын дәлелдей түседі. 

Тарихи тұлға сол бір қаhарлы жылдарда өлкедегі бұқара халықтың мүддесі тұрғысынан 

қызмет етті. 1920-жылдардағы кеңестік қайраткерлердің бел ортасынан ойып орын алған ірі 

саяси тұлға, көзінің тірісінде-ақ ел аузында «тұңғыш қазақ президенті», «қазақ жерінің 

жоқшысы» атанған С.Меңдешевтің туған халқына сіңірген еңбегін ешкім жоққа шығара 

алмайды. Оның Бөкейліктегі ағартушылық қызметі, 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістегі 

жетекшілік рөлі әлі де зерттеуді қажет ететін жағдайаттар. Тарихи тұлға хақында 

диссертациялық деңгейде ізденістер жүргізілсе де, С.Меңдешевтің қоғамдық-саяси, 

мемлекеттік қызметі қызығушылық туғызады [3]. 
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 ХХ ғасыр басындағы ұлтымыздың алыптарының қазақ әлеміне шоқ жұлдыздардай 

жарқырап шығуы – елдегі саяси, әлеуметтік-экономикалық жағдайлармен тығыз байланысты 

болатын.  

 Тарих тағылымына терең бойлаған сайын біз бүгінгі тәуелсіз бейбіт күннің 

қаншалықты ауырлықпен келгенін түсінеміз. Осындай азаматтардың бірі - Беркінғали 

Атшыбаев [1]. 

 Беркінғали Мұқашұлы Атшыбаев 1897жылы  бұрынғы Гурьев уезі Қазыбек болысы 

Миялы ауылында дүниеге келген. Тегі – он екі ата Байұлына жататын шеркеш руының 

жауғашты бөлімі.Беркінғали  Атшыбаев 1905 жылы Гурьев уезі Есбол болысына қарасты 

Қаракөл бір кластық орыс-қазақ мектебін («Қызылүй мектеп»), Гурьевтегі екі кластық 

Романов орыс-қазақ училищесін (1908 жылы) бітіріп, мұнан соң Орал әскери-реалды 

училищесіне 1909 жылы оқуға түсіп, оны 1916 жылы аяқтаған [2]. 1917-1918 жылдары 

әкесінің жанында болып, шаруашылық жүргізу, сауда ісін үйренді. Оспанов, Домаланов, 

Абылаев, Балғымбаев, Қаржаубаев, Күсепқалиевтер сияқты реалды училищенің, мұғалімдер 

семинариясының түлектерімен бірге 4-інші Орал облысы қазақ съезінің қарары мен 1918 

жылы жазда Жымпитыда ашылған Ойыл облысы жігіттерінен офицерлер даярлайтын 6 

айлық юнкерлер (кейін прапорщиктер) мектебіне түседі. Мектепті бітіріп, прапорщик 

шенінде Алашорданың Батыс бөлігін басқару жөніндегі бөлімшесінің Бас интенданты болып 

тағайындалды [3]. 

 1937 жылы қазан айында Беркінғали Атшыбаевты тұтқындап, Орал қаласына әкелген. 

Ауызекі деректерге қарағанда, тергеушілер тарапынан болған қысастықтан түрме 

ауруханасына түсіп, қиналып жан тапсырған. Алғашқы зайыбы – Мария Сергеевна  

Анзимирова ұзақ жыл Мәскеу қаласындағы Жазушылар одағының әдебиетшілер үйінде 

хатшы болып қызмет істеп, 1952 жылы қайтыс болды [4]. 

«Алаш» немесе «Алашорда» қозғалысы – бірнеше құрамдас бөліктерден тұратын күрделі 

ұғым. Биыл осы қозғалысқа 100 жыл толып отыр.Беркінғали Атшыбаевтың биыл 120 

жылдық мерейтойы аталып өтілмек. 

 1935 жылы Беркінғали Атшыбаев Гурьев тау-кен техникумының түлегі, техник-геолог 

Л.Софенрейтерге үйленді. 1937 жылы қазан айында «Эмбанефть» тресі бойынша Х.Ақботин, 

Т.Иманғазиевпен бірге «І.Құрамысовтың Алашордашыл, контрреволюциялық ұйымына 

қатысты» деген айыппен тұтқындалды, сол жылдың аяқ шенінде кезекпен Орал қаласына 

айдалып, хабарсыз кетті [5]. 

 Болашақта Батыс Алашорда қайраткерлерінің өмірдеректерін, атқарған қызметтерін 

тереңірек зерттеу мақсатында «Алаш» ғылыми-зерттеу орталығын құрсақ, тарихтың 

көптеген жаңа парақтары ашылары сөзсіз [6]. 
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 Майдангер Чернахаева Анастасия Феодровна 1921 жылы 16 сәуірде Орал қаласында 

дүниеге келген. Қаладағы №7 мектепте оқып,  10 класты  тәмәмдаған соң  Анастасия 

Орынбор облысына қоныс аударады.  

 Ұлы Отан соғысы басталған кезде Жоғарғы Бас Қолбасшының  он кластық білімі бар 

қыздарды әскери байланысшылар мектебіне қабылдау жөнінде бұйрығы шығарылады. Міне, 

осы бұйрық негізінде, Чернахаева Анастасия  1942 жылы 26 шілде күні Орынбор облысы 

Бірінші май (Первомайский) аудандық әскери комиссариатына  шақырылып, бір топ 

қыздармен бірге  Қиыр Шығыс майданына жөнелтіледі [1]. 

 Майдангер ана сұрапыл соғыс жылдарындағы жауынгерлік өмірін еске ала отырып, 

алғаш рет өзінің қысқа мерзімді радиобайланысшылар дайындайтын курсқа қабылданғаны 

туралы:«Дивизия бастығының шақыртуы бойынша штабқа кіргенімде,  қарсы отырған 

бірнеше адамның арасынан штаб бастығы маған қарап, «Жауынгер Мазанова ән айта білесің 

бе?»,- деді. Мен кідірместен:  

«Көзсіз оны сүйгенім үшін, 

жазғырма мені, бауырым, 

Ол жанымда  жүрмесе, 

 Мен үшін, өмірдің жоқ мәні»,- деп әндете беріп едім. Тоқтат, Мазанова! қазір 

махаббатты жырлайтын уақыт емес, соғыс жүріп жатыр» деді. Болашақ әскери 

радиобайланысшының алдымен музыкалық қабілеті  осылай тексерілетінін мен кейін 

білдім.Ал байланысшы үшін музыкалық қабілеттің болуы өте маңызды» [2] - дейді. 

Осылайша ол қысқа мерзімді радио байланысшылар дайындайтын курсқа қабылданады.   

Курсты тәмәмдаған соң байланысшы А.Чернахаева 9-армия құрамындағы 34- 

авиадивизияның 28-байланысшылар ротасына жіберіледі.  

 1945 жылы 9 мамырда Германиямен соғыста жеңіске жеткен Кеңес Одағы 

Жапониямен нейтралитет пактісінің күшін жойып, Монғол халық республикасы Қарулы 

күштерімен бірлесе отырып, 1945 жылы 9 тамызда Жапонияға қарсы соғысқа кірісті.Соғысқа 

1,5 млн. әскери күш жұмылдырып, 5 мың шақырымға созылған кеңістікте әскери операция 

жүргізді. Тарихи осы оқиға тұсында Қиыр Шығыс майданының  радиобайланысшы болған  

майдангер  А.Чернахаева: «Сол күні біздің авиадивизия бағынатын 9-Армиядан арнайы  

белгілер жіберіле бастады. Байланысшылардың барлығы бір байланыс жүйесіндегі толқынға 

қосылып, соғыстың басталғандығы туралы белгіні қабылдауға дайын отырдық. Әлі есімде 

менің артымда тұрған полковник, подполковник,  майор шеніндегі бір топ әскерилер хабар 

қабылдауымды тағатсыздана күтіп тұрды. Көп кешікпей мен де жіберілген белгілерді 

қабылдап, артымда тұрғандарға бердім. Сол сәтте бұйрық күтіп сыртта дайын тұрған  ауыр 

бомба тиелген ұшақтардың  әуеге жедел көтерілгенін терезеден  көріп отырдым» [3] - деп 

өзінің кеңестік әуе күштерінің квантун армиясын талқандауының куәсі болғандығын айтады.  
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1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған Қазақстан 

Республикасының Конституциясына мынадай жылдарда 1998, 2007, 2011ж  өзгерістер 

енгізілді. Төртінші  рет биыл 2017 ж, біз тағы да қолданыстағы Конституцияға өзгерістер 

енгізу процесіне куә  болдық. Нарықтық экономиканы тездетіп жүзеге асыру үшін 1995 

жылы Жаңа Конституцияны қабылдап, күшті саяси орталық орнату қажет болды, сөйтіп ел 

тағдырына қатысты барлық жауапкершілікті Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаев өз мойнына алды.   

Қазақстан Республика Президентінің үкімі: «Қазақстан Республикасының 

Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының жобасын бүкілхалықтық талқылау туралы 

«Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы (бұдан әрі – Заң жобасы) бүкілхалықтық 

талқылауға шығарылсын, ол 2017 жылдың 26 қаңтар және 26 ақпан аралығында өткізілсін.        

Конституция – халық пен биліктің арасындағы басты шарт. Ол – мемлекеттік құрылымды 

бекітуші, адам мен азаматтың құқықтарын жария етуші және қорғаушы басты құрал. Оны 

қабылдау мен өзгертудің екі жолы бар. Елбасы оны ашып, жіктеп айтты. Біріншісі – 

референдум, ал екіншісі – Парламент.  

Елбасы Ата Заңның көптеген бабына түзету енгізуді ұсынған болатын. Олар 

халықтың қызу талқысына түсіп, қолдау тапты. Мемлекет басшысының түзетулерінде қазіргі 

заманның ең өзекті үрдістері ескерілген. Президент өзінің 40 шақты өкілеттіктерін 

Парламент пен Үкімет арасында қайта бөлу мәселелерін қарастырды. 

Конституциялық реформа аясында Ата Заңда Елбасының Мәңгілік ел идеясының 

берік негізі қаланып отыр. Атап айтқанда, Конституцияның 91-бабының 2-тармағы 

“тәуелсіздік” деген ұғыммен толықтырылды: “Конституцияда белгіленген мемлекеттің 

тәуелсіздігін, біртұтастығын және аумақтық тұтастығын, Республиканы басқару нысанын 

өзгертуге болмайды” деп жазылды. 

Еліміздің Үшінші жаңғыру кезеңінде, яғни дамуымыздың ендігі жаңа бағытында 

алдағы 10-20 жылдың аралығында орындалуға тиісті міндеттерді толық  жүзеге асыру  үшін 

оған жаңаша көзқарас, мемлекеттік басқарудың жаңа тәсілі қажет.  

Қорытындылай келе, енді, міне биліктің барлық тармақтары тиімді және 

жауапкершілікпен жұмыс жасау үшін, олардың арасында тиісті теңгермелік болу үшін 

Мемлекет басшысы саяси реформаларға кеңінен жол ашып, “Қазақстан Республикасының 

Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” Заңға жария түрде қол қойды. 

Енді Қазақстанның Ата Заңы сайып келгенде, мығым, мызғымас мемлекеттігіміздің сөзсіз 

кепілі болып табылатыны анық. 
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Алаш көсемдері, Алаш қозғалысы қазақ халқы ұлы тарихының тағылымды кезеңін 

жасағандығын қазірде көзі ашық азаматтардың ешбірі де жоққа шығара алмасы анық. Біздер 

үшін Алаш жайындағы әрбір деректің маңызы үлкен, ойы терең, жүгі салмақты. Өйткені бұл 

ұлт-азаттық қозғалыс еліміздің әрбір азаматын бір мүддеге ұйыстырып, бір жағадан бас, бір 

жеңнен қол шығарып, дербес мемлекет құруға жұмылдыруға бағытталған еді. ХІХ-ХХ ғғ. 

Тоғысында Санкт-Петербург университетінен білім алған арыстардың өмір жолы мен 

қайраткерлік қырлары жайлы мұрағаттан алынған тың деректерді халық игілігіне жаратып, 

рухани сусындату мақсатында Алаш қайраткерлерінің бірі - Жиһанша (Жанша) Сейдалинді 

ұсынып отырмын.  

Жиһанша Әлмұхамедұлы Сейдалин – Алаш қайраткері, 1877 жылы Қостанай 

қаласында дүниеге келген. Әбілқайыр ханның ұрпағы, Кіші жүз ханы болған Нұралының 

шөбересі. Нұралының бір ұрпағы – Сейдалы, Байұлы руының құрметті тұлғасы болған. 

Сейдалыдан Күнтөре, Айтөре, Төрежан тарайды. Күнтөреден – Әлмұхамед (1832-1848 

жылдар аралығында туған) туады. Оқыған, көкірегі ояу, ел басшысы болған азамат. 

Орыстардың «орданың батыс бөлігінің билеуші ротмистрі» деген атағы бар. Кезінде ІІ 

Александрға барған қазақ делегациясының құрамындағы ел ағаларының бірі[2]. 

Құжаттағы мәліметтерден Жиһаншаның шыққан тегі тағы бір нақтыланып өтеді. Ден 

қоярлығы – Жәңгір ханның ұлы Ғұбайдолла Жиһаншаның қалыптасуына айтарлықтай ықпал 

еткен. Санкт-Петербургте оқыған кезінде, Ғұбайдолланың үйінде болып, соның тәрбиесін 

алады.Осы ретте Жиһаншаның тұлға ретінде қалыптасуына әсер еткен адамдар туралы 

толығырақ дерек келтірейік: 

«1. Ыбырайым – Жәңір ханның үлкен ұлы. Жоғары мәртебелі императордың 

рұқсатымен С.-Петербург қаласыдағы Паж корпусына оқуға алынады. Император ағзамның 

жарлығымен Ресей империясының княздік мәртебесін иеленеді. 1865 жылы дүниеден өткен. 

2. Екінші ұлы – Сақыпкерей, ол да князь болған. 

3.Үшінші ұлы – Ахметкерей (1837-1914) – полковник, Әбілқайыр ханнан ант 

қабылдаған К.М.Тевкелевтің шөпшегі Зухра Тевкелеваға үйленген. Олардың (Ахметкерей 

мен Зухраның) Измаилбек есімді ұлдары да, князь титулын иеленген. 

4. Жәңгір ханның Ғұбайдолла есімді (1840-1909) төртінше ұлы – орыс әскерінің 

генерал-лейтенанты. 

1904 жылы осы университетті аяқтап, елге қайтпақ болған Жиһаншаның алдына 

қойған ұлы мақсаттарының дені туған халқы алдындағы перзенттік борышын өтеумен 

байланысты болды, яғни елге қызмет етсем дейді. 

 «Айқап» журналы арқылы ел арасында 1911 жылы тараған осындай қозғаушы 

сипаттағы алғашқы мақаласы - «Азып-тозып кетпеске не амал бар?» мақаласы. Мұнда 

отаршылдық заманындағы елдің тұрмыс-халін баяндай отырып, отаршыл үкіметке халық 

атынан талаптар қойылу керектігін алға тартады [3]. 

Жиһанша Сейдалиннің өмір жолы мен Алаш қозғалысына қосқан жаңғырықты үні 

жайлы деректерді зерттеп, баспаға ұсыну бізге ең әуелі жас ұрпаққа шыққан тегін танытып, 

сол арқылы ұлттық болмысымыз бен рухымызды нығайта түсу үшін қажет. 
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 В последнее десятилетие в нашей стране стал развиваться графический дизайн как 

самостоятельная область художественного конструирования. При создании графических 

объектов идет процесс освоения художественно- конструкторского подхода. Культивируется 

специфически дизайнерское мышление, совмещающее традиционную для графика заботу о 

художественном результате с заботой о целесообразности решения и его функциональной 

направленности. Разрабатывая упаковку, рекламу, системы графических знаков и другие 

средства визуальных коммуникаций, графический дизайн призван сыграть важную роль в 

решении задачи повышения качества продукции и культуры обслуживания, 

совершенствования организации торговли и питания. 

 Любое произведение дизайн-графики предназначено в п первую очередь для решения 

той или иной коммуникативной задачи и, соответственно, в деятельности дизайнера-графика 

основное значение имеет ее коммуникативный аспект. Превращая заданную информацию (в 

широком смысле слова) в графические знаки и образы и проектируя тем самым средства 

визуального общения, дизайнер выступает в роли визуального коммуникатора. Поэтому 

профессия дизайнера-графика имеет прямое отношение к процессу визуализации, 

играющему заметную и все возрастающую роль в современной культуре. Графический 

дизайн, наряду с телевидением, кино и другими сферами визуального творчества, развивает 

свои специфические средства выражения, углубляет общий процесс визуализации. 

 Выбор темы связан с тем, что вокруг нее концентрируются все основные 

профессиональные проблемы графического дизайна, проблемы, решение которых является 

насущной потребностью сегодняшней практики. Способы осмысления, освоения и 

применения профессиональных средств графического дизайна прямо относятся к вопросу о 

его языке. Известно, что именно способность "видеть" средства как таковые и умение 

мыслить ими составляет первый признак всякого профессионализма. Профессиональное 

достоинство дизайнера определяется тем, насколько свободно и широко он владеет 

визуальным языком, насколько тактично он соблюдает, а с другой стороны, развивает 

правила языкового поведения. 

 В основе хорошо известной изобретательности рекламных художников в нахождении 

остроумных и точных решений, несомненно, лежат определенные механизмы визуального 

мышления.Не исчерпывая разнообразия выразительных средств визуального языка, система 

основных приемов визуализации образует, вместе с тем, ту его операциональную основу, вне 

свободного владения которой невозможно целенаправленное решение дизайнерских задач 

любой сложности. 

 В качестве примеров конкретных визуальных текстов, на анализе которых мы 

намеренно старались выбрать самые различные объекты дизайн-графики — среди них и 

плакаты, и рекламные объявления, и знаки, и упаковка, и фирменный стиль. И, тем самым, 

стремились лишний раз подчеркнуть, что задачи, решаемые в исследовании, касаются общих 

принципов языка графического дизайна. Большая часть анализируемых примеров относится 

к образцам зарубежного графического дизайна. Его широкая практика и соответственно 

большое число периодических изданий, отражающих ее, позволили найти более наглядные и 

дифференцированные примеры. 

 Исследование языка графического дизайна столкнулось с необходимостью охватить 

проблемы коммуникации и визуализации, как специфичные для продуктов данной 

деятельности, и тем самым ввести в искусствоведение новую проблематику. 
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Кеңестік тоталитарлық жүйе көптеген халықтар мен этникалық топтарды тарихи 

отанынан күштеп көшіріп, олардың бірлігі мен біртұтастығына, мәдени әлеуметтік дамуына 

орасан зор зиянын тигізді. Кеңес үкіметінде депортация кең көлемде орын алды, оның негізгі 

жүргізген саясаты – халықты жазалау мақсатында тарихи туған жерлерінен күштеп қоныс 

аудару болды. 1941 жылы Кеңес-Герман соғысы кезінде халықтарды жер аударған Кеңес 

өкіметі, тоталитарлық жүйе ерекше «тәжірибе» жинақтады. Бұл мәселені негізінде 3 кезеңге 

бөліп қарастыруға болады. Бірінші кезеңі 20-30 жылдардағы кеңес өкіметінің Қазақстан 

жеріне әртүрлі ұлт өкілдерін әлеуметтік тегіне байланысты қоныс аудартумен басталып, 

1937-1938 жылдардағы ірі көлемдегі репрессиялау саясатына жалғасқан. Екінші кезеңде 

1941-1945 жылдардағы Кеңес-Герман соғысы уақытындағы режим, қауіпті деп тапқандарды 

өз тарихи отандарынан қоныс аударту, репрессиялау және депортациялау сияқты іс-

шараларын жүргізген еді. Үшінші кезеңінде, соғыстан кейінгі 1946-1950 жылдарының 

ортасы деп алсақ, ұлттарды қатаң идеологияға бағындырып ұстау саясаты жалғаса түскен. 

Қазақстанға соғысқа дейін кәрістер, күрдтер, ирандықтар, түріктер, поляктар, ал соғыс 

жылдары немістер, қарашайлар, қалмақтар, шешендер, балқарлар, қырым татарлары күштеп 

жер аударылып, арнайы қоныс аударушылар деген атауға ие болды. Күштеп қоныс аудару 

негізгі операциясы Ұлы Отан соғысы кезінде іске асырылды. 1945 жылғы КСРО-да жалпы 

күштеп қоныстандырылғандардың саны 2463940, [1] ал басқа деректерде 2 826 419 адам деп 

келтірілді [2]. Олардың Қазақстан Республикасына жалпы жер аударылғаны 1 млн 200 мың 

адам болды. Соғыс жылдары негізінен оларды еңбекке пайдалануына байланысты адам 

санындағы өзгерістері көп болды. Онда оларды лек-легімен басқа республикаларға жіберді 

немесе басқа республикалардан қабылдап алып отырды. Себебі соғыс жылдарында бірнеше 

мыңнан астам жер аударылғандарды орналастыру қиын болды. Оларға тұрғын үй жетіспеді. 

Олардың жаңа жерге бейімдей алмауынан жұмысқа орналасуында да көп қиыншылықтар 

туды.  

Қаншама халықты тұрғын үй және жұмыспен қамту ауылшаруашылық қаржының 

жетімсіздігінен шеше қою да оңай емес еді. Жер аударылғандарды келген жерлерінде 

орналастыру тарихы қайғылы кезеңдерге толы болды. Бір мезгілде барлық халықтарды 

бірден қоныс аудартып жіберу немесе оларды келген жерлерінде барлық керек-

жарақтарымен қамтамасыз ету мүмкін емес еді. Өйткені сол кезеңде қазақ халқы да ауыр 

тұрмыстық тапшылықтар мен қиыншылықтарды басынан өткізген жайы бар. Трагедиялық 

кенеттен болған тарихи оқиғаның нәтижесінде күштеп қоныс аударылған халықтар әрбір 

мемлекеттерге бытырады. Күштеп қоныс аударған халықтардың орналасу процесін, 

біріншіден, келген жерлерінде орналастыру, олардың адам шығыны мен тұрмыстық 

тіршілігінің ауыр кезеңдерімен белгілі. Екіншіден, облыстарға орналастыру, яғни ішінара 

қоныстарын жүйеленіп қалған орталарынан алыс аудандарға қайта көшіріп, ортадан 

аластатылуы да үлкен шығындардың, ауыр тұрмыстың белгілерімен жалғасады. Үшіншіден, 

орналасу процесінде екінші отанында ұлт ретінде қайта танылу, болашақтарын сақтап қалу 

күресі болып табылады [3].  
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 Алаш қайраткерлері ұлтымыздың рухани мұрасын жинауда, жариялауда және 

зерттеуде маңызды істер атқарғаны белгілі. Олардың бұл саладағы аса нәтижелі жұмыстары 

– осы халық үшін маңызды мәселенің бастауында тұрғандығымен де бағалы. Айталық, 

Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы халық ауыз әдебиеті үлгілерін, Мағжан Жұмабаев 

Базар жырау, Ақан сері мұраларын, Мұхамеджан Тынышбаев қазақ тарихына қатысты 

деректерді жинап, зерттегені, жариялағаны бүгінгі күндері көпшіліктің игілігіне айналып 

отыр. Алаш зиялылары ұлттың саяси бостандығы мен азаттығы жолында күреске шыға 

отырып, халықтың рухани болмысын түгендеуді де ұмытқан емес. Өйткені, біздің 

ойымызша, қандай халық болмасын өзінің мәдени-рухани дүниесін дамытпай, өркендеу 

жолына түсе алмайтындығын ұлт-азаттық қозғалыс өкілдері өте жақсы түсінген. Алайда, 

олардың алған білімдері филологиямен, тарихпен немесе өнертанушы сияқты 

мамандықтармен байланысты болмаған [1]. 

 Исатай Тайманұлы бастаған Кіші жүз қазақтарының ұлт-азаттық қозғалыс тарихына 

қалам тартқан белгілі зерттеушілердің ішінде Алаш қайраткері  профессор  Халел  

Досмұхамедұлы  еңбектерін  де  көрсетуге тиістіміз. Мәселен, Х.Досмұхамедұлы 

құрастырып 1925 жылы Ташкентте бастырып шығарған «Исатай-Махамбет» атты кітапта 

халық намысының алаулай тұтанған отты жылдары, Кіші жүз өлкесі ғана емес, бүкіл қазақ 

тарихында елеулі із қалдырған ұлттық бас көтеруге қатысты мол дерек алғаш рет 

топтастырылған болатын. Х.Досмұхамедұлының көлемді алғысөзімен жарық көрген бұл 

еңбектің күні бүгінге дейін мәнін жоймаған екі тұсы бар: біріншіден, дауылпаз ақын 

Махамбет Өтемісұлының өлең-жырлары осы кітапта тұңғыш рет толық топтастырылып, 

тасқа басылды, сол арқылы бүгінгі хұрпаққа жетті. Екіншіден, Исатай-Махамбет бастаған 

бас көтерудің ащы шындығы, яки оның отаршылдық буғауына шыдамай толқыған халықтық, 

ұлттық көтеріліс екендігі ашық айтылды [2]. 

 Tақырыптың бұдан кейінгі кезеңде зерттелуі С. Д. Асфендияровтың есімімен тығыз 

байланысты. Ол алғаш рет ежелгі уақыттан бастап 1917 жылға дейінгі қазақ халқының 

тарихы бойынша толық ғылыми еңбек құрап, бұның ішіне азаттық көтерілістері тақырыбын 

рет-ретімен және көтерген мәселесіне қарай енгізді. «Қазақстан тарихы» 1935 жылы жарыққа 

шықты. Оның жариялануына дереккөздерін негізге ала отырып жасалған тынымсыз еңбек 

себепкер болды. С. Асфендияров патшалықтың Қазақстандағы отарлау саясатының негізгі 

бағыттары мен жолдарын қарастырды. Ол далада отарлау билігін орнықтырудың әскери, 

саяси және экономикалық жолдарын атап көрсетті. Оның ойынша, қазақ қоғамының 

әлеуметтік құрылымына терең өзгерістер алып келген орыс сауда-өнеркәсіптік капиталдың 

енуіне баса назар аударылды. Патшалық таптық қақтығыстарды күшейтті, оларды 

бұрынғыдан да кең базаға, атап айтар болсақ, билік етуші тап тарапынан өзіне жақтас 

адамдарды тартып, отарлық тонау мен қанау базасына дейін жеткізді [3].  
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 Ұлт тарихы тек қана саяси, әлеуметтік-қоғамдық оқиғалардан ғана емес, сонымен 

қатар ұрпақ жалғастығынан, өміршең дәстүрлерден құралатыны да белгілі. . Алаш 

қайраткерлері ұлтты ұлт ететін талай-талай шаруаны бастағаны, жолға салғаны 

белгілі.Солардың бірі, Алаш қозғаласының белсенді қайраткерінің бірегейі Молданияз 

Бекімов [1]. 

            Бекімов Молданияз 1882 жылы 12 қыркүйекте Орал облысының Қаратөбе ауданына 

қарайтын Жақсыбай болысындағы 24-ауылда туған. Қазір ол ауылдың көлемінде «Аққозы» 

совхозының мекенжайлары орналасқан. Руы – алаша. Молданияздың кенже інісі 

Сүлейменнің жазуына қарағанда, кіші жүздегі 12 ата Байұлының бір руы болып саналатын 

Алашаның бір тарауы – Назар Молданияздың жетінші атасы [2]. 

Әдебиетші, тілші ғалымдардың қай-қайсысы да Молданияз Бекімовтің «Капитан қызы» 

романы сынды әлеуметтік-тарихи маңызы орасан, халықтық сипаты бар, патшашылдыққа 

қарсы, азаттыққа үндеген шығарманы қазақ  тілінде сөйлетуінің рөлі мен маңызын атап 

айтқан [3]. 

           Молданияз Бекімовтің тағы бір қыры, осы уақытқа дейін танылмаған қызметі – 

аудармашылығы. Ол осы салада А.С.Пушкиннің «Капитан қызы» романын алғаш рет қазақ 

тіліне аударған.  Қазан қаласында жеке кітап болып шыққан романның ықшамдалған 

нұсқасын Молданияз Бекімов аударғаны туралы Мұхтар Жанғалинның, А.С.Пушкиннің 

қазақша таңдамалы шығармаларының бір томдығына жазған алғы сөзінде айтылған. Бұл 

жөнінде Қазақ Ғылым Академиясының 1949 жылы №4 хабаршысында  жарияланған 

М.Н.Фетисов пен Б.Кенжебаевтың ««Капитан қызының» қазақ тіліне алғашқы аударылуы» 

деген мақаласында толық мағлұмат беріледі [4,5]. 

           Қорыта айтқанда, ХХ ғасырдың басындағы қазақ халқының тарихы өзінің аса күрделі 

әлеуметтік қоғамдық-саяси қайшылықтармен ерекшеленеді. Сонымен қатар рухани азаттық 

пен демократиялық-ағартушылық идеяларға толы бұл кезеңде, ұлт зиялыларын ойландырған 

мәселелер, елдің елдігін, ұлттық бірлігін, жердің тұтастығын сақтау, қазақ халқын өркениетті 

елдердің қатарына қосу, ол үшін қазақ елін қалың ұйқыдан оятып,  оқу, өнер-білім, іскерлік 

жолына салу, ең бастысы дербес мемлекет құру еді. Олай болса, ғасыр басындағы 

дағдарыстан шығудың жолын қарастырған алаш көсемдерінің теориялық ізденістері, 

практикалық қызметі бүгін де өз маңызын жойған жоқ [6].  
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Шыңғырлау өңірі  байтақ  жұртының бір мекені. Оның да өзіндік табиғи ерекшелігі, 

замани тарихы мен шежіресі бар. Заманалар көшінде бұл аймақта да зауалды шақтар талай 

рет халық бірлігіне сын болған. Еңірегенде етегі  жасқа толса да, қабырғасы сөгіле қансыраса 

да ел ертеңі үшін еңсе тіктей білген. Халықтығын сақтаған, намысын ту көтеріп, туған 

топырағына табынған.  

Біз бүгін осындай жерде, берекелі елде бабалар аманатына ие болып жүргенімізге 

тәубе дейміз және мұндайда өткенді жүйелеп, заманалар жүгін зерделеп, алға қарай қадам 

басуды міндет санаймыз. Тәуелсіз мемлекетіміздің  тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаев халықаралық саясатта да, ішкі жағдай да  осы бағытты басты бағдарға, берік 

ұстанымға айналдырғаны қуантады.  

Аталған жәдігерлер ішінде көп жағынан ерекше, бірегей еуроазиялық дерек болып 

есептелетін Үлгілі ауылы маңындағы  бейітте және 2002 жылы әлемдік каталогқа кірген 

Сегізсай ауылы маңындағы бейіттік кешендер де бар. Бұл маңда жүргізілген археологиялық 

қазба жұмыстары тас ғасырына жататын тіршілік іздерін, жекелеген тұрақтар мен 

орындарды, сонымен бірге пластина, микролит және нуклеус бейнесіндегі тас құралдарды 

тауып отыр. 

Кейінгі кезеңнің ескерткіштері, қола дәуірінен орта ғасырлық дәуірге дейінгі 

аралықтағы ескерткіштер обалық бейіттер түрінде. Бұл оба – бәйіттер  Үлгілі елді мекені 

маңындағы Елекшар қорымында табылған болатын [1]. 

1966 жылы Оралдық өлкетанушы Б.И.Багриновтың жүргізген қазба жұмыстарынан 

бастап, күні бүгінге дейін Г.В.Қошаев (ОПИ), М.Г.Машкова (КСРО арх.институты) бірлесе 

жүргізген зерттеулер, оларды әрі жалғастырған археолог Б.Ф.Железчиков пен В.А.Кригер 

жұмыстары және өткен ғасырдың 80 жылдарында облыстың өлкетану мұражайының 

қызметкері Б.Райымқұлов, 2002 жылы тарих ғылымының докторы, профессор 

М.Н.Сыдықовтың жасаған қазба жұмыстары біздің өңіріміздің тарих дамуындағы алар 

орнын анықтап,сонау сақ – сармат дәуірінде ғұмыр кешкен ата – бабалармыздың мекен еткен 

ұлы дала, бүгінгі біздің туған өлке, қара шаңырағымыз екендігі көңілге үлкен мақтаныш 

сезімін тудырады. Бұл да біздің өлкеміздің шежірелі – тарихи өлке екендігі дәлелдейді [2]. 

Біздің өңіріміз ландшафтының әртүрлілігімен де ерекшеленеді. Жойылып бара жатқан 

немесе сиреп кеткен флора мен фауна түрлері де осы өңірден жиі кездесіп отырады. 

Айталық,Сегізсай, Баянас ландшафтысы, Қарағаш орманды өңірі мен Аққұм ландшафттық 

қорықшасы, Бұйғұл құмды алаптарында мамыр інжугүлі, тікен жапырақты күреңот, дөңгелек 

жапырақты алмұратшөп, қойбүлдірген, дәрілік қырлышөп сияқты өсімдік түрлері өседі. 

Жергілікті Аққұм қорықшасы мен Қарағаш мемлекеттік дәрежедегі ұдайы өндірісті аң 

шаруашылығы 230 түрі өсімдік түрі мен шалғындығы, бұталы-шілікті сәнімен «Қызыл 

кітап» енгені бар, енбегені бар алуан түрлі аңымен аудан мақтанышына айналған.Сусының 

салқындығы шекеңді тесіп сұлу Сарқыраманың өзі неге тұрады? Әрине, Шыңғырлау жерінің 

соншалықты бай,сәнді шырайлы келбетімен біз қашанда мақтана алатын боламыз. Бұл 

жөнінде «Айналаң – аяулы алтын бесігің, Бесігің ардақ тұтпаған береке қайтіп таппақшы»,- 

деп Әбіш Кекілбаев ағамыз айтқандай, менің туған жерім Шыңғырлау. Өскем өлкемді 

зерттеу, оның тарихын жас ұрпаққа үлгі ету менің болашақ мақсатым [3]. 
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Аспандияр Кенжин 1887 жылы жұмысшы-қазақтың (казак жалшысының) отбасында, 

сол кездегі Орал облысының Гурьев уезіндегі Рәкөш кентінде дүниеге келген. А. Кенжиннің 

әкесі теңіз жағалауындағы казактардың малын бағып күнелткен. Балалық шағын қой бағып, 

әкесіне көмектесумен өткізіп, сауатын ауыл мектебінен араб әліпбиімен ашқан соң, орысша 

білім алуға ынтасы ауады. 1897 жылы Гурьев уезiнiң Есбол ауылындағы орыс-қазақ 

мектебiне оқуға түседi де, оны үздiк аяқтаған соң Гурьев қаласындағы 2 классты орыс-қазақ 

училищесiне емтихан тапсырады. 1902 жылы аталған училищенi табысты аяқтап, Орынбор 

қаласындағы орта мектепте бiлiмiн жалғастыруға асығады.  

1906 жылы мамырдың аяғында А. Кенжин І Мемлекеттік Думаның атына қазақ 

әйелінің ауыр халін баяндаған ашық хат жолдайды. Ол хатында көп әйел алушылықты, 

қалың малды жоюды, теңсіз некелерді болдырмау мақсатында қыздар үшін күйеуге 

шығудың нақты жасын белгілеуді талап етеді. 

А. Кенжин І Мемлекеттік Дума атына қазақтардың жерлерінің тартып алыну барысы 

туралы, қысқаша айтқанда қазақ өлкесіндегі «отарлау айшықтарын» көрсететін аграрлық 

тақырыптағы екінші хатын жолдайды. Бұл екі хаты да Ойыл қаласындағы полицияның 

қолына түсіп, ол құпия бақылауға алынады. Оның әрбір басқан қадамы полицияға 

хабарланып отырды [1]. 

1911 жылдан 1917 жылғы Ақпан төңкерісіне дейін А. Кенжин Елек қаласындағы 2 

жылдық педагогикалық курстарда математика, физика, география, жаратылыстану 

пәндерінің оқытушысы болды. Өзінің білімі мен біліктілігі, беделінің арқасында оқушылар 

арасында революциялық танымдардың қалыптасуына үлесін қосты.  

1917 жылы уақытша үкімет тарапынан Торғай облысы бойынша комиссар болып 

тағайындалды. А. Байтұрсыновтың пікірімен ол батыс майданда қызмет көрсететін Ресей 

земствосының және Минск комитетіндегі Бұратаналар бөлімінің меңгерушілігіне ұсынылды.  

1917 жылы Орынборда өткен бірінші жалпықазақ  съезінде Бүкілресейлік құрылтай 

жиналысына депутаттыққа кандидат болып 81 адам сайланады. Солардың бірі Аспандияр 

Кенжин еді. Сол жылы Петрогрдтағы оқу комиссиясына қазақ атынан өкіл болып 

тағайындалды. Екінші жалпықазақ съезінде Алашорда үкіметінің уақытша ұлт кеңесі 

мүшесінің орынбасары болып сайланды. 1918 жылы Қаратөбеде өткен үшінші Орал облысы 

қазақтарының съезін ұйымдастырушылардың бірі болды. Орск майдан асты қалған соң, 1919 

жылы көктемде төртінші Алаш  полкінің құрамында әуелі Қостанайға, кейінірек Торғай 

қаласына келді. Осында Торғай уезінің әскери комиссары Амангелді Иманов басқаратын 

Қызыл армия отрядына қосылып, Советтермен жақындасу жұмысын жүргізді, осы біріккен 

отрядтың шаруашылық бөлімін басқарды.  Аспандияр Кенжин 1934 жылдың қантарынан 

1936 жылдың шілдесіне дейін РКФСР Халық Комиссарлары кеңесі Дайындау комитетінің 

Түркменстандағы уәкілетті өкілі болып қызмет атқарды. 1936 жылдың желтоқсанынан Елтірі 

тері әзірлеу одағы Орынбор облыстық кеңсесі директорының орынбасары болды. Есіл ерді 

1937 жылы қаңтар айында Орынбор қаласы Биржевой көшесіндегі қонақүйде ІІХК Орынбор 

облыстық басқармасы қамауға алған. Кейін Алматыға әкеліп, 1938 жылы 26 ақпанда 

атылыпты. Аспандияр Кенжин 1990 жылы қаңтарда КСРО Жоғарғы соты пленумның 

Қаулысымен ақталды. А. Кенжиннен қалған ұрпақтан Юлия Аспандиярқызы Мәскеу 

қаласында тұрады [2]. 
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ТӘУКЕ ХАН ТҰСЫНДАҒЫ БИЛІКТІҢ НЫҒАЮЫ 
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Қазақ хандығының билігі 1680 жылы Жәңгірдің ұлы Тәукеге көшті. Жаңа билеуші 

көреген саясаткер, ақылды дипломат, құдыретті хан болды. Тәуке ханның өзіне 

дейінгілерден айырмашылығы - хандықтағы ерекше әлеуметтік топты құрайтын, дала 

ақсүйектерінің өкілі, билердің көмегімен өзінің үстемдігін нығайтуға тырысты. Дәстүрлі 

қазақ қоғамында билерге ерекше маңыз берілді. Билердің шаруашылық, әдетті-құқық, әскери 

және идеологиялық міндеттерді атқаруда ерекше рөлі болды. Алайда, олар Шыңғыс 

ұрпақтарына жатпайтын еді. Төңірегіне беделді билерді топтастырған Тәуке «билер 

кеңесінің» қолдауына сүйене отырып,хан билігіне ашық түрде қарсы шығушы Шыңғыс 

ұрпақтарына қарсы күрес жүргізді. Тәуке хан даулы істерді шешуде билер сотының беделін 

арттырып, билер үкімін кесімді үкім шығаруда ерекше органға айналдырды. Осыдан бастап 

билер кеңесі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы саясатындағы аса маңызды мәселелерді 

шешетін тұрақты жүйеге айналды. Билер кеңесінің шешімі міндетті түрде жүзеге 

асырылады. Оның бірде-бір шешімін немесе үкімін келесі билер кеңесінің мәжілісіне дейін 

ешкімде өзгерте алмайтын еді. Тәуке хан билігінің бір бөлігін беру жолымен ықпалды 

билерді мемлекеттік істерге таратуға бағытталған саясат ұстанды. Ол қазақтың үш жүзінің ең 

беделді билерінің қатысуымен билер кеңесін сәтті ұйымдастырып отырды. Ұлы жүзде Төле 

бидің, Орта жүзде Қазыбек бидің, Кіші жүзде Әйтеке бидің билігі ерекше болды.Олардың 

даналығы мен кемеңгерлігі ойрат жаулап алушыларына қарсы қазақ халқының күшін 

біріктіруге, сондай-ақ хандықты ауыр сындардан аман алып өтуге бағытталды. Билердің 

мүддесін көздей отырып,Тәуке хан өз билігін нығайтты. Мұның барлығы қазақ тайпалары 

мен көшпелілер арасында жоғары билікті күшейтуге мүмкіндік берді.  

Қазақ ақсүйектерінің Тәуке хан бастаған белгілі бір тобы Орта Азия мен сауданы 

дамытуға мүдделі болды. Шамамен 1687-1688 жылдары Тәуке Ташкент жайлы Бұхара  ханы 

Субханкулимен келіссөздер жүргізді [1,436]. Сырдария өңірінде Тәукенің хандық билігі 

берік болды. Оның астанасы Түркістан қаласы еді. Тәуке хан орыс-қазақ қатынастарының 

жақындасуына табандылықпен қол жеткізді. Ол 1686-1693 жылдары Сібірге бес елшілік 

жіберді. Мұнда Тәуке орыс-қазақ қатынастарының өзара тең дәрежеде дамуын нығайтуға 

айқын мүдделігін танытты. Бейбіт халықты өлтіру, тонау, мал-мүлкін тартып алу жүздеген 

адамдарды тұтқынға алу өзара шапқыншылықтарға байланысты туған қиындықтарға 

қарамастан, Ресей мен Қазақ хандығы арасындағы бейбіт қарым-қатынастар сақтала берді. 

XVII-XVIII ғасырларда елшіліктер алмасу екі ел арасындағы саяси және сауда қатынастарын 

кеңейтті. Тәуке хан билік еткен тұста қазақ-ойрат қатынастары шиеленісті. 1698 жылдан 

ойраттар мен қазақ әміршілері арасындағы қарулы қақтығыстардың жаңа кезеңі басталды. 

Жоңғардың әскери шонжарлары маңызды сауда жолдары өтетін және ірі сауда орталықтары 

орналасқан Оңтүстік Қазақстанның аумағын басып алуды көкседі. 1718 жылы қазақтың 

барлық үш жүзіне билігі толық тараған қазақ хандарының соңғысы Тәуке қайтыс болды. 

Тәуке хан билік құрып тұрған кезінде Қазақттардың әдеттегі құқық нормалары бір жүйеге 

келтіріліп, толықтырылды [2, 223]. Ғылыми әдебиетте бұл заң құқығы «Тәуке ханның 

ережесі» немесе «Тәуке ханның заңдары» деп аталады. Онда отбасы және неке заңы, жер 

дауы, жесір дауы, қылмыс пен құн дауына, ұрлық-қарлық, тонаушылыққа және куәлік ету 

мен ант беру рәсімдеріне орай қалыптасып, тұжырымдалған қазақтың ұлттық әдеп-ғұрып 

заңдары көрініс тапқан. 
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 Әкімшілік жауапкершілік  азаматтар  мен лауазымды адамдардың өздерінің 

әкімшілік құқық бұзушылық әрекеттері үшін заң алдындағы жауапкершілігінің бір түрі. 

Кінәлі адамдар өзі құқық бұзған уақытта және территорияда қолданылатын заңдар негізінде 

әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Қазақстан Республикасында 1984 жылы 24 наурызда 

қабылданған (1995 жылы 1 сәуірде бірнеше рет өзгерістер мен толықтырулар енгізген) 

“Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексі” қолданылады. Осы құжат бойынша әкімшілік 

жауапкершілікке құқық бұзған сәтте 16 жасқа толған азаматтар ғана тартылады. Әскери 

қызметшілер мен әскери жиындарға шақырылатындар, ішкі істер органдарының 

қызметкерлері әкімшілік құқықты бұзған ретте тәртіптік жарғылар бойынша жазаланады. 

Қазақстан Республикасы  Парламентінің  депутаттарын  сәйкесті Парламент палатасының, 

жергілікті мәслихат депутаттарын сәйкесті өкілетті органның келісімінсіз, ал Қазақстан 

Республикасының судьяларын Қазақстан Республика Президентінің келісімінсіз  Әкімшілік 

жауапкершілікке тартуға болмайды. Сондай-ақ республикадағы шетел азаматтары мен 

азаматтығы жоқ адамдарды, өзінің іс-әрекетіне есеп бере алмайтын, есі дұрыс емес 

адамдарды т.б. Әкімшілік жауапкершілікке тартуға қатысты мәселелер қолданыстағы 

әкімшілік кодексте егжей-тегжейлі көзделген.Әкімшілік жауапкершілік бұл әкімшілік құқық 

бұзушылық жасаған тұлғаға өкілетті органның (лауазымдытұлғаның)  қолданатын әкімшілік 

жаза түріндегі әкімшілік мәжбүрлеу. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кінәлі адамға 

өкілетті мемлекеттік органдар әкімшілік жауапкершілік түрінде мемлекеттік мәжбүрлеу 

шараларын қолданады. Әкімшілік жауапкершілікті  сот және Парламент, Президент, Үкімет, 

заңды негізде мемлекеттік жергілікті өкілді және атқарушы органдарда  белгілеуге құқылы. 

Әкімшілік жауапкершілікті реттейтін негізгі нормативті-құқықтық акт ҚР Әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы Кодексі (2001 жылы 30 қаңтарда қабылданған) [1]. 

 Қазіргі уақытта Қазақстанда әкімщілік тәртіптерді бұзғандарға жаза қолдану үшін 

әкімшілік  жауапкершілік негізін құрайтын  нормативті - құқықтық актілер саны көп. 

Олардың қатарына мына тәртіптерді жатқызуға болады: жол қозғалысы тәртібі, қоғамдық 

орындардағы тәртіп, аңаулау, қоршаған ортаны қорғау, сауда және табиғат ресурстары 

тәртібі,  төтенше оқиға тәртібі және өзге де көптеген тәртіптер. 

Әкімшілік құқық бұзушьлық жасау құралдары немесе оның тікелей объектілері болған 

заттарды тәркілеу, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған 

кірістерді (дивидендтерді), ақшаны және бағалы қағаздарды тәркілеу, оларды зандарда 

белгіленген тәртіппен мемлекет меншігіне мәжбүрлеп тегін аударудан тұрады. Тәртіп 

бұзушының меншігі болып табылатын зат қана тәркіленуі мүмкін. Тәркілеуді судья 

тағайындайды [2]. 

 Ел Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан жолы 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір 

болашақ» Жолдауында айтқандай, заң алдындағы теңдік құқық қорғаудың басты негізіне 

айналуы қажет. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30-тамыз 1995ж. «Юрист» баспасы, 
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2. Баянов Е. Әкімшілік құқық. – Алматы: 2007. – 408 
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ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ МЕРИТОКРАТИЯНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

Зейн Ә.М., экономика және жаратылыстану  факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі- Бердыбаев Е.М., заң ғылымдарының магистрі 

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті, Ақтөбе қ. 

 

 Қазақ даласын монғолдар жаулап алғаннан кейін монғол билеушілері әсіресе Жошы 

хан ұрпақтары толықтай билікті қолға алды. Билік монғол бағытына өзгеріп, қазақ даласында 

жаңа басқару жүйесі пайда болды.  Хандық билікті мұраланудағы моңғолға дейінгі-

қыпшақтық немесе жергілікті дәстүр мен моңғолдық дәстүрлер арасындағы күрес мәселесі 

XIII-XV ғғ. этносаяси тарихтын маңызды бір тармағы болып саналады. Билікті 

мұраланудағы қыпшақтық дәстүр дегеніміз-биліктің әкеден бауырға, немере бауырға өтуі 

болса, монғолдық дәстүр бойынша биліктің әкеден тікелей ұлға, одан немереге берілуі болып 

саналады. XIII ғ. басында моңғол жаулап алушылығының нәтижесінде Дешті Қыпшақтың 

басқару құрылымына моңғолдық жүйе енгізіліп, жоғарғы билікті басқару, оны мұралануда 

моңғолдық дәстүр орнығады. Ал XV ғ. ортасында билікті мұралануда жергілікті қыпшақтық 

дәстүр қайта үстемдікке жетіп, моңғолдық дәстүрді ығыстырады. Үлкен мәні бар бұл 

ауысуды этносаяси дамудағы жаңа кезең деп қарауға болады, яғни Керей мен Жәнібек 

сұлтандардың жеке мемлекет құрып, онда билікке келуі-моңғолға дейінгі дәстүрдің қайта 

жаңғыруы болды. Бұрынғы дәстүрдің қайта жаңғыруы, оның күрес арқылы жеңіске жетуі 

XIII-XV ғғ. этносаяси дамудың қорытындысы болды. Ал оның билікті мұралануда 

қолданылуы Керей мен Жәнібек сұлтандар тұсында жүзеге асады. Осылайша, моңғолдарға 

дейінгі Дешті Қыпшақ тайпаларының әдет-ғұрыптары толығымен тек қарапайым моңғолдық 

этникалық элементтердің ғана емес, сонымен бірге Шыңғыс ұрпақтарының күнделікті өмірі 

мен ел билеу, билікті мұраланудағы дәстүрлеріне де терең сіңеді. Ал жаңадан құрылған 

мемлекет,- Қазақ хандығы-толық қанды халықтық мемлекет болып есептеледі. Осыған 

байланысты хандық билік тек Шынғысхан ұрпақтарынан сайланатын  болды [1]. 

 Бүгінгі таңда, меритократия қағидатын мемлекеттік қызмет саласынан өзге салаларда 

да енгізу мәселесі туындап отыр. Бұл жөнінде Елбасы өзінің 2014 жылғы 17 қаңтардағы 

«Қазақстан жолы — 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына 

Жолдауында: «Мемлекеттік кәсіпорындардың, ұлттық компаниялар мен бюджеттік 

мекемелердің кадр саясатына меритократия қағидаттарын енгізуді жалғастыру қажет» деп 

тапсырды. 

Меритократия (сөзбе-сөз «лайықтылар билігі», лат. meritus — лайықты және көне 
грекше: κράτος — билік, басқару) — әлеуметтік шығу тегіне және қаржылық ауқаттылығына 

тәуелсіз, басқарушы лауазымдарды ең қабілетті адамдардың иеленуін ортаға қоятын басқару 

қағидасы.  

 Бүгінгі күні қалыптасқан дәстүрлерге сәйкес, меритократиялық қоғам - ол әркім өз 

еңбегіне лайықты қажетін алатын, жеке тұлға өз талпыныстарына, қабілетіне сай жоғары 

өрлейтін, әлеуметтік теңсіздік орнаған, ол жеке жетістіктер критерийінің негізінде ақталатын 

қоғам. Мұнда қоғамды басқару түрі - "еңбегі сіңгендердің билігі" - меритократия, 

мемлекеттік ұйымның басында ең ақылдылар, ең іскерлер - қабілетіне қарай іріктелген игі-

жақсылардың отыру тиістілігін білдіреді. Бұл қоғамда дистрибутивті қатынастар ұраны: 

"Әркімге - еңбегіне қарай" дейтін меритократиялық әділеттілік қағидаттарына сүйенеді.[2] 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Атабаев Қ. Қазақстан тарихының деректанулық негіздері. Алматы,2002 

2. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет. Алматы: ЮРИСТ, 2013.-

124 . 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1


144 

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ОДАҚТЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯДАҒЫ МАҢЫЗЫ 

Сагитова А.Д., тарих мамандығының 1курс магистранты 

Ғылыми жетекшісі - Рысбеков Т.З., тарих ғылымдарының докторы, академик 

 

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Орал қ. 

 

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев «әлемдік шаруашылық байланыстардың қазіргі 

заманғы даму бағыты «теңдік, ерікті және прагматикалық қызығушылық негізіндегі 

интеграционизм бұл - Еуразия үшін лайықты келешек, яғни тек сондай жағдайда ғана ол XXI 

ғасырдағы әлемдік экономика мен саясаттың жаһандық факторы бола алады» деген болатын 

[1]. 

XXI - ғасыр бастауында әлемдік мәдениеттердің тоғысы, олардың сан - салалы 

диалогы мен тұтастығы ең басты тенденцияға айналып отырған бүгінгі таңда «Еуразия» 

идеясының Шығыс пен Батыс өркениеттері арасындағы өзара ынтымақтастық пен 

түсіністікке дәнекер болатын әлеуметтік теңдік пен өркениет аралық ынтымақтастық идеясы 

екендігі дау тудырмайды [2]. 

Еуразияның тұтастығы, оның мәдени-тарихи бірлігі туралы айтқанда, бұл мәдени-

өркениеттік типтің көшпенділік тамыры туралы міндетті түрде сөз қозғалуы керек [3]. 

Еуразия аймағындағы елдер арасындағы экономикалық интеграцияны өpicтeтy 

арқылы ғана ұлттық тәуелсіздікті нығайта аламыз [4]. 

Сонымен, жаңа, қазақстандық Еуразия идеясы 4 тұғырлы ерекшелігімен сипатталады.  

«Еуропаға жол» бағдарламасын қабылдау қажеттілігі елдің ішкі дамуының өзекті 

міндеттерін шешудің, еуропалық бағыттағы үлттық басымдықтарды әзірлеудің, тарихи 

қалыптасқан байланыстарды нығайтудың, еуропалық интеграция және институционалдық-

қүқықтық реформалар тәжірибесіне сүйенудің, технологиялық, энергетикалық, көлік, сауда, 

гуманитарлық және инвестициялық ынтымақтастықты тереңдетудің маңыздылығынан 

туындаған болатын [5]. 

Еуропалық одақ елдері түтас алғанда Орталық Азия мемлекеттерімен, атап айтқанда, 

Қазақстанмен ынтымақтастыққа да айрықша назар аударатынын ескеру қажет. Олардың 

ортақ үстанымы 2007 жылғы маусымда Еуроодақ саммитінде қабылданған «ЕО және 

Орталық Азия: әріптестіктің жаңа стратегиясы» атты қүжатта көрсетілген [5]. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕГІ ТІЛ МӘДЕНИЕТІНІҢ 

САҚТАЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Сақтағанова А.С., инженерлік-технологиялық факультетінің 2-курс студенті 

Ғылыми жетекшілері - Шканова Б.А., филология ғылымдарының кандидаты, 

Тулеуова А.М., қазақ тілі мен әдебиеті магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Әлеуметтік желі – бұл тек адамдардың бір-бірімен байланысатын веб-сайт қана емес, 

сонымен қатар мәдениетін дамытатын құрал. Әлеуметтік желіде байланыс жасау үшін, бізге 

ең алдымен, интернет керек. Ал интернетке қосылу дегеніміз – басқа жерлерде тұрған 

мыңдаған компьютерлік жүйелермен байланыс деген сөз.   

Әлеуметтік желі тақырыбы түрлі ғылым салаларын ойландырып отыр десе 

қателеспейміз. Әлеуметтік желі және ондағы қауіпсіздік мәселелері дәрігер мамандарын да 

алаңдатады. Психологтар психология тұрғысынан қарастырады. Әр зерттеуші олардың 

пайдасы мен зиян жақтарын саралап, мәселенің шешу механизмдерін ұсынады. Қазақ тілінің 

сөз мәдениетін көтеру – ұлттық мүдде талаптарының бірі. Қазақ Тіл мәдениетінің үлкен бір 

саласы – сөйлеу және жазу мәдениеті, оны жоғары деңгейге көтерудің басты заңдылығы – 

дұрыс айту және қатесіз жазу нормасы. Техниканың өркендеген заманында әлеуметтік 

желілердің тіл мәдениетін дамытудағы әсері қазақ тіл білімінде жан-жақты зерттелуі тиіс. 

Қазір жасөспірімдер жаргон сөздерді көп қолданады, әрібір тілде таза сөйлей 

алмайды. Орыс тілінде сөйлесе, қазақ сөздерін, ал қазақ тілінде сөйлесе, керісінше, орыс 

сөздерін араластырады. «WhatsApp», «ВКонтакте», «Twitter» сияқты әлеуметтік желілерде 

қазақ жастарының мәдениетін көре аламыз. Яғни жастар орфографиялық қателерге көп бой 

алдырады. Жастардың сөздік қорында әдеби тілмен сөйлейтін адамға түсініксіз сөздер мен 

сөйлемдер көп. Олар сленг сөздерін ауыз екі тілде қолданбай, әлеуметтік желілерге де енгізіп 

жатыр. Жастардың жазбаша «жаңа тілі» мен желілердегі постарында қаптап жүрген қателер 

алаңдатады. Әлеуметтік желідегі қарым-қатынас сөздердің әріптерін тастап кету немесе 

ретсіз қысқарту, төл «ң, ө, ү, ұ, і, ә» дыбыстарымызды қолданбау, мағынасыз «хмммм, ммм» 

деген сияқтыларды жиі жазып, тірі сөздердің орнына смайликтерді жіберу әдетке айналған. 

«Ана тілін жақсы білу – әркімнің азаматтық борышы. Егер әр бір сөзді орнымен 

жұмсай біліп, айтқан ойы мазмұнды, нысанға дәл тиетіндей ұғымды шығып, тыңдаушысын 

баурап алардай әсерлі болса, ана тілінің құдіреті сонда ғана сезілер еді. Ал мұндай шеберлік 

тек тіл мәдениеті жоғары адамдардың ғана қолынан келер жайт»,- деп тұжырымдайды 

М.Балақаев. Бұл әрине ауызша және жазбаша қарым-қатынасқа түсушілерге тікелей қатысты. 

Әлеуметтік желілердегі тіл мәдениетін сақтау үшін елімізде ең алдымен: 

1.Ақпараттық мәдениет жайында кеңінен мәліметтер, жұмыстар жүргізіліп, кеңінен 

насихатталса; 2. Тілдің маңызы, оның қолданылуы жөнінде әлеуметтік желілерде 

талқыланып, тіл тазалығы, сауатты жазуға үндеген жарнамалар, патриоттық сезімдерін 

арттыратын суреттер жиі берілсе; 3.Адамдар бір-біріне қарап түзеледі,   сондықтан жастарға 

әсер ететін қоғам қайраткері тек пиар жасауға берілмей, игі істерді атқаруға ат салысса; 

4.Әрбір әлеуметтік желіні пайдаланушы тұлға тіл мәселесіне бей-жай қарамай, сауатты 

жазуға талпынса, ықылас танытса; 5. Орфографиялық қателерге жол бермеу, егер де осындай 

келеңсіздіктер орын алған жағдайда белгілі бір соммада төлем ақы төлету. 

Жоғарыда аталған ұсыныстар нақты дәрежеде іске асқан жағдайда, әлеуметтік желідегі 

сауаттылық, жауапкершілік, төл дыбыстарды қолданып, тыныс белгіні дұрыс қойып жүрсе, 

айтылатын ой нақты болады және қазақ тілі шұбарланбас еді,  мектеп қабырғасында оқып 

жатқан оқушылар да диктантты жазуда қателеспес еді, шығарма жазғанда сөздік қоры артар 

еді деп ойлаймын. Ол үшін әрине, әлеуметтік желіде ақпараттарды саралау үшін белгілі бір 

дәрежеде білім және мәдениет керек.  
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Научный руководитель – Курманова Ж.Б., магистр культурологии 
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Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем Послании народу 

Казахстана подчеркнул, что Казахстан должен восприниматься во всем мире как 

высокообразованная страна, население которого пользуются тремя языками. Одним из 

основных приоритетов государственной языковой политики является реализация 

культурного проекта «Триединство языков». 

Как известно, в рамках государственной программы функционирования и развития 

языков в РК на 2011–2020 годы система КАЗТЕСТ будет введена в стране с 2014 года. Со 

следующего года КАЗТЕСТ будут сдавать все сотрудники госучреждений Казахстана. В 

рамках госпрограммы доля взрослого населения, владеющего государственным языком, по 

результатам тестирования по системе КАЗТЕСТ, должна составить к 2014 году 20 

процентов, к 2017 году – 80 процентов и к 2020-му – 95 процентов. Система КАЗТЕСТ 

составлена в соответствии с «Концепцией системы оценки уровня казахского языка в 

Республике Казахстан» на основе международных стандартных тестов вне зависимости от 

национальности и вида деятельности. С помощью КАЗТЕСТа можно определить уровень 

владения казахским языком гражданами РК и иностранными гражданами.  

Насколько сильны госслужащие в знании государственного языка определит 

КАЗТЕСТ. Тест проводится на базе Центра переподготовки и повышения квалификации 

госслужащих и обучения государственному языку. Цель системы КАЗТЕСТ – это оценка 

уровня владения государственных служащих казахским языком. Структура системы состоит 

из четырех направлений. Первое – аудирование, когда оценивается уровень усвоения текста, 

воспринятого на слух. Второе – лексико-грамматическое, где оценивается уровень усвоения 

лексико-грамматического материала. Третье -  чтение, сюда входит понимание основной и 

дополнительной информации текста. Четвертое – письмо, здесь оцениваются грамматика, 

содержание, качество использования языковых средств. Время для выполнения тестирования 

на специальном бланке по системе – два с половиной часа.  

Необходимо, чтобы отечественная система оценки уровня знания казахского языка, 

учитывающая структуру коммуникативной компетенции языковых знаний, формировалась 

как механизм контроля владения и использования языка, его развития и продвижения. В 

будущем оценку уровня знания государственного языка гражданами и их соотвествующее 

сертифицирование предполагается осуществлять посредством системы КАЗТЕСТ. 

В государственном стандарте Республики Казахстан указано: «Оценка и определение 

уровня развития коммуникативных компетенций дает возможность определения уровня 

сформированности и развития языковой личности. Оценка результатов обучения 

осуществляется по завершению курсов каждого уровня. Компетенция владения казахским 

языком на коммуникативном уровне является основным компонентом формирования модели 

языковой личности». 

По элементарному уровню (А1-А2): иностранные граждане, служащие сферы услуг, 

оказывающие услуги населению, т.е. библиотекари, лаборанты, медсестры, техники, 

провизоры аптек, продавцы и т.д. 
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       Сот ісін жүргізудің жариялылығы принципінің сақталуы жөніндегі сот практикасын 

зерделеу республика соттарының қылмыстық істердің басым көпшілігі ашық сот 
отырыстарында қарайтынын, ал жабық сот отырыстарын өткізу кезінде заңмен белгіленген 

талаптарды басшылыққа алатынын көрсетті. 

      Сот ісін жүргізудің жариялылығы принципі басқа да принциптер жиынтығымен бірге, 

қылмыс жасаған адамдарды анықтауға және жауаптылыққа тартуға, сот ісін әділетті 

жүргізуге, қылмыстық заңды дұрыс қолдануға бағытталған қылмыстық процесс 

міндеттерінің орындалуын қамтамасыз етеді. Осыған орай, соттар бұл принципті кеңінен 

іске асырып, барлық мүдделі адамдардың, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары 

өкілдерінің сот отырысы залына еркін кіруін қамтамасыз етулері қажет болып табылады. 

Соттар барлық сот сатыларында қылмыстық іс жүргізу заңының істердің ашық қаралуы 

туралы талаптарын қатаң сақтауға және сот ісін жүргізудің жариялылығы принципінің 

бұзылу, азаматтардың сот отырысына негізсіз қатыстырмау фактілеріне жол бермеуге 

міндетті. Жариялылықты заңсыз шектеу процеске қатысушылардың процессуалдық 

құқықтарын кемсітуге және нұқсан келтіруге әкеп соғуы мүмкін. Құқықбұзушылықтардың 

сипаты мен мәніне байланысты іс жүргізу өндірісі жарамсыз деп танылып, шығарылған 

шешім бұзылуы не жиналған материалдар дәлелдемелік күші жоқ деп танылуы мүмкін [1]. 

       Сот ісін жүргізудің жариялылығы деп тек ашық сот талқылауын жүргізуді ғана емес, 

сонымен бірге оған тараптардың, сондай-ақ қылмыстық іске қатысы жоқ өзге адамдардың 
қатысу мүмкіндігін түсіну қажет. Жариялылық принципі процеске қатысушылардың істің 

барлық материалдарымен, соның ішінде жедел-іздестіру шараларының барысында алынған 

деректермен және сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында берілген прокурор нұсқаларымен 

танысуды көздейді. Сот талқылауының жариялылығын шектеу-сот отырысының барлық 

кезеңінде жол берілмейді. Мұндайда сот іс бойынша жабық сот отырысын өткізу туралы 

мәселені заңға сәйкес шешеді. Төрағалық етуші басты сот талқылауын бастар кезде істің 

ашық немесе жабық сот отырысында қаралатынын жариялайды. Басты сот талқылауына істі 

жабық сот отырысында қарау туралы өтініш келіп түскен жағдайда, сот өтінішті білдірген 

адамнан сот ісін қарау кезінде жариялықты шектеу туралы мәселенің заңда көзделген қандай 

негіздер бойынша қойылып отырғанын анықтауға және процеске қатысушы басқа да 

адамдардың пікірлерін білуге міндетті. Егер сот мәлімдеген өтініш бойынша шешімді сол 

жерде отырып шығарса, онда ол сот отырысының хаттамасына енгізіледі, егер өтініш кеңесу 

бөлмесінде қаралса, онда ол сот жеке процессуалдық құжат түрінде қаулы шығарады. 

Соттың сот отырысы залында бейне-жазу құралдарын қолданылуы сот отырысында болған 

жайдың бәрін қаз-қалпында бекітудің анағұрлым қолайлы және ең дұрыс тәсілі болып 

табылады, әрі іс бойынша анықталған фактілерді бұрмалап жариялауға жол бермейді. Сот 

қолданған бейне-жазу құралдары тиісінше мөрленіп, іспен бірге сақталады [2]. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. ҚР конститутциясы, 1995 жыл 30 тамыз.  

2. ҚР сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы конститутциялық заң. 

Конститутциялық құқық оқулығы. 
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Сейлева А., студент специальности «Юриспруденция» 

Научный руководитель - Нұржанова А.Қ., магистр юриспреденций, старший преподаватель 

 

Западно - Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова, г. Уральск 

 

 Специалистами обоснованно отмечается, что финансовый рынок в целом, и рынок 

ценных бумаг как его элемент, является одним из наиболее регламентированных рынков в 

мире. Сложность отношений на финансовом рынке, его масштабность, присущий 

финансовому рынку риск, интересы безопасности его участников обусловливают 

необходимость принятия детальных стандартов и правил работы на рынке, а также 

привлечения к вопросам регулирования различных государственных органов и 

саморегулируемых организаций [1]. Во всем мире регулирующее воздействие на финансовые 

рынки осуществляется в рамках как кредитно-денежной, так и финансовой политики. Денежно-

кредитная и финансовая политика взаимосвязаны, так как состояние финансовой системы влияет на 

проведение денежно-кредитной политики, и наоборот. В одних основное внимание уделяется 

соображениям рыночной эффективности, в других упор делается на рыночную и системную 

стабильность, а в третьих основным аспектом, который принимается во внимание, является защита 

активов клиентов [2]. 

 При этом под финансовой политикой, как правило, понимается государственная политика, 

связанная с «регулированием, надзором и контролем за финансовыми и платежными системами, 

включая рынки и организации, в целях содействия финансовой стабильности, эффективности рынков 

и защиты активов клиентов и интересов потребителей» [3]. По мнению Л.Г. Востриковой, 

финансовая политика это целенаправленная деятельность государства по использованию 

финансовой системы [4].  

Основной целью государственной финансовой политики в области рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации и Республике Казахстан выступает осуществление единого государственного 

подхода к формированию и развитию рынка ценных бумаг, обеспечения на рынке сочетания 

интересов экономической безопасности государства, привлечения инвестиций в промышленность и 

защиты прав граждан акционеров и вкладчиков [5]. Важнейшей задачей государства является 

создание условий, при которых граждане и другие потенциальные инвесторы обретут доверие к 

рынку ценных бумаг. Для этого необходимо разъяснить государственную политику на рынке ценных 

бумаг, чтобы добиться понимания частными инвесторами реализуемых экономических концепций, а 

также разработать образовательную программу, в том числе в системе высшего и среднего 

образования, которая поможет инвесторам пользоваться предоставляемой информацией о рынке для 

создания и приумножения своих сбережений [6]. 
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Құлманов Бақтыгерей Ахметұлы 1859 жылы 22 желтоқсанда Астрахань 

губерниясындағы Никольск селосының маңайында (Бөкей ордасы, қазіргі Атырау облысы, 

Құрманғазы ауданы) туған. Өзі төре тұқымынан. Әбілқайыр — Нұралы — Есім сұлтаннан 

тарайды. 

Б.Құлманов Орынбор гимназиясын күміс медальмен, шығыс тілдері мамандығы 

бойынша Санкт-Петербор университетін үздік дипломмен бітірген. 1890-1903 жылдары Ішкі 

Орданың Қамыс-Самар бөлігін басқарды. 1906-1907 жылдары Ресейдің І және ІІ 

Мемлекеттік Думаларына қатарынан екі рет Ішкі Орда қазақтарының атынан депутат болып 

сайланып, онда Мұсылмандар фракциясының белсенді мүшесі болған. Ол қазақ даласынан 

сайланған Ш.Қосшығұлов, Б.Қаратаев, С.Жантөрин, М.Тынышбаев, Т.Алдабергенов, 

Ә.Бөкейханов, А.Қалменов, А.Бірімжанов сияқты ұлт зиялыларымен бірге мемлекеттік 

шовинизм мен империялық саясат үстемдік етіп тұрған сол кездің өзінде ел намысы мен 

талан-таражға түскен қазақ жерін қорғау ісіне барынша үлес қосты [1]. Б.Құлманов көптеген 

қазақ зиялылары сияқты Ақпан төңкерісіне үлкен үміт артты. Патшаның тақтан құлауын, 

Ресейдегі монархияның күйреуін демократиялық өзгерістерге кең өріс ашар зор құбылыс 

ретінде қабылдайды. Сөйтіп жаңа өмірдің саяси қозғалыстарына белсене араласа бастайды. 

Өз елінде үлкен бедел иесі саналатын ол халық арасында Ақпан төңкерісінің мақсат-

мұраттарын түсіндіріп, оның азаматтық идеяларын уағыздайды [2]. 

 1917 жылы сәуірде Бөкей Ордасындағы елді мекендерде тұратын қазақтардың арнайы 

съезі болды. Съезге қазақ даласына есімдері белгілі Ғ.Мұсағалиев, И.Меңдіханов, 

С.Меңдешев, Б.Ниязов, М.Шомбалов, Ш.Бекмұхамбетов сияқты зиялылар қатысқан. Бұл 

съезд негізінде Ішкі Ордадағы басқару жүйесін жетілдіруге арналған еді. Съезд өз 

мәжілісінде басқару ісін жүргізудің орталық комитетін сайлады. Сонымен қатар съезд 

Бақтыгерей Құлмановқа «Қазақ халқының Астрахань өлкесіндегі комиссары» ретінде билік 

жүргізуге құқық берді. Халық алдында беделі бар Б.Құлманов ел басқару ісіне белсене 

кірісіп, егемендікке жетудің ірге тасын қалауға араласты [3]. Б.Құлманов ұлтжанды қазақ 

зиялыларымен бірге Алаш партиясы мен оның үкіметін құруға белсенді түрде ат салысты. 

Б.Құлманов 1917 жылы желтоқсанда Орынбор қаласында өткен жалпықазақ съезіне арнайы 

шақырумен қатысып, съезд төрағасы болып сайланды. Съезд Алаш Орда үкіметінің билік 

жүргізуші органы - Халық Кеңесінің төрағасын сайлау мәселесін алға қойған кезде 

Б.Құлмановтың есімі Ә.Бөкейханов және А.Тұрлыбаевтармен бірге демократиялық негізде 

дауысқа түсті. Төрағалыққа өтпегенмен де, Б.Құлманов жаңа құрылған Алашорда үкіметінің 

құрамына мүше болып сайланды. Халық мүддесін жоғары қойған ол Ә.Бөкейханов, 

А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Х.Досмұхамедов сынды ұлт зиялыларымен тізе қосып, халық 

мұраты жолында Алаш партиясының құрамына қосылды. Алаш қайраткерлері жалпы 

адамзаттық гуманизм қағидаларын да ұмытпай, бүкіл қазақ халқының мұң-мүддесіне қызмет 

етті және бүкіл ғұмырын осы мақсатқа жетуге арнады. Бақтыгерей Құлманов ауыр науқасқа 

шалдығып, 60 жасында қайтыс болған. 
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 Тема развития пограничной торговли с казахами была одной из актуальных для 

российских исследователей XVIII–XIX вв. проблем. В отдельных статьях, в отчетах, 

«Трудах» научных обществ и учреждений рассматривались различные аспекты торговых 

отношений с казахами. Анализ материала публиковался в виде статей, сообщений, докладов, 

очерков в периодических изданиях научных обществ, в газетах и издавался отдельными 

оттисками в виде брошюр и книг. Формирование и современное положение среднеазиатских 

диаспор в России Развитие торговли непосредственно связано с основанием Оренбурга, 

которому отводили роль «главного торжища между Азией и Европой». Для приема 

караванов был построен в двух верстах от г.Оренбурга за Уралом меновой двор. Торговцы из 

казахской степи и стран Средней Азии останавливались на меновом дворе, где в течение 

всего лета производилась торговля. На меновом дворе главным об разом производилась 

торговля со степью. Оренбургский меновой двор был адаптирован для потребностей 

азиатских народностей. Была построена мечеть. При мечети была открыта, и школа для 

казахских детей по именному рескрипту Екатерины II к Оренбургскому военному 

губернатору барону О. А. Игельстрому от 28 февраля 1789 г. Назначение школы было 

обучение киргиз грамоте и началам магометанской религии. Но просуществовала школа 

недолго в виду запрета постройки мечетей на казенный счет. 

 По свидетельству П. Рычкова, строительство менового двора завершалось в 1738 г. 

при В. Н. Татищеве. Вне Оренбургской крепости для мены с казахами, хивинцами и 

ташкентцами был построен меновой двор с необходимым количеством лавок и с 

соответствующими учреждениями для сбора пошлин и налога3. Этот меновой двор про 

существовал недолго. Весной 1749 года случилось сильное и внезапное половодье. Рычков 

П. И. пишет, что вода шла валом высотой около двух метров и меновой двор «весь потопило 

и размыло, а многое разнесло». В связи с этими причинами в 1750 году приступили к 

строительству нового менового двора и выбрали место выше, чтобы не бояться весеннего 

разлива. От переправы через Яик до него было около 3 верст. Новый меновой двор строился 

сразу капитально, из кирпича, покрывался листовым железом и был значительно больше 

старого. Меновой двор занимал обширную площадь, обнесенную высокими каменными 

стенами в виде крепости, бастионы которой были в виде башен с амбразурами. 

Строительство менового двора было ускорено решением Сената «О постройке каменного 

двора и таможни за Яиком» (1751 г.) и закончено в 1758 году. Именно эта дата указана в 

инвентарной книге Оренбургского общественного управления годом основания менового 

двора5. Первоначальным своим устройством меновой двор для летней торговли с азиатами и 

русскими соседями обязан организатору Оренбургского края и первому оренбургскому 

губернатору И. И. Неплюеву. В 1894 г. в «Известиях Оренбургского отдела Императорского 

Русского Географического Общества» была опубликована работа Ф.Гельмгольца, 

посвященная истории Оренбургского менового двора. 

 В статье содержатся сведения об основании менового двора и его роли в торговле с 

казахами и среднеазиатскими государствами. Автор статьи на основании сведений В. Н. 

Витевского заключает, что меновой двор был основан одновременно с Оренбургом в 1743 г. 

и строился несколько лет до 1758 г. По этой причине в инвентарной книге Оренбургского 

городского общественного управления 1758 год записан как год основания Оренбургского 

менового двора.  
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Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың: «Еліңнің ұлы 

болсаң, Еліңе жаның ашыса, азаматтық намысың болса, қазақтың ұлттық жалғыз 

мемлекетінің нығайып, көркеюі жолында жан теріңді сығып жүріп еңбек ет. Жердің де, елдің 

де иесі өзің екеніңді ұмытпа!»,-деп бір қаламның ұшымен жазылып, барша қауымның 

жүрегіне орнаған, бір ауыздан айтылып, кең өлкемді шарлаған осынау бір ыстық сөзі, ыстық 

көңіл лебізі бүгін ғана емес, бар уақытта да қан тамырымыздың бүлкіліндей естіледі бізге.   

XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында Ресей империясының отаршыл 

саясаты қазақ халқының тәуелсіз мемлекет құру идеясын орындалмас қиялға айналдыруға 

бар күш-жігерін жұмсады. Елбасымыз  «Тарих толқынында» атты еңбегінде: «Сырым Датов, 

Кенесары Қасымов және басқалар бастаған көтерілістер қазақтың ұлттық рухын 

орнықтыруға, ортақ жау – Ресей патшалығына қарсы күресте қазақтардың барлық күшін 

біріктіруге талпынған әрекеттер еді», - деп көрсетуі тарихи ақиқатқа негізделген [1]. 

Қазіргі тарихи кезеңде бұл бағытты жүзеге асыру үшін тарих тағылымынан сабақ 

алып, ұлттық мемлекетті қайта қалпына келтіру жолындағы Алаш қайраткерлерінің қызметін 

терең зерделеп, жетекші ойларын басшылыққа алуға тиіспіз. 1917 жылғы 21-26 шілдеде 

Орынбор қаласында «Алаш» атты партия құрылып, бірінші бүкілқазақ съезі өтті. Оған 

Ақмола, Семей, Торғай, Орал, Жетісу, Сырдария облыстары мен Бөкей ордасынан, сонымен 

қатар Ферғана облысының қазақтар мекендеген аудандарының өкілдері қатынасты.  Съезге 

қатынасушылар саны аса көп болмағанына қарамастан (20-дан астам адам), оның күн 

тәртібіне сол кездегі Қазақстаның әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық саяси өміріне 

тікелей қатынасы бар аса маңызды 14 мәселе енгізілді. Бұл мәселелердің басым көпшілігі 

1917 жылғы сәуір-мамыр айларында өткен облыстық қазақ съездерінде алдын ала 

талқыланған болатын және олардың ең маңыздылары болып саналғандары жалпықазақтық 

құрылтайға ұсынылған еді [2].  

 «Алаш» қозғалысы көшбасшыларының бірі, сол кезеңдегі ұлт ұстазы болған Ахмет 

Байтұрсынов: «Біз бай, білімді, һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға – оқу керек! Бай 

болуға – кәсіп керек! Күшті болуға – бірлік керек! Осы керектердің жолында жұмыс істеу 

керек», - деді. Ұлттық мүддеге қызмет етудің тарихи ұлы үлгілерін шын мәнінде көрсетіп 

берген әйгілі тарихи қайраткерлердің, мемлекет басқарушыларының тұтас легі біздің көз 

алдымызда. Олар қазақ мемлекеттігін дамытудың нысанасын жиырмасыншы ғасырдың бас 

кезінде-ақ көрсетіп берген болатын.  

Қорыта айтқанда, Алаш автономиясы өзінің қысқа ғұмырына қарамастан, ХХ ғасыр 

басында ұлттық мүддеге негізделіп құрылған және демократиялық бағыттағы алғашқы 

автономия болды. Осы орайда Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев:  

«Алаштың» басты мақсаты қазақ қоғамын бірте-бірте өзгертіп, заманға бейімдеу еді. Бұл 

біздің қазіргі жедел жаңғыру, яғни модернизация бағытымызға да сай келеді... Алаш 

арыстары бізге мемлекеттілік идеясын ту етіп көтеруді табыстап кетті. Алаштың асыл 

аманаты бізге тарихи-мәдени бірегейлігімізді, қарапайым тілмен айтсақ, қазақы қалпымызды 

қасиеттеп сақтауға міндеттейді, - деп Алаш қозғалысының басты қағидаттары қазіргі 

тәуелсіз Қазақстанның даму бағыттарымен еш шүбәсіз, дәлме-дәл келетінін нақ атап 

көрсетті. 
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Хандар кезеңіндегі қазақ қоғам бір-біріне қарама – қарсы негізгі әлеуметтік топтан –

ақсүйектер мен қарасүйектерден тұрды, олардың экономикалық  жағынан ғана емес, саяси 

және құқықтық белгілері жағынан да айырмашылығы болды. Сұлтандар деп аталатын 

Шыңғыс ұрпақтары мен Мұхаммед пайғамбар жолын ұстаушылардың ұрпақтары деп 

саналатын қожалар ғана ақсүйектерге жататын еді. Қоғамның қалған топтары мен жіктерінің 

бәрі қарасүйек саналды. Қоғамның тектік-топтық белгілері бойынша бөлінуі мен осы 

белгілермен құқықтарын айыру арқылы біріктіру принципі қатаң түрде дәйекті сақталды. 

Шыңғыс ұрпақтарының генеалогиясына байланысты саяси мән – мағынасы  барлық 

сұлтанды басқа да қоғам мүшелері алдында артықшылықтар беретін бірқатар заңды 

принциптер туғызбай қоймайды, ал осы ерекше артықшылықтар, атап айтқанда, хандықта 

қолданылған заң бойынша белгілі бір қылмыс үшін әр түрлі әлеуметтік топ адамдарының 

түрліше жазалануынан, ренжітіп, қорлағаны үшін әр түрлі жазаға тартылуынан байқалды. 

«Сұлтандар немесе қожаны өлтірген адам, - делінген «Жеті жарғы» қаулыларында, - 

өлтірілген адамның туыстарына жеті адамның құнын төлейді. Сұлтанға немесе қожаға тіл 

тигізіп ренжіткен 9 мал, ал қол тигізген 27 мал төлеумен жазаланды» [1]. Қоғамның басқа 

мүшелері алдындағы тағы бір артықшылығы – оларға дүре соғуға болмады және билер соты 

соттамады. Шыңғыс ұрпақтарын сұлтан немесе ханның өзі соттайтын болды.  

Шонжар ақсүйектер тобына қарама-қарсы хандықтың өзге халқы қарасүйек деп 

аталды. Сұлтандар мен қожалардан айырып, қарапайым адамдардың әр түрлі 

категорияларын атау үшін бірнеше термин: қараша, қаракісі, құл-құтан, шаруа, бұқара 

терминдері қолданылды. Деректемелердің мәліметтеріне қарағанда, қараша –өзіндік және 

мүлік құқықтары бар заң жүзінде еркін адам. Жеке басы еркін көшпелі өз қалауы бойынша 

мүлікті мұраға қалдырып, куәлік айғақтар бере алатын еді және т.б. құқығы болды. 

Ақсүйектер тегінен айырмашылығы қарасүйектер өкілдерінде жекелеген рулар мен 

тайпаларға бөліну берік сақталды. Қазақтардың барлық тайпалары үш жүзге: Ұлы жүзге, 

Орта жүзге, Кіші жүзге біріктірілді. Әлеуметтік қарасүйектер тобында рулар мен 

тайпалардың басшылары – билердің ғана ерекше құқықтары болды. Би деген сөз бұрынғы 

бек сөзінің кейіннен өзгерген түрі болып табылды және деректемелерде XV ғасырдан ерте 

кездеспейді, ал түріктердің «бек» деген сөзі монғолдардың «ноян» және арабтардың «әмір» 

деген сөздеріне сәйкес келеді. Көшпелі қазақтар қоғамында ақсүйектер мен қарапайым 

адамдардан, байлар мен кедей, бірақ жеке басы еркін адамдардан басқа, бас бостандығы жоқ 

еркектер (құлдар) мен бас бостандығы жоқ әйелдер (күңдер) болған. Заң жүзінде құлдар 

қоғамның ең құқықсыз тобы есептеледі. Оларды көрсету үшін түріктің «құл» деген сөзі 

қолданылды, бұл сөз сонау ертедегі түрік жазбалары ескерткіштерінде кездеседі [2]. XVI – 

XVII ғасырларда Қазақ хандығында құлдардың болғаны «Михманнаме-йи Бұхара» 

мәліметтерінде де, «Жеті жарғының» ережелерінде де айқын көрсетіледі. Ұлыс адамдарының 

бұл категориясы қандай болғанын, мәселен, «Жеті жарғының»: «Аңшылық итін немесе 

бүркітін өлтіргені үшін қожайын құл немесе күң талап ете алады» деген ережесі (21-бап) 

едәуір дәрежеде түсіндіреді.  
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 Батыс  Қазақстан  облысы мемлекеттік  мұрағат деректеріне сүйенсек, ұйым 1941 

жылғы  қыркүйек  айының  соңына таман  Орал облысы, Фурманов  поселкесінде құрылған. 

Ұйымға «Қазақ халқын қорғаушылар Одағы» атауы да осы кезде берілген. Ұйымның негізгі 

ұйымдастырушысы Ғұбаш Әнесов [1].  

 «ҚХҚО»  өз жұмыстарын нығайта беру үшін ұйым мүшелерін жеке аудандарға бөлу  

жұмыстарын жүргізді.  Әнесов  Фурманов ауданына,  Бажекенов Жәнібек ауданына,  

Құлбасов  Жымпиты,  Нұралин  Жаңақала ауданына баруға тиіс болды.  Казталовка 

ауданына бару Мақұлбаев  Қамалға  жүктелді.  Адамдарды аудандарға бөлу шамамен  1941 

жылғы қараша айының  соңына таман жүргізілген.  Мақсаты 1942  жылы сәуірдің бірінші 

жұлдызына  таман  Батыс  Қазақстан обылысының бірқатар аудандарында әскери көтеріліс  

ұйымдастыру.   Осыған қажетті  Батыс Қазақстан обылысының жағрафиялық  картасын   

Әбілхайыров Байтұрған  есімді азаматтан алған.  Барлық аудандарда көтерілісті  бір мезгілде  

бастау үшін шартты түрде хабар  беруге  келіскен.  Мысалы   Ғ.Әнесов көтерілісті  1942 

жылы  5 сәуірде бастайтын болса,  «Менің үйлену тойым  1942 жылы  5 сәуірде болады» 

деген  жедел хат жолдайтын болған.  Ғ.Әнесов  Фурманов,  Жәнібек және Жымпиты 

аудандарында көтерілісті бір мезгілде  бастауға тырысқан.  Көтеріліс уақытын  1-сәуір деп 

белгіледі. Ұйымды қаржыландырудың төте жолы ретінде банкіні тонау да ойластырған еді 

[1]. 

 «ҚХҚО» ұйымының  контрреволюциялық  жұмысын  жандандыруға серпін берген  

мәселе мынандай еді. 1941 жылғы қыркүйек айының екінші жартысында Ғұбаш ұйым 

мүшелері Молдағалиевке, Бажекеновке және Тұрымовқа  қазақ халқына үндеу жасайтын  

контрреволюциялық  үнпарақ жасап  шығарудың  қажетілігін  айтады. Ортақ  пікірге  келген  

олар үнпарақты жазып,  оны ауыл сыртындағы иесіз жер  үйде  талқылайды. Оған  

Молдағалиев,  Бекежанов,  Әлиев  қатысқан [2]. 

Жасырын баспаханада «ҚХҚО» ұйымының мүшелік билеттері де басылып шыққан. Мүшелік 

билеттің мәтінін Әнесов пен Құлбасов құрастырған. Шрифтілерді Әнесов пен Молдағалиев 

терген.  

 Алайда балғын  боздақтар әзірлеген барлық жоспар сәтсіз аяқталды.  

Ғ.Әнесов КСРО НКВД-сы жанындағы айрықша кеңестік шешімі бойынша ату жазасына 

кесілді. РСФСР қылмыстық кодекісінің тиісті баптары бойынша ұйым мүшелері  

С.Бажекенов,   С.Молдағалиев,  Ғ.Тұрымовтар он жылға,  С.Шорабаев,  М.Нұрәлин,  

И.Мұхамбетқалиев сегіз жылға,   қалғандары  бес жылға  бас бостандықтарынан  айырылды. 

Қ. Сапаралин  1942 жылдың  7 желтоқсанында НКВД қызметкерлерінің  соққысынан қаза 

тауып,  ісі тоқтатылды [3]. 

 Қорыта айтқанда, ел басына күн туғанда ұлт мүддесін бәрінен жоғары қоятын дарабоз 

саңлақтар ғана  –  алғы шепке суырылып шығатыны мың мәрте делелденген аксиома.  Ал 

ерлік һәм батырлық  дәстүр – халық мерейі, ұлт мақтанышы ретінде жас ұрпаққа қызмет 

жасайды. 
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 Өткен ғасырдың 80-жылдарының аяғы 90-жылдарының басында бұрын қол жетпеген 

мұрағат қорларын пайдалану мүмкіндігінің іс жүзіне асуы арқасында зерттеушілер Алаш 

қозғалысы проблемасын белсенді зерттеуге кірісті. Осыған орай Д.Аманжолованың 

«Алашорда. Қазақ автономизмі», К.Нұрпейісовтің «Алаш һәм Алашорда» және 

М.Қойгелдиевтың «Алаш қозғалысы» еңбектері алғашқы монографиялық туындылар болды.  

Тарихнамалық тұрғыдан сараласақ қазақ автономизмін зерделеген автор Алаш қозғалысы 

дамуының маңызды кезеңдерінің негізгі мазмұнын неғұрлым толық қалпына келтіруге, 

«оның сипатын, идеялық-саяси және әлеуметтік базасын анықтауға, революцияға дейінгі 

кезеңде, 1917 жылғы және азамат соғысы жағдайында Ресейдің саяси күштерімен және 

партияларымен өзара қатынастарын ашып беруге, Алаш жеңілісінің себептерін және оның 

қазақ халқының тарихындағы маңызын көрсетуге» ойдағыдай әрекет жасаған [1]. Ғалым 

«Алаштың» әскери доктринасын, алаш әскери бөлімдерінің құрылуын, олардың құрамын, 

санын, соғыс қимылдарына қатысуын, Алашорда басшылығының Түркістан майданымен 

келіссөздерінің барысын және мазмұнын, Алаш жетекшілерінің эволюциясы мен азамат 

соғысы барысындағы бұқараның Алашордаға көзқарасын тұңғыш рет ашып көрсетеді. 

Д.Аманжолова зерттеуінің басты жаңалығы – қазақ автономизмі, Алашорданың Комучпен, 

Колчактың Уақытша Сібір үкіметімен, Орынбор, Орал, Сібір және Жетісу казактарының 

басшылығымен, алаш құрамаларының тұрақты «ақтармен» және казак бөлімдерімен өзара 

қатынастары тарихының өзекті беттерін жүйелі түрде көрсетуі болып табылады.  

 К.Нұрпейісовтің кітабында «Алаш» қозғалысының бастауларына, монархия 

құлатылғанннан кейінгі Қазақстандағы қоғамдық-саяси жағдайдың өзгерістеріне, «Алаш» 

партиясының құрылуына, Алашорда мен Кеңес өкіметінің өзара қатынастарына баса назар 

аударылады. Автор Алаш дамуы тарихының негізгі проблемаларына: Алаш – Қазақстандағы 

тұңғыш саяси партия; Алаш автономиясы – болашақ мемлекеттіліктің құрылымы; Алашорда 

– автономияны басқаратын үкімет деп ерекше көңіл бөледі. Білікті ғалым «Алаш» партиясы 

бастауының түп тамыры 1905-1907 жылдардағы орыс революциясының кезінде жатыр деп 

атап көрсетеді [2]. Монографияда ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы түңғыш саяси 

партия мен оның үкіметі қызметінің негізгі кезеңдері рет-ретімен, арнаулы сақтаулы қордан 

алынған жаңа құжаттарды едәуір мөлшерде келтіре отырып ашып көрсетіледі. 

 М.Қойгелдиевтың монографиясында ХІХ ғасырдың аяғы – ХХ ғасырдың басындағы 

Қазақстанның тарихи дамуына байланысты проблемалардың кең ауқымы қамтылған. 

Кітаптың бүкіл арқауы басты мәселе – «Алаш» қозғалысына арналған. Еңбекте ұлттық 

қозғалыстың тарихнамасы иланымды берілген. Автордың қазақ зиялыларының қоғамдық-

саяси қызметін зерттеудің тарихнамалық негізін Ә.Бөкейханов, М.Дулатов, М.Тынышбаев 

және басқалар революцияға дейін-ақ қалаған деуі құнды пікір. Зерттеуші «алаш қозғалысы» 

ұғымын, бір жағынан, тұтас алғанда ХХ ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалыс деп, 

екінші жағынан «Алаш» партиясын, Алашорда үкіметі – Халықтық кеңесті, бәрін қосып 

алғанда Алаш автономиясын бір мағынада түсіндіреді [3].   
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 Алиби Тогжанович Джангильдин  - революционер, известный государственный 

деятель, участник национально-освободительного движения 1916 года и Гражданской 

войны. Но мало кто знает, что этот человек-легенда, не только революционер, но и 

путешественник, обошедший пешком половину земного шара, побывав в Европе, Азии и 

Африке, за что был прозван «казахским Марко Поло» [1] 

 На судьбу Алиби Джангильдина повлияла встреча с учителем-казахом из Тургая, 

проезжавшего через Кайдаул. Эта встреча перевернула внутренний мир Алиби, его поразили 

манеры, уверенность в себе.Алибивдруг понял, что мир не ограничивается лишь родным 

аулом, да степями вокруг него, что есть другие страны и народы, есть много неизведанного и 

интересного, Поэтому получив образование, начав изучение мира Алиби решился на 

кругосветное путешествие вокруг Земли. Для этого он дает объявление в московские газеты. 

Впоследствии петербургские газеты с удивлением писали о молодом казахе, решившем 

пешком обойти весь мир [2]. Ведь из  личных вещей у Джангильдинабыли: пара крепких 

ботинок, походная сумка, 25 рублей денег, удостоверение путешественника на имя Николая 

Степнова, фотоаппарат и здоровая доля авантюризма и желание увидеть мир. Но, несмотря 

на это пройдены Польша, Австрия, в Венгрии, узнав о прибытии путешественника в 

Будапешт, весь цвет венгерской мысли оказал Алиби почетный прием. В Джангильдине они 

увидели своего собрата, родом из тех мест, которой современные мадьяры называют своей 

прародиной. Фотографию Джангильдина  поместили в Национальный исторический музей. В 

Швейцарии Джангильдин познакомился с русскими политэмигрантами и впервые встретился 

с В.И Лениным. Эта встреча с будущим лидером пролетарской революции очень сильно 

повлияла на становление мировоззрения Джангильдина. Далее были Сирия, Палестина, 

Бейрут, пустыни Египта и Судана. В феврале 1911 Алиби попадает в Потр-Саид, откуда с 

караваном паломников идет в святые для мусульман города Мекку и Медину. На пароходе, 

идущим по Индийскому океану отправляется в Басру.Басра представилась ему восточной 

Венецией, с каналами вместо улиц, с людьми, передвигавшимися на лодках. После Барсы 

последовал еще более древний и загадочный город Востока - Багдад, сохранивший следы 

древних халдеев и вавилонян, где сам воздух насыщен сказками Шахерезады. Здесь 

состоялась встреча Джангильдина с губернатором Багдада, сыном Имама Шамиля, 

Мухаммедом Пашой, оказавший пышный восточный прием в честь гостя [2]. Впереди была 

Персия, затем Индия, остров Цейлон, Сингапур, Королевство Сиам. Затем в 1913 году в 

результате амнистии по случаю 300-летия дома Романовых Джангильдин вернулся на 

родину.  

 Почти четыре года длилось его путешествие, в ходе которого было пройдено пешком, 

с фотоаппаратом в руках двенадцать тысяч километров [3]. Для Джангильдина начинается 

другое путешествие длиною в жизнь, там он проявит себя как смелый и бесстрашный, 

отчаянный человек, которому не безразлична судьба казахского народа. 
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 Қазақстанның жаңа заман тарихындағы, отаршылдық дәуіріндегі батыс өңірінде саяси 

беделімен, күрескерлік қызметімен ел аузында қалған қайраткерлердің бірі Қаратай сұлтан. 

Кіші жүздегі хандық институттың іргетасын шайқалтып, қазақ жерін отарлауға кең 

көлемде жағдайлар жасауға бағытталған Ресей саясатына қарсы тұтас бір ұрпақ өкілдері ұлт-

азаттық қозғалысты бастағанда, Қаратай Нұралыұлы сол аттаныстың бел ортасында өзінің 

қызу қанды қимылымен, саяси таным ұшқырлығымен, әскери белсенділігімен көзге түсті. 

Қаратай Нұралыұлының күрескерлік өмірі түпкі мақсаты, идеясы анықталған, бұқара 

қолдауын тапқан қазақтың отарлыққа қарсы күрес тарихының маңызды беттерінің бірі. 

Қаратай сұлтанның тағдырына белгілі тарихи тұлға, қазақ азаттық қозғалысының 

даңқты көсемі Сырым Датұлы ерекше әсер етті. Өзі батыр, өзі би Сырымның ұзақ жылғы 

күресі патша отаршылдығын кері серпілтуімен қатар, Нұралы ханның билігіне соққы берді. 

Кіші жүздегі халық қозғалысын пайдаланып хандық басқаруды жойып жіберуді мақсат 

тұтқан Ресей империясы, оның алғышарты және алғашқы қадамы ретінде Нұралыны тақтан 

айырғанда ордадағы сұлтандар арасына алауыздық енді. Қаратай 1797 жылы ағасы Есім хан 

қаза тапқан тұста, бар кінәні Сырымнан іздеді. Қаратай Нұралыұлының өршеленген 

қуғынынан құтылу үшін Сырым батыр Хиуаға өтіп кетті. Тарих шындығы солай. Бірақ 

Датұлына қарсы күресіп жүріп, 1797 жылы Сырымның  көтерілісті тоқтатқаннан кейінгі Кіші 

жүздегі азаттық үшін арпалыстың Қаратай сұлтан басшылығымен жалғасын тапқандығын да 

тарих жоққа шығармайды. Осылайша Сырым Датұлының Кіші ордадағы екпіні саябырлаған 

тұста метрополияға сол кезеңнің өзінде «Ресейге сенімсіз» танылған Қаратай Нұралыұлы 

тарих сахнасына шықты [1]. 

Зерттеуші И.Казанцев 1867 жылғы «Қырғыз-қайсақтардың суреттемесі» еңбегінде 

«Қаратай мінез-құлқы өзіне сенімді, тәкаппар, бірақ әділ және адал болған» деп сипаттайды 

[2]. Белгілі тарихшы А.Ф.Рязанов «әскер көсемі, батыр ретінде Қаратай ешқандай қауіптен 

сескенбеді, қайта жауға өзі шапты, жорықта бірнеше рет жаралы болды. Бұл қасиеттері 

жігіттерді жігерлендіре түсті» [3] десе С.Н.Севастьянов Қаратай сұлтанның аса сақтығына, 

тіпті соңына түскен 1550 әскердің ештеңе жасай алмағандығына таң қалады [4]. Жалпы ұлт-

азаттық күрес жылдары Кіші жүз рулары Қаратайдың батырлығы мен әскери 

қолбасшылығын түгелдей дерлік мойындады, сөйтіп сұлтанның соңынан ерді, оған сенім 

артты деп тұжырымдауға толық негіз бар. 

Қаратай сұлтанның Жантөре ханды өлімге қиған әрекеті сол дәуірдегі Кіші жүздің 

саяси өмірінен көп хабар береді, бұл оқиға өз зерттеушісін түрлі ой-пікірге жетелейді. 

Біріншіден, жүздегі ішкі саяси жағдайдың шегіне жете шиеленіскендігі, екіншіден, 

патшалық отаршылдық саясаттың мақсатты жетістігі Кіші ордадағы бұдан кейінгі 

оқиғалардың сипатты белгісіне айналды.   
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 XX ғасырдың басында халық арасында елім деп суырылып шыққан қайраткерлерінің 

бірі – Ишанғали Меңдіханов. Оның есімі кезінде тек қазақ даласында ғана емес, сонымен 

қатар, Ресей, Өзбекстан сияқты елдерде де белгілі болған. Ишанғали Меңдіханов 1872 жылы 

Бөкей ордасындағы Қалмақ аймағында (қазіргі Орал облысының  Орда ауданы) дүниеге 

келген. Оның әкесі Меңдіхан есімі елге кеңінен танымал, атақты күйші Сейтек 

Оразғалиевпен бірге халықтың ауыр халіне жаны күйзеліп, Ресейдің отарлау,орыстандыру 

саясатына қарсылықтарын білдіріп, көшпелі елді бостандыққа шақырған еркін мінезді азамат 

болған. Өкімет билігіне осындай қарсы көзқарасы үшін ол ақыры қамауға алынып, 

Сейтекпен бірге Сібірге айдалады [1]. 

 Ишанғали Меңдіханов  мемлекет қайраткері сонымен қатар алғашқы қазақ 

драматургы. 1885 жылы Ордадағы 2 класстық орысша-қазақша мектепті, 1891 жылы 

Орынбор мұғалімдер семинариясын бітірген.1891- 1998 жылы Ақтөбе қаласындағы 2 

кластық училищеде сабақ берген [2]. 1898 жылы Ишанғали Меңдіхановты  қазақ халқының 

ұлттық мүдделерін қорғаған ашық пікірлері үшін орыс миссионер-мұғалімдері 

қуғындап,мұғалімдіктен босатады.1899-1902 жылы  Ишанғали Ақтөбе уездік бітімгершілік 

сотында  тілмаштық қызмет атқарады. Содан соң елге оралып, Бөкей Ордасын басқаратын 

Уақытша Кеңесте кеңесші, Қамыс-Самар правителінің көмекшісі болады. 1916 жылы қазақ 

жастарын майданның қара жұмысына алу туралы патша жарлығына наразылық білдірген 

қазақ депутатциясының құрамында Санкт-Петербургке барады. Осы әрекеті үшін Ишанғали 

Меңдіханов саяси сенімсіз адам ретінде қызметінен алынып, қуғын-сүргінге ұшырайды. Сол 

кезден бастап ол шығармашлық жұмыспен айналысады.Оның әр жылдары жазылған 

«Үйшік-үйшік»,«Ғалым иесі», «Байғұстар», «Малдыбай», «Тамырлар» атты пьесалары Уфа, 

Қазан, Ташкент, Орынбор қалаларының сахнасында қойылды [3]. Оның шығармашылығы 

сол кездің өзінде-ақ өте жоғары бағаланған, оның таланты мен адал қызметіне ерекше назар 

аударған. 1917 жылы Ақпан революциясынан кейін Бөкей Ордасында жаңадан құрылған 

ОАК-тің мүшелігіне сайланып, Уақытша Үкіметтің жергілікті жердегі комиссарының 

көмекшісі міндетін атқарады. Кеңес үкіметі орнағаннан кейін Бөкей әскери-ревкомының 

баспасөз бөлімінің меңгерушісі, ішкі істер халық комиссары болады. 1919 жылы жұмыс 

бабымен жүрген кезінде анархист Ефим Панченко бастаған бандалар қолынан қаза табады 

[4]. 

 XX ғасырдвң басында бүкіл Қазақстан, Орта Азия, башқұрт, татар және орыс елдеріне 

кеңінен таныс болған көрнекті қайраткер, ағартушы-демократ, ақын және ойшыл-гуманист 

Ғұмар Қараш Ишанғали Меңдіхановтың мезгілсіз өлімне қатты қайғырып, оған өлең 

жолдарын да арнаған. 

 Қазақ халқының ардақты азаматы Ишанғали Меңдіханов жайында қысқаша 

айтарымыз осы. Ал, Ақжайық атырабында «Ишанғали айтыпты»  деген оның ауыз екі сықақ 

шумақтарын, әсіресе әдеби мұрағаттары – драматургиялық туындыларын жинақтап, жарыққа 

шығару, халқының игілігіне айналдыру – болашақтың еншісіндегі іс болар деп үміттеніміз. 
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 «История может подарить все, но независимость, как форму внутренней свободы, 

подарить нельзя. Независимость-это единственная форма бытия народа, осознающего и 

отвечающего за право быть субъектом в потоке мировой истории» пишет Н.А. Назарбаев [1]. 

Да,строительство любого государства теснейшим образом связано с появлением яркой 

личности - лидера и предводителя, способного осознать и воплотить долговременные 

интересы страны и своего народа. В Великой степи по праву такой фигурой был хан Абылай, 

с именем которого связана идея независимости, общенационального единства и 

территориальной целостности Казахстана, реально воплощенная в жизнь лишь в начале XXI 

века 

Хан Абылай – целая эпоха в истории Казахстана. В борьбе за осуществление идеи 

независимости раскрылись разносторонние природные дарования Абылая: государственный 

ум, личная отвага, талант полководца и политического деятеля, качества искусного 

дипломата. Благодаря этим незаурядным способностям Абылай возвысился до ханского 

достоинства, пользовался поддержкой широких слоев общества и выдающихся деятелей 

своей эпохи. В период своего правления он осуществил значительные преобразования и, по 

сути, возродил степную евразийскую государственность.  Абылай стал ханом в сложнейших 

политических условиях. В тот момент нужна была политика, которая бы дистанцировала 

Казахские степи, как от восточных соседей, так и от северо-западного сюзеренитета. 

Выработка такой политики заняла несколько десятилетий и оказалась по плечу человеку 

другого, чем его окружающие, склада мышления и характера действий. Абылаю, как новому 

лидеру, предстояло попытаться совместить почти несовместимое – формирование 

централизованных начал при сохранении родового строя кочевников и, к тому же, 

балансирование на противоречиях Цинской империи и России, с одной стороны, 

властительной Джунгарии – с другой, а также между казахскими ханами, султанами, биями и 

батырами [2]. Абылай был не только крупным и дальновидным государственным 

руководителем, но и искусным полководцем-стратегом. Многие знаменитые батыры, во 

главе с Богенбаем и Кабанбаем, опирались на его ум и советы, при необходимости – и на его 

сильную волю [3] 

 Истоки стремления к созданию процветающего, признанного мировым сообществом 

современного государства уходят своими корнями вглубь столетий. Эпоха хана Абылая и 

возрожденное им единое Казахское ханство – яркий этап в истории борьбы казахского 

народа за сохранение территориальной целостности нашей страны и противостояния 

внешним силам. Обладая харизмой опытного политического деятеля и народного батыра, 

Абылай хан сумел отстоять независимость Казахстана в своеобразных условиях 

колониальной экспансии и сплотить значительную часть казахского общества. В результате 

казахский народ смог укрепить свою государственность, внутреннее и внешнее положение 

[3] 

Использованная  литература: 

1. Назарбаев Н.А. В потоке истории.-Алматы.: Атамұра, 1999.-310 с. 

2. Хан Абылай и государственная независимость Казахстана.- сборник 

материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 300-летию 

Абылайхана.-Кокшетау,2013.,т.1 

3. Ерофеева.И. «Хан Абылай: батыр, полководец, политик» : Казахстанская 

правда, 2011. 1 апреля 2011год, с.12 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

РАЗНОВИДНОСТЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Умбеткалиева Г.Г., студентка 1 курса инженерно-технологического факультета            

Научный руководитель – Султангалиева А.А., старший преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Английский язык является одним из самых распространенных в современном мире по 

числу носителей и по числу владеющих им людей, для которых он не является родным. Это 

государственный язык Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Республики Ирландия, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Индии и др. Во многих странах 

английский язык входит в программу среднего и высшего образования в качестве учебной 

дисциплины.. Функция английского языка как языка международного общения, 

официального языка международных организаций делает необходимость его изучения 

особенно острой. Все варианты языка, обслуживающего более одной нации, образуют его 

макросистему, а специфические черты каждого варианта являются выражением 

потенциальных возможностей развития варианта.   

Целью исследований является изучение и описание особенностей распространения,  

структурных особенностей территориальных разновидностей английского языка на всех 

уровнях языковой системы. Сегодня все англоговорящие нации имеют свои национальные 

произносительные стандарты, каждый из которых наделен своими особенностями, 

отличающими его от других. Так, для англо-английского произносительный стандарт – это 

ReceivedPronunciation (RP или BBC English), для американского английского – 

GeneralAmerican (GA), для австралийского английского – GeneralAustralian (GenAus), для 

канадского – GeneralCanadian (GenCan). Языковые нормы вырабатываются сообществом 

говорящих на данном языке людей и могут подвергаться с течением времени изменениям. 

Эти изменения происходят медленно, и норма остается стабильной на протяжении 

десятилетий как социально принятая разновидность языка. По причине ряда факторов 

(растущей урбанизации, распространения образования, влияния средств массовой 

информации) стандартный английский претерпевает влияние со стороны других 

региональных диалектов. В этой связи неизбежно явления диглоссии, под которой 

понимается существование в речи отдельно взятого человека двух форм языка, к примеру, 

стандартной литературной формы и региональной формы, употребляемые им в зависимости 

от ситуации. Термин «диглоссия» не следует путать с билингвизмом, который означает 

сосуществования в речи индивида двух разных языков. 

Речь носителя языка помимо принадлежности к определенной территориальной 

группе характеризуется его принадлежностью к определенной социальной среде, 

профессиональному объединению. Речь зависит также от ситуации общения и от самого 

говорящего, от его уровня образованности, культурного уровня, пола, возраст. Велика 

разница между стандартным произношением и диалектной речью, этим объясняется и то, что 

два человека из разных точек одной и той же англоязычной страны, говорящие на разных 

диалектах, могут абсолютно не понять друг друга, несмотря на то, что родной язык обоих - 

английский. Однако необходимо отметить, что с течением времени территориальных 

диалектов становится меньше и меньше, они смешиваются между собой, все больше 

приближаясь к литературному стандарту. Это обусловлено такими факторами как 

географическая мобильность, повышение уровня образования среди населения, отток 

населения в крупные города. 
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МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВТЫҢ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ПСИХОЛОГИЗМ  
 

Абдулла А., педагогикалық факультеттің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Сабыр М.Б., филология ғылымдарының докторы, профессоры 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Мұқағали мұрасы, сұлулық үлгісі біздің бүгінгі игілігіміз ғана емес, Мұқағали 

мұрасы, маржан поэзиясы — болашақ ұрпақтардың да еншісі, қастерлеп-қадірлейтін 

қазынасы. 

                                                                                        Зейнолла Серікқалиев 

XX ғасырдағы қазақ поэзиясында өзгеше құбылыс болған Мұқағали Мақатаев 

поэзиясының орны ерекше. Көркем туынды тарихи жағдайды, әлеуметтік мәселелерді 

қаншалықты шынайы, тартымды суреттегенімен, оқырман ең алдымен шығармадан адамды 

іздейді. Яғни, ішкі жан дүниесі айқын, әлеуметтік-қоғамдық жағдайлардың ортасынан 

табылатын адамды іздейді. Былайша айтқанда, көркем шығармаға арқау болған жағдаяттарға 

сену үшін, оқырман ең алдымен кейіпкердің шынайылығына илануы керек. Әрі бұл басқа 

жанрларға қарағанда, лирикада айырықша көрінеді. Себебі, лирикада ақын мен оқырман 

арасында көзге шалына бермейтін рухани-эстетикалық байланыс орнығады да, осы ішкі 

байланыс шынайы болса ғана, көркем туынды шын бағаға ие болады. Мұқағали адам 

баласының мінезі мен болмысын беруде өзінің кең дүниетанымын, ішкі әлемінің әр алуан 

қырларын жайып салады. Мұқағалидың поэзиясы оның адами және ақындық табиғатындағы 

ішкі рухани үндестіктің молдығын аңғартады. М.Мақатаев өзінің шығармашылық 

табиғатына сай, психологиялық бейнелеу тәсілінің тура түрін, яғни кейіпкердің жан 

дүниесін, ішкі рухани әлемін көркемдік таным-ішкі монолог, еске алу, елестету, сана ағымы, 

ой қақтығысы, т.б. секілді аналитикалық психологизмнен гөрі, психиканы, кейіпкердің 

күрделі құбылыстарын сыртқы психологиялық белгілер – ым, ымдау, ишара, емеурін, т.б. бір 

сөзбен айтқанда бейвербалды ишараттар арқылы айшықтап, ажарлауды басты назарда 

ұстайды.  Ақынның көңіл-күй лирикасында сан алуан философиялық, психологиялық 

мезеттер алмасып отырады. Ақынның әр кезде әр жағдайға байланысты жазылған, әр сипат, 

мазмұндағы «Сен менің жүрегімді жазалама», «Жүрегімде жүргені-ай бір қауіптің», «Кем 

болып жаралғам жоқ мен ешкімнен», «Бір ән бар бүгінгі ұрпақ естімеген», «Жамылып 

сағыныштың сал шекпенін», «Қасым солай болмаса», «Қашанғы қалжыраймын ойлап өтем», 

«Сен қартайды дегенге», «Бір әңгіме қозғашы ауыл жайлы», «Бәрін де түйсін, білсін тылсым 

кеуде», «Маған құрбым кектенбе», «Бір өлеңі бір елдің мұрасындай», «Хал сұрама, жыр 

сұра», «Жазылар естеліктер мен туралы», «Ғашықпын» т.б.туындыларында сын айту, ақыл 

қосу сарындарынан гөрі уақыт туралы мұң, назға толы сыр айту негізгі өзекжарды идеяның 

арқауына айналған. Өлең- өмір, өмір-өлең екенін бұдан артық түсіндіру мүмкін емес. 

Мұқағали үшін, бүкіл әлем, гүл, бояулар, дыбыстар бар жаратылыс, барлық өмір-поэзия 

дүниесі. Осы құбылыстардағы құпия қуат оларға тіршілік, ойнақы өмір беретін сырлар – 
поэзияның жаны.  Мұқағали әлемі – сан қырлы. Сол әдемі, мұңды, сазды, сағынышты, терең, 

ойлы жырлар қай кезде де оқырманын үздіктіре өзіне тартады, қызықтырады. Сүйгенін 

іздеген, ару аңсар талай жас «сүйгісі келе берер сүйген ерін» деп тұрғаны анық, әдемі жандар 

жиылған кештерде «әйелдер-ай, әй-әйлар-ай, қулар-ай» дегені, ардақты аналарға арналған 

«қайран біздің аналар арды ойлаған» деген айшықты сөз, жүрегімізде сақталып, қанша 

сырлар жан тебіренткені рас. Мұқағали өлеңдерінің қай-қайсысының да басты нысанасы – 

адам тағдыры, оның ішкі сезімдік әлемі, жан дүниесі. 

 

http://www.dereksiz.org/hhi-fasirdi-bet-bejnesi-bilimmen-olshenbek-ertegi-keler-knni-b.html
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КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Адиетова К., педагогикалық факультеттің 3курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Нугманова Ж.Т., магистр, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Бүгінгі таңда Назарбаев Зияткерлік мектептерінде оқушы білімі критериалды бағалау 

негізінде бағаланады. Сонымен қатар қарапайым мектептерде бірте бірте критериалды 

бағалау жүйесі енгізілуде. Критериалды бағалау: Мұғалімдерге: критерийлерді құрастыруға, 

өз іс-әрекетіне талдап, оқыту сапасын арттыруға, бағалаудың түрлі құралдары мен тәсілдерін 

қолдануға; Білім алушыларға: өзінің түсінгендерін анық жеткізуге, жетістігін сезінуге, өзін 

және өзінің құрдасын бағалай отырып, сыни ойлау, өзінің түрлі көзқарасын білдіру. Ата-

аналарға: өз баласының білім деңгейіне қатысты мәліметтер алуға; баласының оқу үлгерімін 

қадағалауға, мұғалімдермен кері байланыс орнатуға өз септігін тигізеді. Критериалды 

бағалау бұл білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу-танымдық 

құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру үрдісі. 

Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты: Мектепте оқыту сапасын жоғарлату және мектеп 

бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру. Критериалды бағалау екіге 

бөлінеді: 1.Қалыптастырушы бағалау – оқыту үшін бағалау. 2.Жиынтық бағалау – оқытуды 

бағалау болып табылады. Қалыптастырушы бағалау – бұл білім алушылардың оқудың 

қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керек және қажетті деңгейге қалай жету 

керек екендігін анықтау үшін оқушылар мен мұғалімдердің қолданатын мәліметтерді іздеу 

мен түсіндіру үрдісі. Қалыптастырушы бағалаудың мақсаты–оқытудың қиындықтарын 

анықтау, оқыту бағдарламасының мазмұнын және білім беру стилін білу, болжау мен 

сұрыптау, жетістікке жеткендігін көрсететін кері байланыс. Сабақ барысында  

қалыптастырушы бағалаудың  формальді, формальді емес  әдістерін тиімді әрі жүйелі  

қолдану қажет. Формальді бағалау әдісі  нақты оқу мақсатына  негізделіп жүргізіледі [1]. 

Дескрипторлар мен бағалау критерийлері тапсырмаға сай құрылып, оқушы білімінің 

нәтижесі ауызша немесе жазбаша түрде «мақсатқа жетті», «талпынады» деген бағалау түрі 

бойынша қорытындыланады. Критериалды бағалаудың авторы әрі халықаралық сарапшы 

п.ғ.к., доцент Анастасия Вертьянова:  «Критериалды бағалау – оқушылардың оқу-танымдық 

құзыретін қалыптастыруға жағдай жасайды, яғни оқушылардың білімін барынша шынайы 

бағалауға мүмкіндік береді»-деп тұжырымдайды. Сонымен қорыта келе, критериалды 

бағалау жүйесінің тиімділігін төмендегідей көрсетуге болады: 

1. Заман талабына сай бәсекеге қабілетті, білімді, іскер, ойлау жүйесі дамыған, 

логикалық тұжырым жасауға бейім, еркін ойлай алатын жеке тұлғаны қалыптастырады; 

2. Жеке жұмыстар жүргізу арқылы білім дәрежесін, ой-өрісін әрі қарай дамытады; 

3. Оқушылардың білім сапасын арттырады; 

4. Оқушының тұлғалық бағытын белсенді позициясына бағыттауға мүмкіндік беретін 

бірден-бір бағалау жолы; 

5. Тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге, бағытқа жеткізетін, 

шығармашыл бағалау жүйесі. 

Критериалды бағалау жүйесі білім алушылардың жеке қабілеттерін есепке ала отырып, 

мұғаліммен ата-ана және білім алушы арасындағы өзара байланысты жүзеге асыру бойынша 

жұмыс жүйесін құрастыруға мүмкіндік береді [2]. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Критериалды бағалаудың келтірілген моделі. Әдістемелік ұсыныстар, Астана, 2013 

2.Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ, «Қазақ тілі пәні бойынша оқу бағдарламасы», 2012 
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Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал қ. 

 

 Атаулы сөйлем — жай сөйлемнің түрі. Ойға қатысты бір ғана атауыш сөзден немесе 

сөз тіркесінен арнаулы интонациясы арқылы логик. ыңғайда құралып, баяндау мазмұны 

мәтінге қатысты айқындалатын бір құрамды сөйлем. А. с. мағынасы жағынан: а) заттың, 

құбылыстың, болмыстың ақиқаттығын бейнелей атап көрсетеді: Айдала. Көлдің биік 

қабағы... Күн батып барады (С. Мұқанов); ә) ақиқатты эмоциялы-сезімдік ыңғайда атап 

көрсетеді: Шіркіннің күлкісі!.. (Б. Майлин). А. с. зат есімнен, сонымен бірге заттанған сан 

есімнен (Екі. Нашар оқитындарға таңылар белгісі — осы), сын есімнен (Шыжыған ыстық. 

Күйіп тұр.), есімдіктен (Сол. Еркіннің дәл өзі.), есімше, қимыл есімдерінен де жасалады. 

Құрамы жағынан жалаң, жайылма, дара, күрделі болады: Үскірік. Аяз. Тұлданаған күн. 

Ауыл. Үй саны жиырма шақты (Б. Майлин). Оқымай кеткір! Көзі ашық қой, жөн сілтейді ғой 

десем, жаудың табанына салып бермек (Б. Майлин). А.с. көркем әдебиетте ойды ықшам да 

бейнелі етіп, кейіпкер мінезін аша түсу үшін қолданылады [1]. 

 Негізгі мүшесі табыс септіктегі сезден (зат есім, сын есім, есімше) болған атаулы 

сөйлемдер де пікірді эмоциямен білдіреді. Мынажердіңтауын-ай! Жүктіңауырын! 

Мүләйімсуін! Балаларға қорған болған кісімсіп тұрғанын (М. Ә.). 

 Негізгі мүшесі атау септіктегі сөзден болған атаулы сөйлем мен табыс септіктегі 

сөзден болған атаулы сөйлемдердіқ жасалауында үлкен алшақтық жоқ. Соңғы сөйлемдер — 

тарихи өзгерістің нәтижесі. Бұл атаулы сөйлемдердің негізгі мүшесі кейде -шы, -

ші жұрнағын үстеген   күйде    жұмсалады.    Сұрының   жаманыншы!  

 Атаулы сөйлемдердің құрылымдық негізі көбіне атау септік тұлғасындағы дара зат 

есімдер мен зат есімді тіркестер болып келеді. Бұл сөздер сөйлеу ситуациясына қарасты 

қолданылып, екі бас мүше-құрамды не етістік бір бас мүше-құрамды сөйлемдермен 

жалпылай мағыналық қатынасқа түсіп әрі интонациясы жағынан ұштаса айтылып дербес 

сөйлем қызметін атқарады. Олардың мазмұны зат, құбылыстардың байланысына емес, тек 

сөйлеу уақытындағы жалпыланған ақиқат мәніне негізделеді. Осыған орай, атаулы 

сөйлемдер мағынасы жағынан оқиға, болмыс туралы баяндауды білдіретін өзге сөйлемдерге 

қатысты болып тұрады. Атаулы сөйлемнің предикативтілігі мен модальділігі бірлікте 

ұштасып, интонациялық-синтаксистік тәсіл аясында айқындалады. Бұл-атау септік тұлғалы 

зат есім немесе зат есім мәнді сөздердің нақтылы сөйлеу ситуациясына, басқа сөйлемдер 

контексіне қарай айрықша синтаксистік қызметте абстракцияланып қолданылу, біртұтас 

баяндау интонациясымен айтылу өзгешеліктеріне байланысты. Атаулы сөйлемнің мағына-

құрылымдық белгілері қазақ тіліндегі деректерге сүйеніп, анықталды [2]. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақ тілінің грамматикасы, I, II б. (синтаксис) - Сәрсен Аманжолов. 

2. Қазақ әдеби тілі синтаксисінің қысқаша курсы, Iб. 
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Аманжол Г., студентка 1 курса педагогического факультета 

Научный руководитель - Исанова Л.А., старший преподаватель 

 

Западно Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Writing has become indispensable component of modern society. As civilization becomes 

more complex and greater quantities of information have to be stored and transmitted the written 

word will become more indispensable than it already is. Thus, writing is one of the important types 

of communicative activities [1]. 

      Productive writing is an independent speech activity and should be taught as a skill in its 

own right. 

    Written language tends to be out of situational context. The writer must make referents and 

antecedents explicit; he must create contexts through the language to replace those which are not 

present [2]. 

    In writing we have to search for the exact word, phrase, idiom, definite structures of 

sentences, paragraphs, continuous composition that will represent our thoughts. 

   The writer has time to choose his words; he may merely pause for a moment to think of an 

appropriate word or he may consult a dictionary. The writer has the opportunity for greater verbal 

diversity and chooses to vary his expression. Writing allows time for reflection. You may perfect 

your writing by editing what you have written to make sure you have said exactly what you wished 

to say [3]. 

    Writing involves: 1) the ability to shape letters of the alphabet (graphics); 2) knowledge of 

the right combinations of letters (spelling); 3) skill in expressing oneself through the written word 

(composition).  

A student learns to write correctly and freely: 

a) By encountering correct forms of language; 

b) By imitating correct forms of language; 

c) By practicing certain correct forms of language; 

d) By consciously analyzing certain faults of language he makes and  consciously trying to 

eliminate these faults; 

e) By awareness of certain rules which describe how the language works [4].     

   Writing is a powerful means in mastering a foreign language. Underestimation of writing 

leads to poor results in language learning. 

     The system some scholars recommend embraces several stages. The preliminary stage of 

writing is training in the formation of letters. At this stage the student is taught spelling. 

    The first stage – sentence construction. 

     The second stage – paragraph writing. 

    The third stage – continuous composition. Two or more paragraphs logically linked 

constitute a continuous composition. This stage consists of several steps.  

    The fourth step – essays, compositions (guided and free reports). 

    The fifth step is rendering [5]. 
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Батыс-Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Өмірдегі кез келген түс атаулы белгілі бір заттың, құбылыстың түр-түсін, өңін, 

сыртқы сипатын анықтайтыны белгілі. Ал Жұмекен ақында осы табиғи бояулар тура 

мағынасында қолданылуымен бірге, түр-түске мүлде қатысы жоқ, не одан бүгінде тым 

алыстап кеткен ұғым-түсініктерді, мән-мағыналарды білдіретін де қасиеттерге ие болып 

келеді [1]. 

Өткен ғасырдың 60-80 жылдарында қазақ поэзиясында өзінің стильдік мәнерімен 

дараланып көрінген ақындардың бірі – осы Жұмекен Нәжімеденовтің жарық көрген «Жеті 

бояу» жинағына әр түрлі бояу атауымен аталған өлеңдері енген екен («Қара түс», «Сұр 

түс», «Қоңыр түс», «Көк түс», «Қызыл түс», «Сары түс», «Ақ түс»).  

Жұмекен поэзиясындағы өзгеше өрнек, көркемдік тәсіл, т.б. мәселелерді қозғағанда, әрине, 

өлеңдерінің поэтикасына нәр беріп тұрған осынау жеті түсті бояуды айтқан болар едік.Бұл 

өлеңде «қара» сөзі заттың түсін білдіретін негізгі мағынасынан әлдеқайда кең ұғымда 

жұмсалғанын байқаймыз. Қазақтың сөздік қорында «қараның» тура, яғни, атауыштық 

мағынасына қарағанда ауыспалы мағынасы көптеп кездеседі екен: «қара тұту», «қара ту», 

«қара жүрек», «қара тігу», «қараны жығу», «қара жамылу», «қаралы көш», «қара қазан», 

«қара шаңырақ», «қара шымылдық», «қара жаулық», «қара ниет» т.б. [2]. Жұмекен 

жырларының басты ерекшелігі – сөздерді қазақи ұлттық танымда сөйлетіп, философиялық 

астарды түрлі бояулармен бере білуінде. Ақын поэзиясында түр-түстерді өте ұтымды 

қолданғанын байқадық. Өлеңдеріндегі жеті бояу – қазақ халқының болмысын, тұрмыс-

танымындағы дүниелік қасиеттерін, тарихын, салт-дәстүрін, мінезін, менталитетін, 

шаруашылығын танытумен бірге, адамның жалпы өмірге деген түрлі көзқарасын, ішкі жан-

дүниесінің қайшылығын т.б. білдіреді. Әдеби жұртышылық арасында ақынның қарапайым 

болмысын көрсететін «Қоңыр өлең – Жұмекен» деген тіркес те қалыптасқан [3]. 
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165 

ҚЫСТЫРМА ДЫБЫСТАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Ақтөбе қ. 

 

Қазақ тілінде морфонологиялық заңдылықтарды ғалым А.Айғабылов  зерттеді [1]. 

Морфонологиялық құбылыстарға қыстырма дыбыстар жатады, мысалы, «кінә-шіл» мен  

«кінә (м)шіл», «көн-ігу» мен «кін (д) гу», «нақ» пен «нақ(а)»  сөздері жарыса қолданылса, 

«үйінде» деген сөздегі «н» дыбысының «үй» және  «і» деген морфемалардың арасына 

қыстырылып айтылады. Қазақ тілінде «ие-ле»,  «ие-м-де», «кінә-шіл», «кінә-м-шіл», «баға-

ла», «бағам-да» сияқты сөздерде ешқандай мағына жамамайтын «м» дыбысы 

морфонологиялық заңдылықтарды танытатын  қыстырма дыбыстарға жатады. Морфема 

аралығында дәнекерлік роль атқаратын дыбыстарды қыстырма дыбыс (интерфикс) деп 

атайды. Қыстырма дыбыстыр сыртқы тұлғасы жағынан қосымша морфемаларға ұқсас болып 

келеді. Қыстырма дыбыстың мағынасы жоқ. Сондықтан да сөз бен қосымша арасындағы 

қыстырма дыбыс деп ойлаған дыбысымызды түсіріп айтсақ, сөз мағынасы бұзылмайды. 

Өйткені қосымша ол дыбыссыз да сөз мағынасын бере алады. Мысалы: «үйі-де», «бақ-ла», 

«ием-де», «ие-ле» деп айту дағдыдан тыс болғанымен, ақылға салса, сөз мағынасын түсіну 

қиын емес. Сонымен, қосымша морфема сөз тудыру, грамматикалық мағына үстеу қызметін 

атқарса, қыстырма дыбыс тек дәнекерлік қызметте немесе аналогиялық жолмен пайда 

болады [2].  

Морфология тұрғысынан сөз бен қосымшаның арасындағы кейінді ықпал, ілгерінді 

ықпал бойынша іске асатын дыбыс алмасулары қандай қызмет атқарса, морфема жігінде 

пайда болатын қыстырма дыбыстың да қызметі дәл солай. Дыбыс алмасулар 

морфемаларының өзара үндесіп, қиюласып, айтылуға ыңғайлы болуы үшін қызмет атқарса, 

бұл да морфема арасына сына іспетті кірігіп, сөз бен қосымша арасын тұтастырып, ыңғайлы 

айтылуы үшін дәнекерлік қызмет атқарады. Қыстырма дыбыстарды морфемадан ажырату 

жолы- оны түсіріп айтып көру.  Тұлға жігінде кездесетін қыстырма дыбыстардың екі  түрі 

бар: Біріншісі, морфема жігінде қатар тұрған дауысты дыбыстарды сақтау үшін қойылатын 

қыстырма дыбыстар; екіншісі, қатар келген ашық буындардың санын азайту үшін қойылатын 

қыстырма дыбыстар;Тұлға жігінде қатар келген дауысты дыбыстардың түсіріліп 

айтылатыны белгілі. Бірақ қатар тұрған дауыстылардың бәрі осылай түсу жолымен реттеле 

бермейді. Кейде олардың ортасына дауыссыз дыбыс қою арқылы оларды сақтап қалатын 

жолдары бар.Мәселен, «зырылда», «қорылда»  етістіктеріне «ық». «ік» жұрнақтары 

тіркескенде қатар келген екі дауыстының біреуі түседі, ал «у»  қыстырма дыбысының 

арқасында  «а» және  «ы»  дыбыстары сақталады.  

Ашық буындардың жабық буынмен айтылу үрдісі сөздің дыбысық құрылымын 

арттыруға да, ықшамдауға да себеп болады: «і-йе-ле», «і-йем-де», «кі-нә-шіл»-«кі-нәм-шіл»     

сөздерінде «м» дыбысын  қойып айту арқылы ортадағы бір буын жабық буынға айналып тұр. 

Дауысты дыбыстар арасында, сөз просодикасына  және жұрнақтар жалғануына  байланысты 

қыстырма дыбыстар  пайда болады. Сондықтан қыстырма дыбыстарды фонетикадан 

ажырата білуіміз қажет. Қазақ тіліндегі қыстырма дыбыстардың көрінісі, сөз құрамын 

ұлғайтудағы өзіндік атқаратын қызметі, қолданылу жиілігі мен сипаты, ерекшеліктері 

тілімізде айтарлықтай орын алады. Қыстырма дыбыстардың тілімізді,  сөздік қорымызды 

байытуда алатын орны да айтарлықтай зор. 
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Түркі халықтарының ішінде қазақ халық бай ауыз әдебиетіне ие. Әсіресе 300 

денасатын эпостық жырлар біртұтас әлем. Лирикалық жырлар, батырлық жырлар мен қатар 

қазақ әдебетінде тарихи жырлар да бір төбе. Тарихи жырлар негізінен белгілі бір дәуірде 

өмір сүрген тұлғалар туралы, аңызынан гөрі ақиқаты,  шындығы басым дүниелер. Қазақ 

эпостарының ішінде, тархи жыр ретінде «Едіге» жырының орны бөлек. Тарихты бойласақ 

сонау Алтын Орда дәуірінде «Ел қамын жеген ер Едігені» білеміз. ХХ ғасырдың 40 

жылдарынан бастап «Едіге батыр» жыры саясат салқынына ұшырады. Батырлықты, 

жаугершілікті дәріптейтін, Мәскеуді жаулаған Тоқтамыстар, Орақ-Мамайлар социалистік 

қоғамға жат тұлғалар екен. 1947 жылдан бастап Қазақстанда да едігетану тоқтатылды. 1947 

жылы 21 қаңтарда ҚК(б)П Орталық Комитетінің қаралы қаулысы шығып, онда «Қазақ 

әдебиеті тарихын» құрастырушылардың саяси босаңдығы сыналды, яғни большевиктік 

қырағылығы төмен деп бағаланды. Қаулы шыққан соң құрастырылып жатқан «Қазақ 

әдебиеті тарихының» бірінші томына енген «Едіге» жыры, оның ұрпақтарына қатысты 

«Орақ-Мамай» жыры алынып тасталынды. Бұл бір Қазақстандағы емес, КСРО-дағы басқа да 

түркі халықтары басына әр түрлі сыпатта келген, бірақ түбірі бір нәубәт еді. «Соның ішінде 

басты мақсат ретінде түркі халықтары бірлігін мүлде жойып жіберуді көздеген еді» 

Осылайша әбден әлсіреген тұста тағдырдың желі оңынан туып, түркі халықтарының біразы 

тәуелсіздікке қол жеткізді. Соның арқасында ғана бүгінгі күні «Едіге» жырын жан-жақты 

зерттеп, әділ бағасын беруге даңғыл жол ашылды. «Едіге» жыры хақында әр заманда құнды 

пікірлер айтқан Ш.Уәлиханов, П.М.Мелиоранский, В.В.Жирмунский сияқты ғалымдар 

болды. Тәуелсіздіктен соң Р.Бердібай, Е.Мағауиннің ғылыми еңбектері шықты [1]. 

Ғалымдар тарапынан «Едіге» эпосы хақында әр түрлі жекелеген пікірлер 

айтылғанымен жырдың барлық ұлттық версиялары, нұсқалары арасындағы сюжеттік ара-

жігін, поэтикасын салыстыра зерттеп, жеке қарастырған көлемді еңбек болған жоқ. Ең 

алдымен, осы жырдың жанрлық сипаты жайында  анық тұжырым, жырдың ішкі 

ерекшеліктеріне негізделген дәйекті дәлел жоқ.  

«Едіге» эпосы – Алтын Орда дәуіріндегі ата-бабаларымыздың кейінгіге қалдырған 

үлгі-өсиеті, асыл аманаты. Күні кеше ғана күркіреп тұрған мемлекеттің бірлігін, тұтастығы 

мен ыдырауын көрсетеді. Едіге» жыры оқиғасы Алтын Орда құрамындағы түркі 

халықтарының тағдырына тікелей қатысты.  Эпостың басты кейіпкерлерінің Едіге, Тоқтамыс 

хан, Ақсақ Темір, Нұраддин сияқты дүниежүзіне танымал тұлғалар болуы шығарманың 

тарихина назар аударуды талап етеді. Алтын Орданы он сегіз жыл билеген Тоқтамыс хан, 

жиырма жыл бойы оның билік тұтқасын ұстаған Едіге, әлемге әйгілі жиһангер Ақсақ Темір 

есімдерінің өзі осыны қажетсінеді. Бұл жерде отарлық езгі кезінде Алтын Ордаға берілген 

теріс баға «Едіге» эпосын толық танып білуге кері ықпал еткендігін ұмытпауымыз керек. 

Оның үстіне сақталып қалған тарихи деректер, негізінен, ірі оқиғаларды ғана шежірелеген, 

ал шын мәнінде, Тоқтамыс, Ақсақ Темір араларындағы өзара байланыс анағұрлым 

шытырман, иірім, бүкпесі көп болғаны аңғарылады. «Едіге» эпосының түркілерге ортақ мұра 

екендігіне дау жоқ. Эпосты жалпытүрікілік деңгейге зерттеген жөн. Сонда түркі 

халықтарының адамзаттық рухани қазынаға қосқан үлесін анығырақ білуге мүмкіндік туады 

[2]. 
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Тәуелсіз елімізде табандылықпен жүзеге асырылып жатқан ілгерілесу саясатты қоғам 

өмірінің барлық саласына түбегейлі өзгерістер енгізуде.  

Тәуелсіз еліміздің дамуы үшін мәдени - рухани мұраның жетістіктерін келешек 

үрпаққа қалдырудың үлесі зор. Халықтың даналық мұрасын сақтаудың негізі халықтық 

тәрбиеде. Күнделікті өмір мен табиғаттағы әдемілікті түсіну, бақылау, пайдалану үшін 

балалардың сезім-түйсігі ұшқыр, ақыл-ойы алғыр, терең білімді азамат болуы керек. 

Осындай ұрпақтың өмірге деген эстетикалық көзқарасы оның қызметінің барлық саласында 

көрініп түрады [1]. 

Музыка пәні арқылы тәрбие беру тек қана жекеленген нысандарды елестете ұғыну 

ғана емес, ол мәдениетті сезіну мен түсінудің негізі. Бұл өмірге деген эстетикалық қатынасқа 

тығысатын барлық үйреншікті заттарға, дағдылы әлемге жаңа қатынас орнатады.Халық 

тағылымы арқылы музыкалық өнер – балаларды тәрбиелеу құралы. Халық музыкасы сезімді, 

көңіл-күйді оятады, ал көңіл-күй психологиялық күйді тұрақтатады. Психологиялық күй 

адам санасында өмірге деген белгілі дәрежелі қатынасты бекітеді. Музыка өмір 

қозғалысында даму динамикасында шындықты бейнелейді. Музыканың мазмұны сезім, 

эмоцияға көңіл-күй болып табылады. Бүкіл өмірінде сақталынып қалатындай музыканың 

адамдарға әсері ерте жастан қалыптасуы тиіс [2]. Музыкалық іс-әрекеттің барлық нысандары 

ол балалардың музыкалық тәжірибесі белсенді түрде музыканы қабылдауы, олардың 

шығармашылық қабілеттерін білімдері мен дағдылары – осылардың барлығы да оқушының 

музыкалық мәдениетінің байуындағы алғы шарттар. Кең мағынада халықтық педагогика, 

халықтық тәрбие, халықтық музыка арқылы музыкалық қабілетті дамыту, бұл адамның 

бойында рухани қажеттіліктерді, оның адамгершілік түсініктерін, зерделілігін, идеялық-

эмоцияналдық тәрбиені дамыту және тіршілік құбылыстарының эстетикалық бағасын 

қалыптастыру. Осы тұрғыдағы халық музыкасын дамыту ол – адамды тәрбиелеу дегенмен 

пара-пар. Тар мағынада музыкалық тәрбие беру – бұл музыканы қабылдауда қабілеттілікті 

дамыту, ол әр түрлі формадағы музыкалық іс-әрекет арқылы жүзеге асады, осыдан адам 

бойында музыкалық мәдениеттілік қалыптасады. Рухани дүниетанымын дамыту және пән 

әдістемесін үйрету дегеніміз ол балалармен музыкалық тұрғыдан жұмыс жасайтын, мақсат-

міндеттерден, мазмұны, нысандары мен әдіс-тәсілдерді үйрететін пән. Ол музыканың өмірі 

мен байланысын ұлттық мәдениеттің ерекшеліктерін, әдебиет пен халық ауыз әдебиетін, 

бейнелеу өнері мен тарихтың байланысын сол аймақтың, халықтың тұрмысы мен салт-

дәстүрінің байланысын оқып үйрететін пән. Жалпы қорыта келе айтқанда оқушыларда 

музыка өнеріне дүниетанымын қалыптастыруда, халық қазынасын, халық тағылымын халық 

музыкасын тыңдатудың  үлкен маңызы бар. Ал балалардың қаншалықты музыканы 

қабылдай алу дәрежесі мұғалімнің шеберлігіне және сабақта әдістемелерді дұрыс қолдана 

білуіне байланысты. Оқушылар музыканы қоршаған ортаны, өмір мен адамның сезімін 

бейнелейтін құралы ретінде түсінеді [3]. 
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Адамзаттық, aзаматтық мәcелелерді көркeм пoэзия тілімeн бeйнелеп, ұлттық 

пoэзиямызды жыp жaуһарымен бaйытқан, соңына үлкен шығармашылық мұра қалдырған 

талант иесі – ақын, Қaйрат Жұмaғалиев. Ол 1937 жылы 16 қыркүйекте Бaтыс Қазақстан 

облыcының Oрда (қазіргі Бөкeй ордасы) aуданында Жиeкқұм aуылдық кeңесінің (қазіргі 

Бейcен aуылы) Беcқұдық дeген жерінде туған.  

Қайрaт Жұмағалиeв бүкіл саналы өмірін ұлтының тарихын, тыныс-тіршілігін 

жырлауға aрнады. 77 жас ғұмыр кешкен ақынның артында өзінің төл тума 20 жыр кітабы 

қалды. Сондай-ақ оның 4 кітабы орыс тіліне аударылып, "Стeпная дорогa", "Цeломудрие" 

aтты жинақтары Мәскеудің  "Сoветский писатель" баспасынан жарық көрді. Жекелеген 

шығармалары aғылшын, француз, араб, неміс, қытай, хинди, испан, поляк, болгар тілдеріне 

аударылған. Бұған қоса шебер аудармашы болған ол Гомердің "Илиадасын", Eврипидтің 

"Медея", "Троя арулары", "Елена" трагедияларын, әлем әдебиеті классиктерінің 

шығармаларын ана тілімізге аударған. А.Дюманың "Граф Мoнте-Кристо" романың моңғол 

жазушысы Л.Тудэвтің "Тaу тасқыны" романын, француз ақыны Беранженің шығармаларын, 

қырғыз эпосы "Мaнастың" тарауларын қазақ тіліне тәржімалaған. 

Қайрат Жұмағалиевтің әдеби мұрасын тану деген сөз ақын поэзиясының құндылығын 

арттырып тұрған өзіндік шеберлігінің қыры мен сырын ашу болғандығы. Тиісінше, бұл ретте 

Қ. Жұмағалиев поэтикасының өзіндік болмысы неден көрінеді деген сұрақтың туындауы 

заңдылық. Бұл сауалдың жауабын ақын дүниетанымының өлеңдегі көрнісінен іздеп көрейік.  

Дeмек, aқындық поэзияның негізі – ұлттық cипатты құрайтын қоғамдық-caяси, 

тұрмыстық-әлеуметтік көзқарастардың жинақталған дүниетанымдық болмысы болғандығы. 

Oнсыз шығарманың иі қанбайды. Көркем әдебиет шығаpмаларындағы автор 

дүниетанымының ата бабалық көзқарастардан cабақтаса жалғасқан болмысы ғана 

оқырмандарды, тындаушыларды тәpбиелейтіні, өзіндік көркемдік иіріміне тартатыны 

сондықтан. Міне, осындай ұлттық түcінікпен астасып жатқан жыр жолдарын Қайрат 

Жұмағалиевтің анасына арнаған «Сен жeткіздің» өлеңінен оқи аламыз.  

«Aналардың арқасында өркеуде, 

Қaлың гүл ек қаптай өскен өртеңге. 

...Cен жеткіздің 

Мeні арқалап Бүгінге,  

Мен арқалап жеткізе алсам 

Eртеңге...» 

Қайрат ақын өлеңде «Eртеңге...» сөзінен кейін оқырманын ойланту үшін көп нүктені 

әдейі қойып отыр. Мәтін астарында «aнаңды Меккеге үш рет арқалап апарсаң да перзенттік 

парызыңды өтемейсің» деген кесімді сөз, ұлттық характер  жатыp.  «Ұлттық xaрактер – 

көркем әдеби шығармадағы кейіпкердің ұлттық сипатымен epекшеленеген мінез-бітімі, оның 

белгілі бір халықтың өкілі екендігін аңғартатын психологиялық және ойлау, сөйлеу 

өзгешелігі. Oл қоғамдық, рухани, экономикалық және саяси жaғдайларға сәйкес 

қалыптасады, дамиды не керсінше тоқырайды. Қaзақтың дәстүрлі aқындық пoэзиясы арқылы 

бүгінге жеткен ұлттық дүниетaным түсініктер белгілі бір кезеңдерде жaнды құбылыс ретінде 

әлсірeгенімен уызынaн ұлттық рухқa жaрыған ақындар барда біржoла жoйылып 

кетпейтіндігінe Қaйpат Жұмaғалиев өлeңдері aрқылы көз жeткіздік. 
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ҚАҢТАРДЫҢ ҚАРЛЫ БОРАНЫНДАҒЫ ОЙЛЫ ӘҢГІМЕ 

(М.Есламғалиевтың «Соңғы көш» романы бойынша) 

 

Жуматаева Н.К., педагогикалық факультеттің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Сабыр М.Б., филология ғылымдарының докторы, профессор 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

 «Тұман ішіндегі көш» трилогиясының бірінші бөліміндегі екінші тармағын оқи отыра 

басты кейіпкер Берекенің қандай қарымды журналист екенін аңғарамыз. Жазушы Береке мен 

Тастемірдің екеуара әңгімесі арқылы тарихты да, сол кездегі Жуалы ауылының, жалпы  қазақ 

ауылының   қалпын, кейбір саясаткерлердің таяз ойын, ата-баба, туған жер, кең даланың 

қасиетін, бәрін-бәрін оқырманға нақты жеткізеді. 

Тарих демекші «Қыз Жібек» жырындағы Бекежан мен оның батыр балалары Байрақ, 

Қайрақ, Тайлақтың обалары және Төлеген мен Бекежан арасындағы шындықтан хабардар 

етеді. Сол арқылы Берекені көп оқыған, жасы елуді еңсеріп қалса да ізденісті кейіпкер етіп 

танытады. Ал оныңқасындағы серігі Тастемірге мінездеме беретін болсам, кішкене қулау, 

қалжыңбас, аса бір жоғары білімі болмаса да саясаттан хабары бар, ел қамына жаны ашитын, 

сол заманның  шаруа адамы. 

Тағы, тарих туралы Береке мынандай керемет бір сөз қозғайды: «Тарихтың мыж-

шыжын шығарған біз бе?.. Әлде... Жалпы, бізде тарих болды ма? Біз тарихтың әліппесі 

октябрят болудан басталып, сосын комсомолға жалғасып, коммунист болумен аяқталса, 

шыңға шығумен бірдей деп оқымадық па! Бізді солай үйреткен жоқ па! Айтшы!.. Одан басқа 

тарих бар деп, керек деп оқыдық па! Бұған да сенбейсің бе?.. Оқта-текте ести қалған көне 

шежіре секілділер еріккенің шатпағы, мына секілді оба- төбелер (Бекежан мен балаларының 

т.б)  табиғаттың олпы-солпы мінезінен қалған жұрнақтар деп сайрамаушы ма ек! Осылардың 

бауырында түйе мойнақ тарих, бабалардың ізі сайрап жатыр, өзінде киелі  сүйектері жатыр 

деп ойладық па, қашан болмасын... Мұндайлардың үстіне машинамен ойнақтап шығып, 

трактормен жаныштап өтпек пе ек талай қайыра. Сонда олардың аруағы атты демесек те, 

бізге қайтып бет ажарын берместей боп теріс айналмады ма екен! Әйтпесе біз зобалаңнан 

шыбынша қырылып, өліп-талып енді шырай біте ме дегенде, екіншісіне, одан үшіншісіне 

шырмалуымыздың гәбі неде деп, қалай жорырсың!..» жазушы осы сияқты ашщы шындықты 

Берекенің тұжырымды ойы арқылы жеткізіп отырады [1]. 

Бұл бөлімді оқи отыра тұжырымдайтыным: болшаққа жасымай, нық қадаммен, 

шыншыл мінезбен, оттай жалындаған үмітпен қадам басумыз керектігі!.. Және, тарихқа 

қастандық жасамай, ұлылардың шым-шытыр, көлеңкелі ғұмырын, ұшан-теңіз еңбегімен 

қатар жазу. Егер тек мақтап, мадақтап, барын жасырсақ тарихтың мұны көтермесін, 

кешірмесін ұғынумыз керек.  

Әрбір диалогтан шығарма бас кейіпкері Берекенің намысты, жанашыр мінезі, ұлт 

қамын ойлау жүрегі ауыратыны айқын сеізледі. Бұл жазушы шеберлігі [2]. 

 

Пайдаланған әдебиеттер 

 

1. М.Есламғалиев. Тұман ішіндегі көш. Алматы, 2001. 

2. М.Сабыр. Ақиқаттың аңсары (Муқадес Исламғалиев 70 жаста)//ЕҚ,18ақпан, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



170 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НАВЫКОВ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ 

 

Исаева С.А., студентка 4 курса педагогического факультета 

Научный руководитель - Кусаинова Д.Ж., кандидат педагогических наук., доцент  

 

Западно Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Главная цель школьного обучения – это формирование личности ученика. Умения и 

навыки выразительного чтения формируются не только как важнейший вид речевой и 

умственной деятельности, но и как сложный комплекс умений и навыков, имеющий 

общеучебный характер, используемый учениками при изучении всех учебных предметов, во 

всех случаях внеклассной и внешкольной жизни. 

Современная методика понимает навык чтения как автоматизированное умение по 

озвучиванию печатного текста, предполагающее осознание идеи воспринимаемого 

произведения и выработку собственного отношения к читаемому. В свою очередь такая 

читательская деятельность предполагает умение думать над текстом до начала чтения, в 

процессе чтения и после завершения чтения. Именно такое «вдумчивое чтение», основанное 

на совершенном навыке чтения становится средством приобщения младшего школьника к 

культурной традиции, погружение в мир литературы, развития его личности. 

В методике принято характеризовать навык чтения, по четырем качествам 

(критериям): правильность, беглость, сознательность и выразительность. В тоже время 

выработка навыка выразительного чтения у младших школьников способствует 

формированию четкого произношения, расширению словарного запаса, развитию 

воображения, делает их речь ярче и образнее. В результате формирования навыка 

выразительного чтения стихотворений у детей начальных классов активизируются 

мыслительная деятельность и познавательные процессы, развиваются навыки общения и 

память [1]. 

Разнообразные методы и приемы обучения выразительному чтению  младших 

школьников реализуются в специальных упражнениях, используемых на уроках 

литературного чтения. Цель их – овладение интонационно правильной речью; творческая 

подача связного текста; работа над восприятием целого текста: его образов, сюжета, идеи; 

понимание логического содержания художественного произведения.  

При обучении выразительному чтению используются следующие методы: 1) Метод 

творческого чтения; 2) Метод объяснительного чтения; 3) Метод воспитательного чтения; 4) 

Метод показа и др. методы. 

Для того, чтобы у младших школьников формировать навык выразительного чтения 

лирических стихотворений, необходима методическая опора. В школе такой основной 

опорой является учебник по литературному чтению. Но анализ учебников показал, что на 

современном этапе авторы-составители учебников очень мало внимания уделяют 

выразительному чтению лирических стихотворений. Этот вывод сделан на основе отсутствия 

заданий и вопросов после текста стихотворения, которые бы помогали учителю формировать 

навык выразительного чтения при чтении лирического стихотворения [2]. 

Из вышесказанного следует, что обучение младших школьников выразительному 

чтению стихотворений очень сложный и трудоемкий процесс, который затрагивает не только 

методические вопросы, но и вопросы психологии и педагогики.  

 

Список использованной литературы: 
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В.И. Даль берген анықтамасында: «Ұят – өнегелі түсінік, өнегелі құндылықтарды 

айыра білу қабілеті немесе адам бойындағы сана-сезім; жүректің терең түкпірінде әрбір 

қылықтың мақұлдауы не кінәлаушылық процестері болатын жақсылық пен зұлымдықты 

саналы түрде түсіну; қылықтың сапасын, түрін тани білетін қабілет; қайырымдылық пен 

ақиқатқа деген еріксіз махаббат». Ғалымның пайымдауы шындыққа жанасады. Адамның 

адамшылық қасиеті, оның саналы әрекеті ағылшын және қазақ тілдерінде ұят ұғымымен 

астасады. Сондықтан да «ұят – субъектінің өз қылық-әрекеттері, ниеттері және сырт 

келбетінің басқалар күткендей не өз принциптеріне орайлас болмағанын түсінуден келіп 

шығатын ұнамсыз сезім» түрі.  Әдептілік, ар-ұят – адамдықтың белгісі, тұрпайы мінез, 

тағы жат – надандықтың белгісі. Бұл ой атақты ойшыл Л. Фейербахтың пайымдауымен 

үндеседі. Философ ұяттың әр түрлілігіне назар аударып оны екі түрге бөлген болатын: таза 

және таза емес. Оның пайымдауынша «таза ұят басқаларға қуаныш, шаттық әкелетін 

қуанарлық сезім; таза емес ұят басқа біреуге жаңылысып, қателесіп немесе әдейі істейтін 

ауыртпалықтың азап шегуі». Біз ұят ұғымының бірінші түрін қарастырғалы отырмыз. 

Ұят ұялу етістігінен шыққан болатын. Ол етістік перформативті болып саналады. 

Қазақ тілінің синонимдер сөздігі бойынша ұят ұғымын білдіретін бірнеше синонимдер 

баршылық. Олар: ұялудан басқа, имену, қымсыну, қысылу, шімірігу, қызару, ұялшақтану, 

бетінен оты шығу, әдеп сақтап ыңғайсыздану, кішірею. Ағылшын тілінің сөздігінде shame, 

embarrassment, humiliation синонимдері беріледі. 

Деректер бойынша имену, қымсыну, қысылу, қызару жиі қолданыста. Бетінен оты 

шығу, қызару синонимдерін ағылшын тілінде де кездестірдік (blush) Blush to the roots of one’s 

hair; Blushing is virtue’s colour; Blush like a black dog.  

Қазақ тілінің әлемдік бейнесінде бетінен оты шығу, қызару деген сөз тіркестері бет 

жүзіне арналса, не бет жүзінде ғана мекендейтін қасиет болса, ағылшындардың санасында 

(blush) шаштың түбіне дейін жететін қасиет ретінде белгіленеді (паремиялардың с.с. 

аудармасы). 

Ағылшын тілінің әлемдік бейнесінде ұят ұғымы consciense ұғымымен мағыналас 

келеді. Оған бірнеше паремиялар айғақ A good conscience isa soft pillow; A good conscience is a 

continual feast; A quiet conscience sleeps in thunder; A good conscience makes an easy couch; A 

clear conscience laughs at faulse accusations; A guilty conscience is a self-accuser; I cannot afford 

to keep a conscience.Яғни, ұят жұмсақ жастықпен, ұзақ мереке, тоймен, жайлы тақпен 

салыстырылады. Түптеп келгенде, біз, ағылшындар барлық күрделі үдерістерге жеңілдікпен 

қарайды деген ойдамыз. 

Ағылшындардың тілдік санасында ұят/shame мағынасын білдіретін conscience/сана 

ұғымы – жақсы (good), таза (clear), quiet (мейірімді), guilty (айыпты, кінәлі) т.б. тәрізді 

қасиеттермен сипатталады. Бұл тұста айтып кететін бір ақиқат, guilty (айыпты, кінәлі) сын 

есімнен басқа барлық аталған сын есімдер (good, clear, quiet) жағымды коннотацияға ие; 

guilty – ұяттың бірінші түріне (таза емес) жатады. 

Сөйтіп, ұят ұғымы туралы этностық танымда қалыптасқан ой-пікірлерді жинақтай 

айтсақ, ол адамға тән сананың жоғарылығын көрсететін, адамды жамандық істерге 

жібермейтін руханилықтың негізі болып табылады.  
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Қазіргі таңда білім саласының алдында дайын білімді, дағдыларды меңгеретін, 

қайталайтын ғана емес, шығармашылық бағытта жұмыс істейтін, тың жаңалықтар ашатын, 

біртума ойлау қабілетімен ерекшеленетін жеке тұлға қалыптастыру міндетінің тұрғаны 

баршамызға белгілі. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім 

беру жүйесінің басты міндеті — оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық коммуникациялық желілерге шығу, ұлттық және жалпы 

адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке тұлғаны 

қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті 

жағдайлар жасау» — деп атап көрсеткендей, қазіргі кезеңде әрбір мұғалімнің алдына қойып 

отырған басты міндеттерінің бірі- оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және 

жаңа педагогикалық технологияны меңгеру [1]. Оны жүзеге асыру – білім беру 

мекемелерінде жеке тұлғаның танымдық белсенділігін арттыруға септігін тигізетін оқу 

процесін ұйымдастырудың тәсілдерін, әдістері мен нысандарын іздестіруге өзекті сипат 

береді.Білім беру мекемелерінің алдына қойып отырған мақсаты — инновациялық оқыту 

технологиясы арқылы оқу мен тәрбие жұмысын дамыту, елдің әлеуметтік-экономикалық 

жағдайын жақсарту бағытында жеке тұлғаға жүйелі, нақты білім беру. Соның ішінде 

бастауыш сыныптар бойынша  жаңартылған білім бағдарламасына сай тиімді педагогикалық 

әдіс-тәсілдердің бірі: интербелсенді әдістер. Интербелсенді оқу дегеніміз – өзара қарым-

қатынасқа негізделген оқыту, диалог арқылы үйрету. Америка философы әрі педагогі 

Дж.Дьюи интербелсенді әдісті адам санасының келіп түскен ақпараттың тұрақталыпқалған 

идеяларды түсіну, жаңа идеяларды тудыру немесе түрлі мәселелерді шешу үшін өңдеу үрдісі 

деп сипаттайды. Интербелсенді әдістердің көптеген түрлері бар. Мысалы: «Ыстық орындық» 

әдісі. Берілген тапсырмаға байланысты қойылғансұрақтарға жылдам жауап беру керек, 

себебі, орындық ыстық.«Автор орындығы» оқушының өзі жазған шығарма, эссесін 

оқытқандаотырғызып оқытуға болады. Бұл әдістер үй тапсырмасын сұрауда, өткен сабақты 

бекітуде тиімді.  «Өзіңізді тексеріңіз» әдісі. Бұл мәлімет шындық па немесе жалған 

ба?Өтілген мәтін бойынша мысалдар келтіреді. Мысалдарды оқу кезінде оқушылар ол 

келтірілген мысалдың таныстырылғын мәтінде бар, жоғын анықтайды.«Он сұрақ» әдісі. 

(мұғалімдермен жұмыс). Мұғалім бір оқушынытаңдап алады және оның маңдайына негізгі 

сөз жазылған стикерді жапсырады – қатысушы сыныпқа 10 сұрақ қоя алады, оған жауап не 

ИӘ, не ЖОҚ деп беріледі. «Серпілген сауал» әдісі. Тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға 

жәнеталқылау дағдыларын дамытуға қол жеткізу үшін сыныптағы оқушылардың арасында 

сұрақтарды лақтырады [2]. 

Болашақ жас ұрпақты даярлауда интербелсенді әдісті қолдану арқылы жалпы ой-

өрісін кеңейту, жаңа ақпаратпен жұмыс істеу барысында оған талдау, сараптама жүргізу, 

өзіне қажетті материалды іріктеп алу, өз-өзіне және өз ісіне баға беру сияқты міндеттерді 

шешуге мүмкіндік береді.  
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Күні бүгінде қазақ халқының жарқын болашағына көлеңке түсіретін қазақ 

жастарының ішімдік пен шылым шегушілікке үйірсектігі, панасыз, үй-күйі жоқ 

«бомжардың» санының артуы, қара қазақты сарсаңға салған жұмыссыздық, адамзат 

баласының бойындағы адам жаны түршігелік зұлымдық әрекеттердің көбеюі, Қадыр 

ағамыздың сөзімен айтқанда «ақырзаман» белгілері сынды түйткілді мәселелер сан мың 

жерден айтылып, талқыланып жатырса да, өз шешемін түбегейлі таппай отырғаны мәлім. 

Жұмыстың өзектілігі де, Қадыр ақынның өмір мен замана жайындағы өлең шумақтарын 

талдап көру арқылы олардың сырын философиялық тұрғыдан ашу барысында өз қаламдағы 

жас ұрпақтың салт-санасына кері әсер ететін «қоғамның қотыры» саналатын түрлі теріс 

әдеттердің бар екендігін дәлелдеу. Поэзия мен өмір барысындағы  тығыз байланысты Қадыр 

Мырза Әлі өлеңдері арқылы көрсету, ақын жырлап кеткен сол кездегі түйткілді  мәселелері 

туралы ой салуды мақсат етеді [1]. 

 Ақынның бірнеше томдық өлең жинақтарын алып, оқыдым, тақырыпқа сәйкес 

өлеңдерді топтастырдым, күнделікті өмірмен салыстыра өзіндік талдау жасау әдістері 

арқылы жүзеге асырдым. Қадыр Мырза Әлінің «Ақ Отау», «Домбыра», «Жерұйық», 

«Алақан», «Ақырзаман» т.б сияқты жинақтарды қарап, бұл жинақтар қазақ поэзиясында 

бұрын сонды болып көрмеген құбылыс ретінде қабылданды. Мені ерекше толғандырған, ой-

салған тақырыптарының бірі – әлеуметтік келеңсіздіктер, яғни, ақын өлеңдеріндегі 

«ақырзаман» бейнесі. Ақын өлеңдерімен таныспас бұрын менің түсінігімде « ақырзаман – 

жер бетін топан су басуы және адам баласының жер бетінен жоғалуы» еді. Ал қазір Қадыр 

Мырза әлінің сан тақырыптағы өлеңдерімен, «Ақырзаман» поэмасымен таныса отырып, 

ақырзаманды алыстан іздеудің қажеті жоқтығын, біздің қазіргі өмірімізде күнделікті кездесіп 

отыратын келеңсіз жағдайлар мен жалпы адам баласының азғындауының өзі ақырзаман 

екендігін түсіндім. Осы зерттеу жұмысыма кіріспес бұрын ең алдымен ақынның өмірі мен 

және шығармашылығымен таныстым. «Шырғалам», «Дала дидары», «Иірім», «Жазмыш» 

өлеңдер жинағын оқыдым. Оқи отырып, қоғам мен адамның азғындауына түрлі 

келеңсіздіктерге арналған өлеңдерін «ішімдік мен шылым шегудің зияны», «жұмыссыздық 

пен панасыз мәселесі», «қоғамдағы бұзақылық пен азғындық көрінісі»  тақырыптары 

бойынша топтастырдым.  Ақын қозғаған тақырыптағы «қоғамның қотыры» саналатын 

панасыз бомждар да, жұмыс іздеп сандалған жандар да, түрлі бұзақылық пен қылмысқа 

барған бесіктеп белі шықпаған жасөспірімдерді де өз қаламнан күнде кездестіретінімді 

түсіндім [2]. 

Өз жұмысымда Қадыр ақын жырлап кеткен «ақырзаман» мәселесі мені де 

толғандырған болатын. Өйткені қоғамның түйткілді мәселелері тек ақындар өлеңдерінде 

ғана емес, сонымен қатар күнделікті өмірімізде де орын табатындықтан онымен күресу 

жолы, сол келеңсіздікті жоюға өз үлесімді қосу – менің міндетім деп түсінемін [3]! 
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Основной и ведущей целью в преподавании иностранных языков в 

общеобразовательной школе является коммуникативная цель, которая и определяет весь 

учебный процесс. Одной из основных форм речевого общения является диалогическая речь. 

Развитие диалогической речи на изучаемом иностранном языке – одна из самых 

острых проблем современной педагогической науки. Подтверждением сказанному служит 

целый ряд исследований, статей, пособий, появившихся за последнее время. И, тем не менее, 

данная проблема требует дальнейшего методического разрешения, поскольку современные 

требования к диалогической речи – научить учащихся вести беседу на изучаемом 

иностранном языке – не всегда и в полной мере выполняются. 

При обучении школьников диалогической речи решаются следующие основные 

задачи: 

во-первых, дать понятие диалога во всем его многообразии, в его естественной форме, 

чтобы ребята убедились, что вопросоответная форма – лишь частный, хотя и самый 

распространенный случай диалогического общения. На различных примерах следует 

показать ученикам, что речь лишь тогда будет живой, естественной и по-настоящему 

диалогической, если в содержание реплик будут включаться приветствия, сообщения, 

приглашения, выражение различного рода чувств (удивления, благодарности, уверенности, 

сомнения), оценка фактов и т.д [1]. 

во-вторых, обучить ребят нужным репликам, натренировать их до уровня автоматизма 

при употреблении в конкретной ситуации; 

в-третьих, научить школьников обмениваться этими репликами в соответствующих 

ситуациях, т.е. научить их вести собственно диалог.  

Осуществлению этих задач, помимо чисто методических приемов, помогает 

непосредственно языковой материал учебников с системой лексических подборок, 

специальных упражнений и текстов [2]. 

Таким образом, нетрадиционные методы обучения диалогической речи дают сильный 

мотив к изучению языка, они помогают создать языковую среду, приближенную к 

естественной. Появляется возможность активизировать на этой основе практически весь 

программный лексико-грамматический материал начального и последующего этапов 

обучения. Учащиеся быстро овладевают речевыми конструкциями и формулами (в рамках 

определенных ситуаций), потом автоматически оперируют ими при выполнении 

коммуникативных заданий другого рода. Школьники намного быстрее приобрети чувство 

языка. Такие занятия дают дополнительную возможность для развития навыков 

аудирования: ребята воспринимают на слух речь учеников других классов, позволяют 

школьникам знакомиться с литературой страны изучаемого языка; способствуют 

эстетическому воспитанию учащихся, приобщению их к культуре страны изучаемого языка 

[3]. 
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Қазіргі таңдағы еліміздегі білім беру жүйесінің ең басты міндеті – білім берудің 
ұлттық моделіне өту арқылы жас ұрпақтың білім деңгейін халықаралық дәрежеге жеткізу. 

Мұғалімдер алдында оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын қолдана отырып, жеке 

тұлғаның дамуына жағдай туғызу қажеттілігі тұр. Жаңа технология әрбір мұғалімнен жаңа 

ізденісті, шығармашылықпен ойлауды талап етеді. Бұл әдісті пайдалану барысында 

сараптама жасау және оны меңгерумен қатар, оқушылардың оқу белсендігін арттыру 

жолдарын қарастырады.Сондай-ақ сабақта оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауда тиімді 

әдістердің бірі Блум таксономиясы болып табылады. Чех педагогы, п.ғ.профессор 

Д.Толлигриннов өзінің «Педагогическая мышление» атты еңбегіндеблум таксономиясының5 

айқын тапсырмаларын ұсынады:Қысқа бөлікті тапсырмалар;Қарапайым деңгейдің ойлауды 

талап ететінтапсырмалар;Жоғары деңгейді ойлауды талап ететінтапсырмалар; Қысқаша 

мәліметті талап ететінтапсырмалар; Шығармашылық еңбекті талап ететін тапсырмалар.Олар 

өз ішінде белгілі деңгейлерге бөлінеді [1]. 

1. Білу,тану. Ақпаратты, оқу материалын (қажетті деректерді, нақты фактілерді 

немесе бүтін теорияларды) есте сақтау мен қайталау (репродукция). 

2. Түсіну. Оқу материалын бір формадан екінші формаға, бір белгі жүйесінен басқа 

жүйеге түрлендіру (интерпретация), ауыстыру, оқу мәліметін өздігінше игеру, салдары мен 

нәтижелерінің қандай болатындығы туралы алдын-ала болжау, жорамалдау. Мысалы, 

сөздерді математикалық формулаға түсіру немесе схема, кесте түрінде көрсету; өз сөзімен 

түсіндіріп беру, қысқаша сипаттау. 

3. Қолдану. Оқу материалын жаңа жағдайлар мен ситуацияларда қолдану. Мәселен, 

ережелерді, формулаларды, түсініктерді, заңдарды, теорияларды, қағидаларды қолдана 

отырып қандай да бір проблеманы шешу. 

4. Талдау(анализ). Оқу материалын құрамдас бөліктерге жіктеп, олардың арасындағы 

байланыстарды анықтау, бүтіннің қалайша құралатындығын түсіну және түсіндіре білу. 

5. Синтез. Оқу материалын пайдалана отырып, шығармашылық тұрғыдан жаңа 

мазмұн құрастыру. 

6. Бағалау. Оқу материалының мағызын бағалау: салыстыру және 

айырмашылықтарын айқындау, дәлелдеу арқылы шешім қабылдау.  

Блум таксономиясы бойынша ұйымдастыру оқушылардың дайын ақпаратты 

қабылдауынан гөрі, ондағы қойылған мәселені зерттеуіне, талдауына және салыстыруына, ой 

толғауына және бағалауына қолдау етуді талап етеді.Блум таксономиясын сабақ жоспарына 

салып, бағдарламада белгіленген тәртіп бойынша ықпалдастырудың нәтижесінде 

оқушылардың не білетінін және нені жасай алатынын, сондай-ақ қызығушылықтарын 

түсініп, оқушы бойында ішкі уәж тудырып, өз қабілеттеріне сенім арттырып, ол өз кезегінде 

жаңа материалды саналы түрде меңгеруіне әсер етеді [2]. 
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Қай тілдің антропонимдері болмасын сол тілдегі жалпы есім сөздердің негізінен 

қалыптасады. Қазақ тіліндегі есімдер қоры сол тілде бар немесе басқа тілден енген жалқы 

есімдер мен жалпы есімдерден жасалған. Жалпы қазақ тілі лексикалық құрамы жағынан 

бірдей емес. Қазақ тілі түркі, араб, парсы, орыс, сонымен қатар басқа да шет тілдерінен енген 

сөздер негізінде молаюда. Қазақ тілінде шет тілдерінен енген сөздер жоқ деп айта алмаймыз. 

Басқа шет тілдермен салыстырғанда, тілімізде негізінен араб-парсы тілдерінен алынған 

сөздер саны жағынан көп екенін көре аламыз. Тіліміздегі антропонимдерді құрамына қарай 

талдағанда төл сөздермен бірге басқа шет тілдерден енген онтропонимдердің мол екендігі 

анықталған [1]. Тарихи деректерге сүйенер болсақ, VII ғасырдың соңы мен VIII  ғасырдың 

басында арабтар Орта Азия және Қазақстан аумағын жаулап ала бастайды. Алғаш рет ислам 

діні Қазақстан жеріне  VIII ғасырда енеді. Басқыншы халық қазақ жеріне дінмен бірге әлемге 

мәлім әдебиеті мен мәдениетін алып келді. Құраннан басқа арабтар әдебиетіндегі «Мың бір 

түн» сияқты хикаялары қазақ жерін кеңінен тарады. Осы секілді, мәдени қарым-қатынастар 

тілде елеусіз болмай, айтарлықтай ізін қалдырды. Дегенмен араб мәдениетіне бұрын 

түркілердің парсылармен әдеби қарым-қатынасы алдымен орнады [2]. 

Қазақ антропонимиясындағы әйел есімдерінің 8% парсы тілінен, 18% жуығы араб 

тілінен енген, 72% түркі негізді сөздерден жасалған есімдер мен 2% орыс, латын, моңғол, 

француз, грек, тәжік, хинди, көне еврей тілдерінен енген есімдер құрайды. Қазақ тіліне 

парсы, араб, тілінен есімдердің алынуы Т.Жанұзақовтың пікірінше ІХ-Х ғасырларда 

басталған. Ал орыс тілінен ХVІІІ-ХІХ ғасырлар арасында Қазақстанға орыс шаруаларының 

келуімен, орыс мәдениетінің тілінің кең ауқымды қамтуына байланысты көптеген жаңа 

сөздер, соның ішінде кісі аттары енген [3].  

Қазіргі ТМД елдерінен, орыс тілі арқылы латын тілінен сөздер мен жалқы есімдер 

төртінші дәуірде Қазан төңкерісінен кейінгі Кеңес заманында ене бастады. Шет тілінен енген 

есімдер: Араб: Алуа, Аниса, Жазира, Зәмзамия, Зылиқа, Ләзиза. т.б., Тәжік: Майса, Раушан, 

Күләнда, Айназия, Айнанұр т.б., Иран: Зиба-Зипа, Гүлназ-Назгүл, Ділара, Ділбара, Данеш 

т.б.; Орыс:Бәтес, Зарема, Карина; Өзбек: Зуһра; Тибет:Балдан; Хинди:Индира  

Қорыта келсек, қазақ тіліне араб, иран, парсы тілдерінен әйел есімдері көптеп енген. 

Тарихшылар мен археолог мамандар көшпенді түркі тайпалары мен отырықшы иран 

тайпалары мен отырықшы иран тайпаларының өзара жақын қарым-қатынаста болды деген 

деректерді алға тартады. ІХ-ХV ғасырда араб әдебиетінің әсері Орта Азия, Иран, 

Әзірбайжан, Үндістанның солтүстік-батыс территориясына дейін жайылып жатты. Орта 

Азия және парсы, тәжік халықтары мәдени, экономикалық қатынаста болды. Мұндай тығыз 

қарым-қатынас коммуникация парсы, араб тілінің қазақ тіліне ықпалын көрсетті. Қазіргі 

таңда халық арасында неміс, латын, көне еврей текті есімдер жиі қолданыста. Мысалы: 

Альбина, Бэлла, Лиза, Лаура, Жанна, Сабина тағы басқа. Мұндай процесс тілдік 

ерекшелігіміздің бұзылуына кері ықпал етуде.  Халқымыздың ертедегі ат қою дәстүрінде 

мағынасы жағымсыздау есімдер көп кездескен, ал қазіргі таңда мағынасы мен дыбыстық 

тіркесімі де түсініксіз есімдер молаюда.  Сондықтан қыз балаға болсын, ер балаға болсын 

есім қойарда мағынасына мән бергеніміз жөн болар.   
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Ақтөбе қ. 

 

Күнделікті тіршіліктің барлық саласын қамтитын сан мыңдаған сөздерді рет-ретімен 

жүйелеп, әр түрлі топтарға бөліп, оларға ғылыми түсініктер бере алуымыз керек. Осындай 

сөздердің бір тобына эргонимдер - жалқы есімдер жиынтығы: мекемелер, ұйымдар, өндіріс 

орындары, оқу орындары, қоғам орындары, дүкен атаулары, көше, даңғыл, бульвар, алаң, 

жеке ғимарат т.б. атаулары жатады. Эргонимдер жергілікті жердің ономастикалық кеңістігін 

қүрайды. Олар қалада жүріп-түруға бағыт береді, себебі олар атау қызметінен басқа, бұл 

объектілерді қолдану мүмкіндігіне қарай идентификациялау, жекелеу, адрестік, ақпарат беру 

т.б. қызметтерін атқарады. Сонымен қатар атаулар танымдық қызметін де атқарады. Олар 

қаланың ақпарат кеңістігінде бір ерекше белгі, бағыт болып табылады. Ақтөбе  жеріндегі 

эргоним түрлеріне төмендегідей сипаттама беруге болады: 

Тарихи тұлғаларға қатысты антропонимдік атаулар(Ақын-жазушы, музыка- өнер 

адамдары Абай, Мұқағали, Бәкір Тәжібаев,Тахауи Ахтанов, Сағи Жиенбаев,Ахмет 

Жұбанов,Ғазиза  Жұбанова  т.б.Батырлар мен хандар Әбілқайыр хан, Қара Қыпшақ 

Қобыланды, Есет Көкіұлы, т.б. Кеңес Одағының батырлары Әлия Молдағұлова, Мәншүк 

Маметова, Талғат Бегелдинов, Қожабай Жазықов,т.б. ҒалымдарҚ.Жұбанов,С.Бәйішев, Білім 

беру және денсаулық саласынан Мұхтар Арын,  Марат Оспанов,Мақсұт Құсайынов т.б.);  

Топониматаулары(Ақтөбе,Ойыл, Қандыағаш, атауы, Мұғалжар,  Мәртөк , Темір, Алға, 

т.б),Гидроним атаулары (Елек, Қобда,Ырғыз, Жабасақ,  Қарғалы, Тамды, Талдық,  

Астаусай,т.б.),   Астрономим атаулары (Жұлдыз, Антарес,  Космос, Седьмое небо, т.б.); 

Ұлттық дәстүрге байланысты атаулар (Ақ босаға, Саз сырнай, Шаңырақ, т.б.); Өзге 

тілден енген менсонимдер (Замок, Ариадна, Амстердам,  Адмирал,  Астория, Ланцелот, 

Mersi Baku, Арцах,  Идиллия,  Версаль, т.б.); 

Ақтөбе  облысындағы жерлерден, қала  көшелерінен осы аттас эргоним түрлерін  

ұшыратамыз. Жалпы кез-келген қалаға сапар тартсаңыз, әр адам ең әуелі оның көшелеріне 

көз салары сөзсіз.Түрлі мекеме, ұйым, өндіріс, оқу орындары,  көшелер  т.б. жерлердің 

атаулары сол нысандардың мекенжайын танытып қана қоймай, олардың халық арасындағы 

тәрбиелік мәні де зор[3]. Мысалы төмендегі атауларға назар аударамыз:  Әлия 

Нұрмұхамбетқызы Молдағұлова (1925 ж. 15 маусым,), Ақтөбе облысы, Қобда ауданы. 

Кеңес Одағының Батыры (1944), мерген, ефрейтор; Қобыланды (XV ғ.) – аты аңызға 

айналған халық батыры. Шыққан тегі – Қыпшақ, оның ішінде Қара Қыпшақ. Сондықтан 

халық жадындағы әңгіме, шежірелерде  «Қара Қыпшақ Қобыланды» деп сақталған;  

Әбілқайыр (1693 — 12 тамыз 1748) — хан, қолбасшы, 1718—1748 жж. билік құрған Кіші 

жүз ханы, күрделі тарихи тұлға; Құдайберген Қуанұлы Жұбанов (19 желтоқсан 1899 жылы, 

Темір ауданы, Ақтөбе облысы – 25.02.1938 ж.) – тіл білімі саласындағы алғашқы қазақ 

профессоры (1932), түркітанушы, педагог; Демек, елдің, қаланыңэргонимдері сол  өңірдің 

өткен тарихынан, мәдениетінен,  тіптен менталитетінен де хабар беріп тұрады. Алайда, 

өкінішке орай, қазір  жергілікті жер тарихына және мемлекеттік тілге  қатыссыз алынған 

неше түрлі атаулардан көз сүрінеді. Өзге тілден енген, біздің менталитетімізге мүлдем жат, 

қарапайым халық түсінбейтін сөздерге барынша тұсау салып,  мемлекеттік тілге, сол тілде 

сөйлейтін жергшілікті халық  мәдениетіне, болашақ ұрпақ тәрбиесіне  үлес қоса алатын 

атауларға маңыз берілуі тиіс. 
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ЕТІСТІКТІ ТҰРАҚТЫ СӨЗ 

ТІРКЕСТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Құрманғалиев Ғ.Д., педагогикалық факультеттің 2 курс магистранты 

Ғылыми жетекшісі – Бисималиева М.К., филология ғылымдарының докторы, 

профессор 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдердің мағына-мәні осы 

тілдерде сөйлейтін ұлттың ерте уақыттан бергі өмірін жан-жақты айқындайды. Халықтың 

күнделікті өмір тіршілігі негізінде пайда болып қалыптасқан етістікті фразеологизмдерді қос 

тілден жиналған деректерімізден кездестіруге болады. Бұл етістікті фразеологизмдер тілдік 

қолданыста әр уақыттың салт-дәстүріне, әдет-ғұрыптарына, мәдениетіне, психологиясына, 

тарихына байланысты қалыптасып, тілдік қолданыста дамып өрбіген. 

В.Межуев айтқандай, рухани мәдениеттің дамуын, өндіру тарату-тұтыну сатысында 

көрсетеді. Ендеше, бүгінгі күнге жетіп, қалыптасқан ағылшын және қазақ тілдеріндегі 

етістікті фразеологизмдердің мағына-мазмұнын түсініп, көңілімізге түю арқылы әр халықтың 

ғасырлар бойы жинақтаған ұлттық мол байлығын қоғам өмірінде орынды қолданудың 

маңызы зор демекпіз [1]. 

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдердің пайда болып, 

қалыптасуынан әрбір тілдің өзіндік ерекшеліктерін байқауға болады. Мысалы: Move heaven 

and earth (жер мен көкті жылжыту) қазақ тіліндегі баламасы «Айды аспанға шығару» «таң 

қалдыру» үғымын береді.  

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі кейбір етістікті фразеологизмдердегі мәндес 

ұғымдарды білдіретін баламалар біркелкі немесе ұқсас белгілер мен біртектес салыстырулар 

негізінде қалыптасқан. Бұған ағылшын және қазақ тіліндегі етістікті фразеологизмдер мысал 

бола алады. Make someone’s hair stand on end-(біреудің шашын түбінен тұрғызу) «Төбе шашы 

тік тұру» «зәресі ұшу» мәнінде қолданылады. Make one’s head turn-(басын айналдыру), алдап 

арбау, ойлауға мұршасын келтірмеу, ғашық ету мәнінде қолданылады, open one’s eyes-(көзін 

ашу) «түсіну, үйрету, ақыл қосу» [2]. 

Қорыта келгенде, ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдердің 

қалыптасуына ағылшын және қазақ ұлттарының тарихи, рухани және материалдық мәдени 

дәстүрлер негізі себеп болған деп тұжырымдайды. 

Фразеологизмдердің сөз таптарына байланысты жүйелеу жайлы пікірлер көптің қасы. 

Мысалы. І.Кеңесбаев, Ә.Қайдаров, Р.Жайсақова сынды зерттеуші ғалымдар 

фразеологизмдердің сөз табына жан-жақты қарастырған. 

 

Пайдаланылғанәдебиеттер тізімі: 
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1977. 219-404 б.б. 

2. Ш.Б. Арғынғазина. «Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті 

фразеологизмдердің лексика-семантикалық сипаты»/ А.: 2004. 17-35 
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ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

 

Мамбеталиева  С.Т., магистрантка 2 курса педагогического факультета 

Научный руководитель - Сагингалиева А.О., старший преподаватель 

 

Западно Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

При обучении грамматике используется два подхода: эксплицитный (с объяснением 

правил) и имплицитный (без объяснения правил). Е. Н. Соловова отмечает, что на 

современном этапе эти методы редко используются изолированно. Учитель может 

варьировать использование тех или иных методов в процессе преподавания. Выбор метода 

зависит от многих причин: от возраста, уровня языковой подготовки учащихся, от 

изучаемого грамматического материала. 

Рассмотрим имплицитный подход при изучении грамматики и методы, которые 

используются при этом подходе. Имплицитный подход — это обучение грамматике по 

моделям. При имплицитном подходе существует два метода: структурный и 

коммуникативный метод. Этот подход может широко использоваться на начальном этапе 

обучения. В структурном подходе этапы изучения грамматического материала следующие: 

аудирование речевых образцов, вопросно-ответные упражнения с учителем или в парах с 

использованием отрабатываемых структур, хоровое или индивидуальное проговаривание 

образцов [1].  

В 1916 году Х. Паллером впервые был использован структурный метод. X. Паллер 

создал и обосновал важность первых подстановочных таблиц. В основе структурного метода 

лежит использование системы упражнений на отработку структурных моделей. Е. Н. 

Солововой предлагается следующая последовательность работы над грамматической 

структурой при данном методе: аудирование речевых образцов с грамматической 

структурой; хоровое или индивидуальное проговаривание за диктором или учителем; 

вопросно-ответные упражнения с учителем и в парах с использованием отрабатываемых 

структур. 

Эксплицитный подход предполагает обучение грамматике с объяснением правил и 

включает в себя два метода – индуктивный и дедуктивный.  

Индуктивный метод – это метод объяснения от единичного к общему. Учащимся 

предлагается самим сформулировать правило и закономерности его употребления на 

основании анализа ряда примеров или через контекст.  

При дедуктивном методе обучение ученика происходит от общего к частному, от 

правила к примеру. Имеются дедуктивный и индуктивный методы внутри такого подхода.  

Они совершенно противоположны. Дедуктивный метод построен на конструировании 

речевого клише с сознательным использованием этого правила, т.е. от общего к частному, а 

также построен на изучении правила с использованием специфических грамматических 

терминов.  Дедуктивный метод применим при изучении грамматики на старшем этапе 

обучения [2]. 

Исходя из вышеуказанного, следует вывод о многообразии и многосторонности 

принципов и методов обучению грамматике английского языка, который учитель может 

использовать как инструмент преодоления различных трудностей у учеников [3]. 
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Тілтанымдық тұрғыдан сөздердің түп-төркініне үңілу, зерделеу этимологияның 

міндеті. Ұлттың тарихтың ұзына бойында  жүріп өткен жолдары, әрекеті, дүниені тануы 

сөздің бойында сақталады. Cөздің өзіндік  өмірі, тағдыры бар. Бір сөздер тұрақты 

тіркестердің немесе мақал-мәтелдердің құрамында жүріп, жеке дара көп қолданылмай 

мағынасы күңгірттене береді. Заман өзгеруіне сай көнереді, кейде жаңа семантикалық мән 

үстеліп, жаңарады. Сөз мағынасының көнеруі, кеңеюі, тарылуы үздіксіз тіл бойында болып 

жататын үдеріс. Ал сөздердің түп-төркінін зерделейтін - этимология. Этимологияның 

зерттеулердің негізі объектісі тек мағынасы ұмыт болған, не күңгірттенген  жеке -дара  

сөздер, тұлғалар ғана емес, сонымен қатар тілімізде дербес те жүйелі түрде қолданып 

жүрген, жалпы лексикалық-грамматикалық   мағынасы айқын сөздер мен сөз тұлғалары да 

бола береді [1]. 

Хамза бар, не қам бар. Осы мақалдағы түсініксіз сөз –Хамыстан таудың дәрібі бар, 

Қасына барсаң, обадай. Осы мақалдағы дәріп сөзі көне атаулардың бірі. Көбіне «мақта, 

мадақта» мағынасындағы дәріпте етістігінің құрамында кездеседі. Дәріп –атақ, даңқ. 

«Мадақтады» мағынасында    дәріп қылды, дәріп қылысты тіркестері де кездеседі. 

Ағайын тату боса алмауыт көп, абысын тату болса салмауыт көп. Осы мақалдағы 

алмауыт және салмауыт сөзі көне атаулар екені байқалады. Күнделікті тіршілікте көп 

айтылатын «ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп» мақалының көне варианты. 

Алмауыт сөзінің мағыналары біршама көп: ірі, текті, асыл, арғымақ, сәйгүлік. Ал салмауыт 

сөзін мақалдағы мәніне қарап, «ас» деп, яғни «қазанға салар ас» деп жоруға болады [2]. 

Бұл деректерден байқағанымыз, қазақ тіл білімінде көптеген сөздердің түп-төркіні 

араб-парсы тілінен іздеу дәстүр болып кеткен сияқты. Ал шындығында араб тіліне түркі 

элементтері көптен енгенін де ескеруіміз керек. Бір жақты тілдік байланыс болмайтыны 

анық. Сонымен қатар біз араб-парсы тілінен енді деп жүрген сөздеріміз ислам жете қоймаған 

Сібір түркі тілдерінің, әсіресе хақас, саха тілдерінде бар екені де байқалады. Әр сөздің түп 

төркініне тарихи тұрғыдан келіп, бірінші кезекте түркі тілдерінің тамырынан іздеген дұрыс. 

Ал көне мақалдар, олардың құрамындағы ескі сөздер – есті сөздер. Ұлттың жүріп өткен 

жолы, тұрмыс-тіршілігі, дәстүр-дағдысы осы сөздердің бойында. Әр бір жеке сөз тіл 

байлығы, ұлт  байлығы [3]. 
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В статье рассматривается концепт «тәбиғәт» (природа), который репрезентируется в 

стихотворениях великого башкирского поэта Р. Назарова через описание внутреннего 

состояния лирического героя. Автор показывает красоту человеческой души через лексемы 

звезда, растение, вода и т.д. Поэт утверждает, насколько красива, чиста душа человека, 

когда человек и природа едины [1]. 

Природа играет большую роль в жизни человека. Природа – это жизнь. То, что 

создает, сохраняет и поддерживает жизнь в человеке – природа… Именно отношением 

человека к природе определяется, насколько он является Человеком. 

В своих стихотворениях Р. Назаров пишет о размышлениях народа  по отношению к 

природе,  ко вселенной. Человек – дитя природы, и что природа –прородительница всего. 

Красоту души человека он описывает в своих стихотворениях через образы и явления 

природы. Сравнивая природу и человека, он в очередной раз убеждается, что человек и 

природа два понятия одной целой – земли. И чтобы описать всю красоту души ему не хватит 

слов. Священными словами для башкир являются: «ер» (земля), “һыу” (вода), “күк” (небо), 

“ҡояш» (солнце), “ай» (луна), которые занимают особое место в башкирском народном 

фольклоре. Ҡояш (солнце) для поэта друг и спутник. Солнце сопровождает его всю жизнь: 

Килде шомдар, килеп ҡапҡа ҡаҡтылар, 

Тик бер тапҡыр юғалтманым Ҡояшты, 

Онотманым һыҙылған нур – ҡосаҡты… 

Нурын һибеп, һибеп ҡырыҫ юлдарға, 

Минең менән дуҫ һәм юлдаш – ул бара… 

                                                                                                                                 Ҡояш. 

В поэзии автора цветонаименование зәңгәр (голубой) коррелирует в составе концепта 

“природа”. Поэт голубое озеро сравнивает с голубыми глазами: 

Зәңгәр күлдәр – уйсан зәңгәр күҙҙәр, 

Зәңгәр бейеклеккә текләнгән… 

                                                                                                                  Зәңгәр күлдәр. 

Концепт «природа» репрезентируется через лексему йондоҙ (звезда), которая 

актуализируется через разные стилистические средства выражения: 

Йондоҙҙар атыла, йондоҙҙар – 

Ғаләмде ҡоса. 

                                                                                                              Йондоҙҙар туйы. 

Таким образом, изучив творчество Р. Назарова, мы еще раз убедились в том, что 

жизнь человека тесно связана с природой. Природа – это книга, которая учит жить, творить, 

мечтать, любить. Концепт “природа” в стихотворениях Рашита Назарова репрезентируется 

через лексемы, сравнительные средства языка, фразеологические единицы, где он совмещает 

в себе внутренний мир, состояние души лирического героя [2].  
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Риторический текст тогда становится эффективным, когда оратор точно осознает 

целевую установку, то есть риторское намерение, а также глубоко анализирует ситуацию 

общения, включающую в себя тип адресата, условия и обстановку общения. Не менее 

важным становится вопрос о выборе риторического жанра [1]. 

Выделяя определенные риторические жанры, теоретики риторики, прежде всего, 

выделяют родовую типологию и опираются на аристотелевскую классификацию ораторских 

речей по родам, критерием которой является сфера общения: «естественно является три рода 

риторических речей: совещательные, судебные и эпидейктические» [2]. В рамках такого 

деления рассматривается дальнейшая, жанровая, дифференциация. Однако многие 

исследователи справедливо считают деление речей на эти роды устаревшей, не отвечающей 

всему многообразию сфер и ситуаций общения. Так, Н.Н Кохтев и другие современные 

ученые классическую классификацию речей дополняют академическим, социально-

политическим, духовным красноречием [3], в основе которой — сфера красноречия. А.К. 

Михальская, Т.В. Матвеева считают правомерным и необходимым выделить бытовую 

риторику, жанры которой типизируются и имеют свои признаки. По количеству участников 

публичной речи выделяют монологические, диалогические, полилогические речи. 

Основываясь на функционально-смысловом типе речи, речевые произведения делятся на 

повествование, описание, рассуждение. Кроме указанных типов речей, выделяются речевые 

жанры в частных, профессиональных сферах общения. Описание жанров в указанных 

риториках является в настоящее время весьма востребованным (Т.В. Анисимова, Е. Г. 

Гимпельсон, Е. В. Харченко и др.). 

На наш взгляд, более продуктивной является типология речей в зависимости от 

целевой установки. «Общая цель заключается в том, чтобы развлечь, информировать, 

воодушевить, призвать к действию», — пишет П Сопер [4]. Вопрос о риторических жанрах 

является одним из самых неразработанных в области современного риторического знания. 

Это вполне объяснимо тем, что риторика — наука новая, вернее, недавно возродившаяся в 

России. Кроме того, новые условия и преобразования жизни, появление и развитие 

дополнительных знаний в области коммуникации влекут за собой возникновение новых 

риторических жанров. Понятие жанра, помимо риторики, является основным в 

журналистике, художественной литературе. Попытка подменить жанры одной сферы другой 

приводит к коммуникативным неудачам, так как признаки, например, художественного 

текста лишь частично решают коммуникативную задачу оратора (например, на этапе 

элокуции текста). Основоположником в теории речевого жанра является М.М. Бахтин: «Мы 

говорим только определенными речевыми жанрами, то есть все наши высказывания 

обладают определенными и относительно устойчивыми типическими формами построения 

целого. Мы обладаем богатым репертуаром устных (и письменных) речевых жанров...» [1]. 
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Устное народное творчество – неотъемлемая часть культуры народа. В фольклорной 

картине мира можно увидеть связь с ментальностью и языком, отражение культурных и 

психических особенностей этноса, стереотипы сознания, имеющие истоки в мифологии 

(культурно-исторический аспект). 

В языке закрепляются те аспекты, которые ассоциируются с культурно-

национальными эталонами, стереотипами, мифологемами. Именно эти аспекты прямо (в 

денотате) или опосредованно несут в себе культурную информацию о мире, социуме. 

Поэтому фразеологические единицы, пословицы, поговорки, афоризмы – это клад народа, 

сохраняющий и воспроизводящий его менталитет, его культуру от поколения к поколению. 

Взаимодействие языка и культуры особо ярко прослеживается через 

функционирование слова-концепта в пословицах и поговорках. Пословицы и поговорки 

составляют неотъемлемую часть словарного состава языка, отражающую специфические 

особенности многосторонней материальной и духовной культуры народа, его национальный 

менталитет.  

Вводимые в речь готовые анонимные цитаты, пословицы, весьма часто обладающие 

переносным значением, в силу своей образности, лаконичности помогают яснее выразить 

мысль, полнее аргументировать доводы, украшают речь, делают ее живой, выразительной и 

меткой. Недаром гласит народная мудрость – «Красота подбородка – борода, красота речи – 

пословица» (башк.), «Без углов дом не строится, без пословицы речь не молвится» (рус.), 

«Proverbs are the wisdom of the street» (англ.)  

Концепты «сердце» (йөрәк/ heart), душа (күңел, йән/ soul) являются базовыми в 

башкирской и английской языковой картине мира. 

Эмоциональная концептосфера башкирских народных и английских пословиц и 

поговорок богата и разнообразна, в них заключаются основные свойства национального 

характера. Сердце – регулятор нашего настроения, символ духовного и душевного состояния 

человека. Содержание концепта «йөрәк/heart» репрезентируется разными стилистическими 

средствами выражения: Йөрәк яна, төтөнө башҡа ҡаба. Heart-burning sigh, heart-burning 

smile. 

Во многих башкирских народных и английских пословицах и поговорках «душа» и 

«глаза» рассматриваются параллельно: Күҙ ерҙә, күңел күктә. The eyes are the window to the 

soul. 

Таким образом, концепты «душа» и «сердце», выявленные на материале башкирских 

народных и английских пословиц и поговорок, представляют интерес не только в плане  

структуры, лексико-семантического состава, стилистической характеристики, но и в 

лингвокультурологическом, так как пословицы и поговорки являются носителем 

национально-культурной информации того или иного народа. Культурные концепты 

совмещают в себе черты общеязыковой концептуализации, сложны по структуре (включают 

в себя ряд подконцептов). Они получили отражение в национальном сознании, что, 

безусловно, является решающим в оценке адекватности башкирских народных и английских 

пословиц и поговорок.   
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Мұғалімнің оқушымен, оқытушы студентпен оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастырады, 

өзін қоршаған ортамен қарым-қатыста болады. Сондықтанда мұғалім еңбегінің объектісі – 

жансыз дүние емес, құрал-жабдық өндірісі де емес, өте күрделі, қарама-қайшылықты әрі 

нәзік тірі организм, жас ұрпақтың рухани дүниесі. Мұғалімде педагогикалық қабілет пен 

бейімділіктің болуы – оның еңбегінің нәтижелі болуының кепілі. Педагогикалық қабілет пен 

мінез-құлық қасиеттері мектептегі кезден-ақ біртіндеп көріне бастайды да, шетел тілдерін 

оқытатын мұғалімдерді даярлайтын  жоғары оқумен дамытылады [1]. 

   Қазіргі таңда жоғары оқу орындарында, «шеберхана» оқыту қолға алынуда. 

“шеберхана” деп аталатын оқыту сипаты негізінен төмендегі мақсатты жүзеге асыруды 

қарастырады [2]. 

Болашақ шетел тілі пәні мұғалімдерін негізінен жалпы білім беретін мектептерге 

дайындап жатқандықтан, мектептегі сабақты ұйымдастыруға байланысты мәселе зерттеу 

барысында назарға алынды. Осы тұрғыдан біздер қазіргі мектептегі сабақтардың түрін 

анықтауды жөн көрдік. 

Болашақ шетел тілі пәні мұғалімінің педагогикалық қабілетін  дамыту жолының бірі 

студенттердің өзіндік жұмысы. Студенттің өзіндік жұмысын өткізу арнайы түзілген кесте 

бойынша жүргізіледі. Бұл кесте оқу жоспарында көрсетілген сағат санына сәйкес оқытушы 

мен студенттің сабақтан тыс уақытын есепке ала отырып жасалады. СӨЖ кестесінде пәннің 

аты; аптасы; тобы; өтілетін күні; уақыты; аудиториясы және оқытушының аты-жөні 

көрсетіледі. 

Болашақ шетел тілі , оның ішінде ағылшын тілі мұғалімі пәнді мектепте оқытуда 

төмендегідей тәсілдерді игеруі тиіс: 

       - аспектті (тіл үш аспектіге бөлінеді: лексика, грамматика, фонетика, олар жеке 

жеке зерделенуі тиіс); 

      - құрылымдық (машықтану жаттығуларын көптеп орындау); 

      - трансформациялық; 

      - аспектті-құрылымдық; 

      - құрылымдық-функционалдылық; 

     - тақырыптық-ситуациялық (лексикалық); 

     - сюжетті-ситуацялық; 

     - сюжеттік 

Бұл тәсілдерді жоғары оқу орындарында болашақ шетел тілі мұғалімі пәнді оқу 

барысында толық меңгеруі тиіс. Алдымен студент өзінің даярлығын қалыптастырады, содан 

кейін әдістемелік модуль бойынша пәнді оқытудың әдістемелік даярлығын меңгереді [3]. 
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Бүкіл адамзатқа ортақ ғалымдардың пікірінше адам баласының білім алатын көзі - 

табиғат. Сол табиғатты бақылау, зерттеу, зерттелгенді саралап жинақтау, жаратылыс 

заңдарын табу, сырлары мен жұмбақтарын шешу арқылы барып ғаламның жаратылысы мен 

жаратушысын танимыз. 

Қазақ халқының табиғат дүниесінен үйренгені өзгелерден көп болмаса, аз емес. 

Халқымыз “Малым - жанымның садағасы, жаным - арымның садағасы” десе, осыншама 

кеңпейіл де мәрт қасиетті сыйлаған Табиғат-ана деп білеміз. Қазақ халқы - ашық аспан, асқар 

тау, дарқан дала аясында ең көбірек тіршілік еткен, көшпенділер өркениетін аяқтаушы еді. 

Басқаны былай қойғанда, ХХІ ғасырға суырып салма айтыс өнерімен келе жатқан елдің 

алғыр ақылы мен тұнық сезімі де бөлек жаратылыстан емес, Табиғаттан үйренгенінің, оған 

жақындығының бір белгісі. 

Ғалымдардың ғалымы Ақжан Машанов өз еңбегінде: “Бүкіл дүние ғаламы басында 

нұр сәуле-жарық сәуленің кеңеюінен жаралған, дүниені құраушы - сәуле шоғырлары, зат 

бөлшектерінің аралары кейде жақындап, кейде алыстап отырған, бірақ 

араларынжалғастырған сәуле көпірі - сад ешқашан жоғалмаған...” - деп жазады [1] Ғалым 

пікірінен біздің түйгеніміз: дүниеде бос орын жоқ, қатынассыз нәрсе жоқ, дүние шекті нәрсе, 

оның әрбір мүшесі өзінің көрікті орынында...деген ұғым. 

Осы ойды ертеректе биолог-ғылым Блок Шайкенов өзінше тұжырымдаған екен:  

“Өсімдіктер мен жануарлардың өздерін қоршаған ортаның жағдайына бейімделуі 

нәтижесінде тірі организмдер мен өлі табиғаттың біртұтас бірлестіктері - биогеоценоз пайда 

болады. Биогеоценозға кіретін компоненттер бірімен-бірі тығыз байланысқан және   бір-

бірімен тәуелді. Мұндай бірлестікте әдетте кездейсоқ құбылыстарға орын жоқ жәнеоған 

кіретін әрбір организмнің қызметі белгіленіп қойылған... Биогеоценоздағы тіршілік 

құбылысы шебер қолмен жасалған мәнерлі механизм сияқты. Тек оның бөлшектері жеке 

түрлерден тұрады да, алып механизмнің қозғалысы миллиондаған жылдар бойы  келісілген 

ереже бойынша реттелген. Олардың бәрі - біртұтас механизмнің бөлінбес бөлшектері...” [2] 

Тәңірі, Күн мен от, аруақ - ата-бабалар, ырым-тыйымдар мен “обал”, “сауап”, “кие”, 

“тұмар” туралы ұғым-танымдарды кеңірек, тереңірек, биігірек толғау арқылы біз 

бабаларымыз жазып қалдыра алмағанмен, айтып қалдырған - Даналық әлемі - Ақ Сенімге 

немесе Табиғат пен Таным тұтастығын түсінуге жолға шығамыз. Табиғат пен Таным 

тұтастығы деп отырғанымыз - Үйлесім. 
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РОБЕРТ БЁРНСТІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖОЛЫ ЖӘНЕ ӘДЕБИ 

ҰСТАНЫМЫ 

 

Шынтемірова Г.М., педагогикалық факультеттің 1 курс магистранты 

Ғылыми жетекшісі - Сагингалиева А.О., магистр, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ.  

 

Шотландияның ұлы  ақыны Роберт Бёрнстың шығармашылығы терең, бай және жан-

жақты. Ақын бар болғаны отыз жеті жыл өмір сүрді, бірақ, әлі күнге дейін оның жазған 

мұраларынан қазіргі зерттеушілер мен оқырмандар жаңа тақырыптар мен тың жанрлар 

табуда. Оларға: саяси лирикадағы «Бостандық ағашы» өлеңі, танымал азаматтық лирикадағы 

«Шынайы  кедейлік» өлеңі, махаббат лирикасындағы «Жатақ жолда», «Махаббат», 

«Кешқұрым қара бидайда» өлеңдері және т.б, табиғат  лирикасындағы  «Дала тышқандары», 

«Тау маргаритасына» өлеңдері және сатираның ерекше түрлері эпиграммалар мен 

эпитафиялары, сонымен қатар ерекше музыкалық «Көңілді кедейлер» пьеса-контатасы 

жатады. Бёрнс туралы сыни әдебиеттер кеңінен таралған [1].  

Бёрнстің алғашқы аудармашысы 1829 жылы «Шотлондиядағы ауылдың сенбі кеші» 

атты кітап шығарған арманшыл ақын, соқыр И.И.Казлов болды. Ол Бёрнстың 

«Қоныстанушының сенбі кеші» атты сентиментальды өлеңін алып, басқада өлеңдерімен 

бірге жинаққа қосты. Аудармашы Бёрнс бойынан орыс мінез-құлқын байқады. Бұл аударма 

әдеби және сыни көзқарасқа ұшырады. Сол жылы Н.А.Полевой «Мәскеулік телеграф» 

журналындағы мақалада Бёрнстың жүректі, әрі Шотландық өлеңдердің ақыны екенін сызып 

көрсетеді. Самуил Яковлевич Маршак алғаш рет Бёрнсқа 1924 жылы назар аударды, ал 1947 

жылы бірінші аудармалар жинағын шығарды. Содан бері, бұл жинақ жаңа өлеңдермен 

толықтырылып, көптеп шыға бастады. Бёрнстың туылғанына 200 жыл болғанда С.Я.Маршак 

оның өлеңдерін жиырма жыл бойы аударып келе жатқанын және де өз еңбегінің 

аяқталмағандығын жазады [2]. С.Я.Маршак өмірден өтердегі, соңғы, аударма басылымы 

Бёрнстың екі жүз он бес өлеңінен тұрды. Ақын, әрі аудармашының таланты Роберт Бёрнстың 

мұражайын толықтырды. Оның өзінің шығармашылық тұлғалық бейнесі аудармаларына 

тікелей әсер етті, сондықтан ол Бёрнстың қатал ұстанымдағы ағылшын  әдебиетінен алшақ, 

еркін, шотланд үндестігімен боялған ақындық тілін анық қалай жеткізу керек екендігін 

тұспалдай білді. С.Я.Маршактың аудармаларының арқасында Бёрнс орыс мәдениетіне етене 

енді. Оның көптеген өлеңдерін совет композиторлары музыкаға енгізді. Д.Д.Шостакович, 

Г.В.Свиридов,Д.Б.Кабалевский Бёрнс өлеңдерінен музыкалық туындылар шығарды. Бұл 

Бёрнсқа совет елінде тағы бір танымалдылық әкелді. Ақынның Ресейде танылғанын Англия 

елі жақсы қабылдады. 1959 жылы Маршак Шотландиядағы Бёрнс ұйымының құрметті 

төрағасы болып таңдалды.  Бёрнс туралы мәліметтер жеткілікті болса да, оның 

шығармашылығынан зерттеуді қажет ететін сұрақтарды табуға болады. Сол сұрақтардың бірі 

– Бёрнстың ақындық тілінің ерекшелігі, яғни оның жиырма жеті жылда алғаш рет өз 

өлеңдерін баспаханаға бергенде, өлең жинағын «Шотланд диалектісімен ерекшеленген 

өлеңдер» - деп атап, өзінің ойын жария етуі. Ол өз өлеңдерінде бастапқыдан осыны жеткізгісі 

келген [3]. 
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СЕКЦИЯ 7. ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ(ТУРИЗМ, КІТАПХАНА ІСІ) 

СЕКЦИЯ 7. ФИНАНСЫ И УСЛУГИ(ТУРИЗМ, БИБЛИОТЕКА) 

  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЕҢБЕК НАРЫҒЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ 

 

Абзалова А., педагогикалық факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі- Айтмуканова Г.М., экономика магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Халықты еңбекпен қамту Қазақстан Республикасының  еңбек нарығындағы бүгінгі 

күнгі ең маңызды мәселе болып отыр. Оның басты мақсаты халықты жұмыспен қамту және 

жұмыссыздықты жою.  Осы мәселелерді шешу үшін ең алдымен еңбек нарығын жүйелі 

түрде талдап, сонан соң ондағы болып жатқан өзгерістерді бағалап әрбір аймақтың өзіндік 

ерекшеліктерін ескере отырып, еңбек нарығы, жұмыс күші нарығы, еңбек ресурстар нарығы 

басқару жүйесін жетілдіру қажет.  

Осыған байланысты еңбекке жарамды жастағы халықты жұмыспен қамту және оны 

экономика салаларында пайдалану бүгінгі күннің өзекті мәселелері. Еңбекпен қамтудың 

негізгісі еңбек ресурстарының өсуіне байланысты экономикалық белсенді халық санының да 

өскендігін байқауға болады. Жұмыс істейтіндердің көбі халыққа білім беру саласы, 

денсаулық сақтау, дене шынықтыру, әлеуметтік қамтамасыздандыру салаларында жұмыс 

істейтіндер, коммуналдық шаруашылығы, тұрғын-үй және халыққа тұрмыстық қызмет 

көрсету салалары кейінгі орында. Бұл аталған салалардың барлығы өсу тенденциясына ие 

болып отыр. Осы аталған мәселелерді шешу еңбек нарығының негізгі элементтерінің бірі 

болып табылатын халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметіне тікелей 

байланысты.  

Ресми түрде тіркелмеген жұмыссыздардың саны мен өздігінше жұмыспен 

қамтылғандардың саны «көлеңкелі» экономика мен жеке шаруашылықтарда басым болып 

отыр. Оларды есепке алудың дұрыс жолға қойылмағандығынан жұмыспен қамтылғандар 

туралы мәліметтер дәл болмайды. Ресми түрде еңбек табысы жоқ жұмысшылардың басым 

көпшілігінің “көлеңкелі” табысы немесе жасырын жұмыс орындары бар.   Халықты 

жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі осы күндері ең өткір проблемаға айналып отыр. 2016 

жылғы 4 -тоқсанда 15 және одан жоғары жастағы жұмыс күшінің (экономикалық тұрғыдан 

белсенді халықтың) саны 9,0 млн. адамды құрады. Республика экономикасында 8,5 млн. адам 

жұмыспен қамтылды немесе 15 және одан жоғары жастағы халықтың 66,6%. Жалдамалы 

қызметкерлер саны 6,4 млн. адамды құрады және 2015 жылғы IV тоқсанмен салыстырғанда 

олардың саны 136,4 мың адамға (2,2%-ға) артты. Жалданып жұмыс істейтіндердің негізгі 

үлесі қәсіпорындарда жұмыспен қамтылды – 90,2% (5,7 млн.адам). Өз бетінше жұмыспен 

қамтылғандар саны 2,2 млн. адамды құрады. Өз бетінше жұмыспен қамтылғандардың негізгі 

бөлігі өз қызметін ауыл шаруашылығында (41,4%), сондай-ақ сауда саласында (29,0%), көлік 

қызметін көрсетуде (10,6%) және құрылыста (8,1%) жүзеге асырды. Жоғары және орта 

кәсіптік (арнаулы) білімі барлар 6,1 млн. адам, бұл жұмыспен қамтылған халықтың 72,0% 

құрайды. Ерлермен салыстырғандағы жоғары және орта кәсіптік білімі бар жұмыспен 

қамтылған әйелдердің үлесі жоғары.  

2016 жылғы 4- тоқсанда жұмыссыздар саны (табысты жұмысы болмаған, оны үздіксіз 

іздеген және оған кірісуге дайын болған 15 және одан жоғары жастағы адамдар) 441,3 мың 

адамды құрады. Жұмыссыздық деңгейі 4,9% (2015 жылғы IV тоқсанда – 4,9%) құрады. 2016 

жылғы 4- тоқсанда ерлердің жұмыссыздар санындағы үлесі 46,8% (206,7 мың адамды), 

әйелдердің үлесі – 53,2% (234,5 мың адамды) құрады. 2016 жылғы - тоқсанда 

жұмыссыздардың жалпы санындағы 15-24 жастағы жастардың үлесі 9,8% немесе 43,2 мың 

адамды, 15-28 жастағы жастардың үлесі 20,8% немесе 91,6 мың адамды құрады. 15-24 

жастағы жастар жұмыссыздығының деңгейі 3,9%, 15-28 жастағылардікі – 4,2% болды. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Абат А.С. магистрант 2 курса педагогического факультета 

Научный руководитель –Ким А.А., кандидат экономических наук 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Актюбинская область является индустриально-развитым регионом Казахстана. 

Основное направление экономики региона – промышленное и сельскохозяйственное 

производство. По состоянию на 1 января 2017 года количество действующих субъектов МСП 

по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилось на 1,5%. В общем 

количестве субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 74,5%, 

юридических лиц малого предпринимательства – 16,3%, крестьянских или фермерских 

хозяйств – 9%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2%. Наибольшее 

количество действующих ИП сосредоточено в г.Актобе (69%) от общего количества, 

Мугалжарском (5,7%), Хромтауском (4,8%), Шалкарском (3,7%) районах. Значительное 

количество действующих крестьянских или фермерских хозяйств зафиксировано в 

Алгинском (11%), Шалкарском (10,7%), Мартукском (9,9%) районах. [1]. На 1 января 2017 

года списочная численность работников малых предприятий составила 47 тыс. человек, 

среднемесячная заработная плата одного работника – 91661 тенге. За ІV квартал 2016 года 

доход от реализации продукции и оказания услуг составил  332,6 млрд. тенге, объем 

произведенной продукции и оказанных услуг – 141,7 млрд. тенге. Объем расходов малых 

предприятий составил 122,5 млрд. тенге, из них 34,4% - материальные затраты, доля 

расходов на оплату труда и амортизацию, соответственно, 9,7%  и 3,9%. Сальдированный 

финансовый результат до налогообложения определился как прибыль в сумме 29 млрд. 

тенге. На 1 января 2017 года запасы малых предприятий на конец периода в стоимостном 

выражении составили 113,2 млрд. тенге, в том числе доля сырья и материалов – 29,7%, 

готовой продукции –7,8%, товаров – 54,8%, незавершенного производства – 4,3%, 

имущество, предназначенное для перепродажи – 0,4%, прочих запасов – 2,9% [2]. 

В 2016 г. в рамках всех программ поддержки предпринимательства поддержку 

получили 2390 предпринимателей на 39,1 млрд.тг., что больше на 9,3 млрд.тг. и 1118 

предпринимателей, чем в 2015 г. По итогам реализации всех программ поддержки в 2016 г. 

было создано 7 тыс. новых рабочих мест (2015 г. – 5,4 тыс.). В рамках «ДКБ-2020» 

поддержку получили 316 предпринимателей на 17,1 млрд.тг., что на 80 проектов и 7 млрд.тг. 

больше чем в 2015 г.  Доля МСБ в экономике области составляет 22,1% (РК – 24,9%). В 2016 

г. в Актюбинской области в пилотном режиме был реализован проект «Занятость на селе». В 

рамках проекта сельчане смогли получить микрокредиты до 6 млн.тг. сроком на 3-5 лет. По 

области всего было прокредитовано 1359 проектов на 4,2 млрд.тг. Было создано около 2000 

рабочих мест. С 14 сентября 2016 г. в области в пилотном режиме стартовала программа 

«Бастау». В рамках программы сельским жителям (60 чел.) с. Шубаркудук Темирского 

района предоставлялись месячные курсы по основам открытия бизнеса. По итогам 2016 

г. одобрено 8 бизнес-проектов на 78,1 млн.тг., которые в 2017 г. будут прокредитованы без 

процентной ставки. В 2017 г. данный проект будет реализован в 7 районах области 

(Мугалжарский, Алгинский, Байганинский, Иргизский, Уилский, Темирский, Шалкарский).  

Реализация проектов позволила сократить уровень безработицы в сельской местности и дала 

ощутимый толчок предпринимательству. 

Литература: 

1. Статистический сборник. Социально-экономическое развитие Актюбинской области за 

2016 год Актобе, 2017 г. 

2. Структурная статистика. Деятельность малых предприяий в Актюбинской области. 4 

квартал 2016 года. Актобе, 2017 г. 
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РИСК КАК ОБЪЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Амамбаева А.И., студентка 2 курса института экономика и права 

Научный руководитель - Курманалина А.А., кандидат экономических наук  

 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова,  

г. Уральск 

 

Проблема риска и дохода является одной из ключевых концепций в финансовой и 

производственной деятельности субъектов рыночных отношений. Сущность риска состоит в 

возможности отклонения полученного результата от запланированного. В банковской 

деятельности риск присутствует при выполнении различных операций: это и риск возврата 

кредита и процентов за него, и риск своевременного получения средств поставщиком, риск 

получения прибыли, риск ликвидности и др.  Риск это сложное явление, имеющее множество 

несовпадающих, а иногда противоположных реальных основ. Можно выделить основные 

моменты, которые являются характерными для ситуации риска: наличие неопределённости; 

наличие альтернативных решений; вероятность возникновения убытков; вероятность 

получения дополнительной прибыли.  

В общем случае к рискам по произвольным банковским операциям относят 

следующие: кредитный риск, риск ликвидности банка, процентный риск, риск, связанный с 

неспособностью банка возмещать административно-хозяйственные расходы, валютный риск 

и риск неплатежеспособности банка. Кредитный риск - это риск возникновения у банка 

убытков вследствие несоблюдения заемщиками первоначальных условий договоров по 

исполнению ими принятых на себя денежных обязательств. Исходя из этого, кредитный риск 

– это максимально ожидаемый убыток, который может произойти с заданной вероятностью в 

течение определённого периода времени в результате уменьшения стоимости кредитного 

портфеля, в связи с частичной или полной неплатёжеспособностью заёмщиков к моменту 

погашения кредита. Основными областями банковской деятельности, генерирующими 

кредитные риски, являются: кредитование клиентов; инвестиции в ценные бумаги; 

межбанковское размещение; деятельность дочерних компаний; взаимоотношения с 

дебиторами.  

Кредитный риск лежит в основе взаимоотношений между банком и клиентом по 

договору займа (гарантии, аккредитива и др.) и зависит как от клиента, так и от банка. В 

зависимости от источников проявления факторы, влияющие на кредитный риск, могут быть 

внутренними и внешними. Факторы, носящие внутренний характер, зависят от внутренней 

среды банка. К внутренним факторам, оказывающим влияние на риск, относятся: стратегия 

банка; организация кредитного процесса; процедуры и методология; продукты и технологии; 

персонал. Факторы, носящие внешний характер, зависят от внешней среды. К основным 

внешним факторам, оказывающим влияние на кредитный риск, относятся: риск контрагента, 

рыночные, отраслевые, региональные, экономические, политические, природные риски. 

Однако кредитный риск зависит не только от внешних факторов, но и от качества 

кредитной работы в банке, квалификации сотрудников кредитного подразделения. В свою 

очередь, качество кредитной работы влияет на финансовые показатели банка как 

посредством начисленного и полученного процентного дохода, так и через механизм 

формирования резервов на возможные потери по ссудам.  

Природа банковской деятельности такова, что наличие четко определенных планов 

взаимодействия различных уровней руководства, строгое разграничение полномочий и 

обязанностей является необходимым условием успешного функционирования коммерческих 

банков. Изучение и анализ организационной банковской структуры позволяет выявить 

конструктивные недостатки в работе и оценить его эффективность с точки зрения контроля 

руководства за состоянием дел в коммерческом банке.  



190 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В РК 

 

Ахметова А.Е., магистрант 1 курса педагогического факультета   

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г.Уральск 

 

Государственная политика независимого Казахстана в области образования 

осуществляется в направлении реформирования законодательной базы, системы управления 

и финансирования. Целью модернизации системы образования Казахстана является 

обеспечение качественного ее преобразования в условиях рыночной экономики с учетом 

современных требований к образованию. Государство обеспечивает выделение ежегодных 

бюджетных ассигнований на образование с учетом его приоритетности. Правительство 

Республики Казахстан утверждает гарантированный государственный норматив сети 

организаций образования в зависимости от плотности населения и отдаленности населенных 

пунктов [1]. 

Финансирование государственных организаций образования осуществляется за счет 

республиканского и местных бюджетов на основе утверждаемых Правительством 

Республики Казахстан нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного 

обучающегося, воспитанника по каждому типу и виду организаций образования. На 1 

рисунке показаны расходы Местного и Републиканского бюджетов на образование 

(млрд.тенге). 

 

 
 

Рисунок 1. Расходы Местного и Републиканского бюджетов на образование 

(млрд.тенге) 

Сфера образования на 80% финансируется средствами местных бюджетов, и только 

высшее образование и программы республиканского уровня финансируются за счет средств 

республиканского бюджета. Средства Нац.фонда идут на строительство и реконструкцию 

объектов образования. За 2016 год расходы местного бюджета на образование выросли на 

22% (до 1,3 трлн тенге), республиканского бюджета — на 24% (до 357 млрд тенге) [2]. 

За 2016 год расходы государственного бюджета на образование составили 1,6 трлн 

тенге, увеличившись на 22% по сравнению с 2015. Напомним, что за последние три года 

среднегодовое увеличение составляло лишь 4%. Резкий рост обусловлен стартом работы 

государственной программы развития образования и науки, рассчитанной на 2016-2019 годы. 

Список использованной литературы 
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІҢ 

ДАМУЫ 

 

Әнуаров З.С., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті  

Ғылыми жетекшісі - Габдрахманов Е.Г., экономика ғылымының кандидаты, 

профессор. Нурманова А.К., экономика ғылымының магистрі, аға оқытушы 

  

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту ол – кез келген ел экономикасының негізі. 

Дамыған елдердің тәжірибелері көрсетіп отырғандай, шағын және орта бизнесті 

қалыптастыру мен дамыту экономиканы нығайту үшін қолайлы алғышарттар жасайды. Атап 

айтқанда, салалық және өңірлік монополизм жойылады, рынокта тауарлар мен қызметтер 

көбейеді, жаңа жұмыс орындары ашылады, ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктері 

өмірге енгізіледі, қоғам тұрақтылығының кепілі болып табылатын орта тап қалыптасады. 

Нәтижесінде шағын және орта кәсіпкерлік жүздеген мың адамдар үшін тартымды сипатқа ие 

болып, нарық экономикасының қажетті элементіне айналады [1]. 

Осылайша, мемлекет бүгінгі күні кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің нарық 

экономикасының толыққанды қатысушысы ретінде өз қызметтерін жүзеге асыруларына 

қажетті жағдайды қамтамасыз етіп отыр. Шағын және орта кәсіпорындармен жұмыс істетуді 

көздейтін жалпыұлттық институттар құрылуда. Шағын және орта бизнеске атаулы қолдау 

көрсетуді жүзеге асыратын арнаулы «Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту қоры» 

құрылып, табысты жұмыс жүргізуде.  

Кәсіпкерлікке қолдау көрсету үшін бес мемлекеттік бағдарлама қабылданып, жүзеге 

асырылуда. Кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасауға және бизнестің билікпен 

арадағы іс-қимылдарының жаңа моделін құруға бағытталған "Жеке кәсіпкерлік туралы” 

Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. Кәсіпкерлердің белсенділігін 

ынталандыруды көздейтін айтарлықтай салықтық жеңілдіктер заңдық деңгейде 

қарастырылды [2].  

Батыс Қазақстан облысы экономикасының түрақталуы кәсіпкерлік қүрылымдарды 

қалыптастырып дамыту аз уақыт ішінде өзінің нәтижелерін беретіні, нарықтық жағдайға сай 

қүрылған шағын қүрылымдар өндірістік тиімділікті арттыру барысында қүлдырап кеткен 

кәсіпорынның экономикасын жақсаруына, әрбір саладағы кәсіпкерлік жүйесіндегі шағын 

және орта бизнестік субъектілердің үлғая бастағаны мысал бола алады. Сонымен бірге 

ұлттық экономиканы одан әрі дамытуға да аса басты ықпал етеді. 

Шағын бизнесті дамыту үшін мынадай шараларды жүргізу керек: 

 салық салу базасын кеңейту;  

 салықтың түрлерін анықтауға қатысты салық заңдарына өзгерістер енгізу;  

 қаржы операцияларын жүргізуге мүрындық болатын салық ставкаларын азайту 
және соған сәйкес тиісті салықты төлеуді жетілдіру;  

 несие беру мерзімдерін ұзарту және аймақтық мәні зор шағын өндірістік 
кәсіпорындар үшін пайыздық ставкаларды төмендету арқылы отандық өндірістерді 

ынталандыру және сапасы төмен арзан қолды тауарларды тасып әкелуге тосқауыл қою;  

 шағын бизнесті несиелендіру механизмдерін жетілдіру үшін лизингтік 

несиелерді, венчурлық қаржыландыру, факторинг, сонымен бірге, кепілдік қорларды қүру 

және өзара несиелендіруді қалыптастыру жолдарын ұсынамыз.  

 

Пайдаланылған әдебиетер: 

1. Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің ресми, www.bko.gov.kz 

2. Қазақстан Республикасының Статистикалық Агенттігі   www.stat.gov.kz 

 

 

http://www.stat.gov.kz/


192 

ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ ҚАЙДА ЖҰМСАЛЫП ЖАТЫР?! 

 

Баксикова А.Е., педагогикалық факультетінің 3-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Салимбаева Ш.Д., экономика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Тәуелсіз Қазақстанның өткен жылдарындағы үздіксіз реформаларының бірі зейнетақы 

жүйесіне қатысты. Соның ішінде жұртшылық арасында «зейнатақы жарнасы қайда кетіп 

жатыр?» деген сұрақ та жиі қойылады.  

Бұған дейін жеке зейнетақы қорларына құйылып келген қаражат, 2013 жылғы 

реформалар аясында бір орталыққа шоғырланып, мемлекеттік «Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» құрылған еді. Ендігі күні сол мемлекет басқаруына өткен қаражаттың 

ақыры қалай болатынына халық әлі де алаңдайды. Біреулер Қордың қазіргі қожайыны 

Ұлттық банктің қызметін сынаса, енді біреулер қаражатты жұмсаудың ашықтығын талап 

етіп жатыр. 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» аталатын мемлекеттік ұйымның бірден бір 

акционері ел Үкіметі болса, халықтың зейнетақылық активіне инвестициялық сенімгерлік 

басқаруды Ұлттық банк жүзеге асыра бастады. Сол Ұлттық банктің мәліметіне қарағанда, 

2017 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының» 

жүйесіндегі жалпы сомасы 6 трлн 75 млрд.теңгеге жеткен.  

Әлбетте, бұл аса қомақты сома. Ал ондай қаражаттың ертеңгі зейнеткерлер үшін 

берекетін кетірмей, тиімді пайдаланудың жолдары қайсы? Жекеменшік қорлардан алынған 

қаражаттар мемлекетке өткеннен кейін табыстылығы арта ма? Міне, зейнетке алаңдайтын 

жұртшылықтың білгісі келетіні де осы. 

БЖЗҚ-дағы жинақтың 15 миллиард теңгесі «ЭКСПО-2017» жұмсалмақ. Арнайы өткен 

брифингте «Қазақстанның даму банкі» АҚ-ның басқарма төрағасы Болат Жәмішев БЖЗҚ-

нан алынған 15 миллиард теңгенің «Mega Silk Way» ойын-сауық кешеніне бөлінетінін 

растады. Оның айтуынша, Банк Зейнетақы қорынан 15 пайызбен қарыз алып, «Бәйтерек 

Девелопмент» компаниясына, яғни аталған жоба құрылысына 16,5 пайызбен 15 жылға беріп 

отыр. «Ол сауда кешені болғандықтан, құйылған қаржыны қысқа мерзімде қайтарады. Ал 

пайда зейнетақы қорына оралады» деп сендіреді Болат Жәмішев. 

Үдемелі индустриалық-инновациялық даму бағдарламасының жобаларына 

«Қазақстан даму банкі» 225 млрд теңге қарастырған. Жалпы, Қазақстан Даму банкі 2016 

жылы зейнетақы қорынан 65 миллиард теңге қарыз алды. 

 Б.Жәмішевтің ойынша, БЖЗҚ қаражаттары бір орында сақталып қана қоймай, сенімді 

көздер арқылы инвестицияланып отыруы шарт. Бұл оның құнсызданып кетуінен сақтайды. 

Нұрсұлтан Назарбаев зейнетақы қорындағы ақшаны жұмсауға рұқсат етті. 1 триллион 

450 миллиард теңге үй салу мен маңызды мемлекеттік шаруаларға бөлінетін болды. 

Қазiргi уақытта, Ұлттық банктiң Бiрыңғай жинақтау зейнетақы қорын басқару 

бойынша барлық операциялары ашық және қолжетiмдi. Зейнетақы қоры өз инвестициялық 

декларациясын тұрақты түрде жариялайды, осылайша қор инвестициялайтын бар қаражатты 

әркiм көру мүмкiндiгiне ие. 

Бүгінгі таңда ставкалар нарықтық көрсеткiшке жақын, тiптi кейде жоғары. Тиiсiнше 

бұл Бiрыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жоғары табыстылығын қамтамасыз етедi. 

2017 жылдың бiрiншi жартыжылдығында қордың табысы инфляция деңгейiн айтарлықтай 

басып озды. Ақшаны қайтару мәселесiне келсек, қазiрi уақытта барлық инвестиция сенiмдi. 

Бүгiнде зейнетақы активтерiн басқару саясаты тиiмдi деп есептеймiн. 
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В последнее время вследствие распространения информационных сетей, активно 

меняются средства маркетинговых коммуникаций, становясь более эффективными и 

инновационными. Вирусный маркетинг, что, по сути, означает распространение рекламного 

сообщения в интернете путем его передачи через самих потребителей.  

На сегодняшний день, из 18 с лишним миллионов казахстанцев 10 миллионов – это 

активные пользователи интеренета. Целевая аудитория посланий в интернете растет, и 

эффективность подобных рекламных кампаний увеличивается. Несомненным 

преимуществом «заражения» в сети является тот факт, что географических ограничений нет, 

и ареал распространения вируса может легко выходить за пределы страны. То есть крупные 

игроки на Казахстанском рынке, создавая уникальный контент, могут завоевать 

русскоязычную интернет – аудиторию, т. е. страны СНГ, что по минимальным расчетам 

составляет около 150 миллионов человек. По статистике, на данный момент лишь 3 % от 

всего рынка рекламы в Казахстане занимает вирусный маркетинг, а следовательно, у него 

есть еще большие перспективы для развития [1]. 

На сегодня доля вирусного маркетинга в мире составляет порядка 17%, а 

казахстанская вирусная активность занимает в среднем 3% от доли рекламного рынка. 

«Казнет» не развивается такими темпами, как растут показатели, к примеру, европейского 

интернет-пространства. А провокационные наружные кейсы вызывают у народа зачастую 

негативные отклики. Проблема роста также заключается не в нехватке, а, того хуже, 

отсутствии знаний и опыта в создании вирусных кейсов. Нечастое использование вирусного 

маркетинга в Казахстане связано с менталитетом: наше общество довольно консервативно. 

Примеры действительно вирусных кампаний в Казахстане есть. И зачастую они связаны 

с социальной рекламой.  Например, социальный ролик «Almaty under attack».  В нем 

показывается сначала праздная, беззаботная молодежь, отдыхающая в ночном клубе, а затем 

внезапно Алматы атакуют. Цель ролика — показать, что не стоит жить только сегодняшним 

днем и нужно осуществлять свой вклад в развитие страны. Ролик набрал несколько десятков 

тысяч просмотров и, по неофициальным данным, был почти везде удален по требованию 

правоохранительных органов. Однако, команда, которая его сделала, неплохо раскрутилась.  

Что касается применения вирусного маркетинга в коммерческих целях, то можно 

привести случай с компанией «Логиком». Когда после девальвации население бросилось 

скупать все, что можно, по старым ценам, а торговые предприятия закрылись для смены 

ценников, эта компания не растерялась и поставила у себя на сайте заставку с надписью: 

«Мы сами в шоке». Вирусный эффект был достигнут в полной мере и помог в формировании 

лояльности потребителей к компании и продвижении ее бренда [2].  

Примером успешной вирусной кампании так же может выступать видео от АО 

«Kaspibank». Для своей вирусной видео кампании банк пригласили, как все уже 

припоминают, актера Антонио Бандероса, а также использовали знаменитую фразу «Каспий 

банк, что еще мы можем сделать для вас?!». Вирусный эффект был вполне достигнут. Даже 

сейчас в повседневной речи, общаясь с друзьями, иногда бывает, подшучиваем, используя 

битую фразу банка «что еще мы можем сделать для вас», хоть и не имеем отношения к 

какому - либо банку, а уж к «каспийскому» тем более.  

 

Литература: 

1. [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org   

2. Вирусный маркетинг в Казахстане [Электронный ресурс] http://repository.almau.edu.kz 
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Начало XXI в. характеризуется радикальными изменениями во многих сферах 

экономики, прежде всего интенсивным развитием информационных технологий, 

глобализацией мировых хозяйственных связей, усилением конкуренции на рынках 

поставщиков товаров и услуг, в том числе финансовых.  

В глобальной информационной экономике за клиентов в финансовой сфере активно 

борются не только банки, но и небанковские структуры. Теперь при выборе поставщика 

финансовых услуг для клиента важно, каким способом, в какое время и где он может 

воспользоваться предоставляемыми услугами. Сегодня требованием клиентов является 

получение финансовых услуг по формуле 24*7*365, т.е. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 

дней в году.  

При современном уровне развития науки и техники, информатизации рaзличных 

областей жизни в современном обществе, появилось множество новых технических 

возможностей проведения денежных расчетов и взаимозачетов без использования денег. 

Мировой oпыт ведущих зарубежных банков показывает, что применение электронных услуг 

обеспечивает экономический рост.  

Значимые тренды рынка платежных услуг в Казахстане можно в первую очередь 

отметить  - это рост числа банков, предоставляющих современные электронные платежные 

услуги. На 2016 год  услуги онлайн банкинга оказывают около 60% казахстанских банков. 

Популярность данного сервиса растет. Среднегодовой темп роста оборота онлайн банкинга 

составляет более чем 50%.  

Практически все крупные банки, платежные сервисы имеют свои мобильные 

приложения, посредством которых клиенты получают быстрый и удобный доступ к 

отдельным финансовым сервисам. Почти 75% казахстанских банков представлены на рынке 

платежных карточек и имеют собственную сеть автоматизированных устройств 

самообслуживания, в том числе для приема наличных платежей. Так же, наблюдается 

непрерывный рост безналичных платежей. За 10 месяцев 2016 году с использованием 

платежных карточек казахстанских эмитентов совершено свыше 95 млн. безналичных 

платежей на сумму почти 1,3 трлн. тенге.  

В условиях глобализации, те  банки которые способны достаточно быстро и осваивать 

нoвые информационные, научные и другие технологии смогут достойно кoнкурировать на 

мировом рынке. 

Как говорилась в послание главы гoсударства Нурсултана Назарбаева третья 

модернизация Казахстана - эта глoбальная конкурентоспособность. И первое что он отметил 

– это ускоренная технологическая модернизация экономики. Здесь необходимо развивать 

онлайн – торгoвлю мобильный банкинг цифровые сервисы. На сегодняшний день мы уже 

реализуемся в этoм контенте. Можно  сказать наша поколение делает уверенный шаг в 

цифровoй Казахстан.  

Обеспечение устойчивого экономического рaзвития казахстанских коммерческих 

банков требует поиска новых путей и подходов совершенствовaния их деятельности. 

Мировой опыт ведущих зарубежных банков показывает, что применение новых научных 

достижений, технологического прогресса – ноу-хау.  

На основе анализа стоит отметить динамичное развитие электронных банковских 

услуг, что необходимо для создание конкуренции зарубежным банкам. 
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Дағдарыс немесе кризис – белгілі бір құбылыстың нашарлауына, төмендеуіне немесе 

жойылуына әкеліп соқтыратын экономикалық құбылыс. Дағдарыс кез-келген мемлекетте 

болады және ол әр мемлекетке әр түрлі әсер етеді.  

Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынға қоршаған орта тарапынан көптеген 

дағдарыс әсер етуі мүмкін. Дағдарыс бәсекелестік күрестің шиеленісуі, техникалық және 

бағдарламалық құралдарды заңсыз пайдаланумен, елдегі саяси және экономикалық 

тұрақтылықтың болмауымен байланысты болып табылады. Сондықтан әр кәсіпорын 

басшысы, яғни менеджері кәсіпорынды басқарудан басқа, дағдарысқа қарсы басқаруды 

қамтамасыз етуі тиіс. Кәсіпорындар дағдарыстан шығу үшін әр түрлі саясаттар жүргізеді. Ол 

үшін әрбір кәсіпорын ең алдымен, өзінің қаржылық-экономикалық жағдайын дұрыс білуі 

қажет. Кәсіпорынға дағдарыс кезінде төнетін қатерлердің 2 түрі бар: ● Субъективті қатерлер 

- кәсіпорынның немесе оның басшылығының тиімсіз қызметімен байланысты қатерлер. 

Мысалы,  төмен бәсеке қабілеттілік  әсерінен өнімнің нарықта өтпеуі, қаржылық 

тұрақсыздық жағдайы және т.б. ● Объективті қатерлер - кәсіпорынға тәуелсіз жағдайлардан 

болатын қатерлер. Мысалы, инфляция деңгейі, табиғат апаттары және т.б. 

Кәсіпорынның дағдарысқа қарсы басқару саясатының негізгі элементтері: 

 Технико-технологиялық элемент. Экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруды 

қамтамасыз етуде менеджерлердің кәсіпорындағы технология, құрал-жабдықтар 

әлемдік стандарттарға сай келетінін, балама өнімдерді шығаратын кәсіпорындарда 

қандай технология пайдаланатынын, қолданыстағы технологияны ішкі резервтердің 

көмегімен жақсарту мүмкіндігін талдау және жаңа ғылыми ізденістерді байқауы 

керек.  

 Интеллектуалдық және кадрлық элемент. Қазіргі экономикалық жағдайларда 

экономикалық дағдарысқа қарсы басқару деңгейі көп жағдайда мамандардың 

біліктілігімен анықталады. Сондықтан кәсіпорында жұмыскерлерді іріктеу, оқыту 

және ынталандыру жүйесі ұйымдастырылған деңгейде болуы керек.  

 Қаржылық элемент. Бұл элемент кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы меншікті 

қаржы ресурстарымен қамтамасыз етілуімен тығыз байланысты болғандықтан 

маңызды болып саналады. Шаруашылық субъектісінің қаржылық тұрақтылығының 

жойылу себептері өндіріс көлемінің төмендеуімен, өнімнің өзіндік құнының жоғары 

болуымен, активтерді тиімсіз жоспарлау және басқарумен байланысты болады.Сол 

себепті, өнімді жетілдіру, өзіндік құнды төмендету, аз шығындармен өндіріс 

тиімділігіне қол жеткізу, рентабельділіктің жеткілікті деңгейін қамтамасыз ету қажет. 

 Саяси — құқықтық элемент. Бұл элементті келесі түрде жүргізуге болады:  

кері әсерлерді анықтау; қорғаудың қазіргі деңгейін талдау; осы деңгейді жетілдіру 

бойынша шараларды жоспарлау. 

 Ақпараттық элемент. Кез-келген ұйым немесе кәсіпорынның құрамында 

ақпараттарды жинап, сақтап, өңдейтін белгілі бір бөлімше болуы керек. Осы 

бөлімшенің мақсаты - кәсіпорынға келетін барлық ақпараттарды талдап, әрі қарай 

дамуы үшін оны дұрыс қолдана білу.  

 Экологиялық элемент. Кәсіпорын экологиялық мөлшерлерді бұзудан болатын 

айыппұлдар секілді шығындарды төлегісі келмесе, халықаралық және ұлттық 

экологиялық мөлшерлерді сақтауы керек.  

Қорыта келе, дағдарысқа қарсы келесі шараларды кәсіпорын басшылары тиімді орындауы 

қажет. 
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Основными учреждениями, предоставляющими кредит, являются банки. Банки — 

финансовые институты, которые аккумулируют и хранят денежные средства, предоставляют 

кредиты, осуществляют денежные переводы, а также другие операции на финансовых 

рынках. Национальный Банк является органом регулирования, сочетающим черты банка и 

государственного ведомства. Одной из важных проблем совершенствования деятельности 

Национального Банка РК, в том числе и в вопросах подотчетности, является разработка 

эффективного механизма нормотворчества. Субъектом нормотворческой деятельности 

банковского законодательства наряду с Парламентом и Президентом, также и Национальный 

Банк – в части подзаконных нормативных правовых актов. 

Также требуется кодификация банковского законодательства и необходимость 

принятия Банковского кодекса. Позиция обосновывается тем, что законодательных актов, 

регулирующих банковскую деятельность, относительно немного – порядка двух десятков, в 

то время, как подзаконных нормативных правовых актов в банковской сфере – свыше сотни. 

Помимо этого, появление в банковском законодательстве и банковской практике новых 

институтов, правовых механизмов и категорий обусловливает необходимость их 

упорядочения и определения места в цельной системе банковского законодательства. 

Государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам Национального Банка 

своим имуществом в лице республиканской казны. Доходы, полученные в результате 

деятельности Национального Банка РК, необходимо распределять в соответствии с 

организационно-правовым статусом государственного учреждения, т.е. по смете, 

утверждаемой уполномоченным органом, каковым по действующему законодательству 

является Президент РК. 

Одной из специфичных черт правового положения Национального Банка РК является 

то, что он является агентом Правительства, и в то же время формально независим от него. 

Поэтому в целях подтверждения и дополнительного аргументирования вывода о роли и 

месте Национального Банка в государственной системе, автор анализирует действующее 

законодательство по вопросам взаимодействия его с другими органами государственной 

власти. Именно последний момент представляет наибольший интерес для применения его 

элементов и принципов в казахстанской банковской системе государственного 

регулирования финансовых отношений. Поскольку именно данной формы контроля за 

нормотворческой деятельностью Национального Банка и не хватает в Республике Казахстан. 

В Казахстане Национальный Банк занимает позицию скорее как «государства в 

государстве», не подверженный серьезному контролю и оценке его деятельности. Банковская 

(в том числе валютная), денежно-кредитная системы любой страны являются важными 

элементами жизнеспособности государства, которые оказывают существенное влияние на 

экономические, политические и иные процессы, происходящие в обществе. Поэтому 

совершенствование деятельности Национального Банка как «банка банков» государства 

является одной из основ, на которых движется экономическая безопасность Республики 

Казахстан. Роль Национального Банка в переходной экономике остается значительной и 

неизменной. Как эмиссионный центр он выполняет работу, которую не делает ни один 

экономический субъект. Его назначение следует воспринимать как данность. Его роль нельзя 

ни преуменьшить, ни преувеличить. 
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Система жилищных строительных сбережений является системой кредитования 

мероприятий по улучшению жилищных условий населения в нашей стране. Казахстан – 

первая страна на территории СНГ, где начата реализация принципов и условий данной 

системы. Суть системы жилищных строительных сбережений заключается в 

предварительном накоплении вкладчиками половины необходимой суммы на 

сберегательных счетах и получении в последующем недостающей половины в виде 

жилищного займа по низким процентным ставкам. 

На сегодняшний день среди всех банков второго уровня АО «Жилстройсбербанк 

Казахстана» занимает 3 место по размеру собственного капитала, 14 место по размеру 

активов, 5 место по размеру долгосрочных вкладов в национальной валюте, доля Банка в 

общем объеме кредитования на строительство и приобретение жилья составила 9,9%. За 

годы становления укрепилась и филиальная сеть банка, которая в настоящее время 

представлена во всех областных центрах. Агентами АО «Жилстройсберанка» являются АО 

«Казпочта» и АО «Народный Банк Казахстана», которые оказывают услуги по заключению 

договоров от лица АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в областных и районных населенных 

пунктах. На сегодняшний день в рамках системы жилищных строительных сбережений 

заключено 290 тысяч договоров на сумму более 540 млрд. тенге. При этом, в прошлом году 

было заключено более 69 тысяч новых договоров, на сумму около 160 млрд. тенге, что на 

32% выше аналогичного показателя за предыдущий год. Для клиентов, желающих решить 

свои жилищные вопросы незамедлительно (до получения жилищного займа), банком 

предоставляются промежуточные и предварительные жилищные займы. Так, 

промежуточных жилищных займов банком было выдано на сумму около 23 млрд. тенге и 

предварительных жилищных займов на сумму чуть более 69 млрд. тенге (включая займы на 

выкуп жилья, построенного в рамках Государственных программ).  

Сбережения вкладчиков ежегодно поощряются премией государства, зачисляемой на 

сберегательные счета наших клиентов из средств республиканского бюджета. Размер премии 

государства составляет 20% от накопленной суммы сбережений, максимальный размер 

сбережений, ежегодно поощряемый премией государством, составляет 200 месячных 

расчетных показателей. Кроме того, заемщики банка имеют налоговые льготы: суммы, 

направленные на погашение вознаграждения по займам системы жилстройсбережений, 

подлежат вычету при определении налогооблагаемого дохода заемщика 

Программа жилищного строительства предусматривает реализацию двух 

направлений. Это - строительство жилья для участников системы жилищных строительных 

сбережений. Второе направление - фондирование банков второго уровня для 

финансирования строительства жилья частными застройщиками. Банком планируется 

достижение следующих основных стратегических показателей: повышение доли участников 

системы жилстройсбережений до 3,4% от экономически активного населения страны и 

увеличение доли на рынке и кредитования на строительство и приобретение жилья до 10,4 

%. 

Таким образом, банк содействует развитию жилищного строительства. улучшению 

жилищных условий граждан и способствует обеспечению широких слоев населения 

доступным жильем. 
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Современное здравоохранение можно рассматривать как социальный институт, 

прошедший путь длительного саморазвития, представляющий широкую систему частных и 

государственных предприятий (частная практика, поликлиники, больницы, диспансеры, 

санитарно-эпидемические центры, аптеки и другие). Они оказывают весь комплекс услуг, 

связанных с лечением: профилактику заболевания, самолечение (амбулаторное и дома), 

послеоперационное обслуживание. 

Система здравоохранения Республики Казахстан состоит из государственного и 

негосударственного секторов. Государственное регулирование и государственный контроль 

за деятельностью системы здравоохранения осуществляет уполномоченный орган в области 

здравоохранения. Государственное регулирование в области здравоохранения 

осуществляется в направлении гарантии обеспечения прав граждан в области 

здравоохранения. 

В целях построения оптимальной организационной структуры и модели финансового 

обеспечения здравоохранения, гарантирующей доступность и качество медицинского 

обслуживания, предлагаются три уровня финансирования: первый уровень - 

гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, финансируемый из 

государственного бюджета; второй уровень - обязательное медицинское страхование; третий 

уровень - добровольное медицинское страхование услуг, не предусмотренных в 

гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи и программе обязательного 

медицинского страхования, а также платные услуги. 

Ключевыми направлениями институционализации сектора здравоохранения являются 

генерирование ресурсов; распределение ресурсов по видам помощи, поставщикам 

медицинских услуг; оказание медицинской помощи; мониторинг и контроль. По данным 

ВОЗ, здоровье человека на 50 % зависит от образа жизни. Развитие большинства 

хронических неинфекционных болезней связано с образом жизни человека. 

Таким образом, причинами низкого уровня здоровья населения являются 

недостаточная информированность, грамотность и мотивация населения в вопросах ведения 

здорового образа жизни и профилактики болезней, сохранение неблагоприятных условий 

окружающей среды, водопотребления и питания, экономическое неблагополучие социально 

уязвимых категорий населения. Кроме того, сохраняется слабая профилактическая 

активность системы здравоохранения, то есть ориентация на лечение болезней, а не на их 

предотвращение. 

Несмотря на предпринимаемые государством меры, встречаются концептуальные 

ошибки и перекосы в развитии здравоохранения. Министерство здравоохранения 

Республики Казахстан до сих пор не имеет четкого видения окончательной модели 

казахстанского здравоохранения. 

Основная нагрузка финансирования здравоохранения в Казахстане приходится на 

бюджеты всех уровней, причем опережающими темпами растут расходы государственного 

бюджета. Это связано, прежде всего, с расширением программ оказания населению 

дорогостоящих высокотехнологичных видов медицинской помощи, целевых программ, а 

также с направлением средств на финансирование медицинской науки, образования и 

дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан. 
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В рамках реализации 80 шага Плана нации "100 конкретных шагов" предусмотрено 

внедрение обязательного социального медицинского страхования. Это означает, что все 

граждане страны, независимо от доходов и социального статуса будут иметь равный доступ 

к медицинской и лекарственной помощи. Для этого создан специальный Фонд, который 

будет своеобразным посредником между населением и клиниками. Н.А. Назарбаев отметил, 

что «утверждение здорового образа жизни и развитие медицины позволит увеличить 

продолжительность жизни казахстанцев до 80 лет и выше... И одним из принципов является 

принцип укрепления благосостояния  казахстанцев, что подразумевает то, что социальное 

самочувствие простых людей должно быть важнейшим индикатором нашего продвижения к 

главной цели» [1]. 

По действующему законодательству право на медицинскую помощь в системе 

медстрахования наступает с 1 июля 2017 года. Взносы и отчисления начнутся с 1 июля 2017 

года, а право на медицинскую помощь наступит с 1 января 2018 года. Работодатели будут 

отчислять в Фонд обязательного медицинского страхования часть от фонда заработной 

платы, начиная с 2% в 2017 и до 5 % – с 2020, с работников будет взиматься 1% от зарплаты 

с 2019, с 2020 года – 2%. 

Принятая в Казахстане система, в принципе, похожа на свои аналоги в развитых 

странах, в которых предполагается совместная оплата медицинских услуг государством, 

гражданами и страховщиками. Отличие лишь в пропорциях. Бюджетные расходы на 

здравоохранение в Казахстане в 2000 г. составляли - 2,0% от ВВП, а в 2005 году - 2,7%. В 

настоящее время расходы на здравоохранение выросли  до 4% ВВП. Например, в США, 

расходы на медицину составляют до 20% ВВП. Общее для всех развитых стран — 

существование страховой медицины. В основном обязательное медицинское страхование — 

за счет налогов (Великобритания) или социальных отчислений (Германия, Франция), причем 

в большинстве стран за своих работников платит работодатель. В США страхование 

добровольное, но без полиса получить врачебную помощь невозможно, так что страховка 

становится жизненно важной и в какой-то мере обязательной. Как и любое нововведение, 

внедрение системы обязательного медицинского страхования требует тщательного 

исследования финансовых аспектов. При ведении обязательного медицинского страхования 

необходимо учитывать следующее: 1. Ограниченность средств государственного бюджета, 

которые могут быть направлены в систему медицинского страхования. 2. Нежелательность 

повышения налоговой нагрузки на работодателей. 3. Необходимо усилить надзор за 

системой  Обязательного медицинского страхования, как со стороны Министерства 

здравоохранения, так и со стороны Министерства финансов РК, Национального банка РК. 4. 

Обеспечение достаточности страховых премий для покрытия «корзины услуг» [2]. 

Таким образом, выше рассмотренные  мероприятия, помогут  расширить и повысить 

качество предоставляемых  медицинских услуг в Казахстане, а также расширить рынок.  

 

Литература: 

1. Послание Президента  РК народу Казахстана. Казахстанский путь – 2050: 

Единая цель, единые интересы, единое будущее. [Электронный  ресурс] http://www.akorda.kz 

2. Бюджетное финансирование здравоохранения в Республике Казахстан: 

проблемы и пути повышения эффективности [Электронный  ресурс] http://www.zakon.kz 

http://www.akorda.kz/
http://www.zakon.kz/
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ДАҒДАРЫС ЖАҒДАЙЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ 

ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Едігеева Ж.С., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Нурманова А.К., экономика ғылымының магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының Президентінің жолдаулары мен мемлекеттік 

даму бағдарламаларымызда отандык өндірушілер мен барлық әлеуметтік қызметтегі 

тұлғалардың аясында бәсекеге қабілетті болу мақсаты атап көрсетілуде. Қазіргі кездегі 

дүниежүзіндегі экономикалық дағдарыстар, халықаралық сауданың әрқилы жағдайларға 

ұшырауы елімізге де теріс әсерлерін тигізуде. Осындай халыкаралык экономикалық 

қатынастарда Қазақстанның дамуы отандық өндірушілер мен кәсіпорындардың бәсекеге 

қабілеттігіне байланысты болып табылады. Осы бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

мақсатындағы мемлекеттік іс-шаралардың бірі – қаржылық сауықтыру жүйелерін тиімді  іске 

асыру көзделіп, бұл өз кезегінде аймақ экономикасын тұтастай көтеретіндігі анықталып, 

жүзеге асырылу үстінде [1]. 

Осылайша қаржылық жағдай кәсіпорынның бәсекелестік қабілетін және оның іскерлік 

қарым-қатынастағы потенциалын анықтайды, кәсіпорынның өзінің және оның 

серіктестерінің қаржылық және басқа қатынастар тұрғысындағы экономикалық 

қызығушылықтары қаншалықты дәрежеде кепілдендірілгендігін бағалайды. 

Осы қаржылық механизмді жетілдіру  мақсатына сәйкес талдау барысында келесі 

міндеттерді шешу негізгі мәселе болып отыр және де ол келесі жолдармен  шешіледі: 

 шаруашылық жүргізу тетіктері мен шаруашылық жүргізудің қаржылық сауықтыру 

мәні мен құрылымына шолу жасап, олардың басты буындары мен өзара байланысын 

анықтау; 

 кәсіпорын кызметінің сыртқы экономикалық орта элементтері мен шаруашылық 
ішіндегі қаржылық тетіктерді талдау; 

 нарық катынастары жағдайында шаруашылық жүргізу тетіктерінің оптимальді 
нұсқасын тандау; 

 ауылшаруашьшық кәсіпорындары қызметінің тиімді  қаржылық тәуекелді басқару 

нысандарын белгілеу; 

 шаруашылық ішіндегі қаржылық қатынастарды жетілдіру мәселелерін зерттеу; 
Кәсіпорынның қаржылық жағдайының объективті дұрыс бағасын алудың ең жақсы 

тәсілі, бұл – талдау, ол кәсіпорынның даму бағытын бақылауға, оның шаруашылық 

қызметіне кешенді түрде баға беруге мүмкіндік береді және осындай жолмен басқарушылық 

шешімдерді өңдеумен кәсіпорынның өзінің өндірістік кәсіпкерлік қызметі арасында 

байланыстырушы қызметін атқарады [2]. 

Кәсіпорындарында қаржылық тәуекелді басқару және оны жетілдіру, қаржылық 

тұрақтылықпен қамтамасыз етуді  жүргізуде экономикалық тетіктерінің тиімділігін 

жетілдіру қажеттілігі бүгінгі кезеңдегі даусыз, өте керекті қозғаушы күштердің бірі болып 

отыр. Кәсіпорынның қаржылық жағдайының объективті бағасын алудың ең жақсы тәсілі, 

бұл-талдау, ол кәсіпорынның даму бағытын бақылауға, оның шарушылық қызметіне кешенді 

түрде баға беруге мүмкіндік береді және қаржылық тәуекелді тиімді басқару жолымен 

басқарушылық шешімдерін өңдеумен кәсіпорынның өзінің өндірістік кәсіпкерлік қызметі 

арасында байланыстырушы қызметін атқаратын негізгі мәселелердің бірі. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. Мейірбеков А.Қ., Әлімбетов Қ.Ә. Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы.-Алматы:и 

экономика, 2003.-252 бет. 

2. Танатов Д.А.Кәсіпрпынның тәуекелін төмендету∕∕Қажы және есеп-2016.-№11-86бет. 
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВА 

 

Жемойтин Г.Г., студент 1 курса отделения среднего специального образования 

Научный руководитель – Кравченко О.В., кандидат экономических наук, доцент 

 

ЧОУ ВО «Международный институт рынка», г. Самара 

 

В настоящее время существенно возросла нагрузка на федеральный бюджет РФ, в 

связи с чем обострились и проблемы администрирования местного и регионального 

налогообложения. 

В качестве основных проблем стоит выделить такие, как: 

Проблема налогообложения паевых земель из-за отсутствия информации о 

собственниках земельных долей. В настоящее время до конца не решены некоторые 

проблемы, по привлечению к уплате собственников земельных паёв. 

Проблема порядка информационного обмена с налогоплательщиками. Так как 

зачастую юридический и фактический адреса налогоплательщиков расходятся, 

отправляемые из налоговой инспекции письма-извещения не доходят до адресата, и 

возвращаются с пометкой «адрес выбыл» или просто возвращаются с почты в налоговую 

инспекцию. 

Проблема «затратности» местных и региональных налогов, заключающаяся в том, что 

расходы на администрирование самих налогов могут превышать в отдельных случаях сумму 

самого налога. 

Проблема размеров льгот по региональным и местным налогам, установленных 

федеральным законодательством. 

Было принято решение правительством ввести изменение в  налог на имущество 

физических лиц, предусматривающее расчет налогооблагаемой базы на основе кадастровой 

стоимости недвижимости,  и предложено опробовать данное предложение четырем 

регионам-пионерам, в том числе и Самарской области. 

Возникает проблема кадастровой оценки имущества, суть которой в несоответствии 

оценки реальной кадастровой стоимости имущества к формальной оценке в пользу 

налоговой службы. 

В связи с этим резко увеличилось количество обращений граждан в суд о пересмотре 

кадастровой стоимости недвижимости.  

В целях решения информационных проблем, создан интерактивный портал 

«госуслуги», позволяющий налогоплательщикам не только ознакомиться с перечнем 

налогооблагаемого имущества, но и в интерактивном порядке подтвердить или опровергнуть 

данные налоговой службы касательно своего имущества.  

Однако, проблемы администрирования налогообложения данным путём не решаются. 

Данные вопросы предполагается решить путём ребалансирования налоговой системы (путём 

повышения одних налоговых ставок, и понижения других), но фактически этого 

недостаточно, так как единая система налогов не учитывает дисбаланс имущества в рядах 

разного контингента налогоплательщиков.  
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Жуланова М.Р., студентка 2 курса института экономика и права 

Научный руководитель - Курманалина А.А., кандидат экономических наук  

 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова, г. Актобе 

 

Под отраслью промышленности понимается совокупность предприятий и организаций, 

характеризующаяся общностью выполняемых функций в системе общественного разделения 

труда или производимой продукции.  

В соответствии с этим нефтяная и газовая промышленность представляют собой 

совокупность хозяйствующих субъектов, обеспечивающих разведку, строительство скважин, 

добычу, транспортирование, переработку и реализацию нефти, газа и продуктов их 

переработки. 

 Данные отрасли обладают рядом отличительных особенностей, к числу которых 

относятся: самостоятельность в подготовке сырьевой базы; высокая капиталоемкость и 

большая степень риска инвестиций; невоспроизводимый характер добываемых ресурсов и 

ограниченность, комплексность и тесная технологическая взаимосвязь различных стадий 

производства и использования ресурсов; в каждый момент времени лучших по качеству и 

расположению месторождений; ориентация в развитии главным образом на отечественные 

ресурсы; большие масштабы и широкая география размещения скоплений нефти и газа; 

динамизм; инерционность; тесная связь со всеми отраслями экономики. 

Кроме того, следует отметить важную роль нефтегазового сектора в обеспечении 

экономической независимости, энергетической безопасности страны и возможности 

использования факта обладания ресурсам и производственным потенциалом для решения 

внешнеполитических задач [1]. 

В целом нефтяная отрасль включает в себе три уровня: первый уровень – организация 

нефтяной отрасли; второй уровень – инфраструктура нефтяной отрасли, т.е. учреждения, 

занимающиеся созданием условий для функционирования основного производства. Третий 

уровень – хозяйствующие субъекты, относящиеся к другим отраслям, для которых нефть 

является лишь сферой экономических интересов [2].   

В группе отраслей промышленности к нефтяной и газовой промышленности имеют 

непосредственное отношение топливная, химическая и нефтехимическая промышленности. 

Нефтяной и газовой промышленности принадлежит ведущее положение в ускорении научно-

технического прогресса, повышении эффективности общественного производства. Товары и 

услуги нефтяной промышленности используются практически во всех отраслях народного 

хозяйства.  

 

Литература: 

 

1. Гуреева М.А. Основы экономики нефтяной и газовой промышленности: 
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2. Молдашева А.К. Экономика предприятий нефтяной и газовой 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РК: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Жумашев А., студент 2 курса педагогического факультета 

Научный руководитель -  Ким А.А., кандидат экономических наук., доцент  

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

На современном этапе развития проблема государственного долга является одной из 

основных для Казахстана. 

Государственный долг – общий объем непогашенных обязательств правительства на 

внутреннем и внешнем рынке. Главными причинами возникновения и роста 

государственного долга являются: -постоянный дефицит государственного бюджета; -

фискальная политика, направленная на уменьшение налогового гнёта без соответственного 

сокращения государственных расходов; - влияние политических бизнес-циклов; - 

милитаризация, введение войн  и т.д. 

Государственный долг может быть как внутренним (задолженность  по выпущенным 

и непогашенным государственным ссудам), так и внешним (финансовые обязательства 

страны иностранным кредиторам).  

Согласно оперативным данным Минфина,  по состоянию на 16 января 2017 года долг 

правительства РК составляет  9 трлн. тенге.  Расширенный долг Казахстана составляет 11,4 

трлн. тенге: внутренний долг - 4 трлн. 256 млрд. 677 млн. 317 тыс. тенге, внешний долг - 4 

трлн. 712 млрд. 045 млн. 381 тыс. тенге, долг Национального банка РК - 2 трлн. 406 млрд. 

847 млн. 507 тыс. тенге, долг местных исполнительных органов РК  40 млрд. 708 млн. 073 

тыс. тенге. Государственный долг Казахстана по сравнению с большинством развитых и 

развивающихся  стран выглядит незначительным и по итогам прошлого года составлял 

менее 3% ВВП.  Однако общий долг составляет уже 12,8% ВВП Казахстана.  

По данным Статистического управления Европейского союза, государственный долг 

стран еврозоны в  2016 году увеличился почти до 92,6% ВВП. В 16 из 28 стран ЕС госдолг 

был выше 60% ВВП. В Греции самая высокая долговая нагрузка в Европе – 175,1% ВВП. За 

Грецией  следуют Италия (132,6%), Португалия (129%) и Ирландия (123,7%). Серьезные 

проблемы, связанные с огромным размером государственного долга, испытывают США, 

Япония и ряд других стран. 

Серьезные проблемы и негативные последствия большого государственного долга, 

заключаются в следующем: 

- Снижается эффективность экономики, поскольку отвлекаются средства из 

производственного сектора экономики; 

 -Перераспределяется доход от частного сектора к государственному; -Усиливается 

неравенство в доходах;  

-Рефинансирование долга ведет к росту ставки процента; -Необходимость выплаты 

процентов по долгу может потребовать повышения налогов, что приведет к подрыву 

действия экономических стимулов; 

 -Угроза высокой инфляции в долгосрочном периоде; -Возлагает бремя выплаты долга 

на будущие поколения, что может привести к снижению уровня их благосостояния; -

Выплата процентов или основной суммы долга иностранцам вызывают перевод 

определенной части ВВП за рубеж; 

 -Угроза долгового и валютного кризиса. 

В настоящее время невозможно найти государство, которое бы не имело внешнего 

долга. После кризиса рост экономики может возобновиться, но долги лягут тяжким 

бременем на плечи налогоплательщиков, поскольку выплачивать их, обслуживать, придется 

еще  долгие годы. 

Естественно это не позволит нормально финансировать армию, социальные 

программы, науку, так как большая доля бюджета будет уходить на погашение долга. 
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СУЩНОСТЬ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
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Научный руководитель – Валиева Е.Н., кандидат экономических наук, доцент  

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Амортизационная политика является составной частью научно - технической и 

инвестиционной политики государства. Целью амортизационной политики является 

создание и обеспечение благоприятных условий воспроизводства и обновления основного 

капитала предприятий, повышение эффективности производства, активизации 

инновационно-инвестиционной деятельности. Стратегия амортизационной политики 

соединяет в себе цели и методы долгосрочного характера и направлена на ликвидацию 

причин, породивших недостатки в процессе возмещения и воспроизводства основного 

капитала. Цель амортизационной стратегии заключается в том, чтобы изменить темпы и 

направления инвестиционного процесса в экономике и вывести ее на траекторию 

долгосрочного экономического роста.  

Налоговая амортизационная политика в условиях индустриального общества должна 

решать две основные задачи:  во-первых, обеспечивать необходимые финансовые условия 

воспроизводства (возобновления) основных фондов за счет накапливаемых 

амортизационных отчислений; во-вторых, стимулировать их возобновление на 

принципиально новой технической основе. Амортизационная политика предприятия - это 

элемент общего стратегического управления, включающий принятый способ начисления 

амортизации в координации с процедурой налогообложения, который позволяет в 

планируемом периоде обеспечить воспроизводственную сбалансированность основного 

капитала [1]. 

Проводимая амортизационная политика должна сочетать гибкие, стимулирующие 

режимы функционирования предприятия в сфере технического оснащения с регламентацией 

их деятельности и государственного контроля. Последнее обстоятельство на этапе 

экономического реформирования Казахстана является вынужденной и необходимой мерой 

[2]. 

При разработке амортизационной политики государство должно придерживаться 

следующих принципов: своевременность и правильность осуществления переоценки 

основных средств; нормы амортизации должны быть дифференцированными в зависимости 

от функционального назначения основных средств; нормы амортизации должны 

способствовать расширенному воспроизводству; амортизационные отчисления на 

предприятиях должны использоваться только исходя из их функционального назначения; 

возможность осуществления всеми предприятиями ускоренной амортизации; 

амортизационная политика должна способствовать обновлению основных средств и 

ускорению НТП. Проводя правильную амортизационную политику, государство тем самым 

позволяет предприятием иметь достаточные инвестиционные средства для простого и в 

определенной мере для расширенного воспроизводства основных средств.  
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Развитие дистанционного банковского обслуживания (ДБО), которое основано на 

технологии интернет-банкинга даёт неоспоримо сильный и удачный толчок к развитию 

электронного обслуживания в банковской сфере. 

Удобство – главное преимущество ДБО. Взаиморасчеты проводятся между клиентом 

и банком в режиме реального времени, и клиент может отследить все этапы обработки 

платежных документов на экране своего компьютера. 

Основные преимущества дистанционного банковского обслуживания для клиента: 

1) удобство – клиент всегда может использовать услуги из любой точки земного 

шара; 

2) оперативность – оплата услуг с помощью систем дистанционного 

обслуживания происходит с большой скоростью, в некоторых случаях мгновенно; 

3) доступность – стоимость использования услуг удаленного обслуживания 

невелика, часто банки предлагают свои услуги ДБО бесплатно; 

4) выгодность – часто банки предоставляют клиенту возможность выполнения 

удаленных банковских операций по более выгодным тарифам чем, если клиент будет 

обслуживаться в офисе; 

5) разнообразие – многие банки поддерживают и развивают разные каналы 

дистанционного обслуживания (например, Интернет, мобильный или стационарный 

телефон); 

Автоматизация расчетов позволяет банкам снижать затраты и экономить на 

организации обслуживания. Это приводит к падению тарифов по основным операциям.  

75% клиентов банков, которые пользуются интернетом, используют хотя бы один 

канал дистанционного доступа к своим картам, а наиболее популярный из них - интернет-

банк. Около 35 300 000 человек (64,5% российских интернет-пользователей) пользуются 

хотя бы одним интернет-банком. 

Развитие интернет-банкинга сейчас достаточно перспективно. Все большее 

количество банков начинают внедрять системы, которые позволяют им взаимодействовать с 

клиентами через Интернет.  

Услуги интернет-банкинга уже становятся стандартными для большинства розничных 

банков. Это услуги, связанные с информационным обслуживанием, которые будут 

предоставляться большинством банков.  

Даже если банк не сочтет необходимым нести определенные затраты на разработку 

программного обеспечения и запуск Web-сервера, он использует какую-либо из стандартных 

систем, которые появятся на рынке в достаточном количестве. При этом не стоит ждать 

немедленной отдачи. Как показывает опыт, данная услуга не приносит сверхприбылей. 

Главная цель - это предоставить клиентам дополнительное удобство при работе с банком и 

тем самым расширить клиентскую базу. 
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Алдымен әр жас ерекшелігі бойынша, жыл мезгілінің кез – келген уақытында, 

спортшының өзіне ыңғайлы жүктемесімен шұғылдана алатындай спорт түрі бар ма деген 

сұраққа жауап іздеп көрелік. Иа. Мұндай спорт түрі бар. Ол спорттық бағдарлау. Бұл 

спорттың жаңа түрі біздің елімізде қарыштап даму үстінде. Спорттық бағдарлау  спортының 

қолжетімділігі, жарыс трассасындағы спортшылар арасындағы жеңіске таласы, өлке 

табиғатының әсемдігін спортшылардың жарыс барысында сезініп, көруі, спорттық 

бағдарлаудың танымал болуына жағдай жасайды.  

Спорттық бағдарлаумен шұғылдану адамның ойлау қабілетін шыңдауға, дене 

дайындығының шыңдалуына, денсаулық шыңдауға, табиғатты танып – түсіне білуге 

үйретеді. 

Әдетінше бағдарлау спорт түрі пайда болуы ХІХ ғасырдың соңына, Швеция, 

Норвегия, Ұлыбритания әскери гарнизоналары арсындағы сайыстар өткізіліп жүрген 

кездеріне жатады. Бірінші бұқаралық азаматтық бағдарлау бойынша жарыстар 1897 

жылыдың 31 қазанында Ослоның жанында (Норвегия) Тьалве спорттық клубымен өткізілген. 

Нағыз осы заманғы бағдарлау бойынша жарыстардың туылуы 1918 жылы пайда болды. 

Майор, Стокгольм әуесқой спорттық қауымдастығының президенті Эрнст Килландер өзінің 

әскери тәжірибесінде негізделген жаңа спорт түрін табиғи орта қоршаған швед ауыл 

жерлерінде қолдануды шешті. Ол ойлы-қырлы жерлермен жарыстар ойлап тауып, жүйріктер 

тек жүгіріп қоймай, сонымен қатар карта және компас қолдануымен өз меншікті сапар 

желілерін табулары тиіс еді. 1934 жылдары спорттық бағдарлау Швейцария, ССРО және 

Венгрияда кең тарады.  

Батыс Қазақстан облысы бойынша да спорттың бұл түріне көп көңіл бөлінуде. 2011 

жыл батыс Қазақстан облысы бойынша «спорттық бағдарлау жылы» болып жарияланды. 

Спорттық, туристік сайытардың бағдарламаларына спорттық бағдарлау енгізілді.  

Спорттық бағдарлау жарысын қазіргі заман талабына сай өткізуге қажетті 

«SportIdent» құралы алынып, меңгерілді. 2013 жылдың қазан айында Облыстық балалар 

жасөспірімдер туризмі және экология орталығында спорттық бағдарлау бөлімі ашылды. Бұл 

кезге дейін спорттық бағдарлау туризм бөлімінің құрамында жұмыс атқарып, нәтижелі 

істерімен көрінді.  

Біздің облыстың спорттық бағдарлауды дамытуға әлеуеті зор. Атап айтсақ жыл 

мезгіліне сай әр түрлі жарыстар болып турады олар: Шаңғы бағдары, Көктемгі бағдар, Орал 

қаласының ашық чемпионаттары мен кубоктары, Батыс Азимут күзгі спорттық бағдарлау 

т.б. Осы жарыстардың өзінде облысымызда 170-180 адамға дейін қатысады. 

Мен осы спорт түрімен 16жасымнан бері айналысып келемін.  Көптеген обылыстық 

жарыстардың жүлдегері болдым, студент кезімде ересектер арасында облыс чемпионы 

болдым, қазіргі таңда облыс құрамасында жүрмін.  

Республикалық жарыстардың қатысушымын , осы жылдың ақпан айында Алматы 

қаласына ҚР кубогіне қатынасып келдім. 

Қазір алдағы болатын республикалық жарыстарға дайындық үстіндеміз. Алда сәуір 

айында Бурабай 2017 Ресей-Қазақстан халықаралық көпкүндік жарысы, жазда Тараз 

қаласында ҚР жазғы спорт түрлері универсиадасы, ҚР чемпионат, ҚР кубогі жарыстарына 

барамын деп жоспарлап отырмын.  

Алдағы уақытта осы спорт түрін облысымызда дамуына үлесімді қосып шәкірттер 

тәрбиелеумен айналысамын. 
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Қазақстан Республикасының Президенті, Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың 

«Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 

халқына Жолдауында: «Біздің басты мақсатымыз - әлеуметтік қауіпсіздік және 

азаматтарымыздың бақуаттығы. Бұл – қоғамдағы тұрақтылықтың ең жақсы кепілі» - деп атап 

көрсетілген. Қазақстандағы тәуелсіздік жылдары құрылған әлеуметтік қамсыздандырудың 

көп деңгейлі жүйесі және оны одан әрі жаңғырту базалық әлеуметтік төлемдерді арттыруды, 

зейнетақы төлемдерін жүйелі түрде көбейтуді, егде жастағы адамдардың, мүгедектердің, 

асыраушысынан айырылғандардың және әлеуметтік қамсыздандыруды қажет ететін  басқа 

да азаматтардың лайықты өмір сүру  деңгейін қамтамасыз ету үшін халықтың әлеуметтік 

сақтандырылуын кеңейтуді  көздейді. Мүгедектігіне немесе асыраушысынан айырылуына 

байланысты жәрдемақы алуға құқығы бар әр азамат жәрдемақы алу туралы өтінішті 

зейнетақы төлейтін мемлекеттік орталықтың жергілікті, аудандық (қалалық) бөлімшелеріне, 

тізімде көрсетілген қажетті құжаттармен бірге тұрғылықты жеріне тапсырылады. Бір 

мезгілде мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алуға құқы бар адамдарға өз таңдауы бойынша 

бір жәрдемақы беріледі. 

Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің 

әлеуметтік қорғалуы туралы заңында: "Мүгедек денсаулығындағы ақауларға, ауруына, 

жарақаты мен оның салдарына байланысты өмір сүру деңгейі шектелген және әлеуметтік 

қорғауды қажет ететін адам.” Мүгедетерді әлеуметтік қорғау ҚР-ң Конституциясы 

"Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің әлеуметтік қорғалуы туралы заңында” және 

басқа нормативті актілерде қарастырылған. Тууды қалпына келтіру және демографияның 

жағдайын реттеу үшін республикада әрбір туылған балаға төленетін жәрдемақы заңмен 

қарастырылған жәрдемақы баланың туылған күнінен бастап 1 жасқа дейін белгіленеді. Екі 

немесе одан да көп баланың күтміне байланысты әр балаға жеке жәрдемақы төленеді. 

Елімізде бала тууына байланысты берілетін жәрдемақы: 2016 жылы аналарға 62 255 теңге 

тағайындалса, 2017 жылы ол 66 621 теңгеге өсті. Ал төрт немесе одан да көп балаңыз болса, 

111 035 теңге мемлекет қазынасынан бөлінеді. Сондай-ақ 1 жасқа дейінгі бала күтіміне 

төленетін жәрдемақы да өсіп отыр. Бірінші балаға 12 217, екіншісіне 14 445 теңге төленеді. 

Ал үшінші сәбиге 16 650 теңге тағайындалған. Төрт не одан көпбалалы отбасыларға ай 

сайын 18870 теңге жәрдемақы төленеді. Жалдамалы қызметкерлер үшін әлеуметтік 

аударымдарды уақытында және толық төлеу: еңбек ету қабілетінен 

айырылуы,асыраушысынан айырылуы,жұмысынан айырылуы, тәуекелдері туған жағдайда 

МӘСҚ тиісті  әлеуметтік төлемдердің төленуін  қамтамасыз етеді. 

Осылайша, қортындылай келе Қазақстанның әлеуметтік сақтандыру жүйесі 

денсаулығына, жасына, жынысына, тұрғылықты жеріне байланыссыз, оның 

қатысушыларының тең мүмкіндіктері мен құқықтарын қамтамасыз етуге бағытталған. 

Мемлекет Басшысының бағдарламалық құжаттары аясында жүргізіліп отырған әлеуметтік 

жаңғырту шаралары әлемнің жекелеген елдерінің әлеуметтік-экономикалық даму 

тәжірибесінен аса сәтті және тиімді үлгілерді алуға тиімді жағдай жасай отырып, қазіргі 

заманғы Қазақстан үшін өзекті болып отыр.  

Нарықтық экономика жағдайында жұмыс істейтін азаматтарды әлеуметтік қорғау мен 

қамтамасыз ету мәселелерінде әлеуметтік сақтандыру басты және негізгі рөлді алатынын 

халықаралық тәжірибе  де көрсетіп отыр. 
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Многосторонняя поддержка малого и среднего бизнеса всегда была приоритетом 

государственной политики нашей страны. В Послании народу Казахстана «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Президент отметил: «Одной 

из наших стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего 

бизнеса в ВВП страны не менее 50%.». Для решения этой цели перед Правительством была 

предложена реализация Программы продуктивной занятости и развития массового 

предпринимательства [1].  

За 2016 год количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства в 

Казахстане составило 1 250153 единицы. За период с 2014 по 2016 гг. в стране наблюдается 

рост выпуска продукции субъектов малого предпринимательства – с 9666202 до 10558763 

млн. тенге. Количество субъектов малого предпринимательства в 2016 году  снизилось на 

95168 единиц.  Число занятых с 2014 по 2015 год имеет тенденцию к увеличению на 1485 

тыс. человек, а в 2016 году к увеличению на 1802 тыс.  человек.  Всего в малом бизнесе 

занято 3215 тыс. человек [2].  

Если рассматривать развитие малого бизнеса в Западно-Казахстанской области, то в 

основном, субъекты малого предпринимательства сосредоточены в областном центре 

(г.Уральск) – 63% от общего числа, в Бурлинском районе – 9%. За 2016 год положительная 

тенденция по увеличению субъектов малого предпринимательства наблюдается в 

Бурлинском, Зеленовском, Сырымском, Таскалинском и Теректинском районах. 

Отрицательно в Жангалинском, Казталовском, Каратобинском и Чингирлауском районах и г. 

Уральск. Положительная тенденция по увеличению численности занятых наблюдается по 

Бокейординском, Жангалинском, Теректинском районах и по г. Уральск. Вместе с тем, 

наблюдается снижение численности в Акжаикском, Жанибекском, Каратобинском и 

Чингирлауском районе.  Хозяйствующими субъектами МБ произведено продукции, 

выполнено работ и оказано услуг на 125,3 млрд.тенге. Наилучшие результаты по объемам 

произведенной продукции достигнуты в Акжаикском, Жангалинском и Казталовском 

районах. Вместе с тем, наблюдается снижение объемов в Бурлинском и Жанибекском 

районах. За 2016 год на долю юридических лиц малого предпринимательства приходилось 

60% от общего объема выпуска продукции, 34% приходилось на индивидуальных 

предпринимателей и наименьшая доля - 6% объема приходилось на крестьянские 

(фермерские) хозяйства [3].  

При создании соответствующих условий, обеспечивающих комплексную поддержку 

малого и среднего бизнеса на общегосударственном и региональном уровнях, и возможности 

для его относительного безрискового кредитования, извлечения нормальной нормы 

прибыли, то денежные средства инвесторов устремятся в малый и средний бизнес.  
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Елбасымыз тарихтың маңызы туралы «Өркениетті алға бастырар ғылым десек, соның 

бірден-бір саласы жас ұрпақты дәл тарихтай отаншылдыққа, ұлтжандылыққа әділдікке 

тәрбиелей алмайды» - дейді. Қазақстанның барлық өңірлерінде өз ақындары жетерлік, соның 

ішінде Қадыр Мырза Әли мен Жұбан Молдағалиев сынды ақындардың өмірі мен 

шығармашылығын оқытып үйрету жас ұрпақты азаматтық пен ұлтжандылыққа, Отанға деген 

сүйіспеншілікке тәрбиелейді, жеке тұлғаның дамуына септігін тигізеді.  

«Болу үшін жаралғам туған жердің жырауы..»,-деп туған жеріне деген ыстық 

ықыласы мен махаббатын жыр жолдарымен білдірген Қадыр Мырза Әлі біздің қадірлі 

жерлесіміз. Қазақтың атақты классик ақыны, поэзия Пайғамбары, халық жазушысы. Ақ 

Жайық өңірі қашанда ақынға да, азаматқа да ежелден кенде болмаған. Әр ақыны мен 

азаматының өз биігі бар. Солардың ішінде Қадыр Мырза Әлі ақындық жағынан да, 

азаматтық жағынан да ел тарихында биіктен көрінген, халқының сый-құрметіне бөленген 

қайраткер. 

«Қадырды білмейтін қазақ әсте жоқ. Қадырды әлі әріп танымаған бүлдіршін бөбектен 

бастап, әріпті көзілдіріксіз көре алмайтын қарияға дейінгінің бәрі біледі. Өзін білмесе де 

сөзін біледі», -деп белгілі жазушы, мемлекеттік, қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаев тегін 

айтпаған. Шынында Қадыр Мырза Әлі өмір бойы қолынан жүйрік қаламы түспеген үлкен 

дарын, үлкен талант иесі. Ж.Молдағаливтың «Мен қазақпын» поэмасы қазақ халқының ұзақ 

тарихына көркемдік шолу жасап, сол халықтың жинақталған мүсінін жасайды. Ел 

тарихындағы кезеңді-кезеңді оқиғаларды айта отырып, қазақ халқының қанаушыларға, 

отаршыларға, басқыншыларға қарсы мың өліп, мың тіріле» күрескенін суреттейді. Әрі көне 

дәуірдегі, әрі қазіргі замандағы туған халқының өмірін жырлай отырып, оның жинақталған 

образын жасауда Жұбан Молдағалиев сюжетсіз лирикалық-философиялық поэманың 

жанрлық мүмкіншіліктерін творчестволық қуатпен молынан пайдаланған. Қазақтың 

эпикалық поэзиясының өрісін кеңейтіп , елеулі көркемдік қосқан. 

Тұтастай алғанда бұл жылдары қазақ поэмалары сан жағынан да, сапа жағынан да 

недәуір ілгеріледі. Поэмалардың тақырыптық ауқымы кеңіп, мазмұны байыды. Поэтикалық 

ірі-ірі туындылардың әлеуметтік өмірмен байланысы күшейе түсті. Поэма жанрын 

жетілдіруде, шеберлікті ұштауда ақындар творчестволық ізденістер жасады. Сөйтіп, бұл 

жылдары эпик ақындарымыз поэма жанрын жетілдіріп, оны байыту жолында үздіксіз 

ізденуде, тәжірибе молайтуда екенін анық танытты. Осы жылдардың сәтті-сәтсіз ізденістері 

қазақ поэмаларының өсу перспективасы зор екенін көрсетті. Қазіргі қоғам өміріндегі 

егемендік дәуірінде, жариялылық бел алған кезде біз де поэма жанрындағы келеңсіздіктерді, 

сұрқайлықтарды жасырмай батыра айтып отырамыз. Өйткені, жанрдың алға басу тұсындағы 

кемшіліктерден тезірек арылып, идеялық-көркемдік арсеналын молықтыра беруіне үздіксіз 

де айрықша назар аударып отыру-әдеби сынның ешқашан күн тәртібінен түспейтін бірінші 

міндеті. Әрине, даму өрісін, өсу перспективасын жыл сайын туындап, басылып шығып 

жатқан сұрқай поэмалар белгілемейді. Қазақ поэмасының бүгінгі дәрежесін, өркендеу 

деңгейін, оқушының эстетикалық талғамын ұштап, мейірін қандыратын, рухани жағынан 

байытатын оның көркемдік табыстары ғана анықтайды. Ал ондай елеулі, қомақты эпикалық 

туындылар қазіргі қазақ әдебиетінде бар. Бірақ онша көп деп айта алмаймыз. Өз 

шығармаларының идеялық мазмұнын тереңдетіп, көркемдік сапасын әлі де жетілдіре, 

арттыра түсуде қазақ ақындарының алдында таудай міндеттер, алынбаған биік асулар бар. 

 Ақ Жайық өңірі ақындарының өлеңдері тақырып жағынан әр түрлі. 
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С 2007 по 2016 год государственные доходы в номинальном выражении выросли в 

три раза. Однако реальные доходы бюджета  росли гораздо меньшими темпами и, начиная с 

2015 года, происходит их падение даже с учетом трансфертов из Нацфонда. Без учета 

трансфертов  реальные  доходы   составляют 40% бюджета. Государственные затраты в 

номинальном выражении с 2007 по 2016 год выросли в 3,5 раза  и достигают 21% в 2016 

году.  В среднем, с 2007 года их значение находилось на уровне 20% от ВВП.  В то время как 

доходы госбюджета в 2016 году в номинальном выражении были повышены на 1,5 трлн 

тенге, затраты были увеличены на 1,6 трлн тенге до 9,4 трлн, где львиная доля расходов 

пришлась на: прочие (+363 млрд); социальная сфера (+288 млрд); обслуживание долга (+279 

млрд); образование (+241 млрд). В относительном выражении, рекорд прироста в 117% 

пришелся на прочие расходы, где крупнейшей статьей в первом полугодии 2016 года 

выступает целевое перечисление в АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в 

размере 234 млрд. тенге, следом за которым идет 94% увеличение расходов по 

обслуживанию долга. Доля расходов по обслуживанию долга в общих затратах возрастает с 

3,6% в 2015 году до 6,2% . На 18% повышаются затраты на социальную сферу, образование и 

здравоохранение – в совокупности на эти сферы приходится половина затрат бюджета. При 

этом правительство поступилось расходами на промышленность и сопутствующие сферы – 

здесь сокращение составило 63%, ТЭК – 20%, госуслуги – 16%.       

Проблемы бюджета: 1. Государственный бюджет не отражает всех государственных 

доходов и расходов и не показывает полную картину с государственными финансами.   В 

последние время, вызывает озабоченность, что вне бюджета стали осуществляться 

государственные расходы и финансирование за счет эмиссии НБРК.  2. Государственный 

бюджет и консолидированный бюджет,   показывают крайнюю зависимость бюджета от 

нефтяных доходов. Ненефтяные доходы (налоги и прочее) последние два года начали падать 

в реальном выражении, а с точки зрения их доли к ВВП, падение ненефтяных доходов 

происходит непрерывно, начиная с 2005 года.   Учитывая неблагоприятные ожидания по 

цене на нефть, немаловажно выработать долгосрочные механизмы, направленные на 

снижение нефтяной зависимости госбюджета. 3. Расходная часть госбюджета с точки зрения 

доли ВВП с 2005 года колебалась в районе 18% – 26%. Однако, если в соответствии с 

правилами МВФ к ним добавить государственные расходы и кредиты, профинансированные 

из НФ и НБРК, то видны очень большие скачки в государственных расходах. Такие скачки 

негативно влияют на экономику страны и на осуществление денежно-кредитной политики 

НБРК. 4. Стоит отметить большую долю финансирования квази-государственного сектора и 

имиджевых проектов вне бюджета.  Финансирование подобных проектов через бюджет 

должно быть четко обоснованно и ориентировано на результат.     

5. Движение денег и инвестиций в НФ остается недостаточно прозрачным. Это 

касается процесса принятия решений по инвестициям в облигации квази- государственного 

сектора. В 2015 году расход средств Национального  фонда впервые за  всю историю 

превысил приход. С учетом инвестиций в облигации госкомпаний, в долларовом эквиваленте 

финансирование экономики со стороны Национального  фонда  растет с 2009 года.   

6. В свете масштабного использования средств НФ необходимо иметь более 

сбалансированный и прогнозируемый в средне и долгосрочной перспективе бюджет, 

ограничивающий влияние нефтяных доходов.   
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Ресторанный бизнес отличается от всех остальных видов бизнеса. Это предприятие, 

которое объединяет в себе искусство и традиции, механизмы деятельности и опыт 

маркетологов. Рестораны играют довольно важную роль в жизни человека. Кроме 

удовлетворения физиологических нужд в питании, «выход» в ресторан несет важную 

социальную функцию. Человеку нужно не только поесть, но и пообщаться. Единой, 

принятой во всем мире классификации ресторанов не существует. Большинство экспертов 

согласно с тем, что подавляющая часть ресторанов относится к одной из двух категорий: 

полносервисные и специализированные. Полносервисными ресторанами называются такие, 

где очень широкий выбор блюд, особенно порционных (по крайней мере 15), и где почти все, 

что подается к столу, выращено здесь же, при ресторане, — от «сырья» до свежей зелени.  В 

Уральске очень мало такого рода ресторанов. Примером могут послужить рестораны « 

Perchini Grill&Wine», «Ренессанс», «Омади », «Аттила», «Бибигуль». Блюда, которые 

готовятся в этих ресторанах, попадают в разряд высокой кухни. Чаще всего там процветают 

традиции французской и итальянской кулинарии. Большинство ресторанов национальной 

кухни (этнических, как их называют в Штатах) стараются предложить что-то необычное 

местным любителям «остренького», а представителям национальной диаспоры — напомнить 

о родине их предков. Все эти рестораны ориентированы на вкусы различных общин — 

казахской - «Антарес», «Айдана», «Алма-Ата», дунганской - «Бибигуль», русской -  

«Слобода», еврейской «Golden Palace», кавказской - «Белая Лошадь». Практически во всех 

районах Уральска имеются этнические рестораны, и это количество постоянно растет.  

Национальная кухня - это один из важных факторов привлечения иностранных 

туристов в страну. Кулинарное искусство народа - это отражение всех национальных 

особенностей и традиций народа. Оно с веками впитало в себя историю жизни народа, 

условия природы и уклад существования. Люди, побывавшие в Казахстане и не отведавшие 

пищу казахской кухни - не были в Казахстане. Поэтому туристы, приехавшие в далекую 

страну, стремятся попробовать блюда местной кухни. Именно поэтому так необходимо 

приложить все усилия для развития сферы обслуживания в этом направлении, дать 

возможность туристам познакомиться с особенностями традиционного питания казахского 

народа. Эту проблему отмечают не только у нас в Казахстане, подобные вопросы стоят перед 

правительствами многих стран. Свидетельством актуальности этого выступает первая 

международная конференция «Местное питание и туризм», которая состоялась в  2000 году  

на Кипре.    

Тенденции ресторанного бизнеса в Уральске, те же, что и во всем мире. Люди 

выбирают для себя рестораны, исходя из своего достатка. С другой стороны идет процесс 

демократизации, и человек желает, чтобы ему не диктовали, как он должен чувствовать себя 

в ресторане, а напротив - чтобы ресторан подстраивался под его желания. Сохраняется 

тенденция создания изысканных ресторанов. Наряду с ней присутствует более массовая 

тенденция создания специализированных заведений, где основной акцент уделяется 

интерьеру, созданию особой атмосферы. Но, как показывает мировая практика, 

специализированные рестораны недолговечны. Короткое время они находятся на пике моды, 

затем интерес к ним ослабевает. Необходимо исходить из того, что первичное в ресторане - 

кухня и обслуживание, а все остальное - второстепенное. Думаю, что будет развиваться весь 

спектр ресторанного бизнеса. Недорогие рестораны будут развиваться быстрее, их будет 

больше, но будут открываться и дорогие рестораны. 
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KASPI ДЕПОЗИТІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Сарин Е., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Айтмуканова Г.М., экономика магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Банк жүйесіндегі қарқынды бәсекелестік жағдайға байланысты коммерциялық 

банктер халық салымдарын тартуда белсенді қызмет атқарады. Тұрақты банктік жүйе халық 

сенімділігін арттырумен қатар, халықаралық қаржы нарығына жедел түрде енуге мүмкіндік 

береді. 

Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің депозиттік саясатының 

ақша-несие жүйесіндегі орны мен депозиттік нарықты жаңашаландыру жолдарының 

күрделілігімен өзекті болып табылады. Қазақстан Республикасы депозиттік нарығы 

еліміздегі қаржы нарығының бірден-бір дамып отырған сегментіне жатады. Депозит - бір 

тұлға басқа тұлғаға - банкке, оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 

және Ұлттық почта операторына олардың алғашқы талап ету бойынша немесе қандай да 

бір мерзімнен кейін алдын ала келісілген үстемесімен не онсыз толық немесе бөліп-бөліп 

тікелей депозиторға қайтарылуы не тапсыру бойынша үшінші тұлғаларға берілуі тиіс не 

тиіс емес екеніне қарамастан, оларды номиналды түрде қайтару талабымен беретін ақша. 

Қазақстан Республикасының депозит нарығы күрделi де қарқынды дамып келе жатқан 

жүйе бола отырып, iшкi және сыртқы факторлардың әcepін әр уақытта өзiне қабылдап отыр. 

Экономикадағы әр түрлi экономикалық, саяси және әлеуметтiк жағдайлардың әcepi депозит 

нарығының дамуына да әсер eтeдi. Бұған қарамастан, депозит нарығының даму қарқыны 

өзiнiң жеке заңдылықтары мен ерекшелiктерiне ие болып отыр.  

Банк жүйесіне сенімділікті арттыру үшін салымдар бойынша жеке тұлғаларға 

кепілдендірілген қайтару сомасының деңгейін 10 млн тг дейін жеткізді. Қазіргі таңда әр банк 

бір- бірімен жарысып, өзіндік артықшылығын, ерекшелігін ұсынатын болып жүр. Әр банк 

депозит жүргізудің өзіндік саясатын ұстанады. Бұл нені көрсетеді? Біздің елдің депозит 

нарығындағы бәсекелестік қыза түсті деген сөз. Бәсекелестік бар жерде банктердің беделі де 

байқала бастайды. Банктер ішкі нарыққа ақша тарту үшін, әр түрлі амалдарға барып жатыр. 

Әрине, олардың бәрі де Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры орнатқан бірдей 

сыйақы мөлшерлемесін ұстанады. Бірақ клиенттерді өздеріне тартудың тәсілдері әр түрлі . 

Сол себепті Мен өз жұмысымда Kaspi Депозитінің ерекшеліктерін атап өткім келеді.  

- Сыйақының жоғарғы жылдық тиімді мөлшерлемесі депозитіңіздің мерзіміне 

қарамастан 12% 

- Қазақстан бойынша кез келген филиалдан ақшаны алуға және салуға болады  

- Салымдар Қазақстаннның салымдарға кепілдік беру қорымен сенімді сақтан-

дырылыған  

- Бар-жоғы 1 қажетті құжат – ЖСН көрсетілген жеке куәлік  

- Теңгедегі салымдар бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі  

Банк салымшыларға қарапайым, жылдам және қолайлы жағдайлар жасау үшін үнемі 

жұмыс жасауда.  

Сондықтан Kaspi Bank-тің әрбір салымшысы салымының сомасына қарамастан, 

тиімді табыс тауып қана қоймайды, сонымен қатар оған ақша жинауға және депозитті 

басқаруға көмектесетін қосымша қызмет пен сервистер көрсетіледі. 

Kaspi.kz интернет-бөлімшесі www.kaspi.kz интернет-бөлімшесінің арқасында 

салымшыларымыз күндіз-түні кез келген уақытта депозитінің жағдайын өз бетінше біле 

алады. Үйден шықпай-ақ, депозитіңізде қанша ақша жиналғанын, соңғы рет қашан 

толықтырылғанын қадағалап, сондай-ақ салымыңыз бойынша алынған сыйақы сомасын 

білуге немесе төлем тарихын қарап шығуға болады. 

 

https://click.my.mail.ru/redir?u=http%3A%2F%2Fwww.kaspi.kz&c=smw&r=http&o=mm&e=1491900593&v=2&s=1ffca7116731d9b5
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АҚПАРАТТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМАНЫНДАҒЫ КІТАПХАНАЛЫҚ 

ӨЛКЕТАНУ 

 

Орынбасар А., педагогикалық факультеттің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Сахметова А.Х., аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Өлкетану – жергілікті халықтың туған өлкесі болып саналатын елдің белгілі бөлігін, 

қала, ауыл т.б. қоныстарды жан-жақты зерттеу. Өлкетану – табиғи және қоғамдық 

зерттеулердің комплексі. Өлкетану туған өлкенің табиғатын, халқын, шаруашылығын, тарихы 

мен мәдениетін зерттейді. Комплекстік өлкетану осылардың бәрін бір-бірімен байланыста 

қарастыратын болса, салалық өлкетану, географиялық өлкетану, тарихи өлкетану, 

этнографиялық өлкетану, топонимикалық өлкетану сияқты жеке салаларын зерттейді. Қазіргі 

кезде өлкетанудың табиғатты және мәдени ерекшеліктерді қорғау міндеттеріне байланысты 

түрі дамып келеді. Өлкетанудың қоғамдық-саяси және мәдени-ағарту жұмысында да оқу тәрбие 

пройесінде де маңызы зор. Ұлттық мәдениетті өркендетудің алғы шарты ауыл мәдениетінің 

ошағы болып табылатын ауыл кітапханаларын қазіргі заман талабына сай қайта түлетіп, ұлттық 

негізге сүйеніп қайта құрып жастарға елжандылық пен имандылық тәрбиесін беруге 

жұмылдыру бір жүйеге түсіруді қажет етеді [1].  

Заман талабына сай облыс кітапханаларында жаңа технологиялық озық үлгілер 

енгізілуде. Өлкентану жұмысы бірнеше жолдар мен бағыттар бойынша жүргізілді. 

Олардың негізгілері: 

а) қоғамдық өлкетану. Бұған оқушылар мен мүғалімдер, агрономдар мен журналистер 

ерікті түрде, әуесқойлар негізде қатыса алады. Өлкетану ісімен шұғылданатын әуесқойлар 

жергілікті ескерткіштерді, табиғи маңызды объектілерді күтіп сақтау ісімен де айналысуда.б) 

мемлекеттік өлкетану. Бұл әрине мемлекет тарапынан арнайы жүргізілетін жұмыстар. Олар 

жергілікті шаруашылық органдарына, ғылыми-зерттеу мекемелеріне, жоғары оқу орындарына 

жүктеледі. Жоспарда, оқу бағдарламаларында көрсетілгендей, олар табиғаттану, өлкетану 

тақырыптарын зерттейді, арнаулы ғылыми еңбек шығарад. в) музейлік өлкетану. Өзкетану 

ісінің өзекті мәселелерінің едәуір бөлігі музейлердің жүргізетін көпшілік жұмысына 

байланысты. Мысалы, Орал қаласындағы тарихи өлкетану музейін, Пугачев музейін аралап 

көргендер Қазақстанның батысы – Орал өңірі, Жайыө бойы туралы көтеген мағлұмат алары 

сөзсіз. Бұл өңірге барғандар міндетті түрде осы музейлерді араламай, ондағы өте құнды және 

сирек кездесетін экспонаттарды мұқият көріп, таныспай кетпейді. Осы сияқты өлкетану 

музейлері республиканың барлық облыс орталықтарында жұмыс істейді.г)мектептік өлкетану. 

Өлкетанудың бұл түрі мектеп қабырғасынан басталады. Бұл сыныптан тыс істелетін 

жұмыстардың ішіндегі ең маңыздысы болып саналады. Көптеген мектептерде жаратылыс, 

тарих, қоғам тану пәнінің мұғалімдерінің басқаруымен өлкетану үйірмелері, мүйістері жұмыс 

істейді. Мектептік өлкетанудың жасөспірімдерді е) кітапханалық өлкетану. Бұл ғылыми 

жұмыстар жүргізілетін библиографиялық орталық болып табылады.  

Өлкетану жұмыстарының түрлі салаларын үйлестіре жүргізетін бірден-бір орын 

кітапхана. Кітапхана қызметкерлері өлкетану тақырыбын меңгере отырып әр өлкенің, 

облыстың, республиканың экономикасының дамуы, оның тарихы, табиғи қорларын пайдалану 

мәселелерін еңбекшілер арасында кеңінен насихаттап отырады. Сонымен қатар, белгілі бір 

қала, аудан, селолар туралы мәліметтер басылған арнаулы ғылыми монографиялар, ғылыми-

көпшілік әдебиеттер, анықтамалық басылымдар, осы өлкеге қатысы бар тағы басқа да 

шығармалар өлкетану әдебиеттерінің негізгі қоры болып есептеледі [2]. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстандағы кітапханатану ісі және библиография.-Алматы.-2007.-159б. 

2. Ахметова С., Ақшалова М. Кітапханадағы библиографиялық жұмыс; ұйымдастыру 

мен методика.- Алматы: Ана тілі, 1993.-152б. 
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ИСЛАМ ДАМУ БАНКІНІҢ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Сундетова Ү.Р., педагогика факультетінің 3-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Салимбаева Ш.Д., экономика ғылымдарының магистрі, 

аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Жалпы, ислам қаржыландыру жүйесіне  деген жаңа,жақсы көзқарас әлемдік 

экономикалық дағдарыс  толқынынан соң күшейе түсті. Өйткені,ислам қаржылық 

институттары дағдарысқа қарсы тұра алатындығымен әлем назарын аудартты. 

 Ислам банкі жүйесі де коммерциялық құрылым. Сондықтан олар да өз пайдасын 

табуы қажет. Ислам банкингі дінге негізделген құндылықтар мен нормалар жүйесіне,сондай-

ақ,ислам әлеміндегі дәстүрлерге арқа сүйейді. Онда рибаға(үстеме пайыз,өсім) қойылған 

тыйым 1400 жылдан бері бар,бүгінде исламдық банк ісінің негізгі қағидаттары шариғат 

заңдарын барлық қаржылық операцияларға қолдану болып табылады.  

Ислам банкі жүйесін нақтылайтын заңдар жинағы негізінде ссудалық өсімді алуға, 

басқаша айтқанда, несие үшін төлемге тыйым салынған. Бірақ бұл коммерциялық займдар 

қайырымдылық құралы деп ұқпаған жөн.  

Ислам экономистері несиенің пайдаланылу сипатына аса мән береді. Оның үстіне 

алкоголь, темекі, құмар ойындары, қару-жараққа байланысты кез-келген өндіріске  қаражат 

беруге тыйым салынған. Сонымен қатар, тәуекелі нақтыланбаған  немесе  алыпсатарлық 

қызмет түрлеріне де жол берілмейді. 

 Әлемде исламдық қаржыландырудың жүйе ретінде қалыптасқанына 40 жылдан астам 

уақыт өтсе де, біздің елімізде ол енді ғана аяққа тұрып келеді. 2011 жылы Астанада өткен 

Бүкіләлемдік Ислам экономикалық форумында Елбасы ислам экономикасын дамыту 

барысында әріптестікті жолға қою шаралары қабылданғанын жеткізген болатын. Сол жылы 

осы қаржыландыру көзінен алдағы 5-7 жыл ішінде 10 млрд. доллар қаржы тарту көзделгені 

туралы ақпарат таратылды. 

Елбасы көптеген елдердің исламдық қаржыландыруды өз дамуы үшін белсенді түрде 

қолданып жатқандығын атап өтті. 

Исламдық қаржыландырудың ең алдымен, алға тартаныны екі тараптың арасындағы 

бизнестік қарым-қатынастың тең,әділетті болуы. Ислам банкингіне қанша адам қаражат 

сұрап келсе, соның барлығына бірдей жағдай жасап, тең қарым-қатынас көрсету. Сондықтан 

экономиканы өсіріп, тұрақтандыру, тұрақты өсімге қол жеткіземіз деп айту үшін, ең 

алдымен, кез-келген байлықты бөлуге төңкерістік қарым-қатынас кажет. Басты идеяларының 

бірі осы. 

Исламдық қаржыландырудың болашағы аса зор:  

Біріншіден, бұл жүйе тазалыққа негізделген, сондай-ақ,оның мақсаты да айқын, ол – 

халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту.  

Екіншіден,қаржыландырудың бұл түрі нақты экономикаға өте үлкен пайда әкеледі. 

Бүгінде индустрияландыру жоспары жүзеге асуда,осының аясында елімізге тікелей 

инвестиция тартылып жатыр. Бұл жерде қаржы бізге серіктестік ретінде беріледі.  

Үшіншіден, қазіргі кездегі жай банктердегі қолданып жүрген жүйе бойынша,яғни 

ақшаның үстінен ақша жасау тек қаржы секторын ғана дамытса,исламдық қаржыландыру 

елдің бүкіл экономикасы үшін жұмыс істейді. 

Қорытындылай келе, Халықаралық қаржы саласы инвестиция жасау үшін жоғары өсу 

қарқыны бар жаңа нарық көздерін іздеуде, сондықтан қазіргі таңда экономикалық өсімі мен 

тұрақталығы жөнінен Қазақстан Орталық Азия мен ТМД көлеміндегі бірден-бір қолайлы 

мемлекет. Келешекте елімізде исламдық қаржы индустриясының қарқынды дамуына зор 

мүмкіндіктер бар. 
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Научный руководитель – Кунуркульжаева Г.Т., кандидат экономических наук 

 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова, г. Актобе 

 
В начале XX века, по всему миру господствовало убеждение о том, что баланс - это 

ключевая категория, которая объясняет все ключевые моменты в учете и рассматривается 

как основа всей денежной отчетности. Экономист И.Фишер (1867-1947) отводит первое 

место в бухгалтерском отчете не балансу, а отчету о прибылях и убытках. Он изменяет 

концепцию капитала и утверждает, что капитал - это запас благосостояния, который 

существует в конкретный данный промежуток времени. Девид Скотт (1887-1954) - социолог, 

статистик, известный бухгалтер, полагал, что баланс отражает весь используемый капитал и 

поэтому является причиной отчета о прибылях и убытках, который показывает результаты 

использования капитала. Следовательно, баланс рассматривают как ключевую категорию, 

характеризующую хозяйственную деятельность и финансовое состояние фирмы.  

В семидесятые же годы двадцатого века начались работы в области гармонизации 

бухгалтерского учета. Согласование подходов к построению и содержанию финансовой 

отчетности для всех или большого числа стран является условием эффективной 

деятельности многонациональных компаний. Несопоставимость отчетных данных не 

способствует принятию оптимальных управленческих решений. Процесс гармонизации 

национальных принципов учета продолжается уже более 30 лет и еще не окончен. По 

мнению профессора Л.Бернстайна, бухгалтерский учет относится к социальной науке, и цели 

его определяются и выражаются социально. Только по этой причине гармонизация 

международной практики бухгалтерского учета остается трудной и иллюзорной задачей. 

Поскольку учетные стандарты, регламентирующие определение и измерение прибыли, 

являются результатом накопленного опыта бухгалтеров, регулирующих органов, 

бизнесменов и других практиков, они отражают всего лишь «кратковременное равновесие», 

которое базируется отчасти на знаниях и опыте практиков, а отчасти – на компромиссе 

между довольно отличающимися друг от друга интересами и точками зрения на методы 

измерения. Хотя бухгалтеры постепенно пришли к узкому кругу применяемых 

альтернативных принципов измерения, альтернативы, тем не менее, остаются, и их полное 

исключение в ближайшем будущем невозможно. Наряду с разделительными в мировой 

экономике идут и объединительные процессы -создаются крупные транснациональные 

компании, осуществляются международные займы и т.д. Все это требует гармонизации 

финансовой отчетности и национальных методологических принципов учета, то есть 

процесса, в котором достигается общая сопоставимость финансовой информации. Сейчас 

наиболее широко используются две системы международных норм в области бухгалтерского 

учета и составления отчетности - GAAP (Generally Accepted Accounting Principles - 

общепринятые учетные принципы) и IAS (International Accounting Standards - 

международные стандарты финансовой отчетности - МСФО), основные положения которых 

с учетом национальных особенностей используются во многих развитых странах. 

Следование единым правилам ведения учета, развитие калькуляционной бухгалтерии, 

обоснованное исчисление финансовых результатов и составление отчетности обеспечит 

достаточную прозрачность отчетных данных, их понимание и однозначную интерпретацию в 

международном контексте.  

При этом дескрипторы калькуляционного учета (материалоемкость, фондоемкость, 

обеспеченность собственными оборотными средствами, производительность труда и 

рентабельность производства) приобретают связующее значение всех видов учета.  
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ШАҒЫН БИЗНЕСТЕГІ ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ БАСҚАРУДЫҢ 
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Ғылыми жетекшісі - Шакеева Д.Т.,  экономика магистрі  

. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Ақтөбе қ. 

 

Нарық қатынастарының қазіргі кезеңінде отандық фирмалардың көріп отырған қаржы 

тапшылықтарына қарамай-ақ, нарықтағы орындарын бекітуге, өз бизнесіне тұрақты нысан 

беруге деген талпынысын байқаймыз. Бұл шиеленіскен бәсеке жағдайында өміршеңдікке  

ұмтылуды қажет ететін уақыт талабы. Дағдарыстық жағдайлар көптеген себептердің 

әсерінен пайда болады. Олардың ішінде, табиғат апаттарын, экологиялық қаржы, азаматтық 

немесе құқықтық дағдарыстар атап айтылып жүр, яғни тізімді ары қарай жалғастыруға 

болады, бірақ шет елдердегі, айрықша, біздің елдегі дағдарыстардың басты себебі-

қанағаттанарлықсыз менеджмент.  

Қазіргі қазақстандық жағдайлар мамандарға дағдарыстардың түрлерін тәжірибеде 

зерттеуге мүмкіндік туғызады. Әр дағдарыстың өзіндік ерекшелігі бар болғандықтан, 

олармен күресудің бірдей жолы жоқ. Дегенмен, әлемдік тәжірибеде дағдарыстарға дайын 

болу жағдайында қолданылатын іс-шаралардың қалыптасқан жүйесі бар. Ол жоспарлау 

құралдарының көмегімен жүзеге асады.  

Дағдарысқа  қарсы басқарудың мәні келесі жағдайлармен анықталады: дағдарысты 

алдын ала болжауға, күтуге, шақыруға болады; дағдарыстарға дайындалу қажет; 

дағдарыстарды жеңілдетуге болады; дағдарыс жағдайында басқару ерекше көзқарасты, 

арнайы білімді, тәжірибені талап етеді; дағдарыстық процестер  шекке дейін басқарылатын  

болуы мүмкін. Дағдарыс әртүрлі және оларды басқару да әртүрлі болуы мүмкін. Бұл 

әртүрлілік жүйеде, басқару процестерінде,  басқару механимінде көрінеді. Дағдарысқа қарсы 

басқару жүйесі мынандай ерекшеліктерге ие болуы мүмкін: икемділік және бейімділік; 

шыдамдылық, сенімділік;   басқаруды әртараптандыру;   

Дағдарысқа қарсы басқару процесінің ерекшеліктері: ресурстарды қолдануда, 

инновациялық бағдарламаларды жүргізуде; технологиялық өңдеуде бағдарламалы мақсаттық 

көзқарастарды жүзеге асыру; басқару процесінде уақыт факторына жоғары сезімталдық;  

шешім сапасының критериі. Дағдарысқа қарсы басқару механизмінде басымдылықтар 

мынаған беріледі:  ынталандыруға; қызметтің әлеуметтік психологиялық тұрақтылығына; 

профессионалдық құндылық бойынша интеграцияға; инициативаға; инновацияны іздеу, 

қолдануға. Жалпы кәсіпорын стратегиясына басқарушылық құрылым және жүйе; 

басқарушылық мәдениет; дағдылар, ресурстар әсер етеді және шектеулер қояды. 

Кәсіпорынның құрылымы көп жағдайда оның сыртқы орта өзгерістеріне әсер ету 

мүмкіндігін анықтайды. Егер кәсіпорын қатаң ұйымдастырушылық құрылымға ие болса, 

онда ол жаңа нақты жағдайға икемді бейімделу жолында кедергі болу мүмкін, жаңа 

мәселелерді және міндеттерді шешудің творчестволық тәсіліне кедергі болады және 

инновациялық үдерісті тежейді. Негізінен менеджерлер персонал жағынан, әдетте, риза 

болмаушылық, түсінбеушілікпен ілесетін құрылымдық өзгерістерді болдырмауға тырысады. 

Соның нәтижесінде қайта құру максималды ұзақ кезеңге қалдырылады  

Басқару жүйесі стратегияны жүзеге асыруға себепші болады немесе оған бөгет 

жасайды. Бір жағынан, басқарудың бюрократиялық стилі көркейетін кәсіпорындарда төменгі 

деңгейдегі персоналдың күрделі емес шешімдері және шығындары жоғарғы топтың 

менеджерлерімен мақұлдану керек. 
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Қазіргі таңда отандық кәсіпкерлер қаржылық тапшылықтарына, бәсекелестіктің 

көптігіне қарамастан, өздерінің бизнестерін дамытуға, нарықта орнын сақтап қалуға 

барынша талпынысын байқаймыз. 

Дағдарыстық жағдайлар көптеген себептердің әсерінен пайда болады. Олардың 

ішінде, табиғат апаттарын, экологиялық, қаржы, азаматтық немесе құқықтық дағдарыстарды 

атап кете аламын. Әр дағдарыстың өзіндік ерекшелігі бар болғандықтан, олармен күресудің 

бірдей жолы жоқ. Дегенмен, әлемдік тәжірибеде дағдарыстарға дайын болу жағдайында 

қолданылатын іс-шаралардың қалыптасқан жүйесі бар. Ол жоспарлау құралдарының 

көмегімен жүзеге асады. Болуы мүмкін дағдарыстық құбылыстарды жоспарлау - сын сәтінде 

жасалатын қадамдардың механикалық бір ізділігін алдын ала анықтау және ұйымға тез әрі 

тиімді әрекет жасау үрдісін қамтиды. Бүгінгі алып отырған мәселеме байланысты, 

кәсіпорындар үшін шарықтаған бәсекелестік жағдайында, нарықта өз орнын табу үшін уақыт 

талабы отандық экономикалық кызметте келесідей шешімдерде дұрыс жауап іздеуді талап 

етеді: 

 шаруашылық механизмдерінің қызмет етуінің өзгеруі; 

 басқару шешімдерін қабылдау шарттарының өзгеруі; 

 жаңа жағдайлардағы кәсіпорынның стратегиясын жасау және жүзеге асыру; 

 басқарудың жаңа мүмкіндіктерін белсенді пайдалану; 

 шаруашылық жүргізуде барлық заңды әдістерді пайдалану. 
Осы жағдайда кәсіпкерлерге дағдарысқа қарсы басқарудың концепциясын анықтап 

алу маңызды болып табылады. Осы мәселе бойынша зерттеулері бар көптеген авторлардың 

пікірі бойынша, дағдарысқа қарсы шараларды нарықта қызмет етуші кәсіпорынның 

қаржылық нәтижелері өте нашар болған жағдайда ғана пайдалану қажет.  

Негізі, менің ойымша, бұл — теріс көзқарас, себебі басты мақсат дағдарыстың алдын-

алу болғандықтан, дағдарысқа қарсы басқаруда ең бастысы - қаржылық киындықтар 

тұрақты, күнделікті сипат алмайтын жағдайларды қамтамасыз ету болып табылады. 

Кәсіпорын басшысы дағдарыстың алдын-алу үшін, жоспарлы және жан-жақты міндеттерді 

шеше алуы керек; оның шеңберінде кәсіпорынның (тек уақытша қаржы қиындықтарын ғана 

емес) ағымдағы міндеттерін шешуге, ерекше жағдайларға сай келетін басқару құралдары 

қолданылады. 

Кәсіпорындағы дағдарысқа қарсы басқару механизмі келесі негізгі элементтерден 

тұруы мүмкін: - Қаржы жағдайының диагностикасы; - Кәсіпорынның бизнесін бағалау; - 

Маркетинг; - Ұйымдастырушы — өндірістік менеджмент; - Персоналды басқару; - 

Қаржылық менеджмент; - Инвестициялық саясат; - Дағдарысқа карсы бизнес-жоспарлау; 

Бизнесреинжиниринг үрдісі; 

Қорыта келгенде, мен кәсіпорынның экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруды 

қамтамасыз етуге берген анықтамаларын зерттей келіп, кәсіпорынның экономикалық 

дағдарысқа қарсы басқаруды — кәсіпорындағы барлық ресурстарды (өндірістік, 

технологиялық, еңбек, ғылыми-инновациялық, қаржылық, кәсіпкерлік), соның ішінде ең 

маңыздысы адами факторларды ұтымды пайдалана отырып, дағдарыстардың алдын-алу және 

ұдайы даму шаралары механизмінің тиімді қызмет ету жағдайы деп пайымдаймын. Яғни 

адами фактор дегеніміз - үдемелі дамып отырған қоршаған ортада қызмет ететін кәсіпорын 

басшылығына қатердің, дағдарыстың алдын-алатындай көреген және ақылды болуы қажет. 
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Западно  Казахстанский инновационно - технологический университет, г. Уральск 

Японские подсвечники или просто свечи самый популярный вид графических 

котировок. В отличие от простых линий он показывает сразу несколько цен за период, а не 

только точку закрытия. При этом они отличаются своей наглядностью. У Японских свечей 

есть ряд псевдо-фигур - это комбинация двух или более совокупностей 4 цен за 

период(открытия, закрытия, mах и min).  

Если посмотреть внимательнее на японские подсвечники. Широкая часть свечи 

называется телом, она представляет собой диапазон между ценами открытия и закрытия. 

Если тело свечи темное (медвежья свеча) это говорит что цена в начале торгов была больше, 

чем в момент их завершения. Если тело белое то все наоборот, и цена в момент завершения 

торгов была больше, чем при начале. Линии под телом и над телом называются тенями 

свечей. Точка верхней тени дает значение максимальной цены сессии, а низшая точка 

минимальный цена сессии при закрытии, когда нет тени - говорят что у нее срезана вершина 

или нет основания. Обычно тени выражают несущественное изменение цены.  

Первое на что стоит обратить внимание это размер тела, чем оно длиннее, тем сильнее 

желание игроков идти в выбранном направлении (для белой свечи вверх, для черной вниз). 

Второй фактор, чем короче тень с какой либо стороны, это означает направление движения в 

сторону ее дальнейшего удлинения. Третий фактор - сила отрицания, если рынок не пошел в 

ожидаемом направлении, значит он более уверенно пойдет в противоположенном. 

Комбинация этих принципов дает возможность выработать свой алгоритм для анализа 

графиков японских свечей.  

Существуют несколько базовых видов свечей. Свечи Братья Марубозу тела без теней, 

если они большие, свидетельствуют о начале на рынке мощного движения. Близнецы 

Марибозу (Marubozu) – это своеобразная модель, состоящая всего из одной свечи. В 

переводе с японского «марибозу» означает «остриженный, лысый». Это, несколько, странное 

название объясняется внешним видом фигуры – у свечи Марибозу нет теней.  

Марибозу бывает двух видов. Белый Марибозу представляет собой длинную светлую 

свечу, не имеющую теней. Он дает сигнал о начале (продолжении) мощного восходящего 

движения. Это однозначно бычья модель. Его «брат-близнец», черный Марибозу, напротив, 

представляет собой длинную темную свечу, также без теней. Эта фигура предшествует 

сильному нисходящему тренду (или говорит о его продолжении) и является медвежьей 

моделью. Увидев на графике свечи Марибозу, можно с помощью стандартных индикаторов 

узнать будет расти или падать цена в дальнейшем. А этот сильный сигнал всегда на руку 

профессиональному трейдеру. Главное, правильно различать виды формаций Марибозу и 

тогда, практически всегда, будет профит.  

Таким образом, популярность японских свечей объясняется большим объемом 

данных предоставляемых данных и при этом наглядностью их отображения. Подача 

информации радикально отличает графики подсвечников от других методов графических 

интерпретаций котировок. Нисходящие движения выделены черным цветом, а восходящие 

белым.  

При этом все четыре цены, запечатленные в свечах, позволяют легко делать выводы о 

предстоящих тенденциях в движениях котировок. Конечно, это мощный инструмент при 

анализе рынка и целая наука, которая достойна изучения. 
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Қазақстан территориясында ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың бас кезінде пайда 

бола бастаған алғашқы ғылыми мекемелердің қызметінен жан- жақты зерделеуге жасалған 

қадамдар және Қазақстандық ғылыми интеллегенцияға қатысты жақта фактілік 

маңыздылығы, бағалылығы бар, көп ретте бұрын белгісіз болып келген немесе жарық 

көрмеген шығармалары тұрмақ, есімдері аталуға тыйым салынып келген белгілі ғылым, 

әдебиет пен өнер қайраткерлерінің тұмшаланып келген  қызметі.  

Республикадағы ғылым мен өнер, музейлер мен архив істерімен Халық ағарту 

комиссариатының Ғылыми бөлімі айналыса бастады. 1921 жылы бұл бөлім Академиялық 

орталыққа айналдырылды. 1921 жылы республикадағы аштыққа байланысты Халық ағарту 

комиссариатының бюджеті күрт қысқартылып, штаттар мен мәдени ағарту мекемелерінің 

көпшілігі жартыкеш жергілікті бюджетке көшірілді, мұның өзі ғылымның мұндай жағдайда 

толық мәнінде дамуына мүмкіндік бермеді.  

Отырықшылану проблемасы жөніндегі балама ұғымдармен ерекшеленген 

ғалымдардың, практиктер мен қоғам қайраткерлерінің /М.Г.Сириус, С.П.Швецов, 

Ә.Бөкейханов, К.В.Гувелев, А.Донинг, С.Сәдуақасов және т.б./ аса қатыгез қысымдарға, ал 

кейіннен қуғын-сүргінге ұшырауы республикада орын алған қайдағы бір ұлтшыл 

оппозицияның немесе «Ғылымдағы ұлыдержавалық шовинистердің» ойлап тапқан кекшілдік 

қорқынышының нәтижесінде орын алды.  

БК(б)П Қазақстан Өлкелік комитеттерінің кітапханалардың материалдық базасын 

нығайту, қажетті қаржыны көбейту сияқты талаптарды нашар орындалуына байланысты 

кітапхана ісі бүкіл республика бойынша төменгі деңгейде болды. Мәселен, 1920 жылы 

Семей облысында 60 кітапханалар мен 125 оқу-үйлері болса, ал 1921 жылғы тамыз айының 

есебі бойынша қалаларда 6 орталық және 10 қазақ тұрақты кітапханалары, 83 көшпелі және 

оқу-үйлеріндегі 42 кітапханалар ғана жұмыс істеп тұрды. 1920 жыл кітапхана 

жұмыстарының құрылуының бірінші сатысы болды.  

Осы жылдың 20 наурыз айынан бастап республика кітапханаларында қайта даярлау 

курстары өз жұмыстарын бастайды. Оған мысал, Мемлекеттік халықтық кітапханада 25 адам 

даярланады. Бағдарлама курсында әр білім салалары бойынша 190 сағат бөлініп, кітапхана 

саласы бойынша 150 сағат бөлінген. Курста оқушылардың 18–ін орыстар, 13–ін қазақтар 

және татарлар құрады. Жалпы, 1932–1933 жылдар бойынша өлкелелерде кітапхана курсында 

56 адам даярланса, оның 40-ы  қазақтар, 16-сы орыстардан құралды. 1933 жылы Мемлекеттік 

халықтық кітапхана директоры қызметін - Б.А.Жұмабаев үш жыл мерзімдей атқарады. 

Кітапхана қызметкерлерінің құрамы 38 адамнан тұрды: директор, директор орынбасары, 

ғылыми хатшы, 5 бас кітапханашы, 6 бірінші дәрежелі кітапханашылар, 5 екінші дәрежедегі 

кітапханашылар, 9 кітапхана көмекшілері, және 10 кітапхана техниктерінен құралды.  

Қорыта келе, Кеңес өкіметі тұсында партия мектептері арқылы мәдени-ағарту 

қызметкерлерін даярлау өзін–өзі ақтады, ең бастысы, маманданған оқытушыларды үйретуде 

даярлайтын базалары болды. Нәтижесінде, кітапханашылар, оқу-үйі меңгерушілерінің 

сапалық құрамы өзгерді, олардың қатары партия мамандарымен толықтырылып, мәдениет 

мекемелерінің қатарын күшейтуге маңызды болды. Кеңес өкіметінің алғашқы 

жылдарындағы республикадағы ауыр экономикалық жағдайға қарамай, партия және кеңес 

органдары саяси-ағарту мекемелеріне, соның ішінде, кітапханаларға мамандар даярлауға көп 

көңіл бөлді.  
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В настоящее время учетная политика является одним из главных элементов 

документооборота любой организации. При грамотном подходе к разработке учетной 

политики можно добиться весьма существенного повышения эффективности 

предпринимательской деятельности, оптимизировать налогообложение, рационально 

распределить функциональные обязанности между структурными подразделениями и 

исполнителями организации. 

Формирование учетной политики организации - сложный процесс, требующий 

наличия специальных кадровых, финансовых и технических возможностей. Еще более 

сложной задачей является создание единой учетной политики группы компаний, 

необходимой для представления информации об активах, обязательствах и финансовом 

положении группы как единой организации. При этом работа над учетной политикой не 

заканчивается с ее разработкой и документальным оформлением, а идет постоянно, пока 

функционирует организация или группа. 

Зачастую формирование учетной политики происходит в спешке, по остаточному 

принципу либо отдается на откуп аудиторской фирме. Результат процесса по разработке или 

совершенствованию различен: учетная политика или же охватывает самые насущные для 

компании аспекты, или представляет собой добросовестное изложение норм большинства 

документов, регулирующих учетную сферу. Четко отработанные алгоритмы или 

стандартизированный процесс ее формирования, как правило, в большинстве компаний 

отсутствуют.  

Бесспорно, что учетная политика является основополагающим нормативным 

документом, регулирующим учетный процесс в компании. Выбранная организацией учетная 

политика оказывает существенное влияние на величину показателей себестоимости 

продукции, прибыли, налогов на прибыль, добавленную стоимость и имущество, 

показателей финансового состояния организации.  

Таким образом, учетная политика является важным средством формирования 

величины основных показателей деятельности организации, налогового планирования, 

ценовой политики. Без ознакомления с учетной политикой нельзя осуществлять 

сравнительный анализ показателей деятельности организации за различные периоды и тем 

более анализировать различные организации. 

  



221 

БАНК ҚЫЗМЕТІНДЕ НЕСИЕЛІК ТӘУЕКЕЛДІҢ ПАЙДА БОЛУЫ 

ЖӘНЕ ӘСЕР ЕТУ САЛАСЫ 

 

Айдын З.М., тілдер және менеджмент факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Қожанай Ш.А., оқытушы  

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Несиелік тәуекел қарапайым тілмен айтқанда ол дебитордың немесе контрагенттің  

банк алдында келісімшарт бойынша өз міндеттерін орындамау тәуекелі, яғни дебитор немесе  

контрагенттің дефолтының пайда болу тәуекелі. 

Банк тәжірибесінде жиі кездесетін несие тәуекелінің пайда болу себептерін және 

несиелеуге қатысты проблемаларды қарастырайық: 

1 Пайданың маңыздылығын асыра сілтеу.  Несиелік портфель пайда табудың негізгі 

көздерінің бірі болып табылады. Кейде несиелерді бөлу кезінде тәуекелі жоғары немесе 

қанағаттанарлықсыз берілгені үшін банктің шарттарының саналылығының басым 

мүдделерін пайдасына арттыру көзделеді. Дұрыс емес берілген несиелер, негізінен банкке 

кірістерге қарағанда әлдеқайда қымбат болады; 

2. Несиелеу қағидаларының бұзылуы. Банктің басшылығы несиелеу қағидаларын 

бұзып жатқанын біліп, ақталмаған тәуекелді несиені ұсынуға болады.Оның себептері  

пайдакүнемдік мүдделер, бәсекелетік қысымы, шамадан тыс жоғары табысты көксеу, достық 

қарым-қатынасты қолдауы  болуы мүмкін; 

3. Қарыз алушы жөніндегі толық емес және дерексіз ақпарат.Қарыз алушының қызеті 

жөніндегі толық емес ақпарат -проблемалық кредиттердің пайда болуының негізгі себептері. 

Әр несиелік жұмысшы несиелік досьены клиент туралы барлық құжаттамалармен мұқият 

қалыптастыру керек; 

4. Қанағаттанарлықсыз несиелік келісім.Бүгін ең көп таралған жағдай бойынша банк 

қарыз алушымен қарызды өтеу туралы келісім-шарт жасайды, бірақ негізгі соманы  қайтару 

кезінде сәтсіздікке ұшырайды. Заңдық сауатты жасалған несиелік келісім-шарт тәуекелді 

болдырмауға көмектеседі. 

5.  Нашар мониторинг. Бастапқыда берілген несиелер  сапалы болады, бірақ кейіннен 

олар қанағаттанғысыз, проблемалы қразрядқа ауысу мүмкін. Бұл жағдай несиелік талдау 

бөлімі қызметкерлерінің бүкіл мерзім ішінде несие беруді тиімді бақыламауы кесірінен 

болады. Барлық несиелік талдау бөлімі қызметкерлері  құзыретті болуы керек және  

клиенттің қызметін талдау үшін білімді, қабілетті болуы тиіс; 

6. Несиелік тәуекелдер берілген белгілі біртүрлі несие түрлерінің жинақталуынан 

пайда болуы мүмкін. Сондықтан, барлық  елеулі жинақталған несиелік тәуекелдер бойынша 

ақпарат алынуы  қажет. 

«Қарыз алушы-банк» проблемасын шешудің төрт негізгі жолын көрсетуге болады: 

- бірінші, қолдағы несиелік келісімнің шарттарын қайта қарастыру, мысалы, 

пайыздық мөлшерлемені және төлем мерзімін өзгерту. Шарттарды қайта қарастыру 

пайдасына қарыз алушы кәсібінің оң тиімділігі, сондай-ақ банктің тұрақты клиенті болуы 

қатысты дәлелденеді; 

- екінші тәсіл -  несиені кеңейту, яғни қосымша қаражаттар беру. Сонымен бірге, 

қарыздың «мерзімі өткеннен» «ағымдағы» жағдайына өтеді. Банк қарыз алушының 

қиыншылықтары уақытша екенін мойындайды және әрі қарай онымен қызмет етеді; 

- үшінші тәсіл, қолданыстағы несиелік келісімді тоқтатумен байланысты, қарыз 

алушының активтер бөлігін сату арқылы қарызды өтеу. Активтердің бөлігін сату жайлы 

шешім клиенттің өзімен қабылдану керек, себебі ол банк алдында тек кепілмен жауап береді; 

- радикалды болып табылатын төртінші себеп - кепілді жою. Бұл жағдайда клиент 

пен банк арасындағы қатынас тоқтатылады. Практикада табысты жүзеге асыуы үшін, талдау, 

есептеу жүйесін және несиелік тәуекелді басқаруды реттеу керек. 
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК - ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ АҚПАРАТПЕН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ МАҢЫЗДЫ ЭЛЕМЕНТІ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯНЫҢ 

НЕГІЗГІ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 

 

Асетова Г., тілдер және менеджмент факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Абдуллаева Л.И., аға оқытушысы  

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттық негізі қаржылық есеп беру 

болып табылады. 

Қазіргі кезде бізде қолданып жүрген отандық қаржылық есеп негізгі шамалары 

бойынша халықаралық есеп стандарттарының талаптарына сай келеді, себебі, ҚР — 

тәжірибеге бейімдей отырып реформалау процессі белсенді жүргізіледі, ол біріншіден, 

негізін қараушы нарықытық қатынастар болып табылатын жаңа экономикалық жүйенің 

қалыптасуымен, екіншіден, біздің еліміздің әлемдік экономикалық кеңістікке кіруімен 

байланысты. 

ҚР-да бухгалтерлік есепті реформалау процесі барысында есеп беруді құру 

мақсаттарында жаңа көзқарастар пайда болады және оның бағыты өзгереді. 

Қаржылық есеп негізінен өтелген жағдайлардың қаржылық нәтижелерін және де 

кәсіпорын үшін инвестициялық шешімдер мен несие беру бойынша шешімдерді шешу үшін, 

сондай-ақ субеъктінің болашақтағы ақша ағымдарын және осы субъектіге сеніп тапсырған 

ресурстармен басқарушы орандардың жұмыстарымен байланысты ресурстар мен 

міндеттемелерді бағалау үшін пайдалы ақпараттарды сипаттайды. Алайда қаржылық есеп 

қолданушыларға экономикалық шешімдерді қабылдау үшін қажетті барлық ақпарттарды 

қамтиды. Қаржы есебі пайдаланушылар қабылдайтын экономикалық шешімдер субъектінің 

ақша қаражаттарын айналдыру мүмкіндігін бағалауды, сондай-ақ оларды айналдыру 

уақытын есептеу және нәтижеге сенімді болуын талап етеді. Бұл нәтижесінде, субъектінің өз 

жұмысшыларына және жабдықтаушыларына ақы төлеуге, пайызды төлеуге, несиені қайтару 

және табысты тарату қабілетін анықтайды. Егерде қолданушылар тек қана субъектіні 

қаржылық жағдайын, қызметін және оның өткен есепті мерзімдегі қаржылық есебінің 

өзгерісін сипаттайтын ақпараттармен емес, сонымен қатар барлық қажетті ақпараттармен 

жабдықталған болса, онда олар, яғни қолданушылар ақша қаражаттарының айналдыру 

мүмкіндігін одан да жақсы бағалайды. Бірақ комерциялық құпияны қорғау туралы заң 

қолданушылар алатын қаржыылқ ақпаратқа шек қояды, дегенмен олардың ішінде 

кейбіреулері (тергеу органдары, ревизорлар, аудиторлар) өкілдігі болған жағдайда қаржылық 

есепте көрсетілген ақпарттарға қосымша ақпараттарды талап ете алады. Қолданушылардың 

көпшілігі қаржылық есепке қаржылық ақпараттың басы көзі ретінде сенуі тиіс. 

Нарықтық экономика жағдайында қаржылық есеп шаруашылық субъектілерінің 

қызметі жөнінде қаржылық есеп шаруашылық субъектілерінің қызметі жөнінде қаржылық 

ақпараттардың жүйелендірілген бірден-бір көзіне, әр түрлі  ұйымдық-құқықтық 

нысандардағы шаруашылық субъектілерінің өзара негізгі байланысына және басқару 

шешімдерін қабылдауға қажетті аналитикалық есептердің ақпараттық базасына айналды. 

Кәсіпорынның қаржы жағдайын талдамаған кезде тек бухгалтерлік баланс мәліметтері 

ғана емес, сонымен бірге басқа да қаржылық есеп беру нысандарының көрсеткіштері, 

түсіндірме хаттағы мәліметтер және де есеп берудегі қосымша ақпараттар мәліметтері де 

қолданылады. 

Қаржылық есеп берудің жаңа түрі, кәсіпорынның коммерциялық құпиясы болып 

табылатын ақпараттарына сүйенбестен, оның қаржылық жағдайын кешенді түрде талдауға 

мүмкіндік береді. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Бондаренко В.А., студентка 1 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель - Искакова Б.Г., кандидат экономических наук, доцент   

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г.Уральск 

 

Основные средства являются неотъемлемой частью любого предприятия и от 

повышения эффективности их использования зависит финансовое положение и 

конкурентоспособность фирмы на рынке. Основные средства, участвуя в процессе 

производства, под влиянием времени, воздействием сил природы и в процессе эксплуатации 

постепенно изнашиваются, то есть теряют свои физические и моральные характеристики. 

Стоимостное выражение износа – амортизация.  

Актуальность выбранной темы, обусловлена необходимостью  получения  

объективной, достоверной информации об имущественном и финансовом положении 

хозяйствующего субъекта, где особая значимость отводится корректной оценке основных 

средств и обеспечению их сохранности и годности. 

Начисление амортизации может производиться следующими методами: равномерного 

(прямолинейного) списания стоимости, списания стоимости пропорционально объему 

выполненных работ (производственный метод), метод уменьшающегося остатка, списания 

стоимости по сумме чисел лет.  

Выбор способа амортизации определяется отраслевой принадлежностью, видами 

деятельности, особенностями организации и технологии производства и должен быть 

произведен на основании расчета ожидаемого поступления экономических выгод от 

использования основных средств. 

Таким образом, амортизация отражает износ основных средств и связана с их 

воспроизводством. Сумма накопленных амортизационных отчислений направляется на 

замену изношенных основных фондов в ходе их эксплуатации, то есть амортизация 

определяет возврат ранее произведенных затрат, связанных с созданием и приобретением 

основных фондов. Данные отчисления являются элементом себестоимости, увеличение их 

размера приводит к сокращению прибыли предприятия, а значит и налогооблагаемой базы 

для расчета налога.  

Амортизация является условным начислением в составе себестоимости, т. е. не 

приводит к непосредственному расходу денежных средств, и тем самым увеличивает для 

предприятия денежный приток средств. Основной проблемой в учете амортизации основных 

средств является выбор правильного метода ее начисления. Выбранный метод должен 

способствовать тому, чтобы данные бухгалтерского баланса были отражены в более 

достоверной, точной и полной форме. Но, так как, такой метод будет более трудоемким при 

расчете, предприятие обычно отказывается от него, предпочитая ему, более простой способ и 

тем самым теряя дополнительные денежные средства при исполнении своих обязательств. 
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КӘСІПОРЫННЫҢ ТИІМДІ ДАМУЫНДА ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ НЕГІЗГІ 

МІНДЕТТЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ 

 

Бекболат А.Б., тілдер және менеджмент факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Абдуллаева Л.И., аға оқытушы  

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қаржылық талдаудың басты мақсаты – кәсіпорын қаржы-шаруашылық әрекетін терең, 

мұқият және комплекстік зерттеу, және бұның негізінде оның тиімділігі қандай, 

кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын жақсарту және бекіту, оның іскерлік белсенділігін 

көтеру жолдары қандай деген сұрақтарға жауап алу.  

Кәсіпорынның қаржылық талдауының негізгі міндеттері:  

- кәсіпорын қаржылық жағдайының жалпы бағасы және есепті жылда оның өзгеруі;  

- активтердің құрамы және құрылымын, олардың жағдайын және жылжуын бағалау;  

- өзіндік капиталдардың және міндеттердің құрамы және құрылымын, олардың 

жағдайын және жылжуын бағалау; 

- кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау және олардың деңгейінің өзгеруін 

бағалау;  

- кәсіпорынның төлеу қабілетін және баланс өтімділігін талдау;  

- кәсіпорын табыстылығының абсолюттік және салыстырмалы көрсеткіштерін талдау;  

- кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық әрекетінің іскерлік белсенділігін және 

тиімділігін талдау; 

- кәсіпорынның нарықтық тұрақтылығын қысқамерзімді болжау және оның қаржылық 

стратегиясын өңдеу. 

Қаржылық талдаудың негізгі әдістерінің арасында келесі алты әдістерді белгілейді: 

көлденең талдау, тік талдау, трендтік талдау, салыстырмалы талдау, факторлық талдау, 

қаржы коэффициенттерінің әдісі. 

1. Көлденең талдау немесе уақыттық талдау дегеніміз, есептіліктің әр бөлігін алдыңғы 

жылдармен салыстыру. Ол бухгалтерлік талдаудың түрлі статьяларының алдыңғы 

жылдармен салыстырғанда абсолюттік және салыстырмалы ауытқуларын анықтауға 

көмектеседі. 

 2. Тік немесе құрылымдық талдау дегеніміз – есептіліктің әр бөлігінің табуымен, 

қорытынды қаржылық көрсеткіштерінің жалпы нәтижеге ықпалын анықтауда. Ол жеке 

статьялардың баланс немесе оның бөлімшелері бойынша қорытынды көрсеткішке деген үлес 

салмағын айқындауға көмектеседі. 

3. Трендтік талдау бірқатар жылдардың барлық көрсеткіштері 100 % базистік 

мерзімден бастап көрсеткіштер салыстырмалы ауытқуларын есептеуде негізделеді. Басқа 

сөзбен айтқанда, трендтік талдау трендті, яғни, барлық кездейсоқ, уақытша нәрселерден 

босатылған көрсеткіш динамикасының негізгі тенденцияларын анықтауға керек. 

 4. Түрлі қаржы коэффициенттерін қолдану деген, біреуі бірге, ал басқасы оған 

қатысумен белгіленген салыстырмалы мөлшерлерді есептеу. Кәсіпорынның қаржы 

жағдайының негізгі көрсеткіштері тарату және үйлестіру коэффициенттеріне бөлінеді.  

Салыстырмалы немесе кеңістіктік талдау – бұл кәсіпорын, цех, еншілес 

компаниялардың жеке көрсеткіштері бойынша есептіліктің жиынтық көрсеткіштерін 

шаруашылық ішінде талдау және кәсіпорын көрсеткіштерін бәсекелестер, ортасалалық және 

орта жалпыэкономикалық мәліметтермен шаруашылық аралығында талдау.  

Факторлық талдау – бұл зерттеудің түрлі тәсілдерінің көмегімен жеке факторлардың 

нәтижеге ықпалын талдау. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ В КАЗАХСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Веремьева А., студентка 2 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель - Тимиргалиев И.Н., магистр экономики, старший преподаватель  

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г.Уральск 

 

В настоящее время франчайзинг становится актуальным в современном Казахстане. 

Рынок франчайзинга в Казахстане заполнен образцами франшиз западного происхождения. 

Но при поддержке специального фонда развития предпринимательства «Даму», в стране 

появляется все больше сетевых предприятий отечественного производства. Этому 

способствует ряд льгот со стороны фонда, проводимые выставки и мероприятия в поддержку 

будущих и действующих партнеров по франчайзингу. По ряду причин, более выгодным с 

точки зрения расходов, признан бизнес по франшизе казахского происхождения. Но и это не 

отменяет популярность известных марок среди малоопытных предпринимателей, 

справедливо рассчитывающих получить гарантии успеха благодаря проверенному бренду. 

Сегодня в Казахстане уже никого не удивить товарами и услугами, обозначенными 

известнейшими товарными знаками таких фирм как "Кока-Кола", "Адидас", "KFC" и многих 

других. Эти товарные знаки однозначно ассоциируются у нас с определенным 

производителем, имеющим высокую репутацию, и косвенно указывают на высокое качество 

товаров и услуг. 

Если рассматривать типы франчайзинга в Казахстане, то в стране наиболее 

представлен дистрибьютивный  (торговый франчайзинг), в то время как в западных странах 

доля делового формата традиционно выше доли торгового. Еще одна особенность рынка 

франчайзинга в Казахстане — сублицензионность. Международные франчайзеры не 

торопятся работать в Казахстане напрямую. Очень мало прямых классических отношений, 

стоящих по типу «франчайзер-франчайзи». Зарубежные франчайзеры предпочитают вести 

бизнес в Казахстане через своих российских или турецких мастер-франчайзи. Казахстанские 

компании, в свою очередь, выступают в качестве сублицензиатов или субфранчайзи. Причин 

такого положения в секторе очень много. Возможно единая языковая ментальность местных 

потребителей с российскими (иностранная франшиза не требует адаптации), недостаточная 

плотность населения и рынка сбыта, неактивность местных предпринимателей на 

международном рынке франчайзинга и т.д. 

В последние годы казахстанские компании начинают развивать бизнес при помощи 

франчайзинга, предоставляя лицензии своим партнером. Это компании, которые 

представляют традиционные сегменты франчайзинга, такие как общественное питание, 

розничные сети, услуги: продуктовые супермаркеты «Аймар», магазины Дома моды 

«Куралай», центры услуг бухучета НАП и т.д. Казахстан, как и другие страны СНГ уже 

несколько лет ведет переговоры по вступлению в ВТО. Вступление страны в ВТО усиливает 

интерес казахстанских компаний к ноу-хау, современным технологиям и соответственно 

увеличится спрос на франшизы и лицензии. Франчайзинг - чрезвычайно перспективный вид 

предпринимательства: если в "обычном" бизнесе из 100 возникающих предприятий в итоге 

"выживает" не более 10, то из 100 франшизных будет успешно работать 90, что немаловажно 

и с точки зрения создания новых рабочих мест. 

Можно отметить еще одну особенность рынка франчайзинга в стране. Очень мало 

случаев внутристрановой миграции франчайзинга. Нет связки между крупным бизнесом и 

малым предпринимательством. Крупные компании предпочитают филиальную форму 

регионального развития, но не франчайзинговую систему. В мире очень распространен как 

корпоративный, так и государственный франчайзинг. 

  

http://vashbiznesplan.ru/maliy/rabota-po-franshize-plyusy-minusy.html
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Запромётова М.И., студентка 3 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель – Калекешева Х.Х., старший преподаватель  

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Актуальность рассматриваемой темы очевидна, т.к. аудиторские проверки просто 

незаменимы в условиях рыночной экономики. Аудитор не только выявляет ошибки в 

бухгалтерском учете и налогообложении, не только вскрывает недостатки в системе 

управления и организационной структуре предприятия, но способен дать самую 

квалифицированную консультацию по этим вопросам. 

История возникновения и становления аудита в Республике Казахстан началась в 

1989г., когда при КРУ (контрольно-ревизионное управление) Минфина была организована 

хозрасчетная ревизионная группа. Затем на ее базе, согласно Постановлению Совета 

Министров КазССР от 15 февраля 1990г. № 60, был создан хозрасчетный аудиторский центр 

«Казахстанаудит» с территориальными отделениями при Министерстве финансов 

республики. 

На сегодняшний момент в стране действуют свыше 100 аудиторских фирм и 

независимых индивидуальных предприятий, где работают более 3000 специалистов.В 

перспективе потребность в специалистах аудиторского дела будет возрастать. По расчетам 

Республиканской Палаты аудиторов численность работников, занимающихся аудиторской 

деятельностью в стране, должна составлять около 30 тыс. человек. 

Одна из наиболее известных и быстроразвивающихся аудиторских компаний - это 

«АСИКО». Данная компания имеет огромный опыт работы и в нашей республике является 

основной аудиторской фирмой. 

Положение на рынке услуг: 

Конкуренты не просматриваются в силу следующих причин: 

- достаточная численность штатного персонала при относительном универсализме 

опыта специалистов и их высокой квалификации; 

- портфель заказов формируется в основном по рекомендациям клиентов, которые уже 

получали услуги компании; 

В нашем городе аудиторские фирмы также хорошо развиваются. Например: 

Consulting & Audit, ТОО; Национальный стандарт, ТОО; Жумагалиев, ТОО; ТОО «Finex-

Audit», ТОО «Finex-Audit» динамично развивающаяся консалтинговая компания, 

осуществляющая деятельность с начала 2010 г.  Компания создана на базе службы 

бухгалтерского и юридического сопровождения «Business Consulting», основанной в 2007 

году. 

В заключение можно сказать, что возникновение аудита как новой доверительной 

формы финансового контроля деятельности субъектов хозяйствования вызвано появлением 

новых организационно-правовых форм этих субъектов и прежде всего таких, как 

акционерные общества, кооперативы по оказанию услуг, другие общества и компании. 

Учредители и акционеры, а также держатели ценных бумаг соответствующих эмитентов и 

кредиторы заинтересованы в получении достоверной информации о финансовом состоянии и 

платежеспособности организаций, реальности и обоснованности их бизнес-планов на 

текущий и предстоящий периоды. Такую информацию пользователи финансовой отчетности 

этих организаций могут получить только в процессе и по результатам проведения 

независимого финансового контроля. 

 

  

http://www.3klik.kz/info/consulting-audit/
http://www.3klik.kz/info/serts/
http://www.3klik.kz/info/zhumagaliev/
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ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ ЖҰМЫССЫЗДЫҚ ПРОБЛЕМАСЫ 

 

Зұлқар А., тілдер және менеджмент факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Суюншкалиева Д.С., аға оқытушы  

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Жұмыссыздық әлемдегі орталық проблеммалардың бірі болып табылады. Және де ол 

бір жүйеден екіншісіне өтетін елдерде кең байқалады. 

Мысалға мұндай процес Қазақстанда жүріп жатыр. Ол өзімен бірге бірқатар жаңа 

проблемаларды алып келеді. Сонымен қатар жұмыссыздық проблеммасы адамдармен тығыз-

байланысты және соларға тікелей әсер етеді. Жұмысынан айрылу олардың табысының 

азаюына, өмір сүру деңгейінің төмендеуіне, сонымен қатар психологиялық стреске алып 

келеді. Осы себепті көптеген саясат адамдары өзінің сайлауалды компанияларында жұмыс 

орындарын жасауға көп көңіл бөледі. 

Жұмыссыздықты зерттеу олардың пайда болу себептерін аныктайды, мемлекеттің 

тарапынан шараларды анықтайды. Бірақ сонымен қатар көптеген экономистердің ойынша 

жұмыссыздық қажет нәрсе, оны зұлымдық ретінде қарастыруға болмайды. 

Өйткені жұмыссыздықтың ең маңызды пайдалы жақтарына оның сапалы еңбекті, бәсекені 

туындыратыны болса керек. Менің жұмысымның мақсатына осы жатады. 

Тәуелсіздік алғалы бері елде еңбек рыногына әсер ететін бірқатар факторар пайда 

болды. Соның бірі көлеңкелі экономика. Бұл салаға бастама берген негізінен жұмысшыға 

жасырылған ақы төлеп немесе еңбек етуге қолайлы жағдай туғызбағандықтан мемлекетке 

салық төлемейтін сектор жатады. 

Бұған ең алдымен ел экономикасы көтерілгеннен бері елге ағылған босқындар, 

гасторбайтерлер жатады. Қазір нақты қанша көлемде мұндай жұмыссыздық түрі барлығын 

ешкім тап басып айта алмайды. 

Сонымен бірге Қазақстан үшін жастар арасындағы жұмыссыздық ең бір бас ауыртар 

мәселе, елде оқымайтын және жұмыс жасамайтын жастар саны жалпы активті бөліктің 

сегізден бір бөлігін құрайды. 

Ал әйелдер ең бір активті топ болып табылады, бірақта онда да жұмыссыздық бар 

және ол негізінен жасырын жұмыссыздық қатарына жатқызуға болады. 

Қазір көптеген мекемелер әлдекашан ұмытылған проблема жұмыс кадрларының 

кажеттігіне ұшырады. Бұрын олар өте көп болса, казір олар әртүрлі салаға кетуіне, 

квалификациясы төмендеуіне байланысты өте аз. Ал бар жұмыс іздеушілердің 

квалификациясы жоқ немесе өте төмен.  

Жоғарыдағы айтылғандардан екі түрлі қорытынды шығады. 

1. Бізде жұмыссыздық бар, ол мәселе шешім күтеді. 

2. Жұмыссыздық қарама қайшылықтарға толы. 

Біздегі жұмыссыздық, жалпы алғанда жұмыссыздық жұмыс күштерін 

резервациялайтын қойма рөлін атқарады. Әртүрлі структуралық өзгерістерге ұшырау 

салдарынан пайда болған артық жұмыс күші, әрине, белгілі бір уақыттан кейін басқа 

салаларды меңгеру арқылы жұмыс табады. Бірақ ол үшін оларға мемлекет және қоғам 

тарапынан көмек қажет. 

Қарап отырсақ, біздегі жұмыссыздық екі түрлі қарама қайшылыққа кездеседі. 

Біріншісі кадр тапшылығы болса, екіншісі белгілі бір салаларда оның артықтығы. Осы 

мәселелер ең бір шешім қиын мәселелер, дегенмен, оны да жоғарыда айтылған үлкен 

қоғамдық өзгерістер шешеді. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІ ДАМЫТУ 

 

Қайреденова Н.Ә., тілдер және менеджмент факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Суюншкалиева Д.С., аға оқытушы  

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Ғылыми ізденістің мақсаты: Еліміздегі шағын және орта бизнестің даму барысы. 

Ғылыми ізденістің міндеті: Жаңа дамып келе жатқан кәсіпорындардың алға 

жылжуына барынша қолдау көрсету бағыттарын іздестіру. 

Шағын бизнестің негізгі мақсаты – халықты жұмыспен қамту, оның әлеуметтік 

мәселелерін шешу, еңбекке деген белсенділігін дамыту, тұтыну нарығын көп ассортиментті 

товарлармен, қызметтермен толықтыру. Шағын кәсіпкерліктің дамуын ынталандыру 

мақсатымен Қазақстан азаматтарына жайлы құқықтық және экономикалық жағдай туғызу 

үшін бірнеше заңдылық және ұйымдастыру – экономикалық шаралар жасалды. Нұрсұлтан 

Назарбаев «Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың 

мемлекеттік бағдарламасы туралы» жарлыққа қол қойды. Президент бұл бағдарламаны 

бекіте отырып, бір мерзімде оны іске асыру шараларының жоспарын жасап, бекіту жөнінде 

үкіметке тапсырма берді. Елімізде шағын кәсіпкерлікті қалыптастырып, дамыту жүйесі әлі 

де жүріп жатыр. Шағын кәсіпкерлік әлі іске жаратылмаған әжептәуір қаржы-қаражаттарын 

тиімді жұмылдыратын басты құралдардың бірі. Осындай кәсіпкерліктің болмауынан осы 

ресурстар пайдаланылған болатын еді. 

Шағын кәсіпкерлік саласындағы қаржылық қолдау шағын кәсіпкерлік субъектілерінің 

қажетіне сай келетін жабдық шығара алатын компанияларға бағдарлануы тиіс, олардың 

өндірістік бағыты өнімнің жаңа түрлерін игеруі, техникалық және технологиялық озықтығы 

ескерілетін болады. Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қаржылық қолдау нысандарын 

жетілдіру, шағын кәсіпкерлік базар қатынастарын ұдайы іске қосып отыратын ортаның нақ 

өзі. Экономиканың өтпелі кезеңіндегі шағын кәсіпкерлік, ең алдымен, базардың тауармен 

молығуына және жаңа жұмыс орындарының құрылуына мүмкіндік берді. Жалпы алғанда, 

кәсіпкерлік экономикада нақты белсенді, бәсекелес ортаны ғана қалыптастырып қоймайды, 

сонымен қатар, мемлекеттің экономикалық дамуында оның тұрақтылығының индикаторы 

есепті орта тапты жасақтайды. Қазірдің өзінде кәсіпкерлік Қазақстанның бүгінгі 

экономикасында лайықты орын алды. Шағын кәсіпорындардың соңғы жылдары күрт ұлғаюы 

жаңа нарықтық құрлымның қалыптаса бастағандығының айғағы. Алайда, заңдық 

тұлғалардың жалпы санының 55 пайызы ғана жұмыс істегенін айтпай кетуге болмайды. 

Кез келген елдің экономикасының негізі – шағын және орта кәсіпкерлік. Дамыған 

елдердің тәжірибесіне сүйенетін болсақ, шағын және орта кәсіпкерлікті қалыптастыру мен 

дамыту елдің экономикасын көтеруде маңызды орынға ие. Шағын және орта кәсіпкерлікті 

дамыту арқылы салалық және өңірлік монополизмді жоюға, рынокта тауарлар мен 

қызметтерді көбейтуге, жаңа жұмыс орындар ашуға, ғылыми-техникалық прогрестің 

жетістіктерін пайдалануға, қоғам тұрақтылығының кепілі болып табылатын орта тап 

қалыптастыруға үлкен мүмкіндіктер бар. Бұл туралы Президентіміз Н.Назарбаев «Бір мақсат, 

бір мүдде, бір болашақ» атты биылғы жолдауында: «Экономиканың жоғары технологиялық 

жаңа салаларын құру ғылымды қаржыландыруды ішкі жалпы өнімнің 3 пайызынан кем емес 

деңгейге дейін арттыруды талап етеді. Ішкі жалпы өнімнің энергия тұтыну ауқымын 2 есе 

азайту маңызды. Шағын және орта бизнес 2050 жылға қарай Қазақстанның ішкі жалпы 

өнімінің қазіргі 20 пайызы орнына кемінде 50 пайызын өндіретін болады. Еңбек өнімділігін 5 

есеге – қазіргі 24,5 мыңнан 126 мың долларға дейін арттыру керек. 
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НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНА КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ 

ТҰРАҚТЫЛЫҚ ӘРЕКЕТІНІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Қалжанова Г.А., тілдер және менеджмент факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Абдуллаева Л.И., аға оқытушысы  

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қаржылық тұрақтылық бұл тәуекелдердің мүмкін болатын деңгейінде төлем 

қабілеттігі мен несие қабілеттігін сақтай отырып, табысты өсіру негізінде қаржыны тарату 

мен пайдалану арқылы кәсіпорынның дамуын  көрсететін қаржы ресурстарының жағдайы. 

Қаржылық тұрақтылықтың мәні бұл қорлар мен шығындардың қалыптастыру 

көздерінен қамтамасыз етілуі. 

Тұрақтылыққа әсер ететін факторлардың көптігі оны сыртқы және ішкі болып екіге 

бөледі, ал оның салдарының көптігі тұрақтылықтың әр түрлі жақтарын көрсетеді. 

Ішкі тұрақтылық – қызмет етудің жоғарғы нәтижеләгін қамтамасыз етітін ұйым 

жағдайы, яғни өндіріс құрылымы мен қызмет көрсету жағдайы және олардың динамикасы. 

Сыртқы тұрақтылық – мемлекет шегінде сәйкесінше басқару жүйесімен жүзеге 

асырылатын, ұйым әрекет ететін экономикалық орта тұрақтылығын білдіреді. 

Мұраланған тұрақтылық – кездейсоқтықтан және сыртқы жағымсыз, тұрақсыз 

факторлардың шығын өзгерісінен сақтап тұратын, бірнеше жылдар  

Жалпы тұрақтылық – инвестициялық жобалардың тиімділігін, материалдық-

техникалық қамтамасыз етілу дәрежесін, өндіріс, еңбек, басқаруды ұйымдастыру деңгейін 

көрсетеді. 

Қаржылық тұрақтылық – табыстың шығыстан тұрақты жоғарлауын және ұйымның 

ақша қаражаттарын еркін қолданылуын қамтамасыз ететін, оларды тиімді қолдану арқылы 

өндіріс пен өткізу, кеңею мен жаңғырудың үздіксіз үрдісіне мүмкіндік беретін ресурстардың 

жағдайын бейнелейді. 

Қаржылық тұрақтылық – шығыстардан табыстардың тұрақты жоғарлауының ерекше 

индикаторы болғандықтан, бұл ұйымның жалпы тұрақтылығының басты құраушысы. 

Түрлері әртүрлі болуы мүмкін.Олар: 

Ағымдық – нақты уақыт мерзімінде; 

Потенциалды – өзгерістермен тікелей байланысқан және өзгергіш сыртқы ортаны 

есепке алғанда; 

Формальді – сырттан мемлекетпен жасалатын және қолдау алатын; 

Нақты – бәсекелестік жағдайында және кеңейтілген өндірістің жүзеге асырылу 

мүмкіндігін есепке алғанда. 
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ЖҮЙЕСІНДЕ БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСТЫҢ РӨЛІ 

 

Құрманова Н.М., тілдер және менеджмент факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Абдуллаева Л.И., аға оқытушысы  

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қаржылық талдау жүргізген кезде кәсіпорынның қаржы есептемесінің нәтижесін ала 

отырып талдаймыз. 

Қаржы есептілігінің ең маңызды әрі мазмұнды бөлігіне бухгалтерлік баланс жатады. 

Қаржы есептілігі жүйесінде ол маңызды функцияларды орындайтын негізгі рөлді атқарады. 

Бухгалтерлік баланс, біріншіден, меншік иелерін, менеджерлерді ұйымды басқарумен, оның 

мүліктік жай – күйімен таныстырады. Бухгалтерлік баланстан меншік иелерінің иелігінде 

ненің бар екенін, ұйымның материалдық запастарының саны мен сапасы және осы запасты 

жасауға кімнің қатысқаны жөнінде білуге болады. Екіншіден, ұйым жақын арада рыноктық 

экономикада саны өскен үшінші тұлғалардыың (акционерлер, инвесторлар, кредиторлар, 

сатып алушылар, сатушылар және т.б.) алдындағы міндеттемелерін орындай алатынын 

анықтауға болады. Үшіншіден, басшылар осындай шаруашылық жүргізуші субъектілер 

жүйесінде осы ұйымның алатын орны, таңдалған стратегиялық бағыт, ресурстарды 

пайдалану тиімділігінің салыстырмалы сипаттамалары мен ұйымды басқаруға қатысты 

қабылданған әр түрлі шешімдер жөнінде біледі. Төртіншіден, баланстың мазмұнын ішкі де, 

сондай – ақ сыртқы да пайдаланушылар пайдалана алады. Мәселен, аудиторлар аудит 

процесінде дұрыс шешім қабылдау, есеп жүйесіндегі осал тұстар мен клиенттің 

есептілігіндегі әр түрлі қасақана жасалған және қасақана жасалмаған қателерге жол берілген 

жерлерді, ал талдаушылар қаржы талдауының бағыттарын анықтауға мүмкіндік алады. 

Баланс ақпаратының негізінде сыртқы пайдаланушылар осы ұйыммен әріптес ретінде іс 

жүргізудің орындылығы мен оның шарттары жөнінде шешім қабылдап, өздері салған 

ақшаның ықтимал тәуекелі мен осы ұйымның акцияларын сатып алудың орындылығын 

бағалай алады. 

Қаржы есептілігінің орталық нысаны ретінде бухгалтерлік баланс ұйымның есепті 

күнгі құрамы мен құрылымын, қысқа мерзімді активтердің өтімділігі мен айналымдылығын, 

дебиторлаық және кредиторлық берешектің жай-күйі мен серпінін, ұйымның кредит төлеу 

қабілеті мен төлем төлеу қабілеттілігін анықтауға мүмкіндік береді. Баланстың деректері 

ұйым капиталының орналасуының тиімділігін, оның ағымдағы және алдағы қызметінің 

жеткіліктілігін, қарыз ақша көздерінің көлемі мен құрылымын, сондай – ақ оларды тартудың 

тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Сөйтіп, бухгалтерлік баланс ұйымның қаржылық жай 

күйін талдауға арналған ең дұрыс ақпараттық нысан болып табылады. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Мендигазиева Л.Т., студентка 3 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель – Лукпанова А.Р., старший преподаватель  

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Теоретическая основа исламской экономики охватывает все сферы хозяйственной 

деятельности, начиная с частных интересов индивида и заканчивая проблемами государства. 

Практически исламская экономика применима и реализуема в первую очередь в обществе, 

где имеется законодательная, политическая, социальная базы, претворяющие в жизнь нормы 

Шариата. 

Учение гласит, что человек - не собственник некоего имеющего рыночную стоимость 

и общественную ценность ресурса, в качестве которого могут выступать денежные средства, 

товары, недвижимость, новаторские идеи, управленческий опыт и т.д., а на время своей 

жизни является поверенным Аллаха по распоряжению этим ресурсом. Этот ресурс не должен 

направляться на спекулятивные операции. Ресурс, доверенный человеку должен рачительно 

использоваться на благо всего общества, в том числе обеспечивая материальное 

вознаграждение распорядителю, для создания реальной добавленной стоимости, приращения 

массы товаров и услуг, а не денежной массы. Это в полной мере распространяется и на 

банки, играющие свою общепринятую роль финансового посредника.  

Сделки, основанные на проценте, нарушают принцип справедливости экономической 

системы. Заёмщик должен выплатить заранее оговоренный процент по кредиту, даже в 

случае несения убытков. Даже если была заработана прибыль, процент по кредиту может 

оказаться непосильной ношей в случае его превышения над нормой прибыли. Когда деньги 

инвестируются в производственный проект, конечный результат в контексте прибыли или 

убытков зачастую неясен. 

В бизнесе этичной является лишь та ситуация, когда индивид получает 

вознаграждение на вложенный капитал пропорционально затратам умственного и 

физического труда. При процентной сделке кредитор не прикладывает никаких усилий и не 

тратит никаких денег, но тем не менее получает основную сумму и проценты. Даже в случае, 

когда бизнес заемщика, в который он инвестировал ссуду, терпит убыток, кредитор ожидает 

возврата основной суммы плюс проценты. 

Отсюда - главное техническое отличие исламских финансов от господствующей в 

мире модели может быть сведено к отказу от ссудного процента.  

Впервые в 1963 году в Мит Гамре египетским экономистом Ахмедом аль-Наджаром 

была осуществлена попытка внедрения исламского банковского дела в форме 

сберегательного банка, деятельность которого была построена на долевом участии в 

прибылях и убытках. Этот эксперимент продолжался до 1967 года и к тому времени в стране 

работало 9 таких банков. Эти банки не начисляли и не платили проценты, инвестировали 

главным образом в торговлю и промышленность прямым финансированием, либо совместно 

с другими инвесторами, а прибыль, полученную в результате успешной реализации проекта, 

делили с вкладчиками. Таким образом, они функционировали по сути как сберегательный 

инвестиционный институт, нежели как коммерческий банк. 

Центральный банк - необходимый элемент исламской банковской системы. Он 

функционирует на федеральном уровне и имеет местные отделения. Все его операции также 

беспроцентны. Центральный банк действует преимущественно так же, как и местный 

исламский банк (ведет текущие, инвестиционные и кредитные счета), но, кроме того, 

наделен рядом дополнительных функций. Это общий мониторинг и контроль над всеми 

местными банками, надзор за соблюдением ими правил и норм регулирования, обеспечение 

их финансовой безопасности, особенно в случаях невыполнения обязательств по ссудам и 

при других чрезвычайных обстоятельствах. 
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            Актуальность данной темы характеризует объективную необходимость 

исследования аудита финансовых результатов деятельности предприятия, полезность ее для 

удовлетворения научных, экономических и социальных потребностей общества. 

            Аудит - независимый финансовый контроль. 

Независимый финансовый контроль проводится специальными организациями — 

аудиторскими фирмами или индивидуальными аудиторами. Согласно главе 1 п.3 Закона РК 

«Об аудиторской деятельности» аудит - это независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности 

такой отчетности. 

В соответствии с характером и целями проведения выделяют такие формы аудита, как 

обязательный, инициативный, внешний и внутренний аудит. 

Основная цель аудита может дополняться обусловленными договором с клиентом, 

задачами выявления резервов лучшего использования финансовых ресурсов, анализом 

правильности исчисления налогов, разработкой мероприятий по улучшению финансового 

положения, оптимизации затрат и результатов деятельности, доходов и расходов. 

Возникновение аудита как новой доверительной формы проверки финансово-

экономической деятельности экономических субъектов вызвано появлением новых 

организационно-правовых форм этих субъектов. 

 Необходимо отметить, что аудиторская деятельность как таковая порождена 

рыночной экономикой и является составной частью механизма этой экономики. В Законе РК 

«Об аудиторской деятельности» дается такое определение аудита: «Аудит проверка в целях 

выражения независимого мнения о составлении финансовой отчетности и прочей 

информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан». 

Аудит может проводиться в финансовых, экономических, юридических и других 

сферах деятельности человека. Одной из главных целей аудита является определение 

достоверности финансовой отчетности хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время профессиональные аудиторские организации Казахстана 

располагают солидной нормативной базой, что позволяет им не только успешно проводить 

аудиторские проверки, но и оказывать консультационные и прочие профессиональные 

услуги. 
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Одна из черт, характеризующая финансирование инновационной деятельности 

Казахстана - инновационные проекты. В настоящее время перед развивающимися 

государствами стоит вопрос финансирования. 

Сегодня  финансирование инновационной деятельности даёт возможность развивать 

свои инновационные проекты. Основная цель финансирования заключается  также в 

инновационных грантах.  

Актуальность данной работы заключается в изучении современного состояния 

финансового обеспечения инновационной деятельности в Казахстане. 

Инновационный проект представляет собой сложную систему производственных, 

опытно - конструкторских, финансовых, коммерческих, научно – исследовательских и 

других мероприятий, осуществляемых предприятиям и направленных на внедрение 

определенных инновационных идей. 

По сути, инновационные проекты - те же инвестиционные проекты разработки и 

внедрения принципиально новых видов техники, технологии, организации труда и 

производства; это проекты, способные стать катализаторами всей экономики, внося 

существенные новаторские изменения как в уже действующие, так и возникающие впервые 

опытно - конструкторские, организационные, финансово – кредитные разработки. 

Планирование инновационной деятельности на уровне конкретного предприятия 

непосредственно связано с разработкой и реализацией конкретных инновационных проектов. 

Разработка и внедрение инновационных проектов вызывают априори необходимость 

составления плана - прогноза вложений денежных и материальных ресурсов, в котором 

нашли бы отражение основные характеристики этих вложений и были четко (поэтапно) 

выделены источники финансирования каждого раздела. Одной из основополагающих 

проблем работы с инновационным проектом является ее финансирование, подразумевающее 

обеспечение программы ресурсами, в состав которых входят не только денежные средства, 

но и выражаемые в денежном эквиваленте прочие инвестиции, в том числе основные и 

оборотные средства, имущественные права и нематериальные активы, кредиты, займы и 

залоги, права землепользования. 

Формируемая в соответствии с Программой инновационного развития Республики 

Казахстан система финансирования инновационной деятельности предполагает 

использование многообразия источников финансирования, включающих прямые 

государственные инвестиции для выполнения инновационных программ и проектов 

общенационального значения, а также средства из негосударственных фондов поддержки 

инноваций, кредиты банков второго уровня, собственные средства предприятий, средства, 

мобилизуемые за счет эмиссии ценных бумаг, и иностранные инвестиции. 

Источниками финансирования инновационных проектов являются займы банков 

второго уровня и собственные средства предприятий. Учитывая тот факт, что 

инновационные проекты являются наиболее рисковыми из инвестиционных, а предприятия, 

по причине большей доступности кредитов коммерческих банков, нежели средств 

институтов развития, созданных согласно Программе инновационного развития РК, все-таки 

используют первый вариант финансирования, возникает вопрос, насколько эффективно 

работает национальная инновационная система. Основным же источником финансирования 

инновационной деятельности в малом и среднем бизнесе являются кредиты коммерческих 

банков региона. 
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В Казахстане достаточно остры проблемы развития экономики и обеспечения 

экономической безопасности, одной из неотложных задач для нашей страны, для 

Евразийского экономического союза, является формирование эффективной системы мер 

нетарифного регулирования, в том числе и торговых ограничений, внешней торговли. 

Актуальность темы заключается в том, что ЕАЭС - принципиально новый объект 

социально-экономических исследований, поэтому изучение особенностей его формирования 

и функционирования представляет большой научный интерес. 

Целью научно-исследовательской работы является выявление места Республики 

Казахстан в составе Евразийского экономического союза. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное 

экономическое объединение (союз), договор о создании которого был подписан 29 мая 2014 

года и вступил в силу с 1 января 2015 года. В состав союза вошли Россия, Казахстан, 

Белоруссия, Кыргыстан и Армения. ЕАЭС создан на базе Таможенного союза Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС) для укрепления экономик стран-участниц и 

«сближения друг с другом», для модернизации и повышения конкурентоспособности стран-

участниц на мировом рынке. 

6 октября 2007 года в Душанбе (Таджикистан) Беларусь, Казахстан и Россия 

подписали соглашение о создании единой таможенной территории и Комиссии Таможенного 

союза в качестве единого постоянно действующего руководящего органа Таможенного 

союза. 

Евразийский таможенный союз или Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России 

появился на свет 1 января 2010 года. Таможенный союз был запущен в качестве первого 

шага на пути к формированию более широкого типа Европейского союза экономического 

союза бывших советских республик. 

В условиях усиления международной конкуренции все очевидней становится для 

всего постсоветского пространства необходимость повышения конкурентоспособности 

продукции национальных производителей. Это относится в целом к продвижению их 

продукции как на мировом рынке, так и внутреннем рынке ЕАЭС. В современном 

высококонкурентном мире элементы общности, связывающие государства евразийского 

пространства – весьма ценное преимущество. Сложение природных, технологических, 

интеллектуальных и трудовых ресурсов, производственная кооперация, совместное 

использование транспортных коммуникаций, объединение рынков может помочь 

Содружеству успешнее решать задачи адаптации и занять достойное место в глобальной 

экономической и политической системе. 

ЕАЭС сегодня один из перспективных, развивающихся блоков. Он новый, но 

многообещающий, не в краткосрочной перспективе, но в целом это серьезное образование, 

которое имеет определённый экономический потенциал. Совершенно замечательно оно 

расположено в Евразии, и связывает мощные рынки – Юго–Восточную Азию и Европу. То 

есть стратегически выгодное расположение, богатые ресурсы, многообещающие 

возможности. Поэтому и председательство нам дает и определенные политические выгоды. 

Нужно понимать, что в сегодняшних реалиях при противостоянии Запада и России, или,  

если взять шире – странами БРИКС, председательство в ЕАЭС  приобретает особый статус. 

Это председательство в экономическом блоке придает серьезный политический вес. 
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Система жилищных строительных сбережений – это замкнутая система 

финансирования, основанная на привлечении денег вкладчиков в жилищные строительные 

сбережения и предоставлении им займов для улучшения жилищных условий. 

Замкнутость финансовых потоков в рамках специализированных ссудно-

сберегательных (кредитно-сберегательных, строительно-сберегательных) организаций 

позволяет в ряде случаев устанавливать относительно низкие, независимые от колебаний 

финансового рынка, процентные ставки как по вкладам, так и по кредитам. Системам 

стройсбережений (Bausparkasse) оказывается активная государственная поддержка в форме 

прямых субсидий (премий), начисляемых на суммы депозитов, налоговых льгот и других 

мер. 

Казахстан – первая страна на территории СНГ, где начата реализация принципов и 

условий данной системы, предназначенной для самых широких слоев населения. Система 

жилищных строительных сбережений представляет собой доступный механизм 

финансирования жилья, основанный на накоплении индивидуальных сбережений в целях 

получения займа для улучшения жилищных условий, включая приобретение и обмен жилья, 

а также строительство, ремонт и модернизацию жилища. 

Система жилстройсбережений предполагает 2 фазы: 1-я фаза – фаза накопления, в 

течение которой вкладчик собирает средства на счетах, открытых в «Жилстройсбербанке». В 

период накопления на его сбережения начисляются вознаграждение Банка и премия 

государства; 2-я фаза – фаза кредитования, в течение которой вкладчик получает жилищный 

заем и погашает его. 

Основная привлекательность займов АО «Жилстройсбербанк Казахстана» – это 

гарантирование низкой ставки вознаграждения в течение всего срока, на который 

предоставляется заем. Банк функционирует вне рынка ссудного капитала и, соответственно, 

в относительной независимости процентной политики банка от конъюнктуры ставок 

вознаграждения финансового вознаграждения финансового рынка. Это позволяет банку 

предоставлять кредиты по низким процентным ставкам, выплачивая по сберегательным 

вкладам также невысокие проценты. Наличие целенаправленной системы финансирования 

мероприятий по улучшению жилищных условий влечет за собой  последовательное развитие 

жилищного сектора Республики Казахстан.  

На сегодняшний день, динамично развивающийся банк официально представлен во 

всех  крупных и отдельных малых промышленных городах Казахстана. В мае 2006 года было 

подписано Агентское Соглашение между АО «Жилстройсбербанк Казахстана» и АО 

«Казпочта». В рамках Соглашения АО «Казпочта» оказывает агентские услуги по 

заключению договоров от лица АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в областных  филиалах 

и районных узлах почтовой связи. Основная задача сотрудничества заключается в 

предоставлении населению максимально удобных условий по заключению Договоров по 

системе жилстройсбережений. 

Основной стратегической целью развития Банка является повышение 

конкурентоспособности Банка путем увеличения доли участников системы ЖСС до 17% к 

ЭАН и увеличение и поддержание показателя рентабельности собственного капитала на 

уровне не менее 6%. 
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Одной из ведущих отраслей казахстанской экономики является нефтегазовый сектор. 

Оценка независимыми экспертами извлекаемых резервов нефти, определила объем – три 

тысячи девятьсот миллионов тонн – это объем нефтяных запасов в целом по государству.  

Благоприятный инвестиционный климат в Казахстане привлекает иностранные 

инвестиции для участия в развитии экономики республики, и одним из основных 

направлений в этом является минерально-сырьевая база, включающая такие приоритетные 

отрасли, как нефтегазодобывающая и горнометаллургическая.  

Значительных инвестиций требуют потенциальные возможности, открывающиеся в 

связи с освоением морских месторождений Каспийского моря. По оценкам казахстанских и 

иностранных экспертов, капитальные суммарные затраты составят около 160 млрд долл. 

США, из которых около 10 млрд долл. США должно быть вложено на начальном этапе 

разведки и оценки месторождений. 

В целях повышения эффективности использования нефтегазовых ресурсов 

необходимо стремиться к максимальному извлечению доходов от их поставок на экспорт без 

ущерба устойчивому развитию нефтегазовой отрасли. Цены на нефть сегодня нестабильные, 

а фьючерсные контракты спекулятивные, в связи с этим необходимо проработать 

заключение контрактов по твердым ценам на долгосрочной основе. На формирование цен на 

нефтепродукты влияют колебания цен на продажу сырой нефти и сезонная потребность в 

нефтепродуктах. Конечная цена нефтепродуктов на внутреннем рынке складывается по 

свободным рыночным ценам на основе принципа «спрос – предложение» на тот или иной 

вид нефтепродуктов. 

На современном этапе развития Казахстана государственная политика в сфере 

экономики направлена на отход республики от экспортно-сырьевой зависимости и 

увеличение добавочной стоимости производимой продукции. Поэтому одним из путей 

повышения эффективности использования нефтегазовых ресурсов является выход на 

мировые рынки нефтепродуктов на основе переработки собственного углеводородного 

сырья. 

Одним из направлений развития казахстанских предприятий и занятости местного 

населения в работе над проектами, инвестированными зарубежными вкладчиками, является 

утверждение норм и методик расчета уровня казахстанского содержания в производимых 

товарах, услугах и выполняемых работах. Эти нормы прописаны в Законе «О недрах и 

недропользовании» и на практике контролируются наличием сертификата определенного 

образца, в котором должно быть указано процентное содержание в рассматриваемом товаре 

стоимости материалов местного происхождения и затрат на переработку, которая была 

осуществлена на территории Казахстана. Если такого сертификата нет, то казахстанское 

содержание будет приравнено к нулю. 

Качественно налаженный подход к автоматизации позволит оптимизировать 

логистические функции, такие как транспортировку, добычу и продажу нефти потребителям 

на основе данных из информационных систем автоматизации, моделирования совместных 

процессов производственных подразделений и компоновку данных в готовую информацию 

для принятия решений с целью получения дополнительной прибыли, снижения затрат и 

увеличения срока жизни месторождения. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ КАЗАХСТАНА 

 

Увалиев Д.А., студент 2 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель - Тимиргалиев И.Н., магистр экономики, старший преподаватель  

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

У Казахстана сегодня нет более важной цели, чем сдвинуть экономику с мертвой 

точки, запустить производство, создав условия для эффективного инновационного процесса. 

Вот здесь мы непосредственно обращаемся к научной сфере. Идеи, возникающие в сфере 

науки, должны очень быстро доходить до сферы производства и превращаться в товар. 

Мировой опыт показывает, что страны, желающие стать лидерами в избранной области 

техники и технологии, начинают производить знания в данной области у себя дома. В этой 

связи очень интересен опыт технопарков как одной из наиболее удачных форм интеграции 

науки и производства. 

Технопарки - основополагающий элемент создаваемой в республике национальной 

инновационной системы. Главная задача, которая ставится перед технопарками, - 

посредством предоставления в пользование инициаторам инновационных проектов 

производственных площадей и коллективных бизнес-услуг обеспечить благоприятные 

условия для коммерциализации научных разработок и их внедрения в промышленное 

производство. 

Главной целью технопарков является определение, раскрытие, развитие 

инновационного потенциала страны и, в особенности, ее регионов, а также обеспечение 

потребности экономики в инновационных продуктах. Создание и дальнейшее развитие 

технопарков призвано решить основную задачу в формировании конкурентоспособного 

перерабатывающего сектора экономики - укрепление связи науки с производством, 

внедрение современных технологий, повышение производительности труда в 

промышленности и, как следствие, производство высокотехнологичной и 

конкурентоспособной продукции. 

В республике формируется двухуровневая система технопарков – национальные 

научно-технологические парки и региональные технологические парки. Национальные 

технопарки ориентированы на создание в Казахстане новых отраслей, которые должны 

способствовать обеспечению будущей конкурентоспособности казахстанской экономики, 

используя имеющийся научно-технический потенциал, финансовые и трудовые ресурсы. 

На региональном уровне системообразующими составными частями технопарков 

являются промышленные предприятия регионов, научные и академические организации. 

Региональные технопарки обеспечивают поэтапное повышение технологического уровня 

экономики и создают условия для малого и среднего наукоёмкого и технологичного бизнеса. 

В системе Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан 

технопарки стали создаваться с 2004 года.  

В стране за последнее десятилетие создано и зарегистрировано более 10 технопарков.  

Среди национальных научно-технологических парков Казахстана можно выделить 

следующие технологические образования: «Национальный индустриальный 

нефтехимический технопарк», в городе Атырау, технопарк ядерных технологий «Токамак» в 

городе Курчатов, «Технопарка космического мониторинга» входят «Национальный центр 

космического мониторинга» в Астане, «Центр приема космической информации» в Алматы, 

антенный комплекс «Национального центра радиоэлектроники и связи» в Приозерске.  

Дальнейшее развитие технопарков в Казахстане призвано решить задачи укрепления 

связей науки с производством, внедрения современных технологий, повышения 

производительности труда в промышленности и, как следствие, производства 

высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. 
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ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫҢ НЕСИЕЛІК ҚАБІЛЕТТІЛІГІН БАҒАЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ 

ӘДІСТЕРІ 
 

Хайруллина А.К., тілдер және менеджмент кафедрасының 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Қожанай.Ш.А., оқытушы  

 

Батыс Қазақстан инновациялық - технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Негізінде барлық әдістемеліктерде бірдей коэффициенттер қолданылады – абсолютті, 

ағымдағы өтімділік коэффициенті және жабу коэффициенттері, бірақ несиелік қабілеттілік 

бағалағанда олардың салмақтары әртүрлі болады. 

Рейтингтік бағалалау. 

Қарыз алушы кәсіпорынның несиелік қабілеттілігін талдаудың негізгі екі кезеңі: 

Кәсіпорынның несиелік қабілеттілігін жалпы талдау. 

Кәсіпорынның рейтингтік бағасы. 

Бірінші кезеңде кәсіпорынның агрегатталған (ірілендірілген) балансы кұрылады, 

содан кейін баланс көрсеткіштері бойынша қаржылық коэффициенттер жүйесінің есебі 

жүргізіледі. 

Содан кейін келесі коэффициенттер есептеледі: 

Ағымдағы өтімділік коэффициенті (К а. ө.); 

Шұғыл өтімділік коэффициенті (К ш.ө.); 

Абсолютті өтімділік коэффициенті (К а. ө.); 

Автономия коэффициенті (К а.). 

Дамыған елдердегі банктер клиенттердің несиелік қабілеттілігін бағалау үшін 

көптеген көрсеткіштердің күрделі жүйесін қолданады. Бұл жүйе Қарыз алушының 

сипаттамасына қарай (фирма, жеке тұлға, қызмет түрі)  бөлінеді, сонымен қатар шот 

қалдықтары (сальдолық) және клиент есептерінің көрсеткіштеріне негізделуі мүмкін. 

Американдық әдістемелік. 

Американдық экономистер есеп беру бойынша қалдық көрсеткіштерге негізделетін 

несиелік қабілеттілікті бағалау жүйесін ұсынады. Америкалық банктер негізгі 

көрсеткіштердің төрт тобын қолданады: 

Фирма өтімділігі;  

Капитал айналымы; 

Қаражаттар тарту; 

Пайдалылық көрсеткіштері.  

Бірінші топқа өтімділік коэффициенті (Кө)  және жабу коэффициенті(Кжабу)  жатады. 

Екінші топқа  жататын капитал  айналымының  көрсеткіштері     айналым 

активтерінің сапасын көрсетеді және Кжабу өсуін бағалауға қолданылады. Тарту 

коэффициенті (Ктарту) бағалау коэффициенттерінің үшінші тобын құрайды. Көрсеткіштердің 

үшінші тобымен фирманың табыстылығын сипаттайтын төртінші топ көрсеткіштері тығыз 

байланысты. 

Француздық әдістемелік. 

Француздық коммерциялық банктерінің клиенттердің несиелік қабілеттілігін 

бағалауы 3 бөлімнен тұрады: 

кәсіпорынды және оның балансын, сонымен қатар басқа да есептерін бағалау; 

клиенттердің несилік қабілеттіліктерін жеке коммерциялық банктермен 

қолданылатын әдістемелер негізінде бағалау; 

несиелік қабілеттілікті бағалау үшін Франция Банкінің картотека мәліметтерін 

қолдану. 
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СЕКЦИЯ 9.  ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 

СЕКЦИЯ 9. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ   

 

МОЛОДЕЖЬ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Алмагамбетова А.О., студентка 3 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель –Тулегенова А.У., магистр экономических наук, старший 

преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

Успешность позиционирования в социально-профессиональном пространстве зависит 

от ряда объективных условий и субъективных факторов. К ним относятся как объективные, 

формируемые независимо от субъекта (конъюнктура на рынке труда, каналы 

профессиональной мобильности), так и субъективные, зависящие от личных способностей, 

склонностей, возможностей самого субъекта. 

К последним относятся различные виды характеристик, которыми обладает субъект: 

интеллектуальный, профессиональный, личностно-мотивационный, морально-волевой, 

духовно-творческий, культурно-нравственный, физический, социально-экономический. 

Некоторые из перечисленных видов носят условно-субъективный характер (социально-

экономический, физический, морально-волевой), поскольку они, хотя и принадлежат 

непосредственно субъекту, носят, скорее, объективный характер и формируются, в ряде 

случаев, независимо от усилий самого субъекта и имеют, таким образом, дуальный статус. 

В процессе профессионального трудоустройства субъект реализует тот или иной вид 

капитала, либо несколько из них, тем самым программируя успешность/неуспешность 

собственного трудоустройства.  

По оценкам экспертов, требования работодателей к подготовке специалистов в 

современных контекстах довольно жесткие, зачастую необоснованно высокие, что 

обусловлено, скорее, ситуацией на рынке труда, где наблюдается перепроизводство 

специалистов с высшим образованием определенных профессиональных направлений. 

Гибкость, мобильность специалистов, умение нестандартно подходить к решению 

профессиональных задач - вот, пожалуй, основные требования работодателей, помимо 

собственно профессиональной компетентности, в современных условиях. Эти требования 

выдвигаются в большей степени работодателями негосударственных форм собственности, 

однако, и государственные структуры уделяют им серьезное внимание. 

Современное общество транслирует ценности достижения в противоположность 

патерналистской ориентации части выпускников вузов: оно выдвигает требования 

личностной активности, гибкости, активных стратегий поведения на рынке труда. Между 

тем, как показывает практика, далеко не все вузы способствуют формированию этих качеств 

у студентов, в результате чего последние затем сталкиваются с проблемами 

профессионального трудоустройства. Умение себя презентовать работодателю - важная 

составляющая успешности трудоустройства.  

Активность выпускников вузов при трудоустройстве и умение их высоко себя презентовать 

во многом обуславливается реализацией ими активных стратегий уже в период получения 

образования в вузе. Современный студент с целью дальнейшего успешного 

позиционирования себя на рынке труда не должен занимать иждивенческие позиции, тем 

более что работодатель сегодня готов предложить достаточно широкий спектр работ и для 

студентов. В целях снижения уровня безработицы среди выпускников профессиональных 

учебных заведений было бы целесообразно:- возобновление института распределения 

кадров; - открытие учебных центров на базе предприятий по подготовке или переподготовке 

специалистов; - создание молодежных предприятий (хотя бы на экспериментальной основе), 

на которых будут работать только выпускники учебных заведений. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Альжанова З.Е., студентка 1 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель –Нургалиева Э.М., старший преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

Малый и средний бизнес – основа стабильного гражданского общества, и от его 

развития зависит благосостояние всех казахстанцев. МСБ не только выполняет огромную 

социальную роль, поддерживая экономическую активность большей части населения, но и 

обеспечивает значительные налоговые поступления в бюджет.  

Малый и средний бизнес – к малому бизнесу принято относить предприятия с 

ограниченной численностью работающих: в промышленности и строительстве – до 100 чел.; 

в научно технических и сельхозпредприятиях – до 60 чел.; для организаций оптовой 

торговли – не более 50 человек; розничной торговли – до 30 чел. 

Развитие малого и среднего бизнеса является основой экономики любой страны. Опыт 

развитых стран свидетельствует о том, что формирование и развитие малого и среднего 

предпринимательства создает благоприятные  условия для оздоровления экономики 

формируется и развивается конкурентная среда; преодолевается отраслевой и региональный 

монополизм; происходит насыщение рынка товарами и услугами; осуществляется 

демонополизация экономики; внедряются достижения научно-технического прогресса; 

создаются рабочие места; эффективно используются материальные и нематериальные 

ресурсы; повышается экспортный потенциал; увеличиваются налоговые поступления; 

формируется средний класс. Перечисленные преимущества способствуют тому, что малый и 

средний бизнес становится необходимым элементом рыночной экономики, привлекательным 

для сотен тысяч людей. Западно-Казахстанская область (ЗКО) является вторым регионом, 

где МСП формирует более 40% ВРП. При этом в 2015 г. 85% поступлений по КПН в регионе 

обеспечили малые и средние предприятия. Количество активных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в ЗКО в 2015 г. составляло 39,6 тыс. ед., что на 42,4% больше 

чем в 2011 г. В основном, субъекты малого предпринимательства сосредоточены в 

областном центре — 63% от их общего числа. 

Серьезные проблемы малого и среднего бизнеса: 

1) Неэффективная реализация принятых на государственном уровне документов в 

сфере малого и среднего бизнеса. 

2) Не освоение бюджетных средств, направленных на поддержку малого и среднего 

бизнеса. 

3) Сохраняется сложность выхода средних и малых предприятий Казахстана на 

внешние рынки. 

4) Усиление проблемы кадрового обеспечения. 

5) Низкий уровень конкурентоспособности отечественного предпринимательства. 

Одной из главных причин низкого уровня конкурентоспособности предприятий 

малого и среднего бизнеса является сильнейший износ основных фондов на предприятиях. 

Безусловно, изношенное и морально устаревшее оборудование не только неспособно 

производить конкурентоспособный продукт, но и приводит к снижению производительности 

труда. Актуальные направления развития малого и среднего бизнеса в Казахстане должны 

стать следующие: 

1.Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы. 

2.Привлечение малого и среднего бизнеса в формировании кластеров. 

3.Проведение региональной политики по повышению конкурентоспособности предприятий 

малого и среднего бизнеса. 
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Амангалиева Н.О., студентка 3 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель –Тулегенова А.У., магистр экономических наук, старший 

преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

Мобильность экономически активного населения можно определить, как способность 

рабочей силы менять место работы, профессию или должность. Мобильность рабочей силы, 

как правило, бывает двух видов: профессиональная и территориальная. Трудовая миграция - 

это один из аспектов территориальной мобильности. Территориальная мобильность рабочей 

силы - это намерение, возможность, потенциальная способность к перемещению, а миграция 

трудоспособного населения - фактическое перемещение. 

Трудовая миграция является на данный момент одним из самых значительных 

миграционных потоков в мире. С ростом интеграционных процессов в мировой экономике 

интенсифицировалось движение не только товарно-материальных потоков, но и рабочей 

силы.  

Трудовая иммиграция в Казахстан происходит в двух формах: официального 

привлечения иностранной рабочей силы и стихийной трудовой иммиграции, 

преимущественно из стран Центральной Азии и России. Оба потока играют большую роль в 

удовлетворении потребности Казахстана в трудовых ресурсах и вносят значительный вклад в 

экономическое развитие республики. 

Основная масса мигрантов сконцентрирована в сельском хозяйстве, строительстве и 

сфере услуг. Привлечение нерегулируемой трудовой миграции в страну, прежде всего, 

связано с низкой стоимостью предоставляемых мигрантами услуг, отсутствием социальных 

пакетов и других условий. 

Недостаточное научное осмысление влияния миграционных потоков на общество и 

невысокая эффективность регулирования процессов внешней трудовой миграции 

обусловливают следующие неблагоприятные последствия: 

- внешняя трудовая миграция носит стихийный характер, что, в первую очередь, 

негативно отражается на региональных рынках труда, так как отсутствует механизм 

эффективного территориального распределения иностранной рабочей силы; 

- формирование в целом негативного отношения к приезжим, эскалация напряжения, 

возникновение конфликтов на этнической почве; 

- низкое качество социального и административно-правового регулирования 

миграционных процессов как результат бюрократизации региональных органов 

государственной власти. 

Наличие нерегистрируемой внешней трудовой миграции в Казахстане является 

серьезным демпинговым фактором на внутреннем рынке труда, искажает представления о 

конъюнктуре рынка труда (емкости рынка, предложении рабочей силы, ее мобильности). 

Для снижения масштабов нерегистрируемой трудовой миграции в Республику Казахстан 

необходимо усилить меры по легализации трудовых мигрантов путем упрощения процедур 

выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, путем снижение 

административных барьеров для регистрации по месту проживания трудовых мигрантов, 

стимулирования прозрачности бизнес-миграции как одной из форм трудовой миграции. 

Необходимо выработать системные меры политики в отношении трудовых мигрантов, 

которые позволят наладить мониторинг внутреннего рынка труда и движения иностранной 

рабочей силы на нем, оценить приток, отток и транзит трудовых мигрантов на территории 

Казахстана, обеспечить защиту их прав, улучшить условия их труда и проживания, а также 

препятствовать расширению неформального сектора экономики. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮШІНШІ ЖАҢҒЫРТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Байтакова А., тілдер және менеджмент факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі –Уразова Б.А., экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

25 жыл бұрын КСРО-ның қирандысынан шығып, өз жолымызды бастаған кез. Сол 

кезде Жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу жүзеге асырылды.  Қазақстан 

бұл кезеңде аз шығын шығарып, зор жетістіктерге қол жеткізді.   Еліміз өзінің 25 жылдық 

даму кезеңінен абыроймен өтті. Біз елімізді мақтан тұтамыз. Табыстарымыз бен 

жетістіктеріміз туралы Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойында атап өттік. Оларды бүкіл 

әлем біледі және жоғары бағалайды. 

Екінші жаңғыру «Қазақстан-2030» стратегиясының қабылдануымен және жаңа елорда 

– Астананың салынумен басталды. Оның нәтижелі болғаны дау тудырмайды. Еліміз 

экономикалық тұрғыдан артта қалған аймақтан шығып, әлемдегі экономикасы бәсекеге 

қабілетті 50 мемлекеттің қатарына кірді.   Табысты өткен екі жаңғыру арқылы баға жетпес 

тәжірибе жиналды. Енді алға батыл қадам басып, Үшінші жаңғыруды бастауға тиіспіз.  Бұл 

жаңғыру – қазіргі жаһандық сын-қатерлермен күрес жоспары емес, болашаққа, «Қазақстан-

2050»   стратегиясы мақсаттарына бастайтын сенімді көпір болмақ. Ол Ұлт жоспары – «100 

нақты қадам» базасында өткізіледі.  Мен оның бес негізгі басымдығын көріп отырмын. Олар 

экономиканың әлемдік өсімінің орта деңгейден жоғары қарқынын қамтамасыз етуге және 30 

озық елдің қатарына қарай тұрақты түрде ілгерілеуге лайықталған.  

Бірінші басымдық – экономиканың жеделдетілген технологиялық жаңғыртылуы. Біз 

цифрлық технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуге 

тиіспіз. Бұл – маңызды кешенді міндет.   Елде 3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді банкинг, 

цифрлық қызмет көрсету секілді денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын және 

басқа да перспективалы салаларды дамыту керек. Үкіметке «Цифрлық Қазақстан» жеке 

бағдарламасын әзірлеуді және қабылдауды тапсырылды.  Екінші кешенді міндет. Жаңа 

индустриялар құрумен қатар дәстүрлі базалық салаларды дамытуға серпін беруіміз керек.  

Бұл – өнеркәсіп, агроөнеркәсіптік кешен, көлік пен логистика, құрылыс секторы және басқа 

салалар. Еңбек өнімділігін айтарлықтай арттыру керек.  Бұл – автоматтандыру, 

роботтандыру, жасанды интеллект, «ауқымды мәліметтер» алмасу, тағы басқа міндеттер. 

Басымдығы бар салалардағы бәсекеге қабілетті экспорттық өндірісті дамытуды көздейтін 

индустрияландыруды жалғастыру керек. Үкімет алдында қазірдің өзінде 2025 жылға қарай 

шикізаттық емес экспортты 2 есе ұлғайту міндеті тұр. Бұл бағыттағы жұмысты жандандыру 

үшін экспортты дамыту мен ілгерілету тетіктерін бір ведомстоваға шоғырландыру қажет. 

Экспорттаушыларға «бір терезе» қағидаты бойынша өңірлерде де қолдау көрсету керек. 

Қазақстан шетел инвестицияларын тарту ісіндегі көшбасшылығын сақтап қалуы қажет. 

«Астана» халықаралық қаржы орталығы ел экономикасына қаржы ресурстарын тартуда 

маңызды рөл атқаруға тиіс. 

Қазақстанда өндірістер ашу жөніндегі Қытаймен бірлескен инвестициялық 

бағдарламаны тиімді жүзеге асыру керек. Қытай тарапымен уағдаластыққа қол жеткізілді. 

Нысандар белгіленді. Экономикалық өсімнің тұрақтылығы үшін елдің тау-кен 

металлургиясы мен мұнай-газ кешендері өзінің стратегиялық маңызын сақтауға тиіс. 

Әлемдік сұраныс бәсеңдеп кеткен кезде жаңа нарықтарға шығып, өнім жеткізу аумағын 

кеңейту керек. Минералдық-шикізаттық базаны кеңейтуге баса назар аударылуға тиіс. 

Геологиялық барлау жұмыстарын белсенді жүргізу керек. Аграрлық сектор экономиканың 

жаңа драйверіне айналуы керек. Үкімет пен әкімдерге мынадай тапсырмалар берілді: 

біріншіден, субсидияларды бөлу қағидаларын қайта қарастырылу; екіншіден, бес жыл ішінде 

500 мыңнан астам жеке үй шаруашылықтары мен шағын фермерлерді кооперативтерге 

тартуға мүмкіндік беретін жағдай жасау керек. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ РЕФОРМА – ЕЛ ДАМУЫНЫҢ ҚАЙНАР КӨЗІ 

 

Біржан Ә.Б., тілдер және менеджмент факультеттің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Курмантаева Б.К., экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

Реформа (лат. reformate — қайта құру, жаңғырту) – өмір сүріп отырған әлеуметтік 

құрылымды сақтап, кейбір институттарды қайта құру, өзгерту. 

Реформа — қоғамның басты негіздерін қайта құру немесе мемлекет жүйесінде 

қалыптасқан кейбір элементтерді жаңғырту. Олар әлеуметтік-саяси және экон. бағыттарды 

қамтиды.  

Экономикамызды дамыту үшін елбасымыз 5 институтционалды реформаны ұсынған 

болатын. Бес институционалдық реформа - ҚР Президенті Н.Назарбаевтің 2015 жылы 

ұсынған сайлау алды платформасында жарық көрді. Платформа экономика, заң саласы, 

ұлттық бірыңғайлылық, экономикалық диверсификация және ашық экономика мәселелерін 

көтереді. 

Әр уақытта институционалдық реформа мәселелері өзекті болып келеді. 

Тақырыбын мақсаты - бес институционалдық реформа Жаһандық сын-қатерлер мен 

тәуекелдердің тереңдігі сондай, ол мемлекеттің тұрақтылығы мен табыстылығы туралы 

мәселені қарастыру.  

Бүгінде Қазақстанның алдында мынандай міндеттер тұр: 

- кәсіби мемлекеттік аппарат құру; 

- заңның үстемдігін қамтамасыз ету; 

- индустрияландыру және экономикалық өсім; 

- біртектілік пен бірлік; 

- есеп беретін мемлекетті қалыптастыру. 

Біріншіден – экономикалық бағдарламалардың тиімді жүзеге асуын және мемлекеттік 

қызметтерді сапалы ұсынуды қамтамасыз ететін заманауи, кәсіби және автономды 

мемлекеттік аппаратты қалыптастыру. 

Екінші реформа – дамудың қол жеткізілген қарқынын сақтау. Заңның үстемдігін 

қамтамасыз ету. Осы арқылы меншік құқығына кепілдік беру, соттардың тәуелсiздiгi арқылы 

экономиканың дамуына ықпал ететiн меншiк иесi құқығын сақталады, кәсiпкерлiк үшiн 

жағдай жасалып, келiсiм мiндеттерiн қорғауға кепiлдiк беріледі 

Үшінші бағыттағы реформа – экономиканы әртараптандыруға негізделген 

индустрияландыру және экономикалық өсім. Бұған қатысты Президент индустрияландыру 

мен өңдеуші сектордың әлі күнге экономикалық өсімнің нағыз драйверлеріне айналмай 

отырғанын алға тартып, мұның байыбына терең баруды Үкіметке ескертті. 

Төртінші реформа – бірыңғай болашақ ұлтын қалыптастыру. Шындығында, бүгінгідей 

аласапыран заманда қоғамда саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісімді сақтау саясаты 

мейлінше маңызды. Бұл жолда Қазақстанның қалыптасқан өзіндік үлгісі де баршылық. 

Реформаның бесіншісі – транспарентті және есепті мемлекет. Бұл бағытта Елбасы 

қазақстандық қоғамның өзгерістерге кезең-кезеңмен бейімделіп жатқандығын айтты. 

«Шындығында, әлемдік тәжірибе көрсеткеніндей, қуатты мемлекет қалыптастырып, 

либералды дамыған қоғам құру үшін елдің 40-50 жылды қамтитын тұрақты алға жылжуы 

қажет. Біз де соған бара жатырмыз. Мен ұсынған шаралар Қазақстандағы қоғамдық 

қатынастар жүйесін түбегейлі өзгертеді», - деді Мемлекет басшысы. 

Қорытындылай келе: Елбасының пайымынша, көптеген елдердің тәжірибесі 

көрсеткеніндей, «алдымен – күшті мемлекет пен экономика, сосын – саясат» қағидатының 

бұзылуы апаттарға соқтырып жатыр.   
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ОДАҚТАҒЫ ДАМУЫ ЖӘНЕ РӨЛІ 

 

Бекчурина А.Қ., тілдер және менеджмент факультеттің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Курмантаева Б.К., экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

Еуразиялық экономикалық одақ – халықаралық құқық субъектілігіне ие және 

Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартпен құрылған өңірлік экономикалық 

интеграцияның халықаралық ұйымы. 

ЕАЭО-да тауарлар, көрсетілетін қызметтер, капитал мен жұмыс күшінің қозғалу 

еркіндігі, сондай-ақ экономика салаларындағы үйлестірілген, келісілген немесе бірыңғай 

саясаттың жүргізілуі қамтамасыз етіледі. Армения Республикасы, Беларусь Республикасы, 

Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Ресей Федерациясы Еуразиялық 

экономикалық одаққа мүше мемлекеттер болып табылады. 

Тақырыбын мақсаты - Еуразиялық экономикалық одақтағы Қазақстан 

Республикасының дамуын және рөлін қарастыру.  

Еуропалық Одақ интегрцациясына сүйенген идея Ресейдің сол кездегі премьер-

министрі Владимир Путин тарапынан 2011 жылдың қазан айында көпшіліктің назарына 

ұсынылған, бірақ тұжырымдама ретінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

тарапынан 1994 жылы Мәскеу Мемлекеттік Университетінде тұңғыш таныстырылған 

болатын. 

2011 жылдың 18 қарашасында Беларусь, Қазақстан, Ресей президенттері Еуразиялық 

Экономикалық Одақ 2015 жылға қарай құрылады деген келісімге қол қойған. Бұл келісім 

болашақ интеграцияның жол картасын қамти отырып, Еуразиялық Экономикалық 

Комиссияның және 2012 жылдың 1 қаңтарынан жұмыс істей бастаған Еуразиялық 

Экономикалық Кеңістік негізін қалады. 

ЕЭО саяси блок емес, тек экономикалық одақ ретінде құрылады деп жоспарланған. 

Бүгінгі әлем дамуы тым күрделі. Дүние экономикасындағы шапшаң өзгерістер, 

жаһандану құбылыстары, мемлекеттердің бір-біріне тәуелділігі, әлеуметтік-экономикалық 

мәселелердің күрделенуі секілді алуан-алуан мәселелер әлемдік қауымдастықтың алдына 

интеграция мәселесін шығарып отыр. Соның ішінде соңғы жылдары белең алған жаһандық 

дағдарыстың өзі кез келген қатерге «қара басымен қасқайып қарсы тұру емес», қайта, 

керісінше, проблемаларды ортаға салып, ортақ саралап барып жол табудың тиімді 

болатынын көрсетті. 

 Түйіндей айтсақ, бүгінгі берекелі ел дегеніңіз – барлық мемлекеттермен шама-

шарқынша тату-тәтті тұратын, достық пен өзара тиімді қарым-қатынастарды одан әрі 

нығайтуға күш салушы ел дегенді білдірмек. Ал «есігін тарс жауып», әлем үшін жабық қоғам 

атанғандар түптің-түбінде бір төңкеріліп түсетінін, әйтпесе ондай аймақтағы жұртшылық 

бәрібір ашыққа һәм жарыққа қарай ұмтылатынын тарихтың өзі көрсетіп отырған жоқ па? 

Оның үстіне жер жаһанның барлық аймақтарында дерлік технологиялық интеграциялық 

үдерістер жаңа кезеңге шығып отыр. Демек, даму дөңгелегінен тыс қалғысы келмейтіндер 

ондай ингтеграциядан еш қаша алмайды, керісінше соған мүдделі болуы кәдік. Мінеки, 

осындай заманның өзі тудырып отырған қажеттіліктер аясында Мемлекет басшысы 

Н.Назарбаевтың еуразиялық экономикалық интеграция туралы идеясы өзінің өміршеңдігін 

дәлелдей алады. Нақтылай айтсақ, еуразиялық кеңістіктің ірі құрамдас бөлігі саналатын 

Қазақстан мен Ресей әлемдік дамудың осы жалпы бағытынан шет қала алмайды.  

Сол себепті де тәуелсіздігіміздің алғашқы жылында өз дербестігі мен мемлекеттік 

тұтастығын, өздерінің өткен тарихи ортақтастығын сақтап қалу үшін Алматыда – Тәуелсіз 

Мемлекеттер Достастығы құрылған болатын.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА 

 

Долженко В.В., студент 4 курса факультета экономики и управления 

Научный руководитель – Сталькина У.М., кандидат экономических наук 

 

ЧОУ ВО «Международный институт рынка», г. Самара 

 

Говоря об эффективности комплекса маркетинга, не стоит забывать о его составе. В 

современных условиях особую важность приобретают вопросы, связанные с оснащением 

деятельности организаций современным технологическим оборудованием, и автоматизацией 

различных видов работ и учета. Объектом исследования данной статьи является 

логистический комплекс. Основная цель исследования – это совершенствование комплекса 

маркетинга, по средствам создания модели склада без значительных финансовых затрат. 

Результатом исследований будет совершенствование элемента комплекса маркетинга, а 

именно распределения, по средствам оптимизация операций и использование имеющихся 

площадей. 

Эффективное функционирование системы распределения, как основного элемента 

комплекса маркетинга, имеет значение также и для конечного потребителя товара. Снизить 

влияние внешней среды на систему распределения можно путем сбора и анализа актуальной 

информации об изменениях, происходящих вне комплекса маркетинга. Для этого 

необходимо создать единое информационное пространство, которое будет обеспечивать 

доступ всех заинтересованных сторон-участниц цепи, одним из основных звеньев которой 

будет являться объект исследования (логистический комплекс). При этом информационное 

пространство должно охватывать сферу всего транспортного узла, в котором функционирует 

системы распределения.  

Основными задачами при реализации основной цели исследования являются: 

- упрощение формальностей при обслуживании материальных, транспортных, 

информационных потоков, что позволит обеспечить динамику увеличения объемов 

перевозок при сохранении и улучшении показателей эффективности и качества 

предоставляемых услуг; 

- усиление контроля за перемещением посетителей, товаров на территории 

логистического комплекса; 

- создание активной среды противодействия возможным попыткам реализации актов 

незаконного вмешательства в деятельность предприятия, реализующей комплекс 

предупредительных мероприятий; 

- интеграция отраслевого и ведомственного потенциала через механизмы 

координации и централизованного взаимного информирования. 

Этот процесс реализуется через пакет электронных регламентов и процедур, 

внедренных на объекте исследования.  Предлагаемый подход позволит создать условия для 

реализации на практике процессов непрерывной сертификации процедур их участников в 

рамках утвержденных требований к системе распределения. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ.  РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ, ФУНКЦИИ.  

 

Джанболатов Н.А., студент 3 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель – Федорченко Л.В., доцент 

 

Западно – Казахстанский инновационно – технологический университет, г. Уральск 

Период студенчества - время формирования профессиональной стороны личности 

человека. Период, в течение которого формируется особенности характера, и приобретаются 

первичные квалификационные основы. 

Студенческое самоуправление - это самостоятельная общественная деятельность 

студентов по реализации функций управления ВУЗом, которая определяется ими и 

осуществляется в соответствии с целями и задачами, стоящими перед студенчеством.  

Сотрудничество администрации и студенчества является важным фактором развития 

демократических форм управления в системе высшего образования. Администрация ВУЗов 

ставит своей задачей создание необходимых условий для формирования и эффективного 

развития системы студенческого самоуправления. 

Активное участие студентов в управлении ВУЗом расширяет сферу применения 

способностей и умений студентов, дает каждому возможность развить талант, проявить 

инициативу, найти дело по душе. В свою очередь, администрация ВУЗа получает 

эффективную обратную связь со студенчеством, а значит, и гибкость в управлении всем 

ВУЗом. Таким образом, студенческое самоуправление становится частью системы 

управления ВУЗом, органически включенное в нее. Выполнение функции «партнера» 

администрации в сфере организации студенческой жизни налагает определенные требования 

к форме и содержанию деятельности студенческого самоуправления. Такая практика 

деятельности создает условия для вступления студентов во взрослую жизнь. 

Ориентация Казахстана на вхождение в число 30 конкурентоспособных государств 

активизирует проблему выявления и развития лидерских качеств личности. В Концепции 

государственной молодежной политики РК стоит задача разработки новых путей развития 

студенческого самоуправления, направленная на подготовку будущих специалистов, 

квалификация которых будет соответствовать требованиям социально - экономической 

ситуации в стране. 

Во время участия студента в деятельности студенческого самоуправления он 

приобретает практические навыки таких сфер деятельности, как менеджмент и 

государственное управление. Происходит становление культуры ответственности, 

сопричастности жизни ВУЗа и общества, навыки постановки социально - значимых целей 

планирование и достижение их. 

Основная задача всей организационно - воспитательной работы - воспитать в студенте 

активную гражданскую позицию. Органы студенческого самоуправления — своеобразная 

школа подготовки неравнодушных и активных граждан. Самым главным навыком, 

получаемым студентом в процессе работы в органах студенческого самоуправления, 

является умение управлять, направлять действия своей команды, учитывать всевозможные 

риски, брать на себя ответственность. 

Проблема правильного распределения времени, навыки работы с документацией, 

умение выстраивать взаимоотношения, развитие навыков делового общения, активное 

участие в реализации государственной политики - все это способствует формированию 

первоклассного специалиста не только в области менеджмента, но и во всех сферах 

деятельности. Эти навыки позволяют воспитать в человеке такие качества, как 

инициативность, ответственность, коммуникабельность, способность творчески и 

стратегически мыслить. 

Студенческое самоуправление является прочным фундаментом для 

профессионального развития личности и формирования управленческих кадров. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РК И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Еслямова Д.У., студентка 3 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель - Султангужиева А.Ж., кандидат экономических наук,  старший 

преподаватель  

 

Западно – Казахстанский инновационно - технологический университет, г. Уральск 

 

Актуальность данный темы заключается в том, что пенсионный рынок является 

одним из важных звеньев финансовой системы РК и играет особую роль в экономике 

Казахстана.  

В конце прошлого столетия проблемы пенсионного обеспечения стали предметом 

споров и обсуждений во многих странах мира, в том числе и в Казахстане.  Казахстан 

первым среди стран СНГ начал реформировать старую солидарную систему пенсионного 

обеспечения граждан с переходом на накопительную систему. Закон «О пенсионном 

обеспечении в Республике Казахстан», принятый 20 июня 1997 года положил начало 

строительству в стране накопительной пенсионной системы. 

Пенсионные накопления позволили осуществить массу государственных программ, 

реализовать уйму инвестиционных проектов. Все эти деньги инвестируются в 

государственные ценные бумаги и в облигации крупнейших казахстанских компаний. Они 

идут на развитие страны, на рост объема производства, а это всегда связанно с занятостью 

населения.  В настоящее время Пенсионное обеспечение РК представляет собой 3х 

уровневую систему, сочетающих механизмы солидарной и накопительной систем. 

Первый уровень – солидарная пенсионная система, унаследованная РК от СССР и 

основанная на  «солидарности поколений», в которой источником пенсионных выплат 

является государственный бюджет за счет  налоговых отчислений работающей части 

населения и других поступлений. 

Формируется из двух частей: 

1) Государственная базовая пенсия. 

ГБП предоставляется всем гражданам, вышедшим на пенсию, в независимости от 

трудового стажа и произведенных ранее отчислений 

2) Пенсия по трудовому стажу (только для граждан имеющих трудовой стаж до 1998 

года.) 

Второй уровень – обязательная накопительная пенсионная система, образованная 

1998 году, в которой источником выплат являются накопления вкладчиков едином 

накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), основанная на принципе «сколько накопил – 

столько получил». 

Система состоит из: 

1) Обязательных пенсионных взносов (ОПВ) в  размере 10% ежемесячного дохода 

работника. 

2) Обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в размере 5% от 

ежемесячного дохода, который выплачивается за счет работодателя, за работников, занятых 

на вредных условиях труда. 

3) Добровольные взносы (далее ДПВ) – сумма вносимая вкладчиками по собственной 

инициативе в ЕНПФ.  

В тех странах, где уже существуют накопительные пенсионные системы, пенсионные 

активы играют значительную социально - экономическую, а порою и политическую роль в 

обществе, являются своеобразным стабилизатором финансовой системы страны. 

Пока мы молоды, нам тяжело задуматься над событиями, которые произойдут через 

20-40 лет, однако мы когда-нибудь станем пенсионерами и наше благополучие на пенсии, 

будет зависеть только от нас 



248 

ҚАЗАҚСТАНДА ОРТА БИЗНЕСТІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Жақсылық Г., тілдер және менеджмент факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі –Уразова Б.А., экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

Орта және шағын бизнестің даму мәселелері біздің еліміздің басшылығы үшін 

әрдайым басымдықты мәселе болып табылады. Мемлекет тарапынан қолға алынған, жеке 

кәсіпкерлікті қолдау шаралары ТМД елдерінің арасындағы ауқымы бойынша теңдессіз 

болып табылады. Елбасымыз өзінің Қазақстан халқына арнаған «Қазақстандық жол – 2050: 

Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты жолдауында шағын және орта бизнестің дамуын – 

еліміздің экономикалық саясатының басымдықты бағыттарының біріне жатқызған. Шағын 

және орта бизнесті дамыту – Қазақстанның ХХI ғасырдағы индустриалдық және әлеуметтік 

жаңаруының басты құралы болып табылады. Біздің экономикамыздағы шағын және орта 

бизнестің үлесі қаншалықты көп болса – Қазақстанның дамуы да соншалықты тұрақты 

болады. 

Шағын және орта кәсіпкерліктің дамуының заманауи шарттары – нарықтық ортада 

жұмыс істеуге барынша дайын болуы тиіс кәсіпкерлердің контингентін жаңарту қажеттілігін 

анықтайды. Отандық экономиканың қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін, шағын және орта 

кәсіпкерлік секторы үшін мамандарды ұдайы даярлауды жүзеге асырып отыру қажет, ал бұл 

– тұрақты оқыту-сабағаттық құрылымдар жүйесін құруды тұспалдайды. Оқыту-сабағаттық 

орталықтардың жұмысы – шағын және орта кәсіпкерлікке арналған білікті кадрларды 

даярлауға жағдай жасайтын дәстүрлі және арнайы оқыту әдістемесін қамтитын, кадрларды 

даярлау және қайта даярлау үдерісін ерекше ұйымдастыруға негізделуі тиіс. 

Қазіргі уақытта Қазақстанның білім беру жүйесі – әрбір аймақтың экономикалық даму 

спецификасының ескерілуімен бизнесті ұйымдастыру саласында жоғары білікті кадрларды 

әзірлеу үлгісін іздеуде. Бұл – кәсіпкерлік пен шағын бизнеске бағдарлана отырып 

оқытушыларды даярлауға; үздік отандық және шетелдік тәжірибені Қазақстан аймағына 

трансферт жасауға; қашықтан бизнес-білім беруді дамытуға; оқыту орталықтары мен 

сабағаттық орталықтардың тармақталған желісін қалыптастыруға қатысты. Кәсіпкерлікті 

дамыту агенті ретіндегі білім беру жүйесінің артықшылығы – тұрғындарға кәсіпкерлік білім 

беру міндеттерін шешудің синергиялық көбейткіш қабілетінде болып отыр: қысқа мерзімнің 

ішінде кәсіпкерлікке қатысты бірнеше жүздеген педагогтарды даярлаудың өзі жеткілікті, 

және олар жыл сайын мыңдаған шәкірттердің бойындағы кәсіпкерлік мәдениетін жыл сайын 

екі еселеп отырады. Бірақ педагогтар мен шәкірттер тек теория жүзінде ғана емес, сонымен 

қатар тәжірибе жүзінде – «жаттығушылық» ұжымдық кәсіпкерлік қызметпен айналысқаны 

маңызды. Мектеп, кәсіптік училище, колледж және жоғары оқу орны шәкірттер үшін бизнес-

инкубатор, технопарк болуы тиіс, кәсіпкерлік білім беруге арналған қолдағы өндірістік және 

оқу аумақтарын барынша тиімді пайдалануы тиіс. Шағын бизнестің негізгі мақсаты – 

халықты жұмыспен қамту, оның әлеуметтік мәселелерін шешу, еңбекке деген белсенділігін 

дамыту, тұтыну нарығын көп ассортиментті товарлармен, қызметтермен толықтыру. Шағын 

кәсіпкерліктің дамуын ынталандыру мақсатымен Қазақстан азаматтарына жайлы құқықтық 

және экономикалық жағдай туғызу үшін бірнеше заңдылық және ұйымдастыру – 

экономикалық шаралар жасалды. Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан Республикасында шағын 

кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы туралы» жарлыққа қол 

қойды. Президент бұл бағдарламаны бекіте отырып, бір мерзімде оны іске асыру 

шараларының жоспарын жасап, бекіту жөнінде үкіметке тапсырма берді. Елімізде шағын 

кәсіпкерлікті қалыптастырып, дамыту жүйесі әлі де жүріп жатыр. Шағын кәсіпкерлік әлі іске 

жаратылмаған әжептәуір қаржы-қаражаттарын тиімді жұмылдыратын басты құралдардың 

бірі. Осындай кәсіпкерліктің болмауынан осы ресурстар пайдаланылған болатын еді. 
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МҰНАЙ ГАЗ КОМПАНИЯЛАРДА ЕҢБЕК АҚЫ ТӨЛЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Жоламанова А.С., тілдер және менеджмент факультеттің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Нургалиева Э.М., аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Еңбекке ақы төлеуді мемлекеттік реттеу, мемлекет, жұмыс берушілер және 

қызметкерлердің арасындағы әлеуметтік әріптестік пен ұжымдық қатынастарды дамыту 

тетіктері мен дамыған шет елдердегі еңбекке ақы төлеу, ынталандыру жүйелерінің 

ерекшеліктерін көрсету. Еңбекақы — жұмыс берушiнің қызметкерге атқарылған жұмыс үшін 

заттай немесе ақшалай берілетін төлем немесе сыйақы. Төлемнің мөлшері күндік, сағаттық 

ақыға байланысты немесе орындалған әр тапсырманың белгіленген ақысына байланысты 

есептелінуі мүмкін. Алайда кей жағдайларда қызметкерлер еңбекақыны клиенттерден 

сыйлық ретінде тікелей алуы мүмкін. Cалыстыратын болсақ, жалақы қызметкерге жұмыс 

істеген сағатына қарамастан белгілі бір уақыт (мысалы апта немесе ай) сайын берілетін 

тұрақты төлем. Гант жүйесі АҚШ та әйгілі, кесімді мен мерзімдінің бірлесуі болып 

табылады. Техникалық негізделген  мөлшерді 100 пайызға дейін орындаған кезде еңбек ақы  

мерзімді, сағаттық мөлшерлемемен  есептеледі және  кесімді бағаға қарағанда, 10-15 пайызға  

төмендетілген болады. 

Еңбек ақы тәжірибесінде бонустар жүйесі таралған және ол жалақыны 

жекешеленедіру формасы болып табылады, оның ерекшелігі негізгі жалақыға жеке, ерекше 

нәтижесі үшін берілетін сыйақы қосылмайды. 

Грейдтер жүйесі лауазымдық жалақыны айқындау әдістемесі ретінде белгілі. 

Грейдирлеу кәсіпорын үшін осы позицияның құндылығына сәйкес лауазымдарды 

ұстанымдандыру болып табылады. Қазіргі уақытта персоналды ынталандырудың жаңа 

технологияларын әзірлеу қажеттілігі туындап отыр, соның бірі  грейдтік жүйе болып 

табылады. Жұмыс берушінің де, қызметкердің де мүддесін ескеретін  осындай әмбебап 

еңбекақы төлеу жүйеесін  табу өте қиын. Кәсіпорын  өз мақсаттарын ескере отырып төлеуге 

ұмтылады, бірақ  жұмысшы кетіп қалмайтындай етіп, ал соңғысы  өз кезегінде  барынша көп 

алуды қалайды. Нақ осы грейдтер жүйесі  еңбек ақы мен бизнес  қисынын  

«байланыстыруға», сондай-ақ  құрамның уәжіне байланысты проблемалар түйінін шешуге 

мүмкіндік береді.  Грейдтер жүйесі алғаш рет осыдан жарты ғасыр бұрын АҚШ-та бір кәсіби 

деңгейдегі бірақ әр түрлі жұмыстарды  атқаратын шенеуніктерге қанша төлеу керек екенін  

білгісі келетін  мемлекеттік құрылымның тапсырысы  бойынша пайда болды. Нәтижесінде  

өтемақылық  факторлар деп атауға болатын бірқатар факторларды ескеретін  әмбебап жүйе 

әзірленді, өйткені белгілі бір лауазым үшін  материалдық өтемақы төлеу соларға байланысты 

болатын. Грейд – жалақыларының  мөлшері  тең (немесе соған жақын)  сипатталатын белгілі 

бір қызметкерлер лауазымдарының жақын тобы. Персоналды ынталандыру үшін  

компанияда грейдтер жүйесін құрудың негізгі кезеңдері: 1.Лауазымдарға қойылатын 

талаптарды айқындау, факторларды нақтылау. 2. Фактор салмағын бағалау. 3. Әрбір лауазым 

үшін  балл санының есебі  (формулалар). 4. Балдарды грейдтер бойынша бөлу. 5. 

Лауазымдық жалақыларды белгілеу және жалақылар тармақтарының есебі. 

Грейдтер жүйесі қандай кәсіпорандарға  сәйкес келеді? Ең алдымен, бұл жүйе ірі және 

орта кәсіпорындар үшін қолайлы, өйткені сатылас мансап құруға қарағанда ол манасапты өз 

ішінде деңгейлес құруға  мүмкіндік береді. Мұнайгаз секторы кәсіпорындары үшін еңбекақы 

төлеудің осы жүйесін енгізу  компанияны ішкі және сыртқы нарықтарда  бәсекеге қабілетті 

ететінін атап өту керек, себебі  инвесторлар үшін компанияның «ашықтығы»  артады және 

тиісінше,  кпиталдандыру ұлғаяды. Сонымен қатар, грейдтер жүйесін енгізе отырып 

кәсіпорын  өзін әлемдік еңбек нарығында  маңызды ойыншы ретінде  көрсете алады және  

топ-менеджерлерді, сондай-ақ  бүкіл әлемнің жоғары білікті мамандарын жұмысқа немесе 

ынтымақтастық жасауға тарта алады. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Исамалиев Т.М., магистрант 1 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель – Мансурова М.А., кандидат экономических наук,  доцент 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

Жилищно-коммунальное хозяйство- одно из наиболее значимых и важных отраслей, 

от состояния которой во многом зависит качество жизни населения всей страны. 

Реформирование ЖКХ требует комплексного подхода, проведения системных 

мероприятий по повышению эффективности его функционирования. Одним из главных 

путей преобразований становится кардинальное изменение системы предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, т.е. способов управления жилыми многоквартирными 

домами. За рубежом, особенно в развитых экономически странах коммунальные услуги 

всегда были объектом пристального внимания со стороны частного бизнеса, причем с 

сильной конкуренцией. В условиях монопольных жизнеобеспечивающих систем, когда 

монополизм естественен и неизбежен, участие частного сектора в обслуживании 

потребителей может быть достаточно разнообразно. При этом ответственность за состояние 

и развитие этих систем лежит на государстве (в лице местных органов государственной 

власти) и предполагается государственная (муниципальная) монополия. Независимо от 

конкретной формы участия частного сектора в работе жизнеобеспечивающих систем, 

муниципальная власть в конечном итоге несет ответственность за создание нормативной 

базы и устанавливает тарифы на оплату услуг потребителям. 

В современных экономических условиях механизм управления жилищной сферой 

основывается на усилении вовлеченности населения в процесс управления своей 

собственностью. Муниципальным органам власти нужно поощрять создание товариществ 

собственников жилья, оказывать юридическую и экономическую поддержку их 

деятельности. Одним из условий успешной реализации реформ ЖКХ — это поддержание 

роста доходов населения. В Германии платят порядка 13–15 % от общего семейного 

бюджета. Немцы живут в панельных домах, да получают ещё и место на общей парковке. Во 

Франции примерно аналогичный уровень затрат, но в качестве бонуса добавляются охрана, 

собственный сад, консьерж и всё та же парковка. В США приходится тратить порядка 12–13 

%. Большинство живут в домах, которые имеют паркинг, фитнес-зал, кафе и тому подобные 

удобства. 

Повышению рентабельности отрасли, будет способствовать реорганизация структуры 

управления, замена устаревших технологий новыми технологическими схемами 

позволяющими снизить потребление энергоресурсов, и повысить производительность 

предприятий коммунальной сферы. Необходимо внедрить экономически обоснованную 

методику расчета тарифов, с учетом реальной ставки амортизационных отчислений и 

инвестиционной составляющей. Частные инвесторы и банковский сектор в состоянии 

оказать значительную финансовую поддержку коммунальной отрасли при условии наличия 

нормативно-правовой базы, регламентирующей правовые отношения в сфере оказания 

коммунальных услуг. Общая практика функционирования коммунальных предприятий 

показывает, что в этих странах существует много гибких форм и методов управления 

объектами публичной собственности с использованием возможностей частной инициативы, 

частного капитала и рыночной конкуренции.  

Многолетний опыт зарубежных стран показывает, что наиболее продуктивно с 

органами власти взаимодействуют не отдельные жители, а объединения граждан 

(ассоциации, союзы, временные группы). Такая форма сотрудничества в системе отраслей 

городского хозяйства с точки зрения результата очень успешна. 



251 

СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН» (НА 
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Научный руководитель – Мансурова М.А., кандидат экономических, доцент 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

В своем Послании народу Казахстана «Построим будущее вместе» Глава государства 

поставил задачу по проведению масштабной модернизации коммунального сектора, 

созданию оптимальной модели жилищных отношений. 

Жилищный фонд Западно-Казахстанской области в 2013 году составил 11734,3 

тыс.кв.м. При этом значительный удельный вес приходится на городской жилой фонд. 

Уровень обеспеченности населения жильем возросла с 16,8 кв.м на человека до 19,1 кв.м или 

на 13,7 %. 

Почти в 1,5 раза увеличилось число введенных в действие жилых домов со 189.1 

тыс.кв.м в 2009 году до 257.1 тыс. кв. м в 2014 году. Численность построенных квартир с 

каждым годом увеличивается. Так, если в 2009 году было построено 1878 квартир, то в 2013 

году – 2429 квартиры. В рамках программы «Акбулак» решаются вопросы обеспечения 

населения чистой питьевой водой. 

 Водообеспеченность населения области достигла 96,5%, в том числе сельского 

населения – 85,1%. В 2014 году выделено 1,1 млрд. тенге на строительство 9-ти объектов 

водоснабжения, которые полностью освоены. 

Введено в эксплуатацию 6 объектов водоснабжения, в результате порядка 5 тысяч 

человек получили доступ к централизованному водоснабжению, для 6,1 тысячи человек 

улучшилось качество услуг водоснабжения. Установлено 2,2 тыс. штук приборов учета 

воды, проложено 147 км водопроводных сетей.  

Продолжается газификация сельских населенных пунктов области. Обеспеченность 

населения области природным газом составила 96,8% или около 650,0 тыс. чел. 

Однако, все еще низок удельный вес обеспеченности жилищного фонда области 

центральным отоплением и горячим водоснабжением. 

Количество построенных квартир увеличилось с 1366 ед. в 2010 году до 1636 ед. в 

2014 году или на 19,8 %. 

В 2014 году в рамках Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

выделено 286,2 млн. тенге и отремонтировано 34 многоквартирных жилых дома, в 2015 году 

было выделено 251,0 млн. тенге на ремонт 22 многоквартирных жилых домов. 

При проведении ремонта в основном проводится ремонт кровли, подъездных дверей, 

окон, подвальных помещений и инженерных сетей, что способствует уменьшению потерь 

тепла.  

Реализован проект, предусматривающий реконструкцию 3,5 км тепловых сетей АО 

«Жайыктеплоэнерго».  

На строительство жилья и на инженерно-коммуникационную инфраструктуру из 

республиканского бюджета (в т.ч. из Национального Фонда) предусмотрено 4,5 млрд. тенге. 

Планируется ввести 240 тыс. кв. метров жилья.  

Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, по Западно-Казахстанской области 

составляет 25,9 %. 

Улучшение условий жизни населения будет проводиться путем модернизации 

инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и сетей водо- и теплоснабжения, 

укрепление жилищной инфраструктуры. 

В рамках программы «Развитие регионов до 2020 года» планируется увеличение 

жилищного фонда путем строительства социального арендного жилья. 
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Поддержание благоприятного инвестиционного климата и стимулирование притока 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику страны является важной 

государственной задачей Казахстана.  

В условиях новой экономической реальности, а именно оттока капитала из 

развивающихся рынков, отсутствия полноценного доступа к недорогому внешнему рынку 

(долгового) капитала и падения цен на сырьевые товары, создание более благоприятного 

инвестиционного  климата становится все более актуальным. С момента обретения 

независимости Казахстана в экономику страны было привлечено более 260,8 млрд долл. 

США в виде валовых прямых иностранных инвестиций, что свидетельствует о достаточно 

благоприятном инвестиционном климате в стране. 

В 2016 году в страну было направлено более 4 млрд долл. США в виде ПИИ, что 

ставит Казахстан на  4-е место в топ 5 стран-получателей ПИИ среди стран с транзитной 

экономикой.            

Темпы развития благоприятного инвестиционного климата Казахстана отражены во 

многих международных рейтингах. Так, в соответствии с рейтингом Doing Business,который 

измеряет аспекты регулирования  предпринимательской деятельности, влияющие на малый и 

средний бизнес по 10  сферам в 189 странах мира, в 2016 году Казахстан занял 41 место, 

значительно улучшив позицию по сравнению с предыдущими годами  (50 место в 2014 г и 77 

место в 2015 г.). Среди стран СНГ в 2016 году Казахстан занимает 2 место после Армении, 

опережая такие страны как Турция и Китай.      

Во многом успех Казахстана в области привлечения иностранных инвестиций 

обеспечен реализованными мерами государственной поддержки и правовой базой для 

осуществления инвестиционной деятельности. Так, Предпринимательский Кодекс РК по 

оценкам международных экспертов является одним из лучших инвестиционных законов 

среди стран с переходной экономикой. 

За последние годы Казахстан существенно изменил налоговую политику в сторону 

уменьшения налоговых ставок. Так, подоходный налог на предприятиях в Казахстане 

составляет 20%, России также 20% и Китае 25%. Ставка налога на добавленную стоимость в 

РК составляет 12%, что является одной из самых низких в мире среди стандартных ставок 

этого налога. Для сравнения НДС в России равен 18%, Китае 17%. Земельный налог в 

Казахстане также ниже соседних стран (0,03-0,16 долл. США за 1 кв. м.). Налог на 

имущество в Казахстане равен 1,5%, в России – 2,2%. 

Кроме того, в Казахстане реализуется  Государственная программа индустриально-

инновационного развития и Нұрлы Жол, в рамках которых ведется работа по созданию 

привлекательных условий для инвесторов, готовых реализовывать проекты в приоритетных 

секторах экономики и включающие в себя создание эффективной инфраструктуры, 

благоприятной административной среды, доступное финансирование и многое другое.  

Таким образом, на сегодняшний день инвестиционный климат Казахстана можно 

оценивать, как благоприятный. Тем не менее, дальнейшее его улучшение в соответствии с 

признанными в мировом масштабе стандартами ОЭСР является важной задачей, которая 

будет реализована мерами и инструментами государственной поддержки в рамках  

Государственной программы индустриально-инновационного развития (ГПИИР) Республики 

Казахстан на 2015-2019. 
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В данной статье мы рассмотрим, почему устойчивое развитие бизнеса обеспечивает 

устойчивое экономическое развитие страны. Сегодня Казахстанская экономика находится 

в состоянии кризиса, в результате наблюдается ухудшение экономического положения 

отечественных предприятий, дисбаланс между объемом производства, рабочей силой 

и финансовыми ресурсами. Кризис в Казахстане 2015 года показал слабую эффективность 

производства страны. Выпускаемая продукция, кроме нефти и сырья, не представляет 

серьезного интереса для Европы, в рынок которой республика интегрировалась, но так и не 

смогла занять прочные позиции. В случае успешной реализации намеченных программ 

поддержки бизнеса и производственного сектора Казахстан сможет не только выйти из 

кризиса в ближайшие годы, но и сократить влияние внешних экономических факторов.  

Проблема обеспечения устойчивого развития бизнеса в настоящее время становится 

особенно актуальной. В кризисных ситуациях формируется неустойчивость предприятия, 

что требует изучения его состояния и разработки мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития. Теоретические разработки и рекомендации могут быть использованы 

предприятиями для формирования стратегии устойчивого развития в условиях рынка. 

Основные мероприятия, а также методы и инструменты позволяют сформировать механизм 

устойчивого развития предприятия. Механизм управления устойчивым развитием 

предприятия относится к разряду управленческих процессов и реализуется поэтапно:  

Этап 1. Формирование основ управления устойчивым развитием предприятия. 

Необходимо сформулировать стратегию, цели, функции, принципы и методы управления 

предприятием, а также конкретизировать субъект и объект управления в рамках концепции 

устойчивого развития предприятия. Этап 2. Качественный и количественный анализ 

факторов внешней и внутренней среды. Необходим выбор конкретных методик, 

необходимых для анализа устойчивого развития промышленного предприятия. При 

разработке методик предлагается использовать два подхода. Первый связан с всесторонним 

анализом различных аспектов функционирования предприятия. Основной критерий- полнота 

информации, что позволяет судить о сбалансированности и пропорциональности развития 

предприятия. Второй подход используется для оперативного контроля и прогнозирования 

угроз. Основной критерий - оперативность поступления, обработки и анализа информации. 

Этап 3. Оценка значимых факторов и проверка их соответствия условиям развития. На 

основании изучения внешних и внутренних факторов предприятия выявляются основные 

возможности и угрозы, в результате чего оценивается потенциал устойчивости предприятия. 

Этап 4. Анализ и оценка уровня устойчивого развития предприятия. Определяется 

конкретный набор показателей устойчивого развития - система показателей, производится их 

нормировка, определяется обобщенный показатель устойчивого развития. Предложенный 

алгоритм анализа и оценки соответствия экономической деятельности, задачам устойчивого 
развития предприятия производится по состоянию финансово-экономических показателей. 

Этап 5. Разработка управленческих решений и рекомендаций, корректировка основ 

управления устойчивым развитием предприятия. В результате проведения анализа 

предприятие проводит разработку управленческих решений и рекомендаций, корректировку 

целей, функций, принципов и методов управления устойчивым развитием. На основании 

анализа разрабатываются рекомендации для руководства промышленного предприятия. 

Этап 6. Оформление отчетности. Информация об управлении устойчивым развитием 

предприятия должна быть представлена в виде открытой отчетности.  
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что безработица присутствует в каждой 

стране, и Казахстан не исключение, что напрямую влияет на социально-экономическое 

состояние населения. Целью данной статьи является статистическое исследование рынка 

безработицы в Казахстане и нахождения путей решения этой проблемы. 

Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую 

наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Безработица - это часть 

населения страны, состоящая из лиц, достигших трудоспособного возраста, не имеющих 

работы и находящихся в поиске работы в течение определенного по законодательству 

периода времени. Формирующийся рынок труда в Республике Казахстан отличается от 

реального рынка труда. Здесь пока отсутствует свободная продажа рабочей силы, 

ограниченная административными, правовыми и экономическими факторами: по-прежнему 

существует паспортный режим, отсутствует реальный рынок жилья, тормозящие свободный 

территориальный перелив рабочей силы. В целях повышения уровня жизни своих граждан и 

снижении безработицы, правительством нашей страны была разработана “Дорожная карта 

2020“. Реализация Дорожной карты занятости 2020 в первую очередь направлена на 

обучение, трудоустройство, содействие в открытии и расширении собственного дела по 

месту жительства, а в случае отсутствия таких возможностей, содействие добровольному 

переезду из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом в населенные 

пункты с высоким экономическим потенциалом и центры экономического роста с целью 

расширения доступности продуктивной занятости. Пути решения безработицы в РК: 

• Обеспечение правовой защищенности наемных работников; 

• Выплата пособий по безработице; 

• Создание служб занятости (бюро по трудоустройству); 

• Повышение доли отчислений в фонд занятости, что позволит стимулировать 

структурную перестройку предприятий; 

• Использование страховых принципов, когда наряду с работодателем в 

формировании фонда участвует и сам работник; 

• Адаптация безработных к изменившимся требованиям рынка через систему 

профессиональной подготовки при максимальном учете имеющейся базовой квалификации; 

• Упрощение процедуры регистрации безработных в службах занятости. 

Безработица, как макроэкономическое явление, присуща всем государствам. Она 

была, есть, и всегда будет, будь государство на первом месте по развитию, или на последнем. 

Полностью избежать ее никогда не получится, тем более, это повлечет за собой другие 

отрицательные экономические явления. Но контролировать ее вполне возможно, для этого 

необходимы меры, которые должно регулировать государство. Главной целью экономически 

развивающегося государства, а в особенности Казахстана, который постепенно выходит на 

новый уровень развития, является контроль деятельности, которая будет обеспечивать 

работоспособных людей, в особенности тех, кто действительно хочет и нуждается в работе. 

Государство играет регулирующую роль в постоянном поддержании 

сбалансированности экономических приоритетов и приоритетов занятости в программах 

экономических преобразований. Основная задача проводимой высшими органами власти 

Казахстана социальной политики – максимальное поддержание уровня жизни населения и 

усиление мер по социальной защите граждан, остающихся без работы. Для ее выполнения 

разработана Государственная программа занятости населения. 
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Западно-Казахстанский-инновационно технологический университет, г. Уральск 

Сегодня, пожалуй, трудно найти человека, который бы никогда не слышал об 

Интернет. Сеть Интернет стала эффективным средством рекламы, маркетинга, сбыта 

продукции и послепродажного обслуживания клиентов. Глобальные сети типа Интернет с 

успехом заменили телефон, факс, экспресс-почту и прочие средства коммуникации. Наконец, 

они помогают фирмам налаживать прямые контакты с покупателями продукции, выводя 

отношения с ними на новый уровень, позволяющий получать оперативную информацию о 

конъюнктуре рынка и изменениях в структуре потребительского спроса. 

Маркетинг в Интернете - это комплекс мер по изучению спроса и предложения на 

рынке товаров и услуг, с последующим продвижением и рекламированием их через 

Интернет. Можно выделить шесть принципиальных областей применения Интернет в 

маркетинге: поддержание деловых связей; информация о рынке; покупка и продажа через 

Интернет, реклама товаров в Сети, сервис и послепродажное обслуживание. 

Интернет-маркетинг (англ. internet marketing) — это практика использования всех 

аспектов традиционного маркетинга в Интернете, затрагивающая основные элементы 

маркетинг-микса: цена, продукт, место продаж и продвижение. Основная цель — получение 

максимального эффекта от потенциальной аудитории сайта. 

Интернет-маркетинг является составляющей электронной коммерции. Его также 

называют online-маркетингом. Он может включать такие части, как интернет-интеграция, 

информационный менеджмент, PR, служба работы с покупателями и продажи. Электронная 

коммерция и интернет-маркетинг стали популярными с расширением доступа к интернету и 

являют собой неотъемлемую часть любой нормальной маркетинговой кампании. Сегмент 

интернет-маркетинга и рекламы растёт как в потребительском секторе, о чем 

свидетельствует появление с каждым днем все новых интернет-магазинов, так и на 

рынке B2B. Основными преимуществами интернет-маркетинга считаются интерактивность, 

возможность максимально точного таргетинга, возможность постклик-анализа, который 

ведет к максимальному повышению таких показателей как конверсия сайта и ROI интернет-

рекламы. Интернет-маркетинг включает в себя такие элементы системы как: 

 медийная реклама 

 контекстная реклама 

 поисковый маркетинг в целом и SEO в частности 

 продвижение в социальных сетях: SMO и SMM 

 прямой маркетинг с использованием email, RSS и т. п. 

 вирусный маркетинг 

 партизанский маркетинг 

 интернет-брендинг 

 email-маркетинг 

Бизнес-модели. Интернет-маркетинг ассоциируется с несколькими бизнес-моделями. 

Основные модели: бизнес-бизнес (B2B) и бизнес-потребитель (B2C). B2B состоит из 

компаний, которые делают бизнес между собой, в то время как B2C подразумевает прямые 

продажи конечному потребителю. Первой появилась модель B2C. B2B схема оказалась более 

сложной и начала действовать позже. Третья, более редкая модель это — потребитель-

потребитель (С2С), где обычные пользователи интернета меняются между собой и продают 

товары друг другу. Как пример можно привести международный аукцион eBay или систему 

обмена файлами Kazaa. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/SEO
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMO
https://ru.wikipedia.org/wiki/Social_media_marketing
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Email
https://ru.wikipedia.org/wiki/RSS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Email-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A12%D0%A1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/EBay
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kazaa
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«ЭКСПО-2017» БІЗГЕ БЕРЕРІ НЕДЕ? 
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Ғылыми жетекшісі –Тлесова Ж.А., экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 «ЭКСПО-2017» қуат көздерін пайдаланудың ұлттық мәселелелерін шешетін, 

«жасыл» энергия саласында адамзаттың қол жеткізген озық үлгілерін паш ететін алаңға 

айналады. Қазақстан да бұл жаһандық трендке үн қоса отырып, өзінің экономикасын 

«жасыл» тұғырға көшіруде. Астана ЭКСПО-2017 көрмесінің «Болашақтың энергиясы» атты 

басты тақырыбының маңыздылығы да осында. Бұл көрме болашақ энергиясының көздерін 

айқындауда жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Астана көрмеге қатысушы елдердің озық 

тәжірибелері тоғысатын орталыққа айналады. 

Халықаралық мамандандырылған көрме алғаш рет ТМД мемлекеттерінің ауқымында 

өткелі отыр. Біз мұны өзімізжің мемлекетке берілген жоғары баға ретінде қабылдаймыз. Біз 

үшін ЭКСПО-2017 көресін ойдағыдай өткізу басым міндет, сонымен бірге, еліміздің одан әрі 

дамуындағы бір белес болмақ. Дәстүрлі энергетикалық шикізаттардың мол қорына ие бола 

отырып, Қазақстан «жасыл экономикаға» көшудің стратегиялық шараларын жүйелі түрде іс 

жүзіне асырып келеді. Міне, сондықтан да Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев ЭКСПО-2017 көрмесінің басты тақырыбын «Болашақтың энергиясы» 

деп белгіледі. Астана ЭКСПО-2017 көрмесі адамзат өркениетін дамыту жолындағы 

инновациялық және балама шешімдерді белгілейтін жаһандық платформаға 

айналатындығына сенімдіміз.  

Мұндай халықаралық ауқымды көрме өткізгеннен кейін нысандарды пайдалану 

мәселесі ерекше маңызға ие болатындығы белгілі. Осыған байланысты мемлекет басшысы 

халықаралық тәжірибелерді терең зерттей келіп, көрме қалашығы аумағында «Астана» 

халықаралық қаржы орталығын ашу туралы шешім қабылдады. Бұл бастаманың біздің еліміз 

үшін маңызы ерекше зор. Лондон, Гонконг, Дубай, Сингапур сияқты әлемдік қаржы 

орталықтарының тәжірибесін екшей келіп, біз болашақта ТМД кеңістігінде бұрын-соңды 

болып көрмеген ірі қаржылық орталық құруды мақсат етіп отырмыз. Қазақстан шетелдіктер 

үшін есігін айқара ашқалы отыр. Астана қаласы жаһандық айтулы шара - ЭКСПО-2017 

халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізуге барынша басымдықпен дайындалуда. 

Елорданың инфрақұрылымын жақсартуда бірқатар кешенді шаралар іс жүзінде асырылды 

және алдағы уақытта асырылатын болады. Сәні мен сәулеті жарасқан бас қаламыз жаһандық 

көрме қарсаңында әлемдік ірі интерактивті инновациялық орталыққа айналады. 

Бүгінгі таңда энергиялық тиімділік жіне баламалы энергия көздерін дамыту бүкіл 

әлем үшін өзекті мәселеге айналып отыр. ЭКСПО-2017 бұл – Қазақстанның энергетикалық 

тиімділік және жасыл технологияны дамыту саласында қандай жетістіктерге қол 

жеткізгендігін әлемге паш ететін алаң.  

ЭКСПО бізге не береді? Оның Қазақстан үшін қандай пайдасы бар? Елдің 

дамуындағы экономикалық тиімділігі қандай? Біріншіден, бұл еліміз үшін үлкен абырой 

болмақ. Ауқымы жағынан Олимпиада ойындары мен әлемдік футбол чемпионатынан кейінгі 

орында тұрған көрмені ТМД кеңістігінде. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ДАМУЫ 
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Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қазақстандағы жер қатынастары дамуы тарихын зерттеушілердің пікірлерін әрқилы 

қылған басты сұрақ, қазақтың ұшы қиырсыз даласында өмір сүрген көшпелі халықтың 

феодалды жер меншігінің болуы турасында еді. Ғалымдардың бір тобы көшпелі халықта 

феодалды жер меншігі болуы мүмкін емес, себебі көшпелі қоғам бұл меншік формасының 

болуын жоққа шығарады. Ал ғалымдардың кейбір топтары көшпелі халықтарда, соның 

ішінде қазақтарда феодалдық жер қатынастарының болғанын айтады. Жердің «ешкімге 

тиесілі емес» және қазақтарда феодалды жер қатынастарының болмағаны туралы пікірді 

ұсынған В.Ф Шахматов болды. В.Ф Шахматов Қазақстанда феодалдық қатынастар негізгі 

қызметтері көшпелі мал шаруашылығы болған, өндірістің негізгі құралы болып табылған 

малға деген меншік негізінде пайда болып, дамыды деп есептеді. Көптеген зерттеушілер 

пікірінше, казақтарда феодализмнің экономикалық негізі болып, жерге феодалдық меншіктің 

болғанын айтқан профессор С.В Юшков болды. Кейін Е.Б Бекмаханов, Н.Г Апполова, С.З 

Зиманов, А.Е Еренов сынды ғалымдар қазақтарда жерге феодалды меншіктің болғанын 

негіздеуге зор үлес қосты (жайылымдар). Шындығында, Қазақстанда жер пайдаланудың 

негізгі формасы болып қауымдық жер пайдалану табылады (ауылдық және рулық), бірақ 

қауымдық жер пайдалану феодалдық меншікті жоққа шығармайды. Қазақстандағы хан 

кезеңіндегі қалыптасқан жер құқықтық қатынастар Ресейге қосылғаннан кейін көптеген 

өзгерістерге ұшырады. Жер меншігі мен жерді пайдаланудың жаңа формаларының  және 

жаңа жер- құқықтық нормалардың пайда болуы бұл облыстағы маңызды өзгерістер болып 

табылды. Қазынаның жер меншігі, біріншіден, Қазақстандағы патша өкіметінің қолдаушысы, 

ал екінші жағынан зор табыстар әкелді. Қазақстандағы жер қатынастарындағы түбегейлі 

өзгерістер 1917 жылғы қазан революциясынан кейін болды. Жерге деген жеке меншік 

алынып тасталды, азаматтар теңгерімді бастамалар негізінде  жер ала басталды, жалдамалы 

еңбекке жол берілмеді. Бірінші Кеңестердің бүкілқазақстандық съезі жер сұрақтары 

бойынша шешім қабылдады, шешімге сәйкес, жер комитеттері шаруашылықаралық жерге 

орналастыру , бастысы помещик пен байлардың жерлерін конфискациялау және шаруалар 

мен малшыларға бөліп беру , сонымен қатар көшпенді және жартылай көшпенді халықтарға 

жер беру мен оларды отырықшылыққа көшіру бойынша орасан зор жұмыс атқарды. 

Қазақстандағы жерге қатысты өзгерістер, яғни барлық жерлерді ұлттандыру мен 

помещиктердің жерлерін конфискациялау кезең- кезеңмен жүргізіліп, 1928 жылға дейін 

созылды. 1928-1935 жылдары жер, кеңестік және партия органдарының назары  ұсақ 

шаруашылықтарды жою әдісімен ірі ұжымдық шаруашылықтарды, мамандандырылған 

астық және мал шаруашылығы совхоздарын құруға ауды.  1935-1941 жылдары 

ауылшаруашылық артельдер мен колхоздар нығайды. Олардың пайдалануындағы жерлер 

мемлекттік акт арқылы шексіз, тегін тұрақты пайдалануға берілді. Қазақстанда тың және 

тыңайған жерлерді (1954 жыл) игерумен байланысты ауыл дамуының жаңа кезеңі басталды. 

Республикадағы бұрын пайдаланылмаған миллион гектар  дала және құрғақ дала жерлері 

қысқа мерзімде жыртылып, егістік жерлер құрамына кіргізілді. 1954-1966 жылдары 472- 

мемлекеттік  запас жерлері, 270- шаруашылықтарды бөлу әдісімен, 607 көп жерлі, 

экономикасы төмен колхоздар есебінен 1349 жаңа совхоздар ұйымдастырылды. Одан әрі, 

сексенінші жылдарға дейін жер пайдаланушы колхоздардың  бірігуі есебінен совхоздарды 

ұйымдастыру саясаты жалғасты.Жерге (жылжымайтын мүлік) жеке меншіктің рұқсат етілуі 

жер қатынастары дамуында ең басты кезеңдерінің бірі болып табылады. Жерге 

(жылжымайтын мүлік)меншік формасының түрі – мемлекеттік немесе жеке – жер 

қатынастарының дамуы үшін белгілі бір бағыт береді. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СЫРТҚЫ САУДА САЯСАТЫ 

 

Кенжеева А.И., тілдер және менеджмент факультеттің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Нургалиева Э.М., аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

ҚР-ның сыртқы саудасының қалыптасу жағдайы мен сыртқы сауданың экспорт және 

импорт құрылымын талдау және олардың айырмашылығы қарастырылды. Тақырыптың 

өзектілігі - сыртқы сауданың орын алуының қажеттігі мен маңыздылығы, ҚР-ның сыртқы 

сауда саясатындағы экспорт пен импорттың құрамы мен құрылымын жан-жақты талдау. 

Тақырыптың мақсаты - мемлекеттің экономикалық дамуы сыртқы сауда қатынастарына 

тәуелділігін ескере отырып,сыртқы сауда қатынастарына тән сипаттамаларды талдау. Осы 

себеппен “ҚР-ның сыртқы сауда саясаты” деген тақырыпты алуды жөн деп есептедім. 

Сыртқы сауда дегеніміз - дүниежүзі елдері арасындағы төлемді, жиынтық тауар айналымы. 

Дүниежүзінің барлық елдері үшін сыртқы сауданың рөлі ерекше. Өйткені, американ ғалымы 

Дж. Сакстың пікірінше “қандай да бір ел болмасын оның экономикалық жетістігі сыртқы 

саудаға байланысты”. Дүниежүзілік экономикадан оқшауланып,ешқандай ел дұрыс дамыған 

экономика жасай алмайды. Халықаралық сауда – еңбек бөлінісі негізінде әр түрлі елдердің 

тауар өндірушілер арасында пайда болатын байланыстардың нысаны және олардың өзара 

экономикалық тәуелділігі. Сыртқы сауданы макроэкономикалық тұрғыдан талдау үшін ашық 

экономика жағын қарастырып алған жөн. Ашық экономиканың маңыздылығы-қазіргі 

уақытта экспорт пен импорттың көлемі Жалпы Ұлттық Өнім (ЖҰӨ) деңгейіне, жұмыс 

бастылыққа тікелей әсер етеді. Ашық экономика мәселелерін талдау сыртқы сауданы 

қарастырудан басталады, себебі халықаралық экономикалық қатынастардың негізін сыртқы 

сауда құрайды. Жалпы  экспорт (лат. exportare – шығару‚ әкету) – тауарды‚ капиталды‚ 

жұмыстарды‚ қызметтерді‚ зияткерлік қызмет нәтижелерін‚ соның ішінде оларға айрықша 

құқықтарды сыртқы нарықтарға өткізу үшін шетелге әкету. Қазақстандық экспорттың 

көлемінің ұлғаюын жағымды фактор ретінде қарастыруға болады, алайда тауар 

құрылымындағы талдау мұнда шикізат тауарларының, оның ішінде минералды 

ресурстардың басым болып отырғандығын көрсетеді. Қазақстанның өзіндік бәсекелестік 

артықшылықтары да бар:мемлекеттің идеологиялық және қаржылық-инновациялық 

өзгерістерді қолдауға әзірлігі,елдегі сақталған ғылыми-техникалық потенциал,жаңа 

технологияларға халықтың тез үйренуі мен қабылдауы. Осы және басқа да бәсекеге 

қабілеттіліктің артықшылықтарын максималды түрде пайдаланған жөн. Қазақстандық 

экспорттық өнімдердің басты тұтынушылары: Ресей, Италия,  Қытай, Германия, Украина, 

Иран, Польша, АҚШ, Өзбекстан болып табылады. Қазақстан экономикасы әлемдік 

экономикалық жүйенің ажырамас бөлігі. Сондықтан да республикалық азық-түлік өнімдерін 

экспорттайды және импорттайды. Соның ішінде дәнді дақылдардың экспорты мен өндіруі  

39,5%-н, ал көкөніс экспорты - 5,1%-н құрайды. Азық-түлік емес тауарлардың ресурстарын 

толтыру, оларды республикада өндірумен қатар бұрынғысынша басқа елдерден әкелу 

арқылы да жүргізілуде. Сонымен қатар біздің елімізге тамақ өнімдерін импорттайтын шет ел 

компанияларымен бәсекеге түсуге тура келеді. Сонымен бірге Қазақстандық мұнай-газ 

саласында импортты алмастыруды одан әрі қарай дамытуда бірқатар мәселелер бар: 

қазақстандық өнімнің сапасы; кәсіпорындардың қаржылық-экономикалық жағдайының 

қанағаттандырылмауы; жоғары бағалар.  

Жалпы Қазақстан өзін тек 60% ғана өз ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтамасыз 

етеді, қалған 40% импорт үлесінде. Мемлекет өңдеуші кәсіпорындарға жағдай жасауы керек, 

яғни олар ары қарай мемлекеттің қолдауынсыз-ақ өзін-өзі қамтитын және бәсекеге қабілетті 

кәсіпорындар болып қалатындай деңгейге көтеру қажет. Қойылған мақсатқа жету үшін, 

өңдеуші кәсіпорындарды шикізатпен, жоғары технологиялық өндіріс пен дайын өнімдерді 

өткізуді қамтамасыз ету керек. 
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СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

              

Кенжетаев А.Б., студент 2 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель -  Султангужиева А.Ж., кандидат экономических наук  

 

Западно – Казахстанский инновационно - технологический университет, г. Уральск 

Про сетевой маркетинг часто говорят, что это обычная перепродажа, но никак не 

бизнес. Это бизнес! Ничем не отличается от любого ритейла (розничная продажа). Просто 

привычный ритейл – это когда есть начальник, менеджеры, продавцы. А в сетевом бизнесе, 

несмотря на отсутствие такой должностной иерархии МЛМ – это настоящий бизнес от 

человека к человеку, где каждый – топ-менеджер. Сейчас у нас в стране турбулентность, 

непредсказуемость, и сетевой бизнес наиболее гибко реагирует на внешнюю среду. 

Сетевой маркетинг — (если простыми словами) это способ ведения продаж и 

продвижения товаров от производителя к потребителю посредством рекомендаций от 

человека к человеку. И причем каждый этот человек при желании может стать партнером 

(дистрибьютором) и иметь с этого какой - то доход. 

Преимущества сетевого бизнеса:  

- Сниженная наценка. Такой способ распространения товаров характеризуется 

отсутствием посредников — оптовиков, завышающих цену конечного продукта при 

перепродаже товара. 

- Низкая затрата на рекламу (или же вообще ее полное отсутствие). В сетевом 

маркетинге отсутствует привычная для многих товаров широкая реклама на улицах и в СМИ, 

что существенно снижает затраты на продвижение продукции mlm-компаний. 

- Более эффективный сбыт, т.е. сбыт, основанный на демонстрации исключительности 

собственного товара, может быть эффективнее, чем сбыт через магазины, в которых 

представлен широкий ассортимент аналогичных товаров. 

- Появление лояльных клиентов. Компания может воспитать лояльных клиентов, 

которые предпочитают покупать только у знакомых им людей.   
- Возможности стимулирования  сбыта. Компании в зависимости от ситуации, при 

своей нужде могут стимулируют повышение объёмов продаж значительными 

комиссионными выплатами, и разными бонусами, или же наоборот, сокращать. 
- Постоянное повышение квалификации. В сетевых компаниях к обучениям подходят 

основательно! Учебники, брошюрки, статьи,  проходят семинары, тренинги. 

К недостаткам сетевого бизнеса можно отнести:  

- Моральная нагрузка.  

- Нестабильность заработка.  

- Неизбежные материальные вложения.  

- Ответственность 

В заключении хотим сделать следующие выводы: 

1) Сетевой маркетинг – это один из видов бизнеса, один из видов ритейла и правильно 

поставленный, он будет правильно работать. Ярким примером могут служит такие 

компании, как Нутрилайт (78лет) и Амвэй (58лет) и другие, которые работают с момента 

основания и по сей день. 

2) Работа в этой сфере ничем не отличается от традиционный работы, то есть если ты 

хочешь высокие заработки, ты реально должен работать. В любой сетевой компании 

существует маркетинг-план для дистрибьюторов, который отражает конкретные условия 

работы и условия выплаты вознаграждений и подразумевает рост по карьерной лестнице. 
Если ты хочешь быть успешным, ты должен прогрессировать, ты должен любить свою 

работу. 

Вспоминается интересная цитата от Уоррена Баффета: «Если хочешь стать пекарем — 

учись у пекаря, если хочешь быть миллионером — учись у миллионера».  
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Западно – Казахстанский инновационно - технологический университет, г. Уральск 

Коррупция как социальное явление продолжает существовать в настоящее время 

практически во всех странах мира независимо от политического развития, в том числе и в 

Казахстане, различается лишь масштабами. Коррупция тормозит процесс социально 

экономического развития, строительства рыночной экономики, привлечения инвестиций. 

Негативно воздействует на политические и общественные институты демократического 

государства, представляет собой серьезную угрозу будущему развитию страны.  

С первых дней независимости борьба с коррупцией является одним из ключевых 

приоритетов государственной политики нашей республики. Казахстан первым из стран СНГ 

принял законы «О борьбе с коррупцией» (1998 год) и «О государственной службе» (1999 

год), создал специальный государственный орган по борьбе с коррупцией. Последовательно 

повышается эффективность и прозрачность работы государственного аппарата, оказания 

государственных услуг, кардинально снижается административная нагрузка на бизнес, 

совершенствуется антикоррупционное законодательство, расширяется поле общественного 

контроля. 

Тем не менее, коррупция в Казахстане довольно распространенное во всех слоях 

населения явление. Согласно исследованию международной организации Transparency 

International, Казахстан включен в число стран с высоким уровнем коррупции и низким 

уровнем прозрачности. В Индексе восприятия коррупции (CPI) за 2015 год Казахстан занял 

123-е место из 167 стран. Сегодня самыми коррумпированными считаются органы 

внутренних дел, сфера государственных закупок, здравоохранение, земельные отношения, 

образование, сельское хозяйство и строительство. 

Правительством РК принимаются необходимые меры по противодействию коррупции 

в системе властных структур. Службой государственной охраны РК начата реализация Плана 

мероприятий на 2015 – 2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики 

Казахстан на 2015 – 2025 годы и противодействию теневой экономике.  

В целях профилактики, пресечения и выявления фактов коррупции на постоянной 

основе проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия. 

Снижению общего уровня коррумпированности в государственном секторе будут 

способствовать такие меры, как: повышение заработной платы и социальных льгот 

чиновников; более прозрачная процедура получения государственных услуг; оказание 

соответствующих услуг в электронном виде будет способствовать снижению 

коррупциогенности; модернизация системы государственных закупок; декларирование 

государственными служащими не только своих доходов, но и расходов. 

В целом, принцип прозрачности является ключевым фактором в противодействии 

коррупции и поэтому работа по его внедрению должна проводиться на постоянной, 

системной основе, в том числе путем мониторинга качества и доступности оказания 

государственных услуг. Необходимо создать фундаментальные стабильные 

общенациональные основы ограничения распространения и самовоспроизводства 

коррупции, рассчитанные на длительную историческую перспективу. 

Борьба с коррупцией – это задача не только государства, но всего общества. 
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что привлечение и эффективное 

использование иностранных инвестиций является основой,  одним из направлений 

взаимовыгодного экономического сотрудничества страны с зарубежными странами.  

Привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций в экономику 

является основой, одним из направлений взаимовыгодного экономического сотрудничества 

страны с зарубежными странами. 

Многие экономисты противоречиво оценивают иностранные инвестиции и их роль в 

экономике. Одни считают, что инвестиции приведут к утрате экономической независимости, 

другие видят в них источник спасения и подъема национальной экономики.  

 Но все сторонники этих взглядов едины в том, что иностранные инвестиции окажут 

существенное воздействие на ход экономических преобразований, и предлагают объективно 

оценить возможные негативные и позитивные последствия привлечения  внешних факторов 

производственного развития, выработать инвестиционную политику, отвечающую 

интересам государства, обеспечивающую преодоление кризисных явлений и достижение 

перспективных целей. 

С помощью иностранных инвестиций можно реально улучшить производственную 

структуру переходной экономики, создать новые высокотехнологические производства. 

Инвестиции являются финансовыми операциями, которые связаны с определенной 

долей риска. 

Зарубежный капитал и инвестиции сокращают затраты на социальные нужды. 

Создание дополнительных рабочих мест снижает уровень безработицы и, следовательно, 

приводит к экономии выплат пособий по безработице. Иностранные компании часто берут 

на себя и другие затраты на социальные нужды, включая здравоохранение. В свою очередь, 

создание рабочих мест, сокращение безработицы косвенно влияют и на уменьшение других 

социальных болезней общества, таких как психические заболевания, преступность. 

В настоящее время экономика Казахстана, несмотря на определенные позитивные 

сдвиги и наблюдающиеся тенденции экономического роста, находится пока в состоянии 

неустойчивого равновесия. Отсутствие теоретической базы в регулировании 

инвестиционных процессов привело к несовершенству экономической политики не только в 

Казахстане, но и в других странах, формирующих рыночные отношения, что проявилось в 

несвоевременности принимаемых мер, неточности их выбора, чрезмерных масштабов 

государственного вмешательства. 

Для того, чтобы благосостояние в стране стало как можно более высоким, необходимо 

также, чтобы инвестиционная деятельность происходила как можно с меньшим трением.  

  Таким образом, для вывода экономики на траекторию экономического роста  

необходимо коренное изменение в тенденциях инвестиционных процессов, резкое 

увеличение объёмов капитала, направляемого  на производственные нужды, повышение 

эффективности его использования. Всё это требует разработки новых подходов к 

инвестиционной политике.  

Чтобы граждане, предприятия, органы власти могли принимать правильные и 

рациональные решения об инвестициях, они должны иметь доступ к информации об 

издержках и последствиях своего выбора. 

 

 



262 

ИМИДЖ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА 

 
Муфтеева Д., студентка 2 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель – Стороженко Н.А., старший преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

В условиях конкурентной борьбы, одним из основных инструментов улучшения 

рыночного положения организации является улучшение ее фирменного имиджа. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что имидж любой организации 

является фактором, влияющим на имидж ее услуг, привлекательность ее как партнера, 

доверие со стороны общественности, внутренний климат и взаимоотношения внутри 

организации, т.е. практически на все сферы жизнедеятельности организации. 

Цель исследования – изучение особенностей имиджа как фактора не только  

привлечения,  но и закрепление персонала предприятия. 

Имидж (image) - английское слово, произошедшее от латинского - imago - 

изображение, подобие. Имидж представляет собой образ организации, сформировавшийся в 

сознании общественности. Сильный корпоративный имидж становится необходимым 

условием достижения фирмой устойчивого и продолжительного делового успеха. И этому 

есть вполне разумное объяснение. 

И тут хотелось бы отметить что имидж предприятия также является фактором 

привлечения персонала. Положительный имидж предприятия как элемент конкурентного 

преимущества создает дополнительную ценность, позволяющую одерживать превосходство 

над конкурентами. Ценности, создаваемые положительным имиджем предприятия для 

персонала: 

- Повышает удовлетворенность работников; 

- Способствует привлечению квалифицированных кадров; 

- Повышает эффективность труда работников; 

- Повышает уровень дисциплины труда работников. 

Имидж предприятия определяется как культурой организации, так и социально-

психологическим климатом в коллективе. Именно сотрудники компании являются наиболее 

авторитетными информаторами потенциальных клиентов о ее реальной работе. Внутренний 

имидж компании, если он подтверждается отзывами клиентов и публикациями в СМИ, 

укрепляет положительный имидж организации. 

Культура организации включает в себя социальную адаптацию работников, 

состоящую из системы подбора сотрудников и их обучения, отношения подчиненных с 

руководством и между собой, оценку работы персонала и связанные с ней вознаграждения, а 

также идентификацию работника как составной части организации. Социально-

психологический климат в коллективе определяет степень удовлетворенности работников 

отношениями с другими членами коллектива. Он зависит от возрастного состава 

сотрудников, их социальных установок, личных систем ценностей. Для привлечения и 

закрепления персонала организация демонстрирует свою привлекательность как места 

работы и старается довести эту информацию до потенциальных сотрудников, в зависимости 

от спроса формирует конкретные предложения, мотивирующие работника остановить свой 

выбор на данной компании. Для привлечения высококвалифицированных сотрудников 

необходимо доведение до целевой аудитории важных для соискателя фактов, четкое 

определение требований к искомому сотруднику, правильная организация работы с 

увольняющимися сотрудниками. Формирование имиджа предприятия должно сводится не 

только к привлечению персонала, но и их сохранению. Каждый работник в любой момент 

может покинуть предприятие, предпочтя ему другое, но благоприятная атмосфера в 

коллективе, привлекательные условия труда должны этому препятствовать. 
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Главная компетенция менеджера и современного руководителя – умению принимать 

решения. А если вы ни кем не руководите? Выходя из офиса, взаимодействуя в других 

сферах жизни, Вы также продолжаете принимать решения, будь это встречи с друзьями, 

личная жизнь или организация досуга в выходные. В любом случае Вы используете навыки 

принятия решений.  Что же такое управленческие решения?  

Актуальность темы заключается в том, что управленческое решение – это результат 

конкретной управленческой деятельности менеджмента и является важно составляющей в 

процессе деятельности предприятия.  

Цель: изучение процесса принятия решений, выявление проблем и определение путей 

его эффективности. Управленческие решения – это результат работы руководителя. В 

бизнесе достигают успеха те руководители, которые принимают более правильные решения, 

либо быстрее других принимают решения, либо быстрее других реализуют хоть какие-то 

решения, ибо иногда лучше одно плохое решение чем два хороших. 

Процесс подготовки и принятия решений включает: постановку цели; изучение 

проблемы; выбор и обоснование критериев эффективности и возможных последствий 

решения; обсуждение со специалистами различных вариантов решения проблемы (задачи); 

выбор и формулирование оптимального решения; принятие решения; конкретизацию 

решения для его исполнителей. 

Управленческое решение как процесс состоит из стадий: 

-стадии подготовки;  

-стадии принятия решения;  

-стадии реализации решения.  

Методы принятия решений, направленных на достижение намеченных целей, могут 

быть различными: 

-метод, основанный на интуиции управляющего; 

-метод, основанный на понятии “здравого смысла”; 

-метод, основанный на научно-практическом подходе. 

Проблема принятия управленческого решения имеет весьма серьезное прикладное 

значение, которое неизбежно возрастает по мере усложнения управленческих задач, 

требующих решения. Об этом свидетельствуют и возрастающие масштабы потерь, 

возникшие в результате даже небольших ошибок, допущенных в решении. 

В заключении руководителю необходимо произвести обобщение полученного опыта, 

постараться убедить сотрудников в правильности принятого им решения, А вот судить об 

эффективности принятого решения можно будет тогда, когда достигается поставленная цели. 

Управление, в первую очередь, и основывается на процедуре принятия решения. И 

того с какой позиции будет подходить руководитель к проблеме и зависит его в положение в 

организации. Принятие управленческих решений и отличает их от частных тем, что 

затрагиваются интересы группы людей. Принятие решений – это мгновенный результат, а 

процесс, занимающий продолжительный промежуток времени. Руководителю необходимо 

понять, что мы живем в неоднородной среде и принимая решения необходимо все тщательно 

анализировать, аргументировать и выслушивать мнение других, заинтересованных людей. 

Здесь не следует идти по пути «проб и ошибок». Эффективное решение, принятое 

руководителем – и есть залог процветания бизнеса. 

 



264 

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ 
 

Мақсотова Ә.Қ., тілдер және менеджмент факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі –Тлесова Ж.А., экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 
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 Шағын және орта кәсіпкерлік – экономиканың тиімді әрі нәтижелі секторы. ШОК 

жұмыссыздықты жоюда, нарықты халыққа қажетті тауарлармен толтыруда, жеке 

өндірушілердің монополиясын шектеуде және депрессияны бастан кешіп отырған 

аудандардың экономикасын тұрақтандыруда шешуші фактор болып табылады 

 Шағын және орта бизнесті дамыту – мемлекетіміздің даму кепілі. ҚР Пезидентінің 

2014 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан-2050» стратегиясында, 

шағын және орта кәсіпкерліктің маңызын көрсете отырып, былай делінген: «Мемлекет 

жұмысының негізгі бөлігі Қазақстан бизнесін, әсіресе шағын және орта бизнесті дамытуға 

барынша қолайлы жағдай жасау болмақ. Шағын және орта бизнес 2050 жылға қарай 

Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің технологияларды қолдану, ең жаңа өнімдер мен 

қызметтерді пайдалану да табылады. 

Бүгінгі күнгі отандық кәсіпкерлік саласындағы инновациялық қызметті шектейтін 

негізгі себептер: 

  -Кәсіби білімнің жетіспеуі. Мемлекет тарапынан  жүргізілетін даярлау, қайта 

даярлау, біліктілікті жоғарылату шараларының ауқымы тар. Сонымен қатар бұл бағдарлама 

қысқа мерзімді бағдарлама болғандықтан, өз жемісін  бере алмауда. 

-Несие беру жүйесінің қажетті деңгейде жұмыс істемеуі. Шағын және орта 

кәсіпкерлік  үшін несиелендіру тек қызметі жоқ тұлғаларға арналған.  Нақты бизнес жоспар 

мен олардың орындалуы талап етілмейді. 

-Инновациялық идеялар мен олардың қаржыландыру көзінің түйіспеуі. 

-Жаңа технологиялардың жетіспеуі. Жаңа технологияларды қолдану қол жетімсіз, әрі 

қымбат. 

-Жаңа технологиялар, технологиялар нарығы жөнінде мәліметтердің 

жетіспеуі.Отандық инновация нарығының айқын болмауы. 

-Тіркелген, бірақ жұмыс жасамайтын Шағын және орта кәсіперлік санының өсуі. 

Аталған негізгі мәселелер мемлекеттік органның қолдауын және кәсіпкерлердің оны 

жоюуға деген талпынысын күтеді. Бұл мәселелердің шешілуі үшін келесідей шараларды 

ұсынуға болады. 

- Бизнес жоспарды жасауда сауаттылықты арттыру және ШОК субъектілерінің аяққа 

тұруын қадағалау. 

- Кәсіпкерлерді қысқа мерзімді  даярлап ғана қоймай,  оларды алған білімі мен оны 

жүзеге асырылуына байланысты санаттарға жіктеу. Яғни шағын және орта кәсіпкерлерді  

даярлау курстарының деңгейлерін көбейту. 

- Несие беруді, егер қолында тиімді әрі сауатты бизнес жоспары бар тұлға болатын 

болса, кепіл қою арқылы жұмыс істейтін тұлғаларға да беру. Шағын және орта кәсіпкерлікті 

дамытудағы ең басты критерий жұмыссыздықты азайту емес, сапасын көтеру болуы тиіс. 

- Жас кәсіпкерлердің инновациялық идеяларын  қолдайтын ұйымдар ашу және 

олардың идеяларын патенттеу. Осылайша бұл ұйым қаржыландыру көздерін өзіне тартады. 

- Әрбір шағын және орта кәсіпкерлікті дамытамын деген тұлға инновация, 

технологиялар нарығы жайлы хабардар болуы керек. Ол үшін әрбір кәсіпкер ай сайын 

арнайы курстарға қатысу арқылы ой бөлісуі қажет. 

  Елімізідің тұрақты экономикалық дамуы үшін шағын және орта кәсіпкерлікті сапа 

жағынан жетілдіру өте маңызды. Негізгі мәселелерді анықтап, оның ұтымды шешімін таба 

алған жағдайда ғана біз экономикалық тұрақтылыққа қол жеткіземіз. Сондықтан да шағын 

және орта кәсіпкерлік инновациялық жетілдіруді қажет етеді. 
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Жұмыссыздық дегеніміз – әлеуметтік–экономикалық құбылыс, осы құбылыс кезінде 

елдің экономикалық белсенді халқының бір бөлігі біршама уақыт не тұрақты жұмыссыз 

немесе жалақысыз болады. Республика Президенті Н.Назарбаев: «Қазір жұмысты қаладан 

емес, ауылдан іздеу керек, қазіргі дағдарыс жағдайында бізді асырайтын ауыл» деп ашық та 

анық айтқан болатын. Ал ауылда жұмыс болу үшін қаланы ауыл асырай алу үшін жеке 

шаруаларды, еуыл тұрғындарын қауымдастыруды тездету қажет. 

Еліміздегі мемлекеттік жастар саясатының негізгі мақсаттары — ол жастардың 

бойында қазақстандық патриотизм сезімін қалыптастыру, жастар шығармашылығын дамыту, 

салауатты өмір салтын қалыптастыру, жастардың жұмыспен қамтылуына ықпал ету, жастар 

кәсіпкерлігін дамыту, жастар арасында қылмысты болдырмау, отаншылдық құндылықтарды 

әспеттеу, жастардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және басқа да жан-жақты жағдай 

жасау, рухани-адамгершілік, интеллектуалдық және физикалық әлеуетінің, әлеуметтік 

мәртебесі мен экономикалық жағдайын, саяси, құқықтық, экологиялық және рухани 

мәдениетін көтеру болып табылатыны ескерілуде. Мемлекет басшысының жастарды 

әлеуметтік қорғауды назардан тыс қалдырмай, өз бақылауында ұстайтыны көңіл қуантарлық 

жайт. Статистикаға қарасақ, бүгінгі жұмыссыздардың үш бөлігіне жас адамдар. Бес пайызы 

ғана оның мәнінде көркею үстіңе, ал үштен екісі кедейшілік тауқыметін тартуда немесе одан 

да қиын жағдайда. Көптеген жас отбасылар үшін балалы болу қол жетпес арман секілді, туу 

көрсеткіші өте төмен. Болашақ маман ретінде мыңдаған жастардың жұмыспен қамтылуы 

қажет. Жалпы экономикалық белсенді халық (жұмыс күші) дегеніміз ол тауаралар мен 

қызметтерді өндіру үшін жұмыс күшін ұсынуды қамтамасыз ететін халықтың экономикалық 

белсенділігін өлшеуге арнайы белгіленген жастағы халықтың бір бөлігін. Экономикалық 

белсенді халық санына барлық қызмет түрінде жұмыс істейтіндер мен жұмыссыздар кіреді, 

ал экономикалық белсенді емес халық – қарастырылған кезең бойында жұмыс істемеген 

немесе жұмыссыз болған халықтың экономикалық белсенділігін өлшеуге арнайы белгіленген 

жастағы тұлғалар. Жұмыссыздық деңгейі — экономикалық белсенді халық санындағы 

жұмыссыздардың үлесі пайызбен өлшенеді.  

Жұмыссыз халықтың жас шамасын анықтап, біліп отырудың да пайдасы зор. 

Жұмыссыздар құрылымындағы негізгі үлес 25-54 жастағы тұлғаларға тиесілі екен. Былайша 

айтқанда, олар 80,2 пайыз құрайды. 55 жастан асқандардың үлесі 3,6 пайыз болса, ал 16,2 

пайыз деңгейінде 16-24 жас аралығын қамтиды. Осы деректерден не аңғаруға болар еді? 

Біріншіден, әлі де болса жастардың түпкілікті жұмыспен қамтылуы онша еместігі. Ал енді 

жастар арасындағы жұмыссыздықтың белең алуына қалай жол берілуде? Оның да өзіндік 

себептері бар. Сөз болып отырған үшінші тоқсанда штат қысқаруына, кәсіпорындардың 

тарауына немесе келісім-шарт уақытының аяқталуына байланысты 8,7 пайыз жұмыссыздық 

орын алған. Ал өз кезегінде оқу бітіргеннен соң жұмыс іздеушілердің үлесі 2,7 пайызға 

жетіп, жалпы саны 0,6 мың адам болған. Яғни, бұрынғы жылмен салыстырмалы кезеңімен 

деңгейлес екені көрініп тұр.  

Қала халқын әлеуметтік қолдау түрлері мен тәсілдерін жаңартуға және жетілдіруге 

бағытталған мақсаттағы, алдағы болашаққа бағытталған жұмыстар атқарылады. Нарық 

жағдайындағы күрделі мәселелердің бірі жастардың еңбек нарығына тез қалыптаса алмауы. 

Жалпы жұмыссыздық деңгейінің азаюына қарамастан, кейбір мәселелер шешімін таба алмай 

отыр. Жұмыссыздық әр мемлекетте бар және нарықта белгілі бір көлемде болып табады. 

Жұмыссыздықтың шамадан тыс болуы халықтың әл – ауқатына кері әсерін тигізері хақ. Ал 

бұл жағдай мемлекеттің араласуын талап етеді. 
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Батыс Қазақстан иновоциялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

Кәсіпкерлік нышандары қоғам дамуының барлық кезеңдерінде пайда болатын өзіне 

тән ерекшеліктері бар құбылыс. 

Кәсіпкерлік дегеніміз– адамдар мен олар құрған бірлестіктердің белсенді, дербес 

шаруашылық қызметі. 

Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаты кәсіпкерлік субъектісі өндіретін 

және өткізетін тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің адамдардың өмірі мен 

денсаулығы үшін қауіпсіздігін, олардың заңды мүдделерін қорғау  

Қазақстанның экономикалық өміріне сауда және коммерциялық қызметі үшін – 

Транссібір магистралі мен Орынбор-Ташкент темір жолдары елеулі қызмет атқарды. Осы 

және бірнеше осындай жергілікті темір жол нүктелері тек Қазақстан ішінде ғана емес, 

сонымен қатар шетке шығатын саудада да маңызды орын алды.  

Кәсіпкерлік – жаңа экономиканың қозғаушы күші. 

 Әртараптандырудың өзегі кәсіпкерлік болады. Біз тәуекелдерді өз мойнына алуға, 

жаңа рыноктарды игеруге, инновациялар ендіруге дайын қуатты кәсіпкерлер табын көргіміз 

келеді.  

Нақ осы кәсіпкерлер экономиканы жаңғыртудың қозғаушы күші болып табылады.  

Осыған байланысты Үкіметке 2010 жылдан бастап өңірлерде кәсіпкерлікті дамыту жөнінде 

бірыңғай бюджеттік бағдарлама енгізілуін қамтамасыз етілу  тапсырылған. Бағдарламаның 

мақсаты: Бар жұмыс орындарын сақтау және тұрақты жұмыс істейтін жаңа жұмыс 

орындарын құру, сондай-ақ экономиканың шикізаттық емес секторында  өңірлік 

 кәсіпкерліктің тұрақты және  теңгерімді  өсуін қамтамасыз ету. 

Кәсіпқой мемлекет: іске шын берілген және елдің негізгі мақсаттарына қол жеткізуде 

халық өкілдері болуға лайық мемлекеттік қызметкерлердің осы заманғы қабілетті құрамын 

жасақтау. Бұл саладағы міндет осы заманға сай тиімді мемлекеттік қызмет пен нарықтық 

экономикаға оңтайлы басқару құрылымын құру, басты мақсаттарды іске асыруға қабілетті 

Үкіметті жасақтау, ұлттық мүдделердің сақшысы болатын мемлекет орнату.  

Қазақстан осы стратегиялық міндеттерді орындай отырып, 2030 жылға қарай дамыған 

елдердің деңгейіне жетуге, дүние жүзінің ең дамыған жиырма елінің қатарына қосылуды 

көздейді.Отандық кәсіпкерлік жаңа экономикалық бағыттың қозғаушы күші болып 

табылады. Бізге кең ауқымды жекешелендірудің екінші толқыны қажет. Бұл мемлекет пен 

нарық арасындағы жауапкершілікті қайта бөлісуді білдіреді. Бірақ экономикалық өсімнің 

жоғары қарқынын сақтау үшін соған баруымыз керек. Жеке бизнес әрқашан және барлық 

жерде мемлекеттен гөрі тиімдірек әрекет етеді. Сондықтан  стратегиялық емес сипаттағы 

кәсіпорындар мен қызметтерді жеке қолға берілуі тиіс. Бұл - отандық кәсіпкерлікті нығайту 

үшін аса маңызды қадам.     Бұл жолдағы алғашқы қадам «Халықтық ІРО» бағдарламасының 

сәтті басталуы болды. Бұл - ең алдымен ұлттық байлықтың халықтың қолына таратылып 

берілуі.  

Кәсіпкерлік белсенділілтің қарқынды дамуын қамтамасыз ету- кәсіпкерлікті қолдау 

мен дамыту инфрақұрылымның дамуының қалдықсыз болуы, маманданбаған кадрларды 

қайта даярлау, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің несие ресурстарына қол жетімдігін 

арттыру.Экономикалық өсуді қамтамасыз ету шағын кәсіпкерлік есебінен жалпы ішкі өнім 

көлемін арттыру. Кәсіпкерлікті жетілдірі-шағын кәсіпкерлік есебінен толық 

жұмысбастылықты қамтамасыз ету. 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/2030
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 В данной статье рассмотрены закономерности и тенденции развития инвестиционной 

деятельности аграрного сектора Республики Казахстан. В сельском хозяйстве действуют 

элементы, направленные для реализации перспективных задач развития агропромышленного 

комплекса. От эффективного и целевого использования этих элементов зависит уровень 

жизни населения. Республика Казахстан в настоящее время - одна из динамично 

развивающихся стран мира. К числу успехов страны можно отнести и постепенный выход из 

кризиса ее аграрной сферы, выступающего важным фактором развития экономики 

государства. За годы экономических реформ, прошедших в Казахстане в 

сельскохозяйственном производстве, произошли коренные изменения, и негосударственная 

форма собственности стала преобладающей, породив условия для развития рыночных 

отношений. Аграрный сектор Казахстана располагает огромными потенциальными 

возможностями для дальнейшего увеличения объемов производства при условии 

привлечения соответствующих инвестиций и внедрения передовых технологий и научных 

достижений. 

 Сельскохозяйственный сектор экономики Казахстана оказывает большое внимание не 

только на производственную безопасность страны в условии глобального экономического 

кризиса и поиска средств его преодоления, но и на социальное положения населения 

государства. Экономический механизм представляет собой сложную систему, которая в 

нашем понимании рассматривается как часть хозяйственного механизма и как форма 

организационно-экономических отношений. Его сущность заключается в установлении 

оптимальных соотношений различных методов и рычагов, в том числе ценового и 

финансово-кредитного механизмов, системы страхования и налогов, бюджетной поддержки 

и инвестиций в АПК. В сельском хозяйстве Казахстана действуют такие элементы экономи-

ческого механизма государственного регулирования как финансовый, кредитно-бюджетный, 

налоговый, ценовой, инвестиционный и т.д., направленные на реализации как текущих, так и 

перспективных задач развития агропромышленного комплекса. Дело за их эффективным и 

целевым использованием и пониманием того, что от развития экономики сельского 

хозяйства во многом зависит уровень жизни сельского населения. Предполагается надежно 

обеспечивать продовольственную безопасность страны и устойчиво развивать 

производственный потенциал сельского хозяйства в реальных рыночных условиях. 

 Привлечение заемных средств для осуществления хозяйственной деятельности может 

иметь разную эффективность, которая зависит от рационального формирования структуры 

используемых источников. Кроме того, хозяйствование в рыночных условиях требует от 

предприятий в любой период времени иметь возможность возвратить краткосрочные долги, 

то есть быть ликвидными. 

 Ситуация, сложившаяся в сельском хозяйстве республики в ходе аграрных 

преобразований, делает необходимой разработку принципиально новых и четких подходов к 

финансово-кредитной политике, соответствующих активной роли государства в 

экономическом регулировании аграрного и всего агропромышленного производства с 

учетом закономерностей адекватных рыночному хозяйству. В этой связи, поддерживая 

платежеспособность, ликвидность и кредитоспособность, осуществляя процедуру 

банкротства необходимо учитывать, что конечная цель хозяйствования в условиях рынка - 

это получение прибыли, которая позволила бы предприятию осуществлять расширенное 

воспроизводство. 
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Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку за последние два 

десятилетия приграничное сотрудничество между Республикой Казахстан и КНР становится 

одной из наиболее важных и действенных форм реализации торгово-экономического 

сотрудничества, фактором стабилизации положения на границе, источником повышения 

жизненного уровня населения на приграничных территориях. 

На современном этапе одним из важных составляющих стратегического партнерства 

между Казахстаном и Китаем являются торгово-экономические отношения, где 

существенную роль играет СУАР, на долю которого приходится более 75% товарооборота 

между РК и КНР. В течение 25 лет казахстанско-китайские отношения сохраняют хорошую 

тенденцию динамичного развития и приносят большую пользу народам двух стран. 

Товарооборот между странами вырос с 368 млн. долларов в первые годы до рекордных 204 

млрд. 400 млн. долларов в 2014 году, рост - более чем в 50 раз. На сегодня Казахстан стал 

вторым торговым партнером Китая среди стран СНГ. 

Китай и Казахстан сотрудничают не только в ресурсных отраслях, но и расширяют 

взаимодействие в таких нересурсных сферах, как сельское хозяйство, транспорт и 

коммуникации. Финансовые структуры Китая (Банк развития Китая, Банк Китая и т. д.) 

подписали с казахстанской стороной ряд договоренностей о сотрудничестве, что гарантирует 

участие китайских конкурентоспособных предприятий в крупных проектах в Казахстане. 

Динамика роста товарооборота и увеличение номенклатуры товаров в торговле между 

РК и СУАР стимулирует экономическое развитие Казахстана. Однако критический анализ 

процесса торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Синьцзяном за 

последние 10 лет позволяет сделать вывод о том, что углубление данного сотрудничества с 

Китаем в перспективе может иметь для Казахстана и негативные последствия. В этой связи 

следует обратить внимание на следующие проблемные моменты: 

1) сырьевая направленность экспорта;   

2) стагнация казахстанского производства. Широкое доминирование товаров 

китайского производства на казахстанском рынке свидетельствует о том, что отечественное 

производство развивается в крайне неблагоприятных условиях.  

3) различия в статистических данных соответствующих служб Казахстана и СУАР. 

Эти различия возникают в силу разности методов учета товаров на таможенных постах, а в 

некоторых случаях причиной этому служит недостоверное декларирование; 

4) слабый контроль приграничной торговли. Государственные органы, 

контролирующие торговые операции в приграничной зоне, не всегда предоставляют 

достоверные данные по объемам двусторонней торговли, так как большинство участников 

рынка официально не регистрируют свою деятельность; 

5) проблема вывоза капитала из Казахстана в СУАР.  

6) вывоз капитала в виде инвестиций.  

Следует отметить, что в настоящее время все более явно вырисовывается тенденция 

зависимости казахстанской экономики от китайской. Китай и Казахстан имеют 

перспективные планы укрепления сотрудничества и взаимодействия в области политики, 

экономики, культуры, безопасности и т. п., придерживаясь принципа взаимной выгоды, 

осваивая новый потенциал развития, расширяя пространство для сотрудничества, продвигая 

китайско-казахстанские отношения всестороннего стратегического партнерства на более 

высокий и глубокий уровень. 
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СЕКЦИЯ 10. КӨПТІЛДІЛІК ЖӘНЕ БІЛІМ 

СЕКЦИЯ 10. ПОЛИЯЗЫЧИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Абильтаева А.Н., Баисова А.Б., студенты 1 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель - Исагулова Т.Р., старший преподаватель 

  

Западно-Казахстанский инновационно- технологический университет, г. Уральск 

 

Сленг (от англ. slang)- терминологическое поле, набор особых слов или новых  слов и 

новых значений уже существующих слов, употребляемых в различных человеческих 

объединениях.В английской лексикографии термин «сленг» получил широкое распространен

ие приблизительно в начале XIX века. На изучение сленга повлияла англоязычная культура. 

Употребление сленга по годам. 1960-е годы: котлы (наручные часы), хилять (неспешно 

прогуливаться), бродвей (центральная улица любого города).                                                                      

1970 - 1980-е годы: фейc (внешний вид), пpикид (одежда), сeйшн (концерт). 

1990 - 2000-е годы: ништяк (выражение одобрения), по ходу (видимо ), чел (человек), отпад 

(хорошо), клевый (хороший, веселый). 

Заимствования из английского языка в русском молодежном сленге. Развитие 

компьютерных технологий и социальных сетей, влияние на жизнь молодых людей 

современной музыкальной и «клубной» культуры, названия популярных видов спорта, СМИ 

и телевидение, подражание образу жизни американской и английской молодежи. Такие как: : 

user — юзер, gamer — геймер, login — логин, playlist — плейлист, fitness — 

фитнес,bodybuilding — бодибилдинг, fast-food — фаст-фуд, weekend — уикенд. Поколения 

сменяются и вместе с ними и сленг. Несколькими сленговыми словами можно заменить 

длинную фразу на стандартном языке. Сленговые слова эмоциональны, выразительны, часто 

абстрактны и потому применимы в самых разнообразных ситуациях. Молодёжный сленг - 

социолект людей в возрасте 12—22 лет. 

Рекомендации для молодых людей  по сохранению литературного языка.  

 Ограничить себя в просмотре передач, журналов, допускающих употребление 
ненормативной лексики 

 Стараться не использовать слова- паразиты в своей речи. 
Ученые выделяют несколько факторов, влияющих на развитие и пополнения сленга, 

а, следовательно, и несколько сленговых групп: 1.Развитие компьютерных технологий и 

социальных сетей, которые пользуются популярностью среди представителей молодежи, 

безусловно, влияет на состояние сленга. IT-термины прочно вошли в нашу жизнь: user — 

юзер, gamer — геймер, login — логин. 2.Современная музыкальная и «клубная» культура, а 

также киноиндустрия оказывают непосредственное влияние на жизнь молодых людей. К 

этой группе относятся такие слова, как release — релиз, playlist — плейлист, remake — 

ремейк, face-control — фейс-контроль. Некоторые англицизмы подверглись сокращению и 

перешли в сленг русской молодежи в сокращенном виде, например, слово шоубиз (от англ. 

show-business). 3. СМИ и телевидение являются неотъемлемой частью жизни молодежи и, 

следовательно, влияют на состояние сленга. Благодаря средствам массовой информации 

вокабуляр пополнился такими словами, как prime-time — прайм-тайм, talk-show — ток-шоу, 

image-maker — имиджмейкер. 4.Названия популярных видов спорта также заимствуются 

русским языком. Данная группа включает в себя следующие заимствования: fitness — 

фитнес,bodybuilding — бодибилдинг. 5. Производственные термины, внедряемые 

работниками различных сфер профессиональной деятельности: marketing — маркетинг, 

leasing — лизинг,broker — брокер, manager — менеджер, promoter — промоутер и т.д. 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5268/6161
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5268/6161
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5268/6725
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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ПЕРЕДАЧА СМЫСЛА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ АФОРИЗМОВ ПРИ ИХ ПЕРЕВОДЕ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Авдеева А.С., магистрант 1 курса факультета лингвистики  

Научный руководитель – Водоватова Т.Е., доктор филологических наук, профессор 

 

ЧОУ ВО «Международный институт рынка», г. Самара 

 

Антропоцентрическая парадигма, господствующая в современном языкознании, 

определяет направление исследований последних лет - на первый план выходят такие 

языковые единицы, которые отражают образ мышления народа, его способ видения мира, 

интеллектуальные особенности и духовные ценности. В рамках данного направления 

интерес исследователей стали привлекать структурные и содержательные особенности 

афоризмов, которые, являясь своего рода "сокровищницей" культурных ценностей, 

отличаются своим неповторимым своеобразием.  

Несмотря на обилие работ по этой тематике, появившихся за последние десятилетия, 

большое количество вопросов относительно афоризмов до сих пор остаётся спорным. 

Определение афоризма, критерии, по которым можно было бы дифференцировать афоризм 

как самостоятельную языковую единицу, неопределённость положения в 

паремиологическом фонде языка и некоторые другие вопросы требуют более чёткого ответа. 

Проведённое нами исследование показало, что существующие определения афоризма 

не противоречат друг другу, они лишь выделяют различные признаки, наиболее важные по 

мнению того или иного автора. Проанализировав порядка 20 различных определений, нами 

были выделены конститутивные и факультативные признаки афоризмов. К конститутивным 

относятся следующие признаки: глубина, информативная плотность, авторство, наличие 

слов-концептов, законченность, устойчивость, обобщённость, общезначимость, 

вневременность, претензия на истинность, интертекстуальность. Факультативными 

признаками афоризмов являются: краткость, экспрессивность, легко запоминающаяся форма, 

парадоксальность. 

Конститутивные признаки позволяют выделять афоризмы среди множества смежных 

понятий, к которым, как правило, относят пословицы, поговорки, крылатые фразы, цитаты, 

фразеологизмы. Однако эти же признаки представляют большую сложность для 

переводчика. Перевод афоризма требует интерпретации смысла высказывания 

переводчиком, который должен обладать обширными фоновыми знаниями, позволяющими 

ему истолковать заложенную в афоризме идею, а также целым комплексом лингвистических 

компетенций, обуславливающих адекватную передачу этой идеи средствами языка перевода 

с сохранением максимального количества особенностей оригинального высказывания. 

Таким образом, перевод афоризма как единицы, обладающей специфичными 

структурно-содержательными особенностями, представляет собой нечто гораздо большее, 

чем простая замена знаков одной языковой системы знаками другой. 
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БАТЫР-ЕЛ ҚОРҒАНЫ 

 

Аманжолова А.А., тілдер және менеджмент факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Мулдашева С.Б., филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

 

Батыс-Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған қазақ елінің ауыртпалығын көтерген 

Махамбет Өтемісұлы, Исатай Тайманұлы, Амангелді Иманов, Сырым Датұлы секілді Кіші 

жүздің рухын көтеріп, атын шығарған батырларды ел есінде сақтамақ. Жайық қамын ойлаған 

Сырым Датұлындай батырымен қазақ мақтанып, ерліктерін әркез ұлт санасына құюдан 

шаршаған емес. Кіші жүздің ішіндегі он екі ата Байұлы бірлестігінің байбақты 

руынан шыққан ірі тұлға болатын.  Е.Пугачев бастаған шаруалар көтерілісінің барысында 

өзін шебер дипломат, әскери қолбасшы әрі көрнекті ұйымдастырушы ретінде көрсете білді. 

Көтерілісшілердің жетекшісі әрі шешен, әрі би ретінде өз даңқын асырған еді. Асқан 

ақылдылығы мен тапқырлығы үшін бала кезінде-ақ «Бала би» атанған болатын. 

 Сырым Датұлы (1742-1802) – қазіргі Батыс Қазақстан облысы, Сырым ауданы 

Сарыой ауылында дүниеге келген. 20 жасында өзінің асқан ақылдылығы арқасында өз 

ортасында тым ерте танылып, әділдігімен аты шыққан Байбақтының бала биі» атанады. 

Сырым Кіші жүз бірлестігінің деңгейіне көтеріліп, ел ішінде құрметке ие болады. Сондықтан 

оны хан әулеті – Нұралы баһадүр өзіне тартады. Нұралы Сырымның әпкесін алып, өзінің 

Орын деген әйелінен туған қызы – Айғараны қосып, туысқандық байланыс орнатады. Бірақ 

патшалық Ресейдің далалық өлкесінде әкімшілік-саяси реформа жүргізіп, хандық билікті 

күшейту арқылы қалың бұхараның табиғи құқыларын шектеу жергілікті билік органдары 

арқылы алым-салық түрін көбейту халық өкілі, ру басы Сырым батыр мен «орыс патшасы 

тағайындаған» Нұралы ханның арасын ашып жібереді. Патша әкімшілігінің озбырлығына, 

хан, сұлтандардың дәрменсіз халіне ашынған Сырым ру басылардың бастауымен қару алып, 

қалыптасқан саяси жүйеге қарсы шығады. Бұл халықтың қалың бұхарасын, әр алуан 

әлеуметтік топтарды қамтыған, Ресейдің отарлау саясатына қарсы бағытталған ұлт-азаттық 

көтерілісі еді. Есімнің орнына Айшуақ хан сайланғаннан кейін, ол Есімнің кегін алмақ 

болып,арнайы әскер жасақтап,Сырымға қарсы аттанады. Соңынан індете қуып, маза 

бермеген патша экспедициясынан ығысып, Сырым Хиуа хандығының жеріне өтіп кетеді. Ел 

арасына атағы кеңінен тараған батырдан қауіптенген Хиуа ханы оның көзін жоюдың амалын 

жасайды. Ақыры оның есебін тауып улап өлтіреді. Бұл жөнінде халық ауызында түрлі 

әңгімелер айтылады. Оның жеңіліске ұшырауының негізгі себебі ұйымшылдықтың болмауы, 

нақты мақсатсыз, стихиялы өтуден еді. Сонымен қатар сұлтандармен жең ұшынан жалғасқан 

билер мен старшындардың сатқындығы, көтеріліс басшыларының, атап айтқанда, Сырым 

Датұлының толқуы, күретің ақырына дейін тұрақты болмауы да жеңіліске себепкер болды. 

Осындай қиын заман қазақ халқы үшін оңай болмады.Тар жолда қиналып, тайғақ кешкен 

қазақ халқын сүйреген  қазақ батырлары әркез ел есінде болмақ. 

 Міне, тарих жөнінде айтайын деген басты ой осындай десек, шындықтан алшақ 

кетпейміз. Осы тұрғыда Батыс Қазақстан облыстық қазақ драма театрында Сырым Батыр 

туралы тұңғыш рет екі актілі пьесаға қойылды. Сырым батыр пьесадағыдай ұшқалақ, 

сабырсыз біреу емес. Ол ой мен ақылдың, білік пен парасаттың адамы. “Ашу  дұшпан, ақыл 

– дос” екенін әбден зерделей алатын жан. Осындай кемеңгер көсем, тарихи тұлғаның 

қылышын қайта-қайта жалаңдата бергені де шындыққа жанаса қоймайды. Кеңес үкіметінің 

қанауынан шаршаған қазақ халқына қорған болған батырлардың қасық қана қалғанша 

шайқасқанына да биыл 275 жылдай болыпты. Осындай ауыр кезеңде елден шығар батырлар 

да сирек еді. Әрқашан да ер елі үшін туады, елі үшін жанын пида етеді. Ел арасынан 

суырылып шығып қара қазан, сары бала қамын ойлаған Сырым Датұлындай батырлар әркез 

ел есінде сақталмақ. 
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ПОЛИЯЗЫЧИЕ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

   Абылай Г. Е., студент 1 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель - Қойлыбаева Б.Ж., старший преподаватель 

  

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

Область  образования сегодня- это первый этап привития полиязычия.  На сегодняшний 

день социального развития образование-один из важнейших сфер человеческой 

деятельности. Изменения, которые происходят в мире, изменяют и ориентиры в сфере 

образования. Все чаще предприятия требуют от своих сотрудников не только нужной 

квалификации и профессиональной компетенций, но и творчества, креативности, умения 

самостоятельно добывать новые знания на основа имеющихся. 

Владение несколькими языками расширяет кругозор, повышает коммуникабельность 

личности, открывает возможности получения образования в престижных вузах европейских 

стран. В связи с этим в 2012-2013 учебном году в пилотном режиме в 35 школах Казахстана 

вводилось полиязычие в изучении школьных предметов. Преподавание велось на казахском, 

русском и англиийском языках. Изучение трех языков широко практикуется во многих 

учебных заведениях Казахстана. 

На нынешнем этапе развития Казахстана имеется определенный круг проблем, 

связанных со внедрением полиязычия в казахстанском образовании. В первую очередь 

проблемы касаются законодательного обеспечения применения языков в официальном и 

неофициальном общении, в обучении языкам в школе и вузе, во взаимоотношениях между 

народами. 

На сегодняшний день имеется большой опыт внедрения билингвиального образования 

во многих странах мира. Наиболее развитые и продвинутые методики билингвиального 

образования развиваются в регионах с естественной двуязычной средой, а также  в странах с 

большим потоком миграции. В случае имигрирования вновь прибывшее население связано 

полностью изучить культуру и язык принявшей их страны. Для подобных групп людей в 

принявших их странах активно функционирует билингвиальные курсы, на которых 

изучается не только язык с точки зрения лексики, гармматики, фразеологии и других 

узкоязыковых дисциплин, но и посетители данных курсов в процессе изучения языка  

знакомятся с особенностями культуры страны, с ее историей, особенностями быта. С целью 

внедрения полиязычия во многих странах создаются двуязычные школы. 

В политике модернизации образования в Казахстане в стране апробируются 

новаторские стандарты и методики преподавания в средней школе. Планируется разработать 

экспериментальную программу полиязычного обучения для трансляции опыта 

общеобразовательным школам; внедрить систему оценивания учебного процесса для оценки 

навыков, знаний; интегрировать воспитательный компонент в содержание предметов. 

Научные исследования и практика взаимосвязанного обучения родному и иностранным 

языкам свидетельствуют  о взаимообогащении и о положительном влиянии  языков на 

всестороннее развитие личности обучаемых. Раннее обучение иностранному языку, 

непрерывность в иноязычном образовании позволяет использовать язык не только в его 

коммуникативной, но и в познавательной функции. Полиязычие и полиязычное 

преподавание иностранных языков- абсолютная необходимость, веление времени, поскольку 

весь мир полиэтничен, полилингвистичен.   
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КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ 

 

Амангельдиева М., тілдер және менеджмент факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Биккулов Ш.Ф., филология ғылымдарының кандидаты, доцент  

 

Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Адам баласының рухани байлығы,тәрбиесі,білімі бәрі де тіл арқылы жетіледі. Яғни, 

жақсылық та - тілден ,жамандық та- тілден. «Тілменнен түйілген, тіспенен шешілмес.» 

демекші,әр адамның сөздік қоры бай болуы үшін тілін,ой өрісін жан-жақты дамытуы керек. 

Сол себепті, болашақ ұрпағымызға үштілділікті қажетті деп ұғындыру ұзтаздың ең басты 

міндеті болып саналады. "Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды" 

демекші,жас ұрпаққа саналы,мағыналы,өнегелі тәрбие мен білім беру бүгінгі күннің басты 

талабы.Ең бастысы сол талапқа сай ұстаздар даярлау жоғары оқу орындарына тікелей 

байланысты. 

Қазақстан – көпұлтты мемлекет. 135-тен астам халық бірлік пен татулықта ҿмір сүріп 

жатыр. Әрбір ұлт өкілдері өз тілдерін, салт-дәстүрін сақтап қалуы үшін барлық жағдай 

жасалуда. Оны елбасымыз Н.Ә.Назарбаев та атап өткен болатын: «Біз көпұлтты қоғамбыз. 

Қазақстанда тұратын барлық ұлттар мен ұлыстардың тілін, мҽдениетін және салт-дәстүрін 

дамытуға барынша жағдай жасауды алдыңғы уақытта да жалғастыра беретін боламыз. өзге 

ұлт өкілдерінің тілдерін оқып-білуге, үйренуге жағдай жасау арқылы әр тілдің өзіндік 

ерекшелігін білеміз, салт-дәстүрімен таныс боламыз.» 

Ғылыми жобаның мақсаты – өмірден өз орнын таңдай алатын және өзара қарым- 

қатынаста өзін еркін ұстап,кез келген ортаға тез бейімделе алатын,белгілі бір ғылым 

саласында білімі мен білігін көрсете алатын,көптілді және көпмәдениетті құзіреттілікті 

игерген полимәдениетті жеке тұлға қалыптастыру мақсатында тілді жетік меңгеру. 

Қойылған мақсаттар іске асып, орындалуы үшін мынандай міндеттер орындалады: 

1. көптілді білім беру жүйесі аясында білім саласындағы оқу- әдістемелік 

құралдар және оқулықтармен қамтамасыздануы; 

2. көптілді білім беру мәселелері мен кемшіліктерді шеше білу 

Қазақстанның тілдер саясатындағы басты бағыт – тілдердің үштұғырлылығы. 

Елбасымыз атап көрсеткендей: «Мемлекеттік тілді үйрету балабақшадан басталуы тиіс. Бұл 

заман талабы. Бағдарлама қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгертуді көздеп отыр. 

Біз еліміздің тірегі мемлекетіміздің беріктігі өзіміздің қолымызда екенін айқын түсінеміз. 

Келешектің кепілі-білім беру ісіне ерекше көңіл бөліп,отандық білімді жаңа сатыға көтеру, 

Елбасы Мәселе тілдің міндетін дұрыс түсініп, өз міндетімізді атқаруда болып отыр. Ұлттық 

өркендеп, тіліміз өз еліміздегі және халықаралық дәрежедегі позициясын нығайтқан кезде 

біздің сөздеріміз де өзге тілдерге енетіндігіне, тіліміздің әлемдік ақпарат кеңістігінен өз 

орнын иеленетіндігіне күмән келтірмеуге болады. Дәл бүгін де қазақ тілінің әлем тілдерінің 

ешқасысынан да кем түспейтін, бірнеше ғасырлық даму тарихы бар, ұлттық әдеби тіл 

деңгейіне дейін дамып жетілген ұлы тіл екендігіне еш күмән жоқ. 

Қазіргі кезде адамның кәсіби шеберлігіне, білім өрісіне, зиялылық және танымдылық 

деңгейіне өмірдің өзі биік талаптар қойып отыр. Қорыта айтатын болсақ, көптілді білім беру 

бағдарламасы аясында үштілді меңгеру тәжірибесін жинақтап, әлемдік деңгейге көтерілуіміз 

керек. Оқушылардың жыл бойы халықаралық жобаларға қатысуын қадағалау, шетелдік 

әріптестермен ғылыми байланыстарды нығайтуға, шетел тілдеріндегі ақпарат көздеріне қол 

жеткізуіне мүмкіндік береді. 
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ЕҢБЕК НАРЫҒЫНДАҒЫ ЖАСТАР: БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК ПЕН 

ҚИЫНДЫҚТАР 

 

Баисова А.Б., тілдер және менеджмент факультетінің 1 курс студенті  

Ғылыми жетекшісі - Калиева Ж.А., тарих магистрі, оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Нарықтық жүйеге өтумен бірге  пайда болған толық жастарды  жұмыспен қамтылу 

мәселесі Қазақстан үшін ең  маңызды макроэкономикалық  мәселелердің  біріне  айналды. 

Қазіргі кезде елімізде  жұмыссыздықпен күрес қызу  жүргізілгенімен, бұл әлі күнге дейін күн 

тәртібінен түскен жоқ, соның ішінде жастардың жұмыссыздық мәселесі. Әлемде БҰҰ-ның 

мәліметі бойынша, 14-пен 24 жас аралығындағы жастар саны 1,3 миллиард шамасында. Ал 

елімізде жастар саны тұрғындар санының 27,4% құрайды. Жұмыссыздар арасындағы үлесі 

18,5%.  

Жастар арасындағы жұмыссыздықтың артуының себептері. Олар: жоғары оқу 

орындарының нарық талабына сай маман даярлай алмауы; мамандарды әзірлеу үшін онда 

қажетті инфрақұрылымдардың болмауы; жұмыс берушілердің жас мамандарды жылы 

қабылдамайтындығы; жас мамандардан жұмыс берушілер бірнеше жылдық тәжірибе талап 

етуі. 

Батыс Қазақстан облысында 145 мыңға жуық жастар тұрады, халықтың 24,7%. 2016 

жылы БҚО жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына 920 

жас жолығып, 437-і жұмысқа орналасты, 267-і уақытша қоғамдық жұмысқа тартылды. 2015 

жылмен салыстырғанда жастардың жұмыссыздық мәселесі 5%-ға төмен. 

Жастардың жұмыссыздық деңгейін төмендету шаралары. «Жұмыспен қамту – 2020» 

бағдарламасы. Мақсаты - «Жастар тәжірибесі» бағдарламасы арқылы оларды қайта даярлау, 

білімі мен біліктілігін арттыру, әлеуметтік жұмыс орындарын ашу. 

«Дипломмен ауылға» бағдарламасы. Мақсаты - ауылдық жерлерді қажетті еңбек 

ресурстарымен - әлеуметтік сала және агроөнеркәсіптік өндірістер мамандарымен қамтып, 

кадрлық әлеуетті қалыптастыру мәселелерін шешуге жағдай жасау. 

"Жасыл ел" бағдарламасы. Мақсаты - жастарды еңбекке баулу, қоршаған орта - 

табиғатты аялау және отансүйгіштікке тәрбиелеу. ҚР Үкіметінің отырысында 2015-2017 

жылдары «Жасыл Ел» бағарламасын жалғастыру туралы шешім қабылданды. 

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы. Мақсаты - өңірлік кәсіпкерліктің 

тұрақты және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, сондай-ақ бар жұмыс орындарын сақтау және 

тұрақты жұмыс істейтін жаңа жұмыс орындарын құру. 

Елдегі жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі Қазақстан үшін экономикалық өсуге өз 

септігін тигізуде. Жастарға айрықша көңіл бөле білген мемлекет саяси және экономикалық 

табысқа жете алады. Еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің болашағы - жастар. Бүгінгі қоғам, 

қазіргі нарық  бәсекеге қабілеттілікті талап етіп отыр. 

«Болашақ жастардыкі». Осы қанатты сөзді жиі айтамыз. Дегенмен, уақыт талабына 

орай оны «болашақ білімді, білікті жастардыкі» деп толықтырып айтқанымыз дұрыс болар. 

Жастар проблемасы – Президенттің 2050 жылға дейінгі халыққа арналған 

Жолдауының маңызды тармағының бірі. Қазіргі таңда жастар саясаты туралы заң қызу 

талқылануда, бұл өте маңызды, себебі жастар – біздің болашақтың негізі. 

Елбасымыздың 2050 жылға дейінгі стратегиялық бағдарымызды анықтаған тарихи 

Жолдауында: «Біздің  ендігі міндетіміз-егемендік жылдары қол жеткізгеннің барлығын 

сақтай отырып,  XXI ғасырда орнық ты дамуды жалғастыру» деді. Осы тұрғыдан келгенде, 

біз үшін ғалымдар мұрасын байланысты шараның бәрінің мақсаты де ел абыройы мен 

ғылымның беделін көтеру, жастарды жаңа биіктіктерге жұмылдыру. 
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РОЛЬ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ У ШКОЛЬНИКОВ 

Боранбаева А. К., студентка 4 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель - Доукариева У.К., кандидат филологических наук, профессор  

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

В данной работе рассказывается о внедрении игровых элементов при обучении 

иностранным языкам. Игра – это наиболее доступный для детей вид деятельности, способ 

переработки из окружающего мира полученных впечатлений. В игре ярко проявляются 

мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающая 

потребность в общении. Коммуникативный метод так же является неотъемлемой частью 

внедрения игровых элементов.  

Данная работа была исследована не только на теоритическом мышлении 

исследуемого, но и практической части. И на данный момент продолжает активное 

исследование, внедрение для учащиеся 4-ых классов, т.к. на данный момент исследователь 

работает именно  с этими классами. В дошкольном возрасте идет процесс овладения речью, 

для которого характерны следующие признаки: до 6-ти лет язык становится средством 

общения и мышления ребенка, а также предметом сознательного изучения, поскольку при 

подготовке к школе начинается обучение чтению и письму; младшие дошкольники 

начинают осознавать особенности своего произношения, к концу периода завершается 

процесс фонематического развития – все звуки речи становятся доступными для ребенка; 

интенсивно растет лексический состав речи; происходит активизация эгоцентрической речи 

ребенка как средства планирования и контроля собственных действий; развивается 

грамматический состав речи, усваиваются закономерности морфологического и 

синтаксического порядка, появляются оригинальные словообразования, с помощью указаний 

взрослых усваивается социальный подтекст вещания. Игру надо рассматривать как 

упражнение, где создаётся возможность для многократного повторения речевого образца. 

Это хорошее средство активизации лексики, грамматики, обработки произношения. 

Использование дидактических игр помогает сделать процесс обучения иностранному языку 

интересным и творческим. Они дают возможность создать атмосферу увлеченности и 

снимают усталость у детей. В любой вид деятельности на уроке можно внести элементы 

игры, и тогда даже самое скучное занятие приобретает увлекательную форму. 

Структура работы проводилась в два этапа: 

На первом этапе изучалась психологическая характеристика игровой деятельности  и 

методологические основы использования игровых приемов в овладении иностранным 

языком, анализировались программы дошкольного воспитания, обучающе-воспитательная 

документация, разрабатывались критерии и показатели интеллектуального развития 

дошкольников. 

На втором этапе выявлялись уровни развития дошкольников, проводился 

формирующий эксперимент, в ходе которого проверялась эффективность 

экспериментальной теории психологические игры дошкольнику на развитие познавательной 

сферы, развитие мышления, на развитие творческих способностей детей. 
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ВЕДУЩИЕ ПРИЗНАКИ ПРИ НАМЕНОВАНИИ НАСЕКОМЫХ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

Бугаева Д.А., студентка 4 курса факультета иностранных языков 

Научный руководитель – Евстигнеева М.В., кандидат филологических наук, доцент 

 

Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург 

В освоении и познании реального мира человеком язык является важнейшим 

инструментом. При тщательном изучении существующей действительности, оказывается, 

что наряду с предметной действительностью – явления, вещи, есть действительность 

идеальная, которая представлена в виде образов, идей, понятий. Язык классифицирует, 

обобщает, дифференцирует и даёт наименования различным предметам действительности. 

Язык порождает речевую деятельность и является отражением картины мира. 

Знания о насекомых играют важную роль в языковой картине мира той или иной 

общности, и отражаются в языке в виде различных наименований, которые в свою очередь 

имеют явный этимологический признак, положенный в основу номинации. 

С этой точки зрения нам представляется интересным изучить наименования некоторых 

инсектонимов в английском и русском языках, выявить их признаки, положенные в основу 

наименований. В ходе изучения ряда словарных статей, мы обнаружили, что в основе 

наименований инсектонимов лежат такие признаки как: производимое действие, цвет, 

сходство с другими представителями фауны форма и другие. 

Например,по цвету получили наименования, такие насекомые как: butterfly, chrysalis, 

nocturnal moth.  
Признак действия заложен во многих наименованиях насекомых: ant, bee, beetle, flea, 

fly, gadfly, gnat, grasshopper, horse-fly, stout, dun-fly, louse, moth, snail, spider, tick, wasp. 

Fly – муха [from Old English fleoge “a fly, winged insect”] названа так потому, что имеет 

крылья и летает. Spider – паук [from Danish spinder, literally “the spinner”, from *spen-wo- “to 

spin”. Назван так потому что, он сплетает из своей сети паутину – ловушку для еды. Wasp – 

ocа [from PIE *webh- “to weave”]. Оса получила своё название благодаря способности 

сплетать (“to weave”) гнезда из бумаги. 

Большое количество насекомых названо по их способности кусать, жалить, впиваться 

в кожу. К этой группе наименований мы отнесли следующие названия: ant, bee, beetle, 

gadfly, gnat, horse-fly, stout, dun-fly, louse, moth, tick. 

 

Признак сходства с другими представителями фауны зафиксирован в небольшом 

количестве наименований: caterpillar, midge и в некоторых других. Например, caterpillar –

 гусеница [from L. Latin catta “cat” + pilosus “hairy, shaggy, covered with hair”, from pilus “hair”] 

названа из – за сходства его волосяного покрова с шерстью кошки, т.к. её тело густо покрыто 

волосками. Midge – мошка [from L. musca, “a fly”. So called from the external resemblance of 

the midge to the fly] названа так из – за внешнего сходства мошки с мухой, т.е. это «маленькая 

муха». 

Рассмотрев наименования инсектонимов можно сделать вывод, что англичане и все 

носители английского языка, называя насекомое тем или иным именем, в основу 

наименования закладывают конкретные признаки. Стоит заметить, что в наименованиях не 

прослеживается влияние мифов и религиозных представлений, что характерно для русских 

имён инсектонимов. Ведущим признаком в английском языке при назывании насекомых 

является признак производимого действия.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Бушмелёв К.О., студент 1- курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель - Ашимова З.И., кандидат политических наук,                            

старший преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

На сегодняшний день все чаще на политических заседаниях партий и других 

представителей управленческого аппарата ставится вопрос об экономическом росте и 

конкурентоспособности нашего государства. Следовательно, из данного вопроса вытекает 

проблема занятости населения, так как экономическое состояние страны напрямую зависит 

от количества населения, которое обеспечивает его.   

Актуальность данной проблемы состоит, прежде всего, в том, что большое внимание 

в проблеме занятости населения акцентируется на занятости именно молодежи, в виду того, 

что именно на молодежь Казахстана возлагается задача продвижения нашей страны на 

уровень развитой, постиндустриальной и мощной державы, поднять планку национальной 

конкурентоспособности еще выше, обеспечить Казахстану в XXI веке процветание и 

мировое признание. Такая миссия под силу только профессионально образованной, 

физически и нравственно здоровой, конкурентоспособной, патриотичной и социально 

ответственной молодежи. 

Целью данной научно-исследовательской статьи является: раскрыть основные 

проблемы занятости молодежи Республики Казахстан на современном этапе. 

Из этой цели вытекаю следующие задачи: 

- дать научное понятие термину "безработица", определить ее основные функции и 

влияние на социально-экономические и политические факторы страны; 

- раскрыть основные проблемы безработицы среди казахстанской молодежи, выявить 

причины ее появления; 

- провести социологический анализ уровня безработицы среди молодого населения страны; 

- сделать соответствующие выводы и рекомендации для решения данной проблемы. 

Безработица - означает неспособность найти работу. Безработица – социально-

экономическое явление, когда часть экономически активного населения не находит себе 

работу и становится излишним населением. По определению Международной организации 

труда,  безработный – это человек, который хочет работать, может работать, но не имеет 

рабочего места. 

Само понятие «безработица» пришло в Казахстан в период перехода к рыночной 

экономике, то есть через пару лет после распада Советского Союза и продолжала нарастать 

ввиду повсеместного возникновения различных частных учебных заведений, которые 

охватывали популярные по всему миру направления специальностей таких как: экономика, 

учет и аудит, менеджмент, юриспруденция и т.д.  

Также проблемой является снижение численности рабочих сельскохозяйственного 

производства, постепенный отток молодых парней и девушек в город и нежелание работать в 

сельской местности. 

Следующей актуальной трудовой пассивности населения является недостаточно 

высокий уровень качества образования. Данная проблема основывается на уязвимости 

современной системы образования перед коррупцией, которая возникает из-за 

неудовлетворяющей заработной платы учителей.  

 В заключение, хотелось бы отметить что, для того чтобы молодежь была активной и 

в дальнейшем могла принести своему государству пользу для этого государству необходимо 

полноправная интеграция молодежи в социально-экономические и политические процессы.  
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«РАССКАЗ МОНАСТЫРСКОГО КАПЕЛЛАНА» ИЗ ЦИКЛА «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ» ДЖЕФФРИ ЧОСЕРА: АНАЛИЗ КРУГА ОСНОВНЫХ ТЕМ И 

ПРОБЛЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Галеева А. И., студентка 3 курса факультета иностранных языков 

Научный руководитель – Евстигнеева М.В., кандидат филологических наук, доцент 

 

Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург 

 

Статья посвящена исследованию «Рассказа Монастырского Капеллана» из цикла 

«Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера. В статье предпринята попытка выявления 

основных тем рассказа, рассмотрены проблемы, затронутые автором, а также проведен 

анализ образов главных героев и жанровых особенностей произведения. Обзор 

литературоведческих исследований по данной проблематике позволил сформулировать 

рабочие понятия исследования, выработать инструменты анализа.  

Характерной особенностью жанра животного эпоса, в рамках которого написан 

«Рассказ монастырского капеллана», является сатирическое представление людских пороков 

в образах животных. И действительно, образы главных героев автор использует для 

раскрытия темы человеческих пороков.  

Шантеклер и Пертелот – многогранные персонажи. В первоначальном описании они 

предстают перед читателями изящными романтическими героями, их отношения вызывают 

ассоциации с героями рыцарских романов. Однако в дальнейшем автор напоминает 

читателю, что изысканно описанные рассказчиком изящные возлюбленные – всего лишь 

петух и курица.  

В этой двойственной природе основных персонажей кроется комизм произведения, 

который автор использует, чтобы в аллегорической форме высмеивать человеческую 

гордыню и излишнее самомнение. На своей территории, в окружении обожающих его жен 

Шантеклер может ничего не бояться, но храбрость покидает его при первом признаке 

надвигающейся опасности. Используя ошибку Шантеклера, чуть было не стоившей ему 

жизни, автор поднимает проблему пагубности лести. 

Одна из центральных тем произведения – тема взаимоотношения полов, в частности, 

тема отношений между супругами. Возвышенной романтической любви между персонажами 

комически противопоставляется тот факт, что они всего лишь птицы, живущие в курятнике. 
Еще одна важная тема, которую затронул автор, – тема соотношения свободы выбора, 

судьбы и Божественного предопределения. Петух Шантеклер уверен в неотвратимости 

судьбы, он верит снам и предзнаменованиям. Рассказчик говорит о переменчивости судьбы, 

о том, что она может внезапно дать надежду отчаявшимся и низвергнуть вознесшегося. 

Сообразно с традициями жанра животного эпоса, темы, поднятые в «Рассказе 

Монастырского Капеллана», несут дидактическую, назидательную нагрузку. Автор 

предостерегает своего читателя от пороков, от лицемерия и ограниченности. Спектр тем, 

рассматриваемых автором «Рассказа Монастырского Капеллана», охватывает так 

называемые «вечные темы», справедливые и актуальные для любой эпохи и любого 

общества. Конкретно-исторические реалии, используемые писателем для раскрытия или 

иллюстрации осмысливаемых проблем, такие как, например, медицинские рекомендации 

курицы Пертелот, вполне соответствующие, по мнению исследователей, достижениям 

средневекового врачевания, затрагивают лишь внешние аспекты проблематики 

произведения.  

Сущностные же стороны рассматриваемых тем не теряют своей злободневности и 

спустя шесть столетий, что делает «Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера 

жемчужиной английской классической литературы. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ  ИДИОМА ӘЛЕМІНДЕ 

 

Ғилымова Л.Ж., тілдер және менеджмент факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Тасжанова Г.Т., аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Кез келген ұлттың идиомасында адам даналығы, рухы мен тәжірибесі жинақталған. 

Сондықтан, фразеологизмдерді білу, тілді үйрену ғана емес, сонымен қатар әдеттер мен салт 

- дәстүр, дүниетаным мен адамдардың көзқарас жолдарын жақсы түсінуге, ойлау тәсілін 

дамытуға көмектеседі. 

Зерттеу және ағылшын тілі фразеологиясын талдау, сондай - ақ фразеология 

теориясының негізгі түсініктерін жүйелеу, шетел тілін жақсы түсінуге ықпал ету. 

Оқушылардың идиомалық өрнектерді пайдалану құндылығын анықтау. 

I’ll start by saying that I got acquainted with idioms this year. I was greatly surprised when I 

learnt that idioms can’t be translated word by word, because their meanings depend on the meaning 

of the whole expression. More over idioms are widely used in the oral speech, in the magazines’ 

articles, dialogues adding to the language bright and colorful shades of meaning. Obviously without 

knowing the meaning of the idiom you won’t be able to get the essence of the joke, because as a 

rule every joke is based on the variety of their meanings. The English language is full of idioms 

(over 15, 000). Native speakers of English use idioms all the time, often without realizing that they 

are doing so. This means that communication with native speakers of English can be quite a 

confusing experience. We use idioms to express something that other words do not express as 

clearly or as cleverly. We often use an image or symbol to describe something as clearly as possible 

and thus make our point as effectively as possible. For example, "in a nutshell" suggests the idea of 

having all the information contained within very few words. Idioms tend to be informal and are best 

used in spoken rather than written English. The field for my research is the idiomatic similes. To 

my mind they are widely used in all spheres of our life and if you know their translation exactly you 

will use them just in the right place and time. The aim of research work is to learn more about the 

world of the English idioms and attract my classmates’ attention to them, proving that using idioms 

in our speech makes it brighter and more intelligent. 

kill two birds with one stone- екі қоянды бір оқпен өлтіру; 

cat and dog life- ит пен мысықтай өмір; 

to pick up one’s ear- құлақ түру; 

to abound іn courage — жүрек жұтқан болу; 

to meet adversіtіes wіth — бәлеге шалдығу, қырсыққа іліну; 

to take advantage of somethіng – бірдеңенің пайдасын көру; 

justіfy somebody’s confіdence — біреудің сенімін ақтау; 

talk nonsense, talk rubbіsh, talk rot – аузына түскенін оқтай; 

take revenge, to cook one’s goose – алдына келтіру; 

to judge by appearances – сыртына қарап тон пішу; 

aggress agaіnst a country — баса көктеп кіру; 

to go ape (over, for) — торығу (күйзелу) . 

 Қорыта келе, фразеологизмдер әр елдің, халықтың, ұлттың асыл қазынасы. Сол елдің 

тарихи көріністерінің бірі. Ата-баба қазынасы болып табылытын фразеологизмдер 

халықтың, бір-бірімен жалғасқан ұрпақтар арқасында міндетті түрде сақталады.  Тілде 

фразеологизмдер сақталмай, ұрпақтан-ұрпаққа жетпеген  болса, халқымыздың асыл 

туындылары болмаса, олар бүгінгі күнге дейін сақталып жетпесе, жұртымыздың өткен 

өмірінен мақрұм қалар едік. Фразеологизмдер тілдің байлығын арттыра түсетін сөздік 

қордың көлемді бөлігін құрап тұратын тілдік бірліктер. 
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ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И 

РИСКИ 

 

Габдуллина Н., студентка 2 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель – Габдкаримова Г.С., магистр педагогических наук, старший 

преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Актуальность научно-исследовательской работы состоит в том, что одной из важных 

ценностей и главным преимуществом нашей страны являются многонациональность и 

многоязычие. Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в своих выступлениях всегда 

подчеркивает важность языковой проблемы. В Послании Президента народу Казахстана 

«Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» отмечена 

актуальность полиязычного обучения. 

Целью данной работы – раскрыть тему полиязычия, и выявить основные средства ее 

реализации при подготовке конкурентоспособных специалистов, владеющих 

профессиональным казахским, русским, английским языками и в формировании человека, 

способного к активной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, 

обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, умением жить в 

мире и согласии с людьми разных национальностей, рас и верований. Полиязычие при 

соответствующих принципах гуманизма может стимулировать гуманизацию в национальной 

образовательной системе. 

Доклад посвящен проблеме реформирования системы образования в Казахстане. В 

стране в вузах и школах начата поэтапная реализация культурного проекта «Триединство 

языков». Программа полиязычного обучения предусматривает создание новой модели 

образования, способствующей формированию конкурентоспособного поколения, 

владеющего, как минимум, тремя языками. Идею трехъязычия выражает формула: развиваем 

государственный язык, поддерживаем русский и изучаем английский языки. В этом «списке» 

казахский язык должен стать основой, фундаментом духовного возрождения общества. 

Сейчас казахстанские вузы делают первые шаги в области полиязычного образования. 

Для выполнения этой задачи необходимо сохранять лучшие традиции казахстанского 

образования и одновременно обеспечивать получение качественных знаний, 

соответствующих международным стандартам, что возможно только при повышении уровня 

языковой подготовки студентов, воспитания у них лингвистического сознания. 

Большое внимание при этом уделяется полиязычному образованию, которое 

рассматривается как действенный инструмент подготовки молодого поколения к 

жизнедеятельности в условиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира. Полиязычие в 

образовательном пространстве является одним из ключевых аспектов работы всех учебных 

заведений страны. Знание и умение говорить на нескольких языках позволит нашей 

молодежи быть конкурентоспособными на мировом рынке труда. Важна и воспитательная 

сторона языкового вопроса. Знание языков – это еще и расширение кругозора, повышение 

уровня культуры любого человека и новые возможности для общения. Полиязычие 

необходимо и для академической мобильности студентов: чтобы студенты могли учиться в 

лучших учебных заведениях мира. Знание языков дает нашим специалистам возможность 

быть конкурентоспособными и в мире, и в нашей стране. В казахстанских вузах делаются 

первые шаги к внедрению в учебный процесс новой модели образования: реформируются 

стандарты образования, открыты спецотделения и спецгруппы, где преподавание ведется на 

трех языках. В казахстанских вузах делаются первые шаги к внедрению в учебный процесс 

новой модели образования: реформируются стандарты образования, открыты спецотделения 

и спецгруппы, где преподавание ведется на трех языках. 
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TRINITY OF LANGUAGES – A KEY TO SUCCESS 

 

Dusembayeva ZH., first-year student of faculty «Languages and Management» 

Research supervisor – Narinbayeva E.Kh., senior lecturer  

 

West Kazakhstan Innovative-Technological University, Uralsk  

In today's world in the era of globalization the question of language and its meaning in society 

was one of the important state tasks in connection with the processes of self-determination. Nobody 

can deny that in order o succeed in our developing country people, particular young generation have 

to know t least three languages. It had been considered by president N.N.Abishevich in his address 

«New Kazakhstan in the new world». Since 2007 government made an effort to realize «Trinity of  

languages». 

The growing awareness of the world community of the contradiction between increased levels of 

multi-ethnicity of the social environment in which people live and work, has led to the fact that a 

multicultural and multilingual education is increasingly becoming an integral characteristic of 

modern trends of social and political development in the world. This problem is inherent in the 

educational practices of different states. It shows its significance and urgency. 

Currently, much attention is paid to English as a means of international communication occupies 

a leading position in the world. This is primarily due to the rapid development of high technology 

(space, information laser technology, bio- and nanotechnology) and economy.  

Competence in foreign languages is important for the economy and for the development of the 

regions, and, of course, for the citizens themselves. Anyone who wants to get a better chance of 

successful employment and career should have an adequate knowledge of at least one foreign 

language.  

One of the objectives of familiarizing the younger generation to the universal, global values is 

the formation of abilities to communicate and interact with the neighbor cultures in the world space. 

Thus, in order to prepare professionals to meet these requirements, great attention is paid to 

multilingual education, which is regarded as an effective tool for the preparation of the young 

generation in an interconnected and interdependent world. Kazakhstan is a multinational state with 

already established and continuously developing multi-ethnic mentality. Rich experience of 

peaceful coexistence of different peoples, cultures and religions has accumulated on the Kazakh 

land. This heritage defines the essence of our unity and provides friendly inter-ethnic relations at the 

present stage. Political processes, occurring in Kazakhstan, its dynamic economic development and 

its desire to enter the educational world space require maximum openness to different points of 

view, the ability to rethink and evaluate the contribution of different cultural historical paradigm in 

the educational process. In order to enter a single global educational environment and ensure social 

mobility of Kazakh people, it is necessary to develop a dialogue of cultures and traditions, customs, 

religions and educational systems. Since ancient times, the value of polylinguism was one of the 

important directions. Nowadays it is impossible to imagine that there are countries where people 

speak only one language. In reality, there is no state, where only one nation lives. Bilingualism and 

multilinguism are integral to the normal functioning of any multinational state. Today the 

Kazakhstani educational system provides a study of Kazakh as the state language, Russian as the 

language of interethnic communication. Trinity of languages in the Republic of Kazakhstan is a 

concept aimed at further strengthening of our country. A polylingual person will always be in 

demand in any society. This indicates its competitiveness in today's society. Currently, much 

attention is paid to the study of languages of the people living in Kazakhstan. The state language is 

Kazakh; the Russian language is the language of interethnic communication. New textbooks are 

published in six languages. They are Kazakh, Russian, Uighur, German, Turkish and Uzbek. 

Foreign languages are taught in all educational institutions. Kazakh and Russian are the main 

languages in all educational institutions.  
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МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК В НАИМЕНОВАНИЯХ ФИТОНИМОВ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Жуматаева Р.А., студентка 4 курса факультета иностранных языков 

Научный руководитель – Евстигнеева М.В., кандидат филологических наук, доцент 

 

Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург 

Язык – это таинственная кладовая, в которой заключён весь исторический и 

культурный опыт народа. Произнося то или иное слово, мы зачастую не задумываемся об его 

истории, о процессах, приведших к его возникновению, сохранению или исчезновению. 

Судьба каждого слова интересна, неповторима, увлекательна. Слова могут много рассказать 

о времени, в которое появились, о людях, живших в то время, об их мировидении. Изучая 

происхождение слов и их историю, учёные погружаются в языковую картину мира того или 

иного народа. 

Происхождение слов – одна из великих тайн языка, разгадать которую учёные 

пытаются на протяжении долгого времени. Существует причина выбора той или иной 

звуковой, графической, структурной формы в момент возникновения определённого слова. 

Всё именуется по какому – либо признаку, который является одним из множества признаков, 

характеризующих явление действительности. Этот признак, положенный в основу 

номинации, называется внутренней формой слова. 

Одним из признаков, лежащих в основе наименования растений, является не частый, 

но весьма интересный «мифологический признак» или так называемые народные поверья. 

Имена словам здесь даны в соответствии с определёнными легендами и мифами, а так как 

они существуют уже очень давно, то это ещё раз подтверждает тот факт, что люди с 

незапамятных времён старались дать всему своё объяснение и название. 

К растениям, в основе которых «читается» связь с мифологией в английском языке 

относятся наименования: peony, hyacinth, narcissus, agave, adonis, anemone, daphne, 

hellebore, centaury, hercules, mint. 

Рассмотрим некоторые имена растений. 

Peony [physician of the gods] – пион, марьин корень, панский цветок. 

Данный цветок назван в честь искусного римского врачевателя Пиона, который 

самоотверженно лечил людей и этим вызвал зависть своего учителя – бога врачевания 

Эскулапа. Эскулап замыслил убить Пиона, отравив его. Чтобы спастись, Пион обратился за 

помощью к Аиду, которого чудесно исцелил. Древнеримская легенда гласит, что Аид, спасая 

Пиона, превратил его в красивый цветок, который обладал ещё и целебными свойствами. 

Adonis [from Gk. Adoni, youth beloved by Aphrodite] – адонис, горицвет. 

В греческой мифологии Адонис – удивительной красоты ребёнок, взятый на 

воспитание Афродитой и Персефоной, за любовь которого эти две богини вели постоянную 

борьбу. Адонис стал возлюбленным Афродиты, а разгневанная Персефона послала дикого 

кабана, чтобы убить юношу. Из крови Адониса выросли прекрасные, как он сам цветы. 

Таким образом, мифологический признак в наименовании растений в английском 

языке встречается не так часто, однако представляют значительный интерес для изучения. В 

данном исследовании были использованы различные мифы и легенды, которые существуют 

на протяжении тысячелетий, подтверждая тем самым стремление людей с  незапамятных 

времён объяснить всё происходящее вокруг и дать своё название. 

 

 

 

 

 



283 
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Западно-Казахстанский инновационно-технологический университете, г. Уральск 

 

Полиязычие как важное направление развития человечества осознавалось давно. 

Сегодня невозможно представить себе, что где-то ещё существуют страны, люди которых 

владели бы только одним языком. Для нормального функционирования любого 

многонационального государства весьма существенно формирование двуязычия и 

полиязычия. 

В Казахстане уделяется очень большое внимание изучению языков народов, 

населяющих эту страну. По государственной программе учебники нового поколения 

издаются в стране на шести языках: казахском, русском, уйгурском, узбекском, турецком и 

немецком. Иностранные языки изучаются во всех школах. Если учесть, что обучение 

осуществляется на государственном, казахском, и языке межнационального общения, 

русском языках в школах, колледжах и вузах, а в учебных планах всех учебных заведений 

предусмотрено изучение, кроме русского, еще, как минимум, одного иностранного языка, то 

можно говорить, что в Казахстане уже сформировалась двуязычная ситуация и имеется 

тенденция полиязычного образования. По мнению Президента Н. Назарбаева «...Казахстан 

уникален и силен своей многонациональностью. На его земле сформировалось уникальное 

поликультурное пространство… Поликультурность Казахстана – это прогрессивный фактор 

развития общества. Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить восточные, 

азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант 

развития поликультурности». 

Полиязычие – основа формирования поликультурной личности. Полиязычным можно 

назвать человека, говорящего, понимающего и умеющего в различных ситуациях общения 

пользоваться иностранными языками. Изучение иностранного языка еще не говорит о 

получении образования. О полиязычном образовании можно говорить в тех случаях, когда 

на изучаемом иностранном языке преподаются еще другие учебные дисциплины, например, 

литература изучаемого языка, страноведение и т.п. Полиязычная компетенция представляет 

собой не просто владение несколькими иностранными языками. Полиязычная компетенция – 

это владение системой лингвистических знаний, умение выявлять сходное и различное в 

лингвистической организации различных языков, понимание механизмов функционирования 

языка и алгоритмов речевых действий, владение метакогнитивными стратегиями и развитой 

познавательной способностью. Полиязычная компетенция не является суммой знаний 

конкретных языков, но представляет собой единую сложную, часто асимметричную 

конфигурацию компетенций, на которую опирается пользователь. Она совершенствует 

понимание методов и процесса изучения иностранных языков и развивает способность 

общаться и действовать в новых ситуациях. Полиязычная компетенция делает возможной и 

успешной деятельность по самостоятельному овладению основами незнакомых ранее 

языков, поэтому компетенция полиязычия может рассматриваться не только как владение 

несколькими иностранными языками, но и как способность к изучению иностранных языков, 

владение «чувством языка», желание и умение самостоятельно изучать иностранные языки. 

Концепция языковой политики Республики Казахстан определяет русский язык как 

основной источник информации по разным областям науки и техники, как средство 

коммуникации с ближним и дальним зарубежьем. Развитие государственного, казахского, 

языка, сохранение и развитие русского, осуществление политики полиязычного образования 

– задача важнейшая, но трудная. Решить эту задачу можно только сообща, усилием всех 

членов общества. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ 
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Жексен Н., тілдер және менеджмент факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Кажыгереева Л.Ж., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы  

 

Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Жұмыстың мақсаты: Білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны 

жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым - қатынас пайда болуда. Келер ұрпаққа қоғам 

талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс - әрекетінің ғылыми - 

педагогикалық негіздерін меңгеруі маңыздысын тусіндіру. 

Жұмыстың міндеттері: 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. 

Жұмыстың өзектілігі: 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. 

“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. 

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). 

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. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІНІҢ ҚАЗАҚСТАН ҮШІН МАҢЫЗЫ 

 

Жубатова Д.А., тілдер және менеджмент факультеттің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Мукашев Б. А., филология ғылымының кандидаты, доцент  

 

Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал қ. 

 

XXI ғасыр – ғылым ғасыры.  Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі жаңа 

Қазақстан» атты халыққа Жолдауында: «Білім беру реформасы табысының басты өлшемі-

тиісті білім мен білік алған еліміздің кез келген азаматы әлемнің кез келген елінде қажетке 

жарайтын маман болатындай деңгейге көтерілу болып табылады. Біз бүкіл елімізде әлемдік 

стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз»-деген болатын. 

Осы мақсатта Қазақстан Республикасының азаматын қалыптастыру, оның тез өзгеріп 

отыратын әлемде табысты білім алуға деген сұранысын қалыптастыру, бәсекеге қабілетті 

ұрпақ тәрбиелеу және оқыту басты мақсат болып отыр. 

Сондықтан оқушыларға қазіргі заманға сәйкес көптілді білім беру мақсатында әр 

түрлі шаралар қолға алынды. 

Халқымыз ежелден тіл абыройын биік көтеріп, «Өнер алды ــ қызыл тіл» деп, сөз 

өнерін бар өнердің алдына қойып, жоғары бағалаған. Әдетте тіл жөнінде, тіл ــ адамдар ара 

қарым-қатынас жасау құралы деп, оған жай-жадағай анықтама берілгенімен, іс жүзінде тіл 

тек адамдар ара қарым-қатынас жасау құралы ғана болып қалмастан, қайта онан да 

маңыздысы, ол белгілі бір ұлттың ұлттық сана-сезімі, халықтың халықтық қасиеті, оның 

жалпы тарихы, әдет-ғұрпы, мәдениеті қатарлыларды тұтастай өз бойына қамтып жататын 

күрделі ұғым. Сондықтан тіл - мейлі қайсы ұлттың болмасын тарихы мен тағдырының, 

тәрбиесі мен тағылымының, бүкіл халықтық болмысының баға жетпес асылы, сарқылмас 

құнды қазынасы, ұлт рухының ұйтқысы болып келген. 

Жұмыстың өзектілігі. Көптілділік — заман талабы. Бір халықтың мәдениетін 

басқаларымен салыстыру арқылы ғана, әлем суретін әр алуан әрі тұтас көруге мүмкіндік 

беретін ұлттық мәдениеттің барлық ерекшеліктерін және құндылықтарын сезінуге болады. 

 Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары білімді 

мемлекет ретінде тануы керек. Олар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық 

қарым-қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономиканы ойдағыдай түсіну тілі. 

Дәлірек айтқанда, үштұғырлы тіл идеясын мынадай әрі қарапайым, әрі түсінікті формуламен 

көрсетуге болады: мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және ағылшын тілін 

үйренеміз. Үштұғырлы тіл идеясын дамыту үшін мемлекет тарапынан еліміздің әр азаматына 

көптеген жағдайлар жасалынған. 

Жұмыстың мақсаты: 

- көптілді білім беру- бұл мектепте оқу пәндерін екі немесе одан да көптілде 

аудармасыз оқыту; 

- билингвалды білім беру - оқу және оқудан тыс жұмыстардың негізгі бағыттарын екі 

тілде іске асыру, педагогикалық үрдісте екі тілді оқыту құралы ретінде пайдалану; 

- әрбір мектеп бітірген Қазақстан Республикасының азаматы қазақ, орыс, ағылшын 

тілдерін жетік біліп шығады; 

- көптілді меңгерген оқушылар өзгермелі кезеңде еркін әрекеттер жасауға бейім 

болады; 

- көптілді меңгеру еңбек нарығында да жоғары бағаланады; 

- алыс және жақын шетелдерде тілдік көмекті керек етпейді. 
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ВАЖНОСТЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИИ 

 

Зинедденова Г.Б., студентка 2 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель – Доукариева У.К., кандидат филологических наук, профессор 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Актуальность данной темы связана со всеобщей глобализацией и востребованностью 

английского языка как в повседневном, так и деловом общении с иностранными партнерами 

или же просто иностранцами. Знание английского языка – своего рода показатель многих 

качеств человека. Если человек хочет быть конкурентоспособным на рынке, то он просто 

обязан уделить время для изучения языка. С каждым днем английский все больше входит в 

нашу жизнь. Уже просто невозможно представить выпускника университета, не владеющего 

хотя бы основами английского. А знание языка в профессиональной деятельности дает 

возможность более быстрого карьерного роста. 

Цель: выявить основные причины знания английского языка, опираясь на опрос, 

проведенный среди школьников, абитуриентов и студентов; доказатьособую важность 

изучения английского языка. 

Знание иностранного языка очень важно. Такие факторы, как коммуникативность и 

возможность пользоваться инновационными технологиями – ключ к успешной трудовой 

деятельности, который открывает путь к будущему карьерному росту. Поэтому невозможно 

переоценить информационные, социально и духовно формирующие возможности, которые 

открываются на уроках английского языка в школах и вузах. Правильный подбор тематики и 

выбор подходящей методики позволяет осуществлять научно-педагогическое, социально-
воспитывающее и общеразвивающее воздействие на личность школьников и студентов. 

Изучая и совершенствуя языки, мы развиваем все свои интеллектуальные 

способности. Только с изучением другого языка мы начинаем обращать внимание на свой 

родной. Ведь пока мы не соприкасаемся с иностранным нам нет никакой необходимости 

анализировать свой собственный, а значит вникать в то, что мы вкладываем в те слова и 

фразы, которые мы произносим. Мы не тратим свое время на то, чтобы понять, как мы 

формируем свои мысли, как мы оформляем их в слова, и ту ли мысль мы выражаем, которую 

мы на самом деле имели в виду. С изучением иностранного, нам так или иначе приходится 

разделять слова и мысли, обращать внимание на наш родной язык, и заново учиться 

выражать свои мысли как на родном, так и на иностранном языке. У нас как бы открываются 

внутреннее зрение, мы начинаем видеть оттенки смыслов, многозначие и различие слов. 

Чужой для нас иностранный язык пробуждает наш родной и заставляет мысль работать, быть 

более четкой, точной и полноценной. Английский язык - важная составляющая в жизни 

современного человека. 

Сегодня, наверное, очень трудно найти человека, который бы считал изучение 

английского языка чем-то сверхъестественным. Мы уже не задумываемся над тем, надо или 

нет изучать английский язык. Этот иностранный язык, хотим мы этого или нет, все больше 

проникает в нашу повседневную жизнь, знание его даже на самом минимальном уровне 

становится незаметным, само собой разумеющимся явлением. А вот незнание его может 

создать затруднительную или даже тупиковую ситуацию. Так уж исторически сложилось, 

что английский язык стал официальным языком Великобритании и США, на нем говорят и 

пишут жители Ирландии, Канады, Мальты, Австралии и Новой Зеландии. Более 450 

миллионов человек во всем мире считают английский язык родным, а еще для 98 млн. 

человек он является вторым языком. Он является важнейшим языком более чем в 60 странах 
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КӨПТІЛДІЛІК – БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА САТЫСЫ 

 

Зинеш Г.Қ., тілдер және менеджмент факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Төреғали К.Е., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы  

 

Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал қ. 

Бүгінгі таңда көп тілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол 

ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін 

қажеттілік. Үш тілде оқыту – заман талабы десек, оның негізгі мақсаты: бірнеше тілді 

меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік бағдарға қабілетті, мәдениетті тұлғаны дамыту және 

қалыптастыру. «Үштұғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 2006 жылдың 

қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының XII құрылтайында жария еткен болатын. 

Ал 2007 жылғы “Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан” атты халыққа Жолдауында “Тілдердің 

үштұғырлылығы” атты мәдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынды. Сонымен 

қатар, «Қазақстан-2050» стратегиясы: Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Қазақстан халқына Жолдауында: Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде. Қазақ тілі 2025 

жылға қарай өмірдің барлық саласында үстемдік етіп, кез келген ортада күнделікті қатынас 

тіліне айналды. Осылай тәуелсіздігіміз бүкіл ұлтты ұйымдастыратын ең басты 

құндылығымыз – туған тіліміздің мерейін үстем ете түседі 

Жұмыстың өзектілігі. Көптілділік — заман талабы. Бір халықтың мәдениетін 

басқаларымен салыстыру арқылы ғана, әлем суретін әр алуан әрі тұтас көруге мүмкіндік 

беретін ұлттық мәдениеттің барлық ерекшеліктерін және құндылықтарын сезінуге болады. 

 Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары білімді 

мемлекет ретінде тануы керек. Олар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық 

қарым-қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономиканы ойдағыдай түсіну тілі. 

Дәлірек айтқанда, үштұғырлы тіл идеясын мынадай әрі қарапайым, әрі түсінікті формуламен 

көрсетуге болады: мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және ағылшын тілін 

үйренеміз. Үштұғырлы тіл идеясын дамыту үшін мемлекет тарапынан еліміздің әр азаматына 

көптеген жағдайлар жасалынған. 

Жұмыстың мақсаты –қазіргі таңда  жаңалықтарды, әлемдік ілгері тәжірибелерден 

хабары болып, бұл жаңалықтарды өзінің ана тілінде халқының игілігіне пайдалану үшін 

халықаралық байланыстарды нығайтып, әлем аренасына шығу үшін көп тіл білетін мамандар 

қажет. Сол себепті көптілді және көпмәдениетті құзіреттілікті игерген полимәдениетті жеке 

тұлға қалыптастыру мақсатында тілді жетік меңгеру. 

Қойылған мақсаттар іске асып, орындалуы үшін мынандай міндеттер орындалады: 
- көптілді білім беру жүйесі аясында білім саласындағы оқу- әдістемелік құралдар және 

оқулықтармен қамтамасыздануы; 

- көптілді білім беру мәселелері мен кемшіліктерді шеше білу 

«Тілі бірдің-тілегі бір», «Тіл тағдыры-ел тағдыры» екендігін жадымызда ұстай отырып, 

ел бірлігінің негізі- тіл бірлігіне қол жеткізу жолында қызмет ету парыз. Ендеше жас 

ұрпақтың қазақ тіліне деген сүйіспеншілігін, өзге тілдерді оқып білуге деген қызығулары 

мен ұмтылыстарын арттыру арқылы олардың Отанға деген махаббаттарын оятып, өз 

тағдырын ел тағдырымен мәңгілікке байланыстыратын ұрпақ болып қалыптасуына қол 

жеткізу- басты міндетіміз. Қорыта келгенде алда тұрған мақсатқа жету үшін  талаптану да, 

тырысу да өз қолымызда.  Көп болып қолға алынған іс әрқашан да жүйесін табады. 
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАНДА ДҮНИЯИ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ 

ҚАЛЫПТАСУ ЖӘНЕ ДАМУ ЖОЛДАРЫ 

 

Ізбасарова М.Қ., тілдер және менеджмент факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Курманбаева Б.К., аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал қ. 

 

ХVIII ғасырдан бастап геосаяси жағдайға байланысты Батыс Қазақстан Ресейдің 

Оңтүстік Оралының қалаларымен экономикалық, саяси және мәдени бірігу аясында болды. 

Орынбор және Омбы сияқты қалалар зияткерлік орталықтар еді және осы жерден Қазақ 

даласына білім беру мен оны ағартуға қажетті рухани күш бастау алды. Сол кездегі 

халықтық білімнің және ағартушылық ұйымдардың пайда болуы Ресей мен Қазақстанның 

шекаралық қалалары мен халықтары арасындағы әлеуметтік-саяси, мәдени кеңістіктің және 

этномәдени байланыстарының туындауымен мүмкін болады. 

Батыс Қазақстанда халықтық ұлттық және діни ерекшеліктеріне байланысты кәдімше 

және жаңа әдістік мектептер мен медреселер, шіркеу-приход мектептері және сауат 

мектептері сияқты діни білім беру орын алды.ХІХ ғасырдың екінші жартысында Батыс 

Қазақстанда мұсылмандық білім беру секторларының дамуы қанат жайғандығын кейбір 

деректерден көріге болады. Осылай Оралда мешіт жанында мектептер мен медреселер 

қызмет етті. Олардың ішінде «Рақыйбия», «Ғайния» және «Мұтыйғия» танымал болды. 

Олардың барлығы ескі діни әдісті болды. Тек соңғысы Мұтығолла-хазрет Тухватуллиннің 

басқаруымен айтарлықтай сәтті дамыды.«Мұтыйғия» медресі Оралдағы Қызыл мешіттің 

жанында қызмет етті.  

XXғасырдың басында мектептер уақыт талабына жауап бере алмады. 

Ұйымдастырушылар жәдидшілер болған конфессиялық мектептерді реформалау қозғалысы 

басталды. Олар оқытудың әріптік-буындық әдісін дыбытық оқытуға ауыстыруды ұсынды, 

мектептерде дүнияи пәндерді оқытудың қажеттіліктерін дәлелдеді. Егер діни білім беру 

жүйесінде медресе жанындағы мектептерде діни пәндермен қатар дүнияи пәндер оқытылса, 

олар үлкен ықпалға ие болды. Осындай ортадан А. Құнанбаев, С.Торайғыров, М.Жұмабаев, 

Б.Майлин және т.б. сияқты ұлы мәдениет қайраткерлері шықты.  

Батыс Қазақстандағы білім берудің жәдидтік жүйесін жақтаушылардың бірі ақын, 

ағартушы, журналист Ғұмар Қараш болды. Ақын жәдидтік әдіспен Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданы Жалпақтал ауылындағы Қожантай мешітінде сабақ берді.    

Дегенмен ХІХ ғасырдың ортасы ХХ ғасырдың басында мұсылмандық оқу орындарды 

тергеле бастады, олардағы оқыту үрдісі қатаң мемлекеттік бақылауға алынды. Бұл сол 

кездегі патшаның отарлау саясатының бір көрінісі болды.  

Дәл сол уақытта Бөкей хандығы өзінің ішкі өмірі мен дамуына байланысты батыс 

Қазақстандағы мейлінше ұйымдастырылған аймақ болды. Бөкей хандығы мен Ресейдің 

арасындағы мәдени байланыстар осы аймақтағы ағарту саласына ықпал етті. Әсіресе, 

мәдениеттіңғ әдебиеттің, өнердің қарқынды дамуы сол ХІХ ғасырдың ортасына тап келген 

еді. Хандықты басқаруға, хандықтың экономикалық және саяси метрополиямен сыртқы 

қатынастарының күшеюіне қатысты Ресеймен тығыз байланыстар іс қағаздарды, 

келіссөздерді жүргізе алатын сауатты адамдарды дайындауды қажет етті. Осыған сәйкес оқу 

орындарының желісін дамыту қажеттілігі туындады.  

Қорыта келе, халықтық білім беру туралы ақпаратты жинақтау, іздеу ХІХ ғасырдың 

аяғы мен ХХ ғасырдың басында Батыс Қазақстанда  мұсылмандық оқу орындары, 

гимназиялар, кадет корпустар мен басқа да білім ордалары сияқты білім мекемелерінің түрлі 

типтері мен формалары болғандығын аңғартады.   Сондай-ақ қазіргі білім алып жатырған 

мекенім – Батыс Қазақстан топырағы қазақ даласындағы алғашқы дүнияи мектептің және 

кейбір алғашқы кәсіби оқу орындарының отаны екендігіне жоғарыда келтірілген 

деректермен көз жеткізуге болады.   
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ ЛЕКСИКАСЫНЫҢ ДАМУЫНА КІРМЕ СӨЗДЕРДІҢ ӘСЕРІ 

 

Молдабаева Б.Қ., тілдер және менеджмент факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Тасжанова Г.Т., аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Кірме сөздер - тіларалық қарым-қатынас (байланыс) нәтижесінде бір тілден екінші 

тілге ауысқан бөгде тілдік элементтер (сөздер, сөз тіркестері, жұрнақтар т. б.).  

Ағылшын тілі әлем тілдерінің үндіеуропа тобының батыс герман тармағына жатады. 

Үндіеуропалықтар біздің жыл санауымызға дейінгі 5000 жылдары Шығыс Еуропа мен Батыс 

Азияны мекендеген. Олар көшіп-қонып жүріп, бірте-бірте Кавказға, солтүстік Үндістанға, 

Еуропаның батыс аймақтарына барып қоныс тебеді. Сондықтан ағылшын тілінен қазір бір-

бірінен алшақ жатқан латын, санскрит, галл, скандинав тілдерінің тобын байқауға болады. 

Ағылшын тілінің шығу тегі: 

Үндіеуропа 

Герман 

Батыс Герман 

Англо-Фриз 

Англик 

Ағылшын 

Ал 11 ғасырда Нормандардың Англияны басып алуы себепті Норман-Француз тілі 

сөздерінің белгілері ағылшын тілінде көрініс табады. Орта ағылшын тілінің сөздігінде Роман 

тілдерінің сөздерімен тығыз байланыста. Ағылшын тілінің мыңдаған қарапайым сөздері 

Герман тілдерінен алынған кірме сөздер, ал ғылымға, философияға, математикаға, 

астрономияға, химияға байланысты күрделі сөздердің басым бөлігі Грек, Латын, Араб 

тілдерінен алынған кірме сөздер. Лексиканың ерекше құрамын кірме сөздер құрайды. 

Заманауи ағылшын тілінің 29 % көне латыннан, тағы да осындай 29% француз тілінен, 26% 

герман тілдес топтан, 6% грек тілінен және 10% өзге де тілдерден енген сөздер құрайды 

екен. 

Араб тілінен енген сөздер мыналар: caliph, mameluke, shekh, hashish, nadir. 

Француз тілі арқылы мынадай араб сөздері ағылшын сөздік қорына енді: calibre, 

sultan, magazine. 

Итальян тілі арқылы: algebra, carat, tariff. 

Португал тілі арқылы: apricot. 

Латын тілі арқылы: alcohol.  

Ал, парсы тілінен ағылшын тіліне кірме сөздер әр түрлі жолмен енген. Ежелгі әлемде 

парсы тілінің кең таралауы араб, урду, түрік, грек тілдеріне парсы сөздерінің енуіне себепші 

болған. Мысырмен сауда қатынасы нәтижесінде итальян, испан, португал және француз 

тілдеріне парсы сөздері еніп отырған.  

 Индия тілдерінен енген сөздер қоғамдық өмірге, салт-дәстүрге, ұлттық өмір сүру 

ерекшеліктеріне, сауда және өнеркәсіп ерекшеліктеріне байланысты сөздер: nabob — набоб, 

maharadja (h) — магараджа, bungalow — бунгало, jut — жұт, jungle — джунгли, cashmere — 

кашемир, pyjamas — пижама. 

Түйіндей айтсақ, әлемдегі кез-келген тіл өзге тілдердегі сөздер көмегімен байытылып, 

аясы кеңейіп отыратыны аян.  

Аталған тілдердің барлығы ағылшын тіліне тигізген ықпалы жағынан тең емес. 

Олардың кейбірі тіпті түкке тұрғысыз әсер еткен. Олардың қарастырудағы мақсатымыз 

халықтар арасындағы қоғамдық 

 

-тарихи байланысты көрсету еді. Кез келген тілдің сөздік қоры халықтың қоғамдық, 

экономикалық және саяси өмірінің айнасы. Сондықтан өмірдегі қандай өзгеріс болмасын 
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖАСТАР ҚОҒАМДЫҚ ҰЙЫМДАРЫ, 

ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 

 

Мулдагереева Г.И., тілдер және менеджмент факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі- Калиева Ж.А., тарих магистрі, оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Мемлекет басшысы Н.Ә Назарбаевтың «Еліміздін келешегі жастардың қолында» 

деген сөзі жастарымызға қандай жауапкершілік жүктеп отырғанын айқын көрсетеді.Ел 

ертеңі - бүгінгі ұрпақ екенін үнемі жадында сақтайтын жастар Президентіміздің бағыт-

бағдар берген сара жолымен ілгері басып келеді.  

Жастар – жас сипаттамаларының кешені, әлеуметтік орны, және де әлеуметтік 

психологиялық қасиеттері негізіндегі әлеуметтік-демографиялық топ.  2014 жылдың 7 

шілдесінде  қабылданған Қазақстан Республикасының “Мемлекеттік жастар туралы” заңына 

сәйкес жастар - 14 пен 29 жас аралығындағы азаматтар болып табылады.  

Жастар ұйымдары- Қазіргі уақытта барлық Республика бойынша жастар ұйымдары 

қызметтерінің активтендірілуі байқалады. Жастар ұйымдарының мақсатты жұмыстары 

жастардың патриоттық, рухани-адамгершілік тәрбиеленуіне, мемлекеттік тілді насихаттауға, 

мәдени бос уақытты ұйымдастыруға және жас адамның толық бағалы тұлғасын өздігінен 

іске асыру және қалыптасуы үшін ұйымдастырушылық жағдай жасауға бағытталған.  

Батыс Қазақстан облысында 63 жастар қоғамдық бірлестігі тіркелсе соның 22-сі 

аудандар еншісіне тиеді. Батыс Қазақстан облысындағы жастар қоғамдық ұйымдарына 

«БҚМУ «Ақиқат» пікір-талас орталығы», «Батыс - Қамқор», «Сырым жастары » т.б жатады. 

«БҚМУ «Ақиқат»пікір-таласорталығы» жастар қоғамдық бірлестігі - 2002 жылдың 2-

ші сәуір күні облысымызда алғашқы құрылған жастар қоғамдық бірлестіктерінің бірі. 

Бірлестіктің негізгі мақсаты – Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар саясатын жүзеге 

асыру, жастардың жан-жақты дамуына, олардың рухани дүниесінің, ой-өрісінің артуына, 

әлеуметтік статусының, саяси және құқықтық мәдениетінің алға басуына үлесін қосу. 

«Батыс - Қамқор»жастар қоғамдық бірлестігі 2015 жылдың 3 наурызында тіркеліп, 

қазіргі таңда әлеуметтік маңызы бар жобалармен жұмыстанып келеді. Бірлестіктің мақсаты: 

Батыс Қазақстан облысында жастар саясатының жүзеге асырылуына өз үлесін қосу, жастар 

мен жасөспірімдер арасында салауатты өмір салтын насихаттау, бұқаралық спортты дамыту. 

жастар арасындағы мәдени-ағартушылық, жастар белсенділігінің дамуына ықпал ету. 

«Батыс-Қамқор» жастарқоғамдық бірлестігінің  7 сәуір 2017 жылы  2 жылдық мерейтойы 

болып өтті. 
  Сырым жастары қоғамдық бірлестігі Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар 

саясатын жүзеге асыру, жастардың жан-жақты дамуына әлеуметтік-экономикалық және күш-

жігерінің артуына, әлеуметтік статусының, саяси және құқықтық мәдениетінің 

жоғарылауына атсалысу, жастардың бос уақытын тиімді пайдалану үшін. Талантты жастарға 

және жастар бастамаларына қолдау көрсету, жастар арасында патриоттық сезімді, Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік рәмідеріне, тілдеріне, салт-дәстүрлеріне және мәдени 

мұраларына құрметті қалыптастыру, жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру. 

«Достық» клубының міндеттері болып табылады:студенттік жастар белсенді 

азаматтық позицияны қалыптастыру;толеранттылық; Қазақстандық патриотизм негізінде 

қоғамның әлеуметтік тұрақтылық пен шоғырландыру одан әрі нығайту.Халықтар достығын 

нығайту және сақтау мемлекеттік органдар мен қоғамдық бірлестіктермен студенттік 

клубының арасындағы өзара іс-қимыл бірыңғай жүйесін «Достық» жасау арқылы 

этносаралық қатынастар теріс үрдістер саласындағы ұлтаралық келісімді, алдын алу. 
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ҮШТІЛДІК- БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ЕЛДЕР ҚАТАРЫНА АПАРАР БАСТЫ 

БАСПАЛДАҚТАРДЫҢ БІРІ. 

Мубаракова А.Е., тілдер және менеджмент факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекші - Матжанова Г.Ж., филология ғылымдарының кандидаты, доцент  

 

Батыс-Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

Жұмыстың өзектілігі: «Елбасының «Үш тұғырлы тіл» жобасы ел болашағын баянды 

етуден туған, алысты көздеген мақсат. Осы жобаны түсіндіруде және іске асыруда түрлі 

жансақтықтарға жол беріп алып жатамыз. «Үш тұғырлы тіл» — қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерін қатар қойып, жарыстыру емес. Керісінше, бұл әр тілді өзіне лайықты орнымен 

қажетіне қарай лайықты пайдалану деген сөз.     

Жұмыстың негізгі мақсаты өскелең ұрпақтың үш тілді: қазақ тілін – мемлекеттік тіл, 

орыс тілін ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілін халықаралық тіл ретінде оқып 

үйренуге ұмтылыс жасауы. Ол замана талабы, болашақ ұрпаққа қажеттіліктен туындап отыр. 

Бүгінгі таңда көп тілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол 

ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін 

қажеттілік. 

    Үш тілде оқыту – заман талабы десек, оның негізгі мақсаты: бірнеше тілді 

меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік бағдарға қабілетті, мәдениетті тұлғаны дамыту және 

қалыптастыру. Көптілді болу – уақыт талабы. Тіл арқылы өсіп келе жатқан ұрпақты әмбебап, 

жаһандық құндылықтарға қосу, әлемдік кеңістік пен көршілес мәдениеттер өкілдерімен 

қарым-қатынас жасап, сөйлесе білу дағдыларын қалыптастыруға болады. Көптілділік қазіргі 

әлемнің басты мәселесі – адамдар арасындағы келісім мен өзара түсінушілікті шешуге 

көмектеседі.Қазіргі заманда әсіресе ағылшын тілін пайдалану қажеттілігі туып отыр: онсыз 

халықаралық қарым-қатынас, жаңа технологияларды меңгеру мүмкін емес. Ғылым мен 

техника салаларының бірқатарында ол біртіндеп кезінде орыс тіліне тиесілі болған кеңістікті 

алып келеді.Қазақстан халқының лингвистикалық капиталын дамыту мақсаты мемлекеттік 

тілге қоса еліміздегі басқа да тілдерді оқып-үйренуді міндеттейді. Бұл мақсаттың аясында 

қазақ жұртын мекендейтін халықтардың тілдерін дамыту міндеттелген. «Өзге тілдің бәрін 

біл, Өз тіліңді құрметте!» деген Қадыр Мырза Әлидің әйгілі өлеңінде лингвистикалық 

капиталдың негіздемесі жатыр. Өзге тілді білсең — өрге шығасың, Өз тіліңді білсең, төрге 

шығасың. Орыс тілі әр елге, ағылшын тілі әлемге есік ашады. Тілдердің тұғырлылығын 

арттыруға бағытталған бағдарламалардың бірі -«Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011 – 

2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы». Бағдарлама мақсаты: қазақ тілінің 

мәртебесін көтеру, орыс тілін жетік білу, ағылшын тілін меңгерту. Қазіргі таңда мектебімізде 

оқушылар бір мезгілде үш тілде қазақша, орысша және ағылшын тілінде ауызекі сөйлеудің 

алғашқы сатыларында. Нәтиже жаман емес. Әрине, қиындықтары жоқ деп айта алмаймыз. 

Бірақ, мақсат – мемлекеттік тілімізді қолданыстағы орыс, ағылшын тілдерімен теңестіріп, 

әлемге таныту. 

Қазақ балаларының, соның ішінде, ауыл балаларының дарындылығын танытып, 

әлемдік тілде еркін сөйлеуге үйрету үшін баланы балабақшадан, мектепалды даярлық, 

бастауыш сыныптарынан бастау алғандары дұрыс. Жас буын бірнеше тілді тез меңгере 

алады және тілдік дағдыларының қалыптасып келе жатқандығын сабақ барысында анықтай 

алдық. Білім беру жүйесінде тек бастауышта емес жоғарғы сыныптардағы физика, химия, 

биология, информатика  пәндері ағылшынша оқытылатын болды. Мектепте қазақ тілін оқыту 

барысында орыс тілі, ағылшын тілі пәндерін бірлікте алу мұғалімнің шеберлігіне 

байланысты жүргізіліп жүр. Бұл жерде өтіліп отырған бағдарламаға сай үш пәнді бірлікте 

ала отырып, пәнаралық байланысты жүзеге асыруға болады.  
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МӘДЕНИЕТ САЛАСЫНДАҒЫ ӨНЕР 

ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ 

 

Нарымбетова Н.Б., тілдер және менеджмент факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекші – Турдалиева М.К., аға оқытушы  

 

Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қажымов Қырымгерей Қажымұлы 1946 жылы 19 наурызда қазіргі Теректі ауданы 

Тәнтен елді мекенінде дүниеге келген. Ол алдымен Орал музыка училищесін, содан кейін 

Құрманғазы атындағы мемлекеттік академиялық қазақтың ұлттық аспаптар оркестрі мен 

мемлекеттік симфониялық оркестр құрамында көптеген елдерде өз өнерлерін көрсетті. 1991 

жылы Орал музыка училищесінің директоры болып тағайындалған.  Қ.Қажымов содан бері 

Батыс Қазақстанда қызмет атқарып келеді. 2000 жылы филармония жанынан облыстық 

халық аспаптар оркестрі құрылып, оған көркемдік жетекші әрі бас дирижер ретінде 

жетекшілік етті. Бүгінде Дәулеткерей атындағы оркестр шет елде де өнер көрсетіп, көпке 

танылып үлгерді. Сондай-ақ оркестрге арналып жазылған “Жайық толғауы” атты поэмасы да 

бар. 

Хасанғалиев Ескендір Утегенович 1940 жылы Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе 

ауданында дүниеге келген. Оның ата-анасы Құбаш Ибрашев және Ханаш Өтегенова. Оның 

әкесі математика мұғалімі болған, содан кейін Ескедір кушкентай кезінде өмірден озып 

кеткендіктен Ескендірді нағашы атасы мен нағашы әжесі асырап алған. Ауыл баласасы ең 

алғаш нотамен Орал қаласында 6 айлық баян үйірмесіне қатысқаннан бастап тани бастаған. 

1959 жылы 19 жасында ол Орал қаласындағы Құрманғазы атындағы консерваторияға 

түскеннен кейін фортепианода ойнауды үйренген. 1964 жылы Алматыдағы Құрманғазы 

атындағы мемлекеттік консерваторияны тәтәмдаған. Шымкент қаласындағы Әл – Фараби 

атындағы Мәдениет институтын бітірген. Қаз ССР – нің халық әртісі, Қазақстан Ленин 

комсомолы сыйлығының лауреаты. “Анаға сәлем”, “Асыл арман”. “Бозторғайым”. 

“Атамекен”. “Анашым” және т.б көптеген әндердің авторы.Е.Хасанғалиевтің “Әдемі”, “Асыл 

арман”, “Өмірімнің жазы”, “Атамекен” әндерін тек Қазақстан тыңдармандары емес, 

шетелдерде де ықыласпен қабылдайды.  

Донеділ Қажымов  1952 жылы 9 қазанда Батыс Қазақстан облысы, Жымпиты ауданы, 

Бұлдырты ауылында дүниеге келген. Қазақстан Республикасының “Құрмет” орденімен, 

“Тәуелсіздіктің 10 жылдығына” арналған медалімен марапатталған. Құрманғазы атындағы 

Орал музыкалық училищесін, А.С.Пушкин атындағы Батыс Қазақстан гуманитарлық 

университетін бітірген. Оралдан алынған тұңғыш Қазақстан композиторлар Одағының 

мүшесі. 1992 жылдан Ғ.Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық 

филармониясының директоры, әрі көркемдік жетекшісі, Қазақстан композиторлар Одағының 

Б.Қ.О филиалының төрағасы қызметін атқарды. Д.Қажымов 1989, 1990, 1992 жылдары 

Мәскеу қаласында Халық шығармашылығы жетістіктері көрмесінде бірнеше мәрте өнер 

көрсетіп, қола медалімен марапатталған. Халқымыздың ән-термелерімен қатар, өз 

шығармаларын Норвегия, Болгария, Румыния, Греция, Түрік елдерінде шырқады. 1996 жылы 

“Ән тербеп жүрегімді”, 1997 жылы “Ақ Жайық – ару мекенім” атты әндер жинақтары  

“Дастан” баспасынан жарық көрді.  

Умаргалиев Максут Константинович 1945 жылы 7 қазанда Волгоград облысы, Старо – 

Полтавский ауданы, Гмелинское ауылында дүниеге келген. Ол 1973 жылы Ғ.Кұрманғалиев 

атындағы облыстық филармонияда вокалист болып өз еңбек жолын бастады.Ол 1984 жылдан 

1988 жылға дейін Ғ.Құрманғалиев атындағы халық өнерінің аймақтық ғылыми-әдістемелік 

орталығының директоры және мәдени-ағарту жұмысын атқарды. 1988 жылдан бастап 1992 

жылдың сәуір айына дейін Ғ.Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясының 

директоры болып жұмыс жасады. 1992 жылдың сәуір айынан бастап 2003 жылға дейін 

облыстық мәдениет басқармасының басқарған.  
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ПУШКИН В МИРЕ КАЗАХОВ И ИХ ЭЛИТЫ 

 

Нурпейсов Е.С., студент 1 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель - Исагулова Т.Р., старший преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университете, г. Уральск 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

Цель доклада рассказать студентам о степных дорогах поэта А.С.Пушкина. О том, как 

он Собирая материалы по истории пугачевского восстания интересовался жизнью казахского 

народа, песнями, преданиями казахов. 

Запись, найденная в архиве А.С.Пушкина, является одним из доказательств, что 

великому русскому поэту были дороги сокровища казахского народного творчества. Пушкин 

первым из русских писателей познакомился с казахским народным литературным творением. 

Великий Абай с особой любовью относился к пушкинскому творению "Евгений 

Онегин". Отрывки его им переведены на казахский язык. Сто лет назад впервые в казахских 

степях была спета "Песня Татьяны" - музыкальное творение Абая на словах Пушкина.  

Это лучезарная песня покоряет людей по сей день в исполнении прекрасных певцов. 

Созвучие великого Пушкина и великого Абая - яркое явление в Казахстанской литературе и 

искусстве.  

Классик казахской литературы Мухтар Ауезов перед тем как основательно сесть за 

роман "Путь Абая", пробуя свои силы, накануне столетия со дня смерти Пушкина, написал 

одну главу из конца второй книги-эпопеи, получившую потом название: "Как запела Татьяна 

в степи". Это не случайно. Ауезов понимал значимость духовного единения людей 

благородных помыслов.  

Произведения А.С.Пушкина были подарены в переводе своему народу такими 

маститыми казахскими литераторами, А.Байтурсынов, М. Дулатов, И. Жансугуров,                       

К. Аманжолов, Т. Жароков, А. Тажибаев, Ж. Молдагалиев. 

Дата рождения А.С.Пушкина почти совпадает с образованием Букеевского ханства 

(1801) на территории между Уралом и Волгой и рождением последного хана казахов 

Жангира. Бурные собития начала ХlХ в. в России коснулись и Казахстана. Начался процесс 

духовного пробуждения казахов.  

Первыми из казахов открыли Пушкина букеевцы. Хан Жангир, ровесник Пушкина, 

был человеком весьма просвещенным. С его именем связано развитие просвещения и 

культуры, духовного пробуждения казахов. В ханской ставке в школе хана Жангира дети 

обучались русскому языку, в библиотеке имелись книги, атласы, энциклопедические словари 

на русском языке. Хан бывал в С.-Петербурге. Особый интерес проявлял к русскому 

искусству, музейному делу, привозил в степь книги разностороннего содержания. Как люди 

широко известные в тогдашнем обществе, Пушкин и Жангир, возможно, знали друг друга.  

Известно, что потомки хана Букея были пропагандистами поэзии Пушкина. Первыми 

из династии Букей-хана в степи пропагандировал стихи Пушкина Кушеккали Шигайулы - 

выпускник Неплюевского училища 1820 года, а затем продолжил это дело старший сын хана 

Жангира Сакыпкерей, учащийся Петербургского Пажеского корпуса, удостоенный 

княжеского титула. 

Вывод: В наше время в независимом суверенном Казахстане великого поэта 

А.С.Пушкина чтят всюду. В новой столице Республики Астане сооружен памятник поэту. К 

творением А.С.Пушкина обращаются подрастающее поколение, известные поэты, писатели, 

исследователи. Великий Пушкин помог нам в понимании реальных достоинств русского 

народа и русской культуры. И пусть впредь под высоким небом Казахстана и России мудро и 

гордо звучит пушкинское слово!  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТЕЙ КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

НА РУБЕЖЕ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВВ. 

 

Пестрякова К.С., студентка 1- курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель - Ашимова З.И., кандидат политических наук, старший 

преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г.Уральск 

 

Данная работа посвящена сравнительному анализу духовных ценностей 

казахстанской молодежи на рубеже двух временных периодов. Актуальность работы в том, 

что на молодежь возлагается высокая ответственность за будущее народа и страны. Но 

система ценностей нестабильна, т.е. ценности, которыми жили «отцы», ныне утратили 

практическое значение для «детей», поэтому следует разобраться конкретнее в том, чем 

жила молодежь и чем живет современное поколение. 

Для определения ценностей современной молодежи Казахстана, были проведены 

ряды опросов, где иерархию ценностей возглавили счастливая семейная жизнь и здоровье, 

затем идут образование, саморазвитие, любовь. Замыкают рейтинг общественное признание, 

развлечения и красота природы и искусства. 

Одним из предполагаемых объяснений такой «лестницы» ценностей явился казахский 

народный фольклор, который изучается в школах (пословицы и поговорки, поэмы и легенды 

о любви, такие как «Козы Корпеш – Баян Сулу», «Енлик – Кебек» и др.) 

Опираясь на результаты исследований, можно сделать вывод, что у молодого 

поколения слабо развито чувство патриотизма. По статистике у европейской молодежи веха 

ценностей – это карьера и саморазвитие. Т.е. они делают, практически, во благо себе. По 

нашему мнению, важный критерий ценностей молодежи любой страны – это национальное 

сознание и патриотизм, иначе как человек может делать что-то во благо своего народа, своей 

страны, если он не любит и не ценит родину.  Вместе с тем, мы часто слышим недовольства 

в сторону правительства и государства. Бесконечно высказывать недовольства и лично 

дискриминировать государство и все связующие – просто, а стать ценным элементом страны 

может не каждый, поэтому нужно любить и уважать свою страну.   

С обретением государственной независимости на рубеже конца ХХ века Казахстан 

стал перестраиваться на демократический режим государственного правления. Началась 

перестройка. Из-за сложностей трудоустройства был кризис, молодежь начала работать на 

заводах, фабриках, чтобы заработать хотя бы прожиточный минимум.  

Ценности молодежи Казахстана того времени, как и других постсоветских государств, 

были немного иными: прошлая молодежь стремилась к материальному достатку, потому что 

нуждалась в нем, современная же молодежь стремиться к материальному достатку, чтобы 

повысить свой титул или социальный статус, при этом, такая цель не связана с собственными 

трудоспособностями.Сегодня страна ставит перед собой новые масштабные задачи по 

социальной модернизации и экономической интеграции, поэтому огромная надежда и 

ответственность возлагаются на молодежь, которой предстоит продолжить и 

модернизировать дела старшего поколения и в ХХI в. обеспечить Казахстану процветание и 

мировое признание. Но молодежь социально нестабильна и ее направленный потенциал 

может быть разным, поэтому нужно помочь молодому поколению строить свои перспективы 

благоразумно.   
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  УНИВЕРСИТЕТТЕ СТУДЕНТТІК КАДРЛЫҚ АГЕНТТІКТІ ҚҰРУ 

 
                       Салық А.Е., тілдер және менеджмент факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Калиева Ж.А., тарих магистрі, оқытушы  
               

 Батыс-Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қазіргі таңда, студенттердің көпшілігі жұмыс іздеу барысында көп қиыншылықтарға 

кездесуде, өйткені студенттер мен жұмыс берушілер арасындағы байланыстың жолға 

қойылуының кемшін тұстары басым.  ЖОО немесе колледжді жаңа бітірген мамандар 

тәжірибесінің жоқтығына байланысты жиі кедергілерге ұрынады.  

Жұмысқа орналасу өнері дегеніміз, бұл-өзін-өзі жарнамалау мен дағды, құзіреттілігін 

көрсету, түйіндемені жазу, жұмыс берушімен сауатты әңгімелесу,  іскери жұмыс жүргізудің 

этикалық нормалары мен ізденушінің имиджін қалыптастырудан құралған.  

Негізгі мақсаты-білім беруші мекеменің студенттері мен түлектерін жұмысқа 

орналастыру ісіне көмек көрсету, ықпал ету.  

-студенттік кадрлық агенттіктің мәліметтер базасын студенттердің персональды 

ақпараттарымен толықтыру. 

-студенттер мен түлектерге олардың  кәсіби деңгейлерін көтеру үшін қосымша білім 

беру бағдарламаларын ұсыну. 

-Тіркелген студенттер жайлы толық ақпарат беретін, олардың кәсіби және жеке 

мінездемелері, ғылыми-зерттеу жұмыстары, оқу процесіндегі өзін көрсете білуі мен оқу 

үлгерімі жайлы мол мәлімет беретін  әмбебап мәліметтер базасын қалыптастыру. 

-университетті бітірген мамандардың еңбек нарығындағы  сұранысына  талдама жасау. 

-түлектердің жұмысқа орналасуына жағдай жасау үшін атқарушы биліктің органдарымен  

ұйымдастырылатын арнайы шараларға үнемі қатынасып, атсалысу. 

-бос жұмыс орындары туралы, уақытша немесе тұрақты жұмысқа орналасу 

мүмкіншіліктерін қарастыратын ақпараттық-консультативтік жұмыс жүргізіп, студенттерді 

жұмыс іздеудің эффективті әдістеріне үйрету. 

-жұмысқа орналасушылар мен уақытша жұмыс іздеушілерге арналған  бос жұмыс 

орындарының банкін қалыптастыру. 

-Жұмыс берушілермен, табысты еңбек етіп жатқан университет түлектерімен кездесу 

ұйымдастыру.  

Кадрлық агенттік- жұмыс іздеуші жастарға арналған тегін қызмет көрсететін құрылым. 

Агенттік жұмысқа орналастыру, әр сала бойынша кадрларға сұранымға талдау жасап 

отырады. Және мемлекеттік  «Жастар практикасы», «Дипломмен ауылға!» 

бағдарламаларының жүзеге асуына ықпал ету. Агенттіктің өкілдері студенттерге түйіндеме 

жазудан, әңгімелесу этапынан қалай өту керектігіне байланысты кеңес береді.  

Күтілетін нәтижелер: 

-кәсіпорындар мен ұйымдармен  тұрақты байланыста болу, келісімшарт жасасу. 

-студенттік және жастар ұйымдарымен тығыз қарым-қатынас орнату. 

-студенттердің каникул уақыты мен сабақтан тыс уақытта уақытша жұмыс табуларына  

көмек көрсету. 

-студенттерге бос жұмыс орындары туралы ақпараттарды беріп, оларға түйіндеме 

жазуға көмектесу, тренингтар, семинарлар, іскери ойындар, дөңгелек үстелдер және т.б. 

шаралар өткізу. 

 Мәліметтерге келсек, 2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан халқының 

саны 16,4 млн адамға жетсе, оның 48 пайыздан астамы еңбекпен қамтылған. Соның ішінде 

жалпы халық санындағы жалдамалы жұмысшылардың үлесі - 31,7 пайызды, өзін-өзі 

жұмыспен қамтығандар - 16,5 пайызды құрайды. 2015 жылға қарай аталған бағдарламамен 

1,5 млн халықты қамту жоспарланған.  
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ПОЛИЯЗЫЧИЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЯЗЫКОВ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Сейтова А.Т., студентка 1 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель – Аманбаева З.Ж., кандидат филологических наук, доцент  

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

Цель научно-исследовательской работы – разузнать мнения студентов нашего 

факультета о «политике полиязычия» в нашей стране и дать им необходимую информацию.                                                                                              

 Актуальность работы заключается в проведении опроса среди студентов факультета 

для выявления их знаний языков (казахского, русского и английского).                          

Владение казахским, русским и иностранным языками становится в современном обществе 

неотъемлемым компонентом профессиональной и личной  деятельности человека. Все это в 

целом вызывает потребность в большом количестве граждан, практически и 

профессионально владеющих несколькими языками и получающих в связи с этим реальные 

шансы занять в обществе более престижное как в социальном, так и в профессиональном 

положении. Разумное, грамотное и правильное внедрение трехъязычия даст возможность 

выпускникам наших школ и вузов быть коммуникативно-адаптированными в любой среде. О 

полиязычии Президент нашей страны говорил неоднократно. Наряду с духовным развитием 

народа оно было выделено как отдельное направление внутренней политики. В Казахстане 

на сегодняшний день трехъязычное обучение ведется более чем в 120 школах (из них 24 

школы в ЗКО) и в 42 вузах.                                                          

Результаты моего опроса показали, что наши студенты не только владеют казахским и 

русским языками, но и изучают английский язык. А также поддерживают «политику 

полиязычия».  Своевременное и мудрое решение Главы государства о внедрении политики 

триединства языков – стало самым правиьным разрешением языковой политики в 

Казахстане. В стране созданы все условия для изучения казахского, русского и английского 

языков. Для нас открываются прекрасные перспективы для получения достойного 

образования и получения любимой профессии. Поликультурное образование в Республике 

Казахстан на сегодняшний момент  является  одним из главных  направлений  в системе 

средне – специального и высшего образования. Именно образование является важнейшим 

этапом в процессе формирования и развития  поликультурной личности, этапом, когда 

осознанно формируются основные ценности и жизненные принципы. Именно полиязычие 

способно предоставить студенту благоприятную среду, обеспечивающую гармоничное 

сочетание развития гуманистических общечеловеческих качеств личности с возможностью 

полной реализации его национально-культурных, этнических потребностей. Следует 

заметить, что в современных условиях образ жизни человека определенным образом 

унифицируется, стираются многие национальные различия, теряется связь человека со 

своими корнями, обесценивается нравственный опыт предыдущих поколений.  Поэтому 

перед преподавателем стоит важнейшая задача – использовать весь свой уникальный опыт и 

знания культурных традиций народов и этносов, общечеловеческих ценностей и мировой 

культуры в создании благоприятной образовательной и воспитательной среды, 

способствующей формированию социально-активной личности. 
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ДІН ЖӘНЕ ЖАСТАР: ДІНИ САНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҚАУІПТЕР 

МЕН ҚИЫНДЫҚТАР 

 
Тілегенов А.Б., тілдер және менеджмент факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі –Калиева Ж.А., тарих магистрі, оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал қ. 

  

Президенттің  2012 жылы желтоқсандағы  «Қазақстан2050»стратегиясы » атты 

жолдауынан:«Бүгінде біздің халқымыз үшін дәстүрлі емес діни және жалған діни ағымдар 

мәселесі өткір тұр. Жастарымыздың бір бөлігі өмірге осы жат жалған діни көзқарасты көзсіз 

қабылдайды, өйткені, біздің қоғамның бір бөлігінде шеттен келген жалған діни әсерлерге 

иммунитеті әлсіз. Біз қоғамда, әсіресе, жастар арасында діни экстремизм профилактикасын 

күшейтуіміз керек». 

Бүгінгі таңда елімізде 130 ұлт арасында түрлі конфессиялар өкілдерінің бейбіт  өмір 

сүруі және өзара тиімді қарым-қатынас жасауы үшін елімізде қолайлы жағдайлар жасалған.  

Сонымен қатар, Қазақстандағы конфессияаралық қатынастар басқа елдер үшін үлгі болып 

табылады. 

Жастардың жалған дінге арбалу себептері: 

1.Әлеуметтік жағдай:  Кез-келген мемлекетте әлеуметтік проблемалар орын алады. 

Жастар алдына мақсат қойғанда алдынан тағдыр тауқыметі кесе көлденең болады. Осы 

қиындықты әрбір жас шешу жолында мемлекетті кінәлайтыны белгілі (өйткені бұл жастағы 

жастардың саяси сауаттылығы жеткілікті болмағандықтан). Осы жағдайға келгенде аталмыш 

жасты теріс пиғылдағы ағымдар өз мақсатына пайдаланып кетеді. Әрбір жас немесе орта 

буындағы азаматтар әлеуметтік проблемаға ұшырағанда аталмыш жалған ағымдардың 

материалдық көмек беруі. 

2.Рухани жағдай: 

Әрбір азаматтың (мысалға, оқушының,студенттің, орта буындағы қызметтегі 

азаматтың) өмірінде өзін ешкім түсіне алмайтын қиындықтары орын алады.Осы қиындықта 

аталмыш тұлғаларды ата-анасы, немесе жолдасы,бауырлары, жақын туыстары түсіне алмауы 

мүмкін. Осындай уақытта жалған ағым өкілдері жақын туысы шеше алмаған рухани 

қиындықты дөп басуы мүмкін. 

3.Діни-саяси сауатсыздық:  

Азаматтардың бойында діннің не екенін немесе дін ұғымын жете түсіне 

алмағандықтан құдайды аузына алған адамның терең психологиялық-теологиялық 

тұжырымдарына алданады. 

Мемлекеттің діни саясатының басты мақсаты – елімізде діни өмірдің жайлы дамуы 

мен қоғамдағы тұрақтылықты бекіту болып табылады. Соңғы кезде ғаламтор беттерінде діни 

сауаттылық жайлы көптеген тақырыптар қозғалуда. Өйткені мемлекетте сауатсыздықтың 

салдарынан діни ахуал күрделеніп, әлі күнге дейін нақты шешімін табалмай келеді. Бұл 

көрініс елдің елеулі азаматтарын алаңдатып, кейбір қалаларда діни сауаттылықты арттыру 

мақсатында іс-шаралар ұйымдастырылуда. Әйтседе, жастардың біршамасы мұндай ізгі 

амалдарға немқұрайлы қарап, өз беттерінше ғаламтор беттеріндегі белгісіз мәліметтердің ақ-

қарасын ажыратпай, бойына сіңіріп, оны өз ортасына жая бастайды. Қазіргі теріс ағымдар 

үшін де өз мақсаттарын ұтымды пайдалануда ғаламтор өте тиімді болып отыр. Бүгінгі таңда 

жастардың көз алдында дін рухани-құлықтық идеяларды таратушы және мәдени дәстүрді 

сақтаушы ретінде жоғары дәрежеге ие болып отыр. Осыған орай өзара түсіністік пен 

дінаралық татулықты сақтай отырып,  мемлекеттілікті нығайту үшін жас ұрпаққа дәстүрлі 

діндер, олардың рухани құндылықтары, еңбектері, дін ғұламалары жайлы білуіміз керек    

         Ұлттың бүгіні мен келешегі  – білімді жастың қолында. Анығырақ айтқанда, тарихын 

терең білетін, ұлттың рухани құндылықтарын бойына сіңірген ұрпақ қана ел болашағын 

қалыптастыра алады деп ойлаймын. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ МЕТОДИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕЧИ 

Тлевкулова Н., студентка 3 курса факультета языков и менеджмента 

Научный руководитель – Идрискалиева С.К., старший преподаватель  

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

В наше время все больше возрастает интерес к изучению английского языка, который 

признан языком профессионального общения в разных областях деятельности. Поэтому 

одной из самых главных задач учителя является повышение мотивации к изучению 

английского языка. Пересматриваются методы и приемы обучения иностранным языкам, 

способы воздействия на учащихся путем ознакомления с культурой страны изучаемого 

языка, внедряются новые технологии обучения, одной из которых является игровая 

технология. 

Цель работы – активизировать использование игровых технологий при обучении 

речевой деятельности.  

Для достижения поставленной цели будут выполнены следующие задачи:  

-дать характеристику диалогической речи;  

-провести анализ приемов игровых технологий при обучении иностранному языку. 

Предметом исследовательской работы является анализ роли игровых технологий при 

обучении иностранному языку. 

Объектом исследования работы является использование различных видов игр на 

занятиях для повышения мотивации к изучению иностранного языка.  

Игра является мощным стимулом к овладению языком. Учебная игра воспитывает 

культуру общения и формирует у обучаемых умение работать в коллективе и с коллективом, 

а ее использование на уроках вызывает у учащихся желание играть и общаться.  

 Игра посильна практически каждому ученику. Бывает, что слабый в языковой 

подготовке ученик может стать первым в игре: сообразительность и находчивость здесь 

оказываются более важными, чем знания в предмете. Обучающие игры являются сильным 

мотивирующим фактором в процессе обучения иностранному языку. Игра способствует 

закреплению языковых явлений в памяти, поддержанию интереса и активности учащихся, 

возникновению желания у учащихся общаться на иностранном языке. Игры помогают 

учителю оживить урок, внести естественность в учебное общение на изучаемом 

иностранном языке, облегчить процесс усвоения языкового материала, сделать учебный труд 

интересным. 

Игра на уроке иностранного языка должна отвечать следующим требованиям: 

1. Должна быть хорошо подготовлена с точки зрения, как содержания, так и формы, 

четко организована;  

2. Должна снимать напряжение урока и стимулировать активность учащихся; 

3. Должнабыть принята всей группой; 

4.  Должна проводиться в доброжелательной, творческой атмосфере;  

5. Должна оставлять учебный эффект на втором, часто неосознанном плане;  

6. Должна не оставлять ни одного ученика пассивным или равнодушным.  

Игра требует от каждого учащегося активности, включения в совместную 

деятельность. Участники должны получать удовлетворение от сознания того, что они в 

состоянии общаться на иностранном языке. При этом игра будет желанной и результативной, 

если ее будут ждать как отдыха и развлечения на фоне трудной и подчас напряженной 

работы.  

Теоретические аспекты, представленные в исследовательской работе, основаны на 

трудах отечественных и зарубежных методистов. 
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ІЗДЕУ ЖҮЙЕСІ 

 

Шеркешбаева Ә.Х., тілдер және менеджмент факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Абдрахманова Д.Ж., техника ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс-Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Іздеу жүйесі - мәліметті Интернеттен іздеу мүмкіндігін ұсынатын веб-торап. Іздеу 

жүйесінің басым бөлігі мағлұматты Әлемдік өрмек сайттарынан іздейді, алайда файлдарды 

ftp-серверлерден, тауарларды интернет-дүкендерінен, сондай-ақ мәліметті Usenet 

жаңалықтар тобынан іздей алатын жүйелер де бар. Соңғы уақытта түрлі XML-деректер 

ішінде RSS технологиясына негізделген іздеудің жаңа түрі пайда болды.  

Іздеу жүйесінің функционалдығын қамтамасыз ететін программалар кешені іздеу 

қозғалтқышы немесе іздеу машинасы деп аталады. Іздеу машинасының жұмыс сапасының 

негізгі белгісі релеванттық (сұрату мен табылған деректің сәйкестік деңгейі, яғни нәтиженің 

қисындылығы), базаның толықтығы, тіл морфологиясын есепке алуы болып табылады. 

Мәлімет индексациясы арнайы іздеу роботтары арқылы жүзеге асырылады. Іздеу жүйесі 

жұмысын жақсарту бүгінгі Интернеттің ең негізгі міндеттерінің бірі.  

Net Appliccations компаниясының деректеріне сүйенсек,2007 ж. желтоқсан айында 

Google-дың нарықтық үлесі дүние жүзі бойынша 77.04 %, Yahoo — 12.46 %                                                                                                                                                 

MSN — 3.33 % Microsoft Live Search — 2.57 %AOL — 2.12 %Ask — 1.38 %AltaVista — 0.13 

% Excite — 0.07 %Lycos — 0.02 % All the Web — 0.02 %  пайызды құрайды.  

Интернетттeгі ауқымды іздестіру жүйелері  

Интeрнет желісіндегі мәліметтерді миллиондаған мекемелер даярлайды. Әлемдік 

желідегі ақпараттарды тез тауып алуда іздеу серверлерінің көмегі зор. Олaрда мыңдаған 

іpіктелген құжаттардың, сайттардың адрестері сақталады. Көптеген іздеу серверлерінің 

ішінде кең тарағaн іздeу каталогтары(directories) мен машиналары (search engines) бар.  

http:\\www.altavista.com - AltaVista ақпaраттық іздестіру жүйесі 1995 жылы жeлтоқсан 

aйында ашылғaн. Ол қазіргі таңда индекстелген html- құжаттар (350 миллионға жуық) 

көлемімен алдыңғы қатарда. AltaVista қарапайым және кеңейтілген іздестіру мүмкіндігін 

және WWW aрасында жұмыс істеyде қoсымша сервистерді ұсынады. Арнаулы “Help” 

(көмек) деген бөлімде барлық парaқтарды қолданушылаp интерфейсі сілтемелермен 

жaбдықталған. Ол қарапайым қолданушыларға өздерінің тапсырыcтарын дұрыс құрастыруда 

көмек бeре алады. Әлемнің 25 тілінде ақпарaт іздестіру мүмкіндігі бар.  

http:\\www.hotbot.com -HotBot - іздестіру жүйесі арқылы құжаттар ішінде кездесетін 

бір немесе бірнеше терминдер арқылы, жеке фразалар бойынша іздестіру мүмкіндігін береді. 

Құрамында аудио, видео немесеанимациялары бар файлдардыіздестіруге де болады.  

http http:\\www.google.com - GOOGL ақпaраттық іздеcтіру жүйесі 1999 жылы 

қыpкүйек айында ашылған. Бүгінгі күндеріSearchenginewatch.com эксперттерінің айтуына 

қарағанда базаның көлемін 560 млн құжаттар құрайды. Жүйе қолданушыларға қарапайым 

және кеңейтілген іздестіру интерфейсін ұсынады. Көптегeн тілдерде сонымен қатар орыс 

тілінде aқпарат іздеу мүмкіндігі бар.  

http:\\www.aport.ru - Апорт - ақпараттық іздестірy жүйесі алдыңғы қатардағы іздестіру 

жүйесіне кіреді. Бүгінгі күндеpі мәліметтер көлемін 20 млн индекстелінгeн құжаттаp 

құрайды. Жүйеде іздестірудің кең спектрлі мүмкіндіктері бар. Онда қарапайым және 

кеңейтілген іздестіру мүмкіндіктері ұсынылады. Ақпараттарды ағылшын және орыс тілінде 

іздеуге болады  

http:\\www.yahoo.com - Yahoo - тез іздестіретін анықтамалықтардың бірі. 

Ақпараттарды жеке сөздер бойынша немесе классификатор бойынша іздеу мүмкіндігін 

береді.  

http:\\www.yandex.ru - Яндекс - ақпарaттық іздестіру жүйесі 1997 жылы ашылған. Бүгінгі 

күндері базадағы индекcтелінген құжаттар көлeмі 33 миллионға жуық.   

http://vk.com/away.php?to=http://www.altavista.com
http://vk.com/away.php?to=http://www.hotbot.com
http://vk.com/away.php?to=http://www.google.com
http://vk.com/away.php?to=http://Searchenginewatch.com
http://vk.com/away.php?to=http://www.aport.ru
http://vk.com/away.php?to=http://www.yahoo.com
http://vk.com/away.php?to=http://www.yandex.ru
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МӘДЕНИ-ТЫНЫҒУ ЖҰМЫСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯ 

 

Шеркешбаева Ә.Х., тілдер және менеджмент факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Құмарова Ұ.Қ., заң ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс-Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Инновация» сөзі 1440 жылдары француз тіліндегі «жаңғыру» немесе «зат жасаудың 

жаңа жолы" деген мағыналарды білдіретін «іппоvасуоn» сөзінен пайда болған. Қазақстан 

Республикасының  «Инновациялық қызметтер туралы заңына» сәйкес инновация дегеніміз - 

ғылыми техникалық зерттеулер мен интеллектуалды еңбектің нәтижесінде пайда болған 

жаңа немесе жақсартылған өнім және жаңа немесе жақсартылған технология.  

2002 жылдың шілде айында қабылданған «Инновациялық қызмет» туралы Заңы 

Республиканың ғылым саласына, ел экономикасына үлкен серпіліс әкелетін жаналық болды. 

Мақсаты - отандық өндірістің инновацияларға сұранысын арттыру, қолданбалы зерттеулерді 

қолға алу, ұлттық технопарктер құру. Ғылыми-техникалық прогресс - кез келген мемлекеттің 

ұлттық байлығының негізгі саласы. Инновациялар мен жаңалықтар экономиканың 

құлдырауына төтеп беріп, ғылыми-техникалық прогресстің белсенді түрде дамуына жағдай 

жасап, ұлттық экономиканың тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатады. 

«Инновация - ұғымын» экономикалық теорияға өткен ғасырдың 30-шы жылдарында 

И.Шумпетер енгізді . 

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 

Бұрын әрбір ауылда бір-бірден кітапхана мен клуб жұмыс істесе, оңтайландырудан 

кейін бір ауданның көлемінде 3-4 кітапхана мен мәдениет үйі немесе клуб қалды. Ауылдық 

жерде, әсіресе жастар қайда барарын білмейді. Әрине, барлығы түгелдей жаман деуге 

болмас, қазір кейбір жерлерде өз қаржысына клубтар ашқан меценаттар да бар. Бірақ, 

кітапханаларда кітап қорлары жетіспейді. Қазір оларда бұрыңғы советтік идеология 

сарынындағы ескі кітаптар қалды да, тәуелсіздік алғалы бергі дінге, тілге, тарихқа, салт-

дәстүрге байланысты жаңа, жақсы кітаптар жоқтың қасы.  

Қазіргі заманда көптеген құрылғылар, аппараттар жұмыс  жоспарлары  қалалық, 

аудандық жерлерде пайдаланылып, жүзеге асырылып жатқанымен  ауылдық жерлерге 

жетпей жатады. Не дегенмен инновацяға ілесу заман талабы.Инновациялық жаңғыру - 

өркениет көшіне ілескен шетте қалмайды. Қазір қаланы былай қойғанда, қиян түкпірдегі 

ауылдық жерлердің өзінде жаңа технологиялардың көмегіне жүгіну қалыпты жағдайға 

айналып келеді.   

Аудандық жерлерде атап айтқанда Индер секілді аудандарда бір жыл ішінде жаңа 

мәдениет үйі бой көтерді. Жаңадан Сәкен Сейфуллин атындағы білім ошағы, ел көңілін 

көтерер жаңа саябақ салынды.Жылдан-жылға аудан мектептерінің материалдық-техникалық 

базасы айтарлықтай нығаюда.Тұрғындардың рухани байлығын арттыруға жетҚорыта айтқанда 

халықтың тұрмыстық әл ауқатының артуы оның  әлеуметтік-мәдени  талап-тілектерінің  өсуі тынығу  

жұмыс  түрлерінің дамуына,туризм, спорт сауық-сайранды  және демалыс  индустриясының  жаңа  

бағыттарының пайда болуына алғышарттар жасауда.  

Қазақ елінің  инновациясын көтеріп, елді дамытып, жаңа, табысты жаңалықтар ашу өз 

қолымызда.  
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Trilingual education in Kazakhstan is gaining increasing importance and today is one of the 

main directions in higher education. The task is to prepare competitive specialists owning multiple 

languages. The activities of Taraz state pedagogical Institute in the implementation of trilingual 

education is carried out with the 2012-2013 academic year in three specialties in the 2014-2015 

academic year in four specialties. The organization of educational process in the framework of the 

trilingual education and monitoring quality implemented by the division for the development of 

trilingual education.According to the Vice-Minister of Education and Science of Kazakhstan Tahir 

Balykbayev, the Ministry has developed a new state program of development of education and 

science in 2016-2019. As part of it, a lot of attention will be paid to training in three languages and 

its phased implementation at all levels of education. "In 2018-2019 we plan to introduce the 

teaching of history of Kazakhstan and a number of natural sciences (computer science, chemistry, 

biology, physics) in English in all schools. This transition requires a huge effort. First, it is 

necessary to change the content, and secondly, it is necessary to train the teaching staff for it and, of 

course, the general language training of our students must be at the highest level", - Balykbayev 

noticed. To accomplish the above-mentioned goals exploiting only the country’s richest natural 

resources - vast land areas, arable lands and natural resources of enormous wealth – is not enough 

as it cannot promote development of the country’s economy without good human resources. The 

President remarked that “we may be proud of a highly educated population with a pretty high 

standard of scientific and creative potential. But to do it, it is necessary to transform mass 

consciousness.  

Given this, support should be sought in the younger generation, which is more flexible in 

adapting to the new system of values and has a fresh vision of the future.The ideas were further 

developed in other programs and addresses. In the 2007 Presidential Address New Kazakhstan in 

the New World, President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev stated it that to 

ensure the competiveness of the country and its people, the gradual implementation of the cultural 

program should be realized. This objective should be approached with the development of Kazakh 

as the official language, Russian as the language of communication, and English as a means of 

successful integration into the global economy.  According to him, a few years ago, the study of the 

English language was introduced in the first grades, and already in 2016 the number of hours for 

learning the language was increased up to two hours per week for first-graders.In general, the MES 

has identified several priorities for implementation of the state program: legal and methodological 

bases of the trilingual teaching, updating of educational programs and creation of a unified system 

of training pedagogical and managerial Another challenge is design and development of integrated 

courses as for that not only good language proficiency, but teaching techniques used in the 

formation of language skills are required. Therefore, school and university teachers who are to give 

integrated courses should be trained both in the language and in methods of teaching a foreign 

language as it is the only way to make a language integrated course effective.  
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При допросе несовершеннолетних наряду с общими закономерностями, 

характерными для этого следственного действия, следует учитывать ряд особенностей, 

связанных с возрастом несовершеннолетних. Потребность в самоутверждении - одна из 

ведущих потребностей развития подростка. Ее реализация может осуществляться в рамках 

контактной малой группы (в компании), что иногда порождает ряд негативных явлений.  

Практика показывает, что каждому допросу несовершеннолетнего должна 

предшествовать тщательная подготовка. Здесь важно выяснить, какие люди окружают 

несовершеннолетнего, в каких условиях он живет, с кем дружит, как он работает или учится. 

Важно определить уровень его развития, способности, круг его интересов, а также 

особенности характера. В процессе подготовки к допросу следователь должен не только 

планировать последовательность и формулировку вопросов, но и прогнозировать возможные 

варианты ответов и в зависимости от этого, основываясь на имеющейся у него информации и 

анализе всех обстоятельств, заранее подготовить необходимые дела.  

В зависимости от материалов дела следователь должен определить линию 

взаимоотношений с допрашиваемым. Если преступление было совершено вследствие 

неблагоприятно сложившейся ситуации и допрашиваемый тяжело переживает, подавлен 

случившимся, следует помочь ему не только в выборе линии поведения на следствии, но и в 

дальнейшей повседневной жизни. Для этого следователю необходимо собрать материалы, 

которые дали бы возможность подвести несовершеннолетнего к правильной оценке не 

только совершенного им преступления, но и иных негативных поступков.  

Подготовленный с глубоким знанием всех материалов дела и проведенный с учетом 

всех личностных особенностей допрос, несомненно, убеждает допрашиваемого не только в 

бесперспективности запирательства, но и наглядно показывает истинную цену его 

преступного поведения, неизбежность разоблачения и грядущего наказания со всеми 

вытекающими последствиями как для самого виновного, так и для его близких. Следователь 

должен хорошо знать психологические особенности личности несовершеннолетних и 

учитывать их при выборе тактических приемов проведения с ними того или иного 

следственного действия. Однако данной  проблеме уделяется недостаточно внимания. Я думаю, 

что необходимо ввести в подготовку следователей основы подростковой, юношеской психологии и 

возрастной педагогики, особенно для тех, кто непосредственно занимается расследованием дел с 

участием несовершеннолетних. Также возникают вопросы относительно  привлечения педагога 

(психолога). По моему мнению, в законе должно быть указано, что в качестве педагога (психолога) 

должны приглашаться специалисты с дипломом педагога или психолога, как правило, знакомые с 

несовершеннолетним. Соблюдение последнего условия поможет достичь хорошего 

психологического контакта, обеспечить доброжелательную атмосферу при допросе. В 

исключительных случаях, когда невозможно выполнить это условие, может быть приглашен другой 

педагог (психолог). 
Знание психологических особенностей подростков способствует правильному 

решению задач расследования преступлений и перевоспитания несовершеннолетних 

преступников. Работники правоохранительных органов, и в первую очередь органов 

предварительного следствия, используя эти знания, обеспечивают правильную диагностику 

личности несовершеннолетнего, индивидуальный подход к нему, выбор и применение 

наиболее соответствующих ситуации тактических приемов и др.  
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Судебный контроль и его результаты не могут быть достаточным средством защиты 

нарушенных в ходе производства предварительного расследования прав и свобод личности.  

Выступая лишь в качестве субъективного повода к началу соответствующей 

деятельности со стороны органов и лиц, ведущих уголовный процесс, подобный контроль 

(для достижения своих целей) объективно требует соответствующей реакции (деятельности) 

со стороны процессуальных органов, выражающейся в удовлетворении или отклонении 

заявленных ходатайств и жалоб, в реализации процессуальных полномочий по разрешению 

возникшего спора сторон посредством применения той или иной процессуальной 

процедуры. Поэтому реальное содержание идеи (принципа) обжалования составляют не 

только права (правомочия) тех или иных субъектов на обжалование действий и решений 

процессуальных органов, но и установление законодателем процессуальной формы (такого) 

обжалования, порядок внесения и разрешения жалоб (заинтересованных лиц), предмет и 

пределы обжалования. 

Рассматривая установленный в уголовном процессе порядок обжалования действий и 

решений должностных лиц и органов, следует иметь в виду его связь, обусловленность 

целевым назначением, содержанием и формой уголовного судопроизводства. 

Система стадий такова, что в итоге именно на суд возложен контроль за тем, чтобы в 

предшествующих стадиях не нарушались права и интересы граждан, а их жалобы были 

своевременно и законно разрешены соответствующими должностными лицами либо судом. 

Таким образом, суд является тем органом, который разрешает жалобу и осуществляет надзор 

за законностью разрешения жалобы в предшествующих стадиях. 

По мнению В. С. Шевцова, конституционное право на судебную защиту предполагает 

как неотъемлемую часть такой защиты возможность восстановления нарушенных прав и 

свобод человека и гражданина, правомерность требований которых установлена в 

надлежащей судебной процедуре и формализована в судебном решении. Она предполагает 

также и наличие конкретных гарантий, которые позволяли бы реализовать данное 

конституционное право в полном объеме и  обеспечить эффективное восстановление в 

правах посредством правосудия. 

Достаточно интересной представляется точка зрения Ф. Люшера в интерпретации 

В.М. Капицына. Такую составляющую права на судебную защиту как право на правосудие, а 

именно – право на свободный доступ к правосудию (право на обращение в суд, на наилучшее 

отправление правосудия, на обжалование судебных решений), на независимый суд, на 

беспристрастного судью (на отвод судьи, на состязательность процесса), он относит к 

гарантированному праву на неприкосновенность личности. Ф. Люшер придерживается 

отнесения юридической возможности судебной защиты к категории самостоятельных 

субъективных конституционных прав. Объясняет свою точку зрения следующим образом, 

именно через комплексное право на достоинство рассматривается концепция естественных 

прав, которая принадлежит не только к категории естественных (неотъемлемых прав), но и 

приобретенных, причем в последнем случае оно носит четко институционализированный 

характер. 
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Наркомания и наркобизнес – это одна из наиболее серьезных проблем, деструктивно 

воздействующая на процессы развития. Наличие общих угроз безопасности стран 

Центральной Азии не вызывают сомнения. Незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ, их немедицинское потребление, являются глобальной проблемой 

для всего человечества. Борьбу с данной проблемой можно вести только объединенными 

усилиями всего мирового сообщества. Общественная опасность  наркопреступности состоит 

в  угрозе причинения вреда здоровью неограниченному кругу лиц, путем их вовлечения в 

немедицинское потребление наркотиков, тем самым отрицательно влияют на генофонд 

народов, и соответственно является тем отрицательным фактором, который создает угрозу 

национальной безопасности стран. 

Наркотрафик из Афганистана транзитом через страны Центральной Азии превратился 

в глобальную проблему, а для самих этих стран в угрозу безопасности со стороны 

международной организованной преступности. Деятельность международных 

организованных преступных наркосиндикатов не получает должного отпора со стороны 

стран региона и международного сообщества. На данный момент не существует никакой 

долговременной программы совместных мер стран Центральной Азии, России, Китая, США, 

других стран, международных организаций по противодействию этой глобальной угрозе 

международной безопасности. Распространение и наркотический трафик через 

центральноазиатский регион наряду с терроризмом являются приоритетом деятельности 

Шанхайской организации сотрудничества, так как наркотики служат одним из источников 

финансирования терроризма. Усиление борьбы ШОС против наркотиков в этом регионе 

означает, что терроризм будет отрезан от источников финансирования, а это - 

непосредственный вклад в борьбу против терроризма. 

Различия в политике и взаимное непонимание между ШОС и США, хотя и приводит к 

созданию, отдельной организации по борьбе с наркотрафиком и наркоторговлей в 

противовес ШОС, не должно исключать поисков решений для привлечения структур НАТО 

к антинаркотической деятельности ШОС. Подключение США как главного гаранта безопас-

ности в Афганистане, может быть, например, в рамках Совета Афганистан - ШОС, что 

возможно придаст большую эффективность Совету в решении афганской наркотической 

проблемы, которое до сих пор не продвигается. Взаимодействие пограничных служб также 

должно оставаться приоритетным направлением в ШОС, именно на погранзаставы ложится 

основная тяжесть в пресечении наркотрафика. От того насколько профессиональными они 

будут, насколько честно они будут выполнять свои обязанности и насколько удачными будет 

их взаимодействие между своими коллегами в соседних странах, зависит успех борьбы с 

наркобизнесом. Растущее наркопотребление ставит перед регионом и международными 

игроками не менее сложные вопросы и задачи, такие, как распространение вирусных 

заболеваний (СПИДа, гепатита, туберкулеза), трафик оружия, отсюда увеличение 

преступлений связанных с наркотиками, коррупция чиновников различных ведомств 

курирующих борьбу с наркоторговлей как причина плохое социально-экономическое 

положение.  

Очевидно, что без появления, постоянно действующего специального органа по 

борьбе с наркотрафиком, скоординировать и эффективно осуществлять возложенную на себя 

миссию будет невозможно. 
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БАЛА АСЫРАП АЛУДЫҢ ТЕОРИЯЛАРЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Ахметалиева А.С., гуманитарлық-заңтану факультетінің 2-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Абдрашит А.А., заң ғылымдарының кандидаті, доцент 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Бала асырап алу казіргі уакыттағы ең маңызды мәселелердің бірі болып келет. Бала 

асырап алудын тарихын, заңсыз әрекет, құпияны жария етуді ашып қарастырамыз. 

Ең біріншен бала асырап алу Араб халқында үрдісі Ислам діні келмей тұрып та кең 

тараған еді. Бұл халықтар ғұрпында да болды. Тіпті, пайғамбарымыздың ас ырап алған 

баласы болды.  Яғни біздің ойымызша бала асырап алу – үлкен сауатты амал. Жетім немесе 

тастанды баланы бауырына салып, өз баласындай бар мейрімі  мен қамқордығы бөлеп, 

мейрімін аямай, қамқорлық ету - Алла дініне мақтаулы іс. Яғни, әке-шеше мейріміне мұқтаж 

балаға қамқорлық етудің сыйы – жәннатта пайғамбарымыз жанында болу. Бұл – ең үлкен 

мәртебе.  

Бала асырап алу – заңи акт. Ол баланың және оны тәрбиелеуге алған адамның 

арасындағы құқықтық қарым- қатынастарды айқындайды. Негізінде ,кәмелетке толмаған 

баларға қатысты әрі солардың мүддесіне орай жүзеге асуға тиіс.  1998 жылғы  17 

желтоқсанда қабылданған  ҚР-ның “Неке және отбасы туралы” заңында Бала асырап алудың 

тәртібі, оның құқықтық салдары, тиісті адамдардың заңи міндеттері мен жауапкершіліктері, 

т.б егжей – тегжейлі қарастырылған (12 тарау). Біздің білуімінше бала асырап алу ісін сот 

қарап, азаматтық іс жүргізу заңдарында көзделген ережелер бойынша жүзеге асырады.  

Көп мәліметтерде осы бала асырап алу туралы тұнғыш заң 1851 жылы АҚШ-тың 

Массачусетс штатында қабылданған. Бұл заң бойынша асырап алынған бала биологиялық 

балаға тиесілі құқықтарға ие болған. Яғни судья бала асырап алушы ата-аналардың баланы 

тамақтандыра алу мүмкіндігін ғана емес, сондай-ақ  оған білім беру мүмкіндігінің де бар – 

жоқтығын аңықтауға міндетті болатын, біздің ойымызша бұл мәселе ең маңызды. 

Бала асырап алудың құпиялығы - бала асырап алудың құпиялығы заңмен қорғалады. 

Бала туралы шешім шығарған судьялар немесе бала асырап алуды мемлекеттік тіркеуді 

жүзеге асырған лауазымды адамдар, сондай - ақ бала асырап алу туралы өзгедей түрде 

хабардар болған адамдар бала асырап алудың құпиялылығын сақтауға міндетті. Яғни бала 

асырап алудың құпиялылығы оны асырап алушылардың еркіне қарамай жария еткен адамдар 

заңда белгіленген тәртіппен жауапқа тартылады.  Менің ойым осы бала асырап алу құпиясы 

керек емес себебі, бала өз ата – анасын немесе өзінің асырап алғандығын өсе келе білуі 

қажет.Құпияны сақтаудың еш қажеттілігі жоқ.  

Қазіргі кезде балаларды заңсыз асырап алу көп кездеседі. ҚP ҚК 137 бабында айқын 

жазылған. Осы бапта көрсетілген бала асырап алу, оны қорғаншылыққа патронатты 

тәрбиешіге беру жөніндегі заңсыз әрекеттер белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі 

бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз 

,үш жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу 

жұмымтарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не 

жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. 

Пайдакүнемділік ниетпен жасалған немесе лауазымды адам өзінің қызмет бабын 

пайдалана отырып жасаған дәл сол іс-әрекеттер белгілі лацазымдарды атқару немесе белгілі 

бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра  отырып немесе онсыз, 

екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу 

жұмыстарына не екі жылға дейінгі мерзімге басч бостандығын шектеуге не сол мерзімге бос 

бостандығынан айыруга жазаланады.   
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ДОГОВОРНО-ПРАВОВАЯ БАЗА СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 

РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН И КНР 

 

Ахметова Ж., студентка 3 курса гуманитарно-юридического факультета 

Научный руководитель – Телагисова Д.Ш., старший преподаватель  

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Обретение Казахстаном независимости в 1991 году и возникшая перед молодым 

государством необходимость выработки собственного внешнеполитического курса с особой 

актуальностью подчеркнули важность установления добрососедских отношений с Пекином. 

Это был период, когда Пекин наращивал экономическую мощь, уверенно входил в элиту 

мировых держав. Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев как мудрый и 

дальновидный политик понимал, что налаживание дружественных и предсказуемых 

отношений с КНР не только отвечало требованиям времени, но и являлось надежной 

гарантией безопасности для молодого государства. В связи с этим в качестве приоритета 

было определено продвижение политического диалога с Пекином, систематизация торгово-

экономических контактов и создание необходимой договорно-правовой базы двусторонних 

отношений. Следует отметить, что первый визит Главы государства в Китай в качестве 

Президента тогда еще союзной республики состоялся в июле 1991 года.  

Дипломатические отношения между РК и КНР были установлены 3 января 1992 года. 

Таким образом, стороны обозначили обоюдное стремление к построению добрососедских 

отношений на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности, 

невмешательства во внутренние дела, равенства и взаимной выгоды и выразили готовность к 

развитию полномасштабного диалога по всем аспектам взаимоотношений. 

Казахстанско-китайское сотрудничество характеризуется высокой динамикой 

контактов на высшем уровне и внушительной договорно-правовой базой. Юридическая 

основа двусторонних отношений насчитывает более 230 договоров и соглашений в 

различных областях. В числе основополагающих Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве, подписанный в декабре 2002 г. в Пекине и Совместная декларация глав 

государств РК и КНР о новом этапе отношений всестороннего стратегического партнерства 

(август 2015 г., Пекин). 

12-16 декабря 2015 г. состоялся официальный визит Премьер-Министра РК 

К.Масимова в Китай и участие в заседании Совета глав Правительств государств-членов 

ШОС. В ходе визита проведена встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры 

с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. По итогам визита подписан ряд документов, в том 

числе Совместное заявление глав Правительств, Программа приграничного сотрудничества 

РК и КНР на 2015-2020 годы, Соглашения между Правительствами РК и КНР о порядке 

оформления виз с деловыми целями в рамках сотрудничества в области индустриализации и 

инвестиций. 

Китай в целом проповедует принцип доброго отношения к соседям. Ключевым 

подходом китайской дипломатии выступает термин «сотрудничество», который находит 

отражение во взаимодействии и с Казахстаном, и с Россией, и с Северной Кореей, Индией, 

Вьетнамом, со всеми четырнадцатью сопредельными государствами. Выйдя на позиции 

могущественной державы, эта страна стремится к мирному развитию, к продвижению 

глобальной безопасности, не представляя угрозы и вреда другим международным субъектам. 

Отношения между Казахстаном и Китаем развиваются в динамичном и продуктивном ключе. 

Астана и Пекин имеют схожие видения и подходы к решению актуальных проблем мировой 

и региональной политики. Казахстан продолжает уделять приоритетное внимание 

обеспечению добрососедских, взаимовыгодных и равных отношений с Китаем.  
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАК ОБЪЕКТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Ерина В.А., студентка 4 курса гуманитарно- юридического факультета 

Научный руководитель – Кысыкова Г.Б., кандидат юридических наук, старший 

преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Землей согласно законодательству Республики Казахстан признается территориальное 

пространство, в пределах которого устанавливается суверенитет Республики Казахстан, 

природный ресурс, всеобщее средство производства и территориальная основа любого 

процесса труда. 

Земельные участки по природным условиям разделяются на зоны: лесостепная; 

степная; сухостепная; полупустынная; пустынная; предгорно-пустынно-горная; 

субтропическая пустынная; субтропическо-предгорно-пустынная: среднеазиатская горная; 

южно-сибирская горная. 

Правовой режим земельных участков устанавливается исходя из их принадлежности к 

той или иной категории и разрешения на использование в соответствии с зонированием 

земель. 

Согласно законодательству Республики Казахстан допустим перевод земель из одной 

категории в другую в связи с изменением их целевого назначения. Такие процедуры 

производятся с согласия Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных 

органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов 

областного значения. 

Право на земельный участок распространен на находящиеся в границах этого участка 

поверхностный почвенный слой, водоемы и плодовоовощные насаждения. 

Использование собственником земельного участка недр земли, которые находятся под 

поверхностным почвенным слоем, осуществляется с целевым назначением земельного 

участка и специальными нормативно-правовыми актами, которые регулируют 

правоотношения между собственником земельного участка и государством в сфере 

недропользования. Так как все недра принадлежат государству, собственнику земельного 

участка необходимо взять разрешение на осуществление деятельности связанной с 

недропользованием. Собственники земельных участков или землепользователи 

осуществляют принадлежащие им права на земельный участок по своим целям: то есть они 

могут построить дом, посадить огород и вырастить урожай. 

Субъектами земельных участков на праве собственности могут быть как физические, 

так и негосударственные юридические лица. 

Земельные правоотношения - это общественные отношения, которые складываются 

между органами власти, организациями и частными лицами по поводу распределения, 

использования и охраны земель и которые регулируются нормами земельного права. 

Право собственности на земельный участок возникает на основании земельного акта, 

который выдается в Государственной корпорации «Правительство для граждан». 

В земельном акте обязательно указывается целевое назначение данного земельного 

участка. 

 

 

 

 

 

 



308 

МҮГЕДЕКТЕРДІҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК 

ЗАҢНАМАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ РЕТТЕЛУІ 

 

Есембулатов С., Муканов Е., гуманитарлық-заңтану факультетінің 2-курс студенттері 

Ғылыми жетекшісі – Гильманова Д.М., заң ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Біз бұл жобамызда ҚР – да мүгедектердін еңбек саласындағы құқықтары мен 

міндеттерінін, сондай - ақ мүгедектерге еңбек заңнамасымен берілетін жалпымен бірдей 

еңбек ету, кәсіпкерлікпен айналысу құқықтарын қарастырдық. 

ҚР-да әркімнің еңбекті еркін таңдауға немесе еңбекке қандай да бір кемсітушіліксіз 

және мәжбүрлеусіз еркін келісуге құқығы, өзінің еңбекке қабілеттілігіне билік етуге, кәсіп 

және қызмет түрін тандауға құқығы бар. 

Ешкімді де еңбек құқықтарын іске асыру кезінде шығу тегіне, әлеуметтік, 

лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге 

көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне, жасына немесе дене кемістіктеріне, сондай – ақ 

қоғамдық бірлестіктерге қатыстылығына байланысты ешқандай кемісітуге болмайды. 

Мүгедектерге берілетін еңбек ету аясы шектелген және бұған өзінін себептері бар 

басты себептердін бірі бұл олардын денсаулығының қауыпсіздігін қамтамасыз ету сонымен 

қатар еңбек уақыты, жұмыстың ауырлық және қауіптілік денгейі женілдетілген блып келеді.  

Бұл адамдар ҚР Еңбек заңнамасымен қорғалған болсада жұмысқа орналасу сәтінде 

көптеген кедергілерге тап болады, осыған байланысты жұмысқа жарамды мүгедектерді 

жұмыспен қамтамасыз ету бойынша мемлекет тарапынан жалпыдан бөлек бағдарлама 

қабылдау қажет деп ойлаймыз. Бұл адамдарды жұмысқа орналастыру, жұмыс істеп жүрген 

кезде олардын азаматтық, еңбек құқықтарының бұзылмай орындалуын қадағалау, сонымен 

қатар бұл адамдарға кәсіпкерлікпен айналысу үшін женілдіктер мен көмек көбірек 

қабылдану керек. Осы салада біздін мемлекет дамыған елдердін ең жақсы деген 

тәжірибелерін іріктеп алып өзімізде қолдану қажет және осы бағытты дамыту мақсатыңда 

мемлекеттік бюджеттен бөлінетін қаражат көлемін көбейту керек деп есептейміз. 
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ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТАЙНЫ УСЫНОВЛЕНИЯ И 

УДОЧЕРЕНИЯ  

 

Жуманова М.С., студентка 2 курса гуманитарно-юридического факультета 

Научный руководитель – Осипов Н.И., кандидат исторических наук, доцент 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

  

Обеспечение социального благополучия детей является одним из приоритетных 

направлений социальной политики современных государств, обязанностью всех 

сознательных граждан. Семейная забота и семейное воспитание признаются наиболее 

благоприятными условиями для полноценного физического, психического, нравственного и 

духовного развития детей. Поэтому в случае утраты ребёнком по тем или иным причинам 

своих кровных родителей государство рассматривает усыновление или удочерение в 

качестве наилучшего способа его обеспечения прав и интересов. 

Порядок и условия усыновления (удочерения), предусмотренные законодательством, 

должны быть определены таким образом, чтобы в максимально возможной мере обеспечить 

права, законные интересы ребёнка и его приёмных родителей. Одним из таких условий во 

многих странах считается соблюдение тайны усыновления (удочерения). Эта тайна должна 

соблюдаться всеми должностными лицами соответствующих организаций и учреждений, а 

также любыми другими лицами, которые каким либо образом узнали о факте усыновления 

(удочерения). Несоблюдение этой тайны квалифицируется как уголовное преступление.  

Соблюдение тайны усыновления (удочерения) должно обеспечить защиту личных 

прав и свобод человека, реализуемых в семье, защиту самой семьи как социального 

института. Сохранение конфиденциальности сведений о факте усыновления (удочерения) 

особенно значимо, когда оно осуществляется в отношении детей в младенческом возрасте, у 

которых не осталось воспоминаний о своих кровных родителях. Усыновители в праве по 

своему усмотрению разгласить сведения о факте усыновления (удочерения). 

Порядок усыновления (удочерения) в законодательстве Казахстана и России 

предусматривает некоторые условия для обеспечения сохранения тайны данного факта.  

Но при этом закреплённый в казахстанском и российском законодательстве порядок 

усыновления (удочерения) содержится ряд положений, которые никак не способствуют 

обеспечению сохранения конфиденциальности сведений о факте усыновления (удочерения). 

Сбор многочисленных документов для этого предполагает обращение в различные 

организации и учреждения, к широкому кругу лиц. Согласие кровных родителей, опекунов, 

попечителей или других законных представителей на усыновление (удочерение) не 

оговаривается необходимостью сохранения ими тайны этого факта. Устанавливается 

необходимость получения, хранения и предъявления свидетельства об усыновлении 

(удочерении). Обеспечивается особое надзорное внимание органов и попечительства, 

предусматривающее к тому же по казахстанскому законодательству ежегодные отчёты 

усыновителей. В казахстанском законодательстве  предусмотрена деятельность 

посреднических агентств по усыновлению. Все эти обстоятельства создают усыновителям 

определённые сложности при соблюдении тайны усыновления (удочерения). 

Несоблюдение тайны усыновления (удочерения) как нарушения должностных или 

служебных обязанностей  уполномоченных лиц должно преследоваться в рамках 

административного права, а это же правонарушение, определяемое как нарушение законных 

интересов должно преследоваться в рамках гражданского права. Внесение соответствующих 

положений в административный и гражданский кодексы позволит обеспечить надлежащую 

правовую защиту тайны усыновления и удочерения.  
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ЖЕР МӘСЕЛЕСІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ РЕТТЕЛУІ 

 

Қойшыбаева Г., Сагадетова А., гуманитарлық-заңтану факультетінің 1-курс 

студенттері 

Ғылыми жетекшісі –Гильманова Д.М., заң ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қазақстан Республикасы егемендігін алғаннан кейін мемлекеттің аумағында біраз 

уақытқа дейін КСРО кезінде қабылданған заңдар әрекет етті.КазССР-нің 1990 жылы 16 

қарашада қабылданған Жер кодексі төмендегідей ережелерді дамытты: Республика 

территориясында 5 жылдан астам өмір сүрген азаматтарға, шаруа қожалықтары, бау-бақша 

және мал шаруашылығы, құрылыс және тұрғын үйге қызмет ету, саябақ құрылыстары, 

ұлттық әдет-ғұрып кәсіп ету; Жерді жалға беру туралы; Жерге төленетін төлемақы 

белгіленді; Жер дауларын шешуге сот органдары билігінің рөлі күшейтілді. 

Жер қатынастарының ары қарай дамуы «Жер туралы» Жарлықта көрініс тапты. 

Жерге жеке меншік құқығы жөніндегі Конституциямыздың ұстанған 

тұжырымдамаларына сүйене отырып, 1995 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикаы 

Президентінің «Жер туралы» заң күші бар Жарлығы еліміздегі жердің құқықтық 

құрылысының жаңа нормативтік шеңберін анықтай келе, жерді пайдалану құқығына күрделі 

өзгерістер енгізді. 

Ата Заңымыз Конституцияның ұстанымды қағидаларына сәйкес Қазақстан 

Республикасы Президентінің «Жер туралы» Жарлығында жерге деген заттық құқықтардың 

жүйесі бекітілді. 

Нарықтық экономикаға өтумен байланысты жерге әртүрлі меншік құқығының пайда 

блуы, жер пайдаланудың ақылылығы, жердің жылжымайтын мүлік ретінде мәртебесінің 

өзгеруі жер реформасын жүргізудің және жер қатынастарын қайта құрудың  обьективтік 

қажеттілігі ретінде танылады.Жер қатынастарын реформалау процесі ұзақ, күрделі және 

кезеңді дамуды талап ететін процесс болып табылады. 

Жер реформасы өзгеріске ұшырай отырып, өз алдына көптеген бағыттар мен 

мақсаттарды анықтады.Қазақстан Республикасының егенмендік алғаннан кейінгі жер 

қатынастары саласындағы қабыданған заңдарды саралай отырып мынадай өзгерістерді 

ұсынуға  болады: 

Қолданыстағы редакция 

ҚР-ның 26 бабы 

1. Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын 

мүлкін жеке меншігінде ұстай алады. 

Ұсынылатын редакция 

1. Қазақстан Республикасының аумағында қазақстан республикасының азаматтары 

кез-келген заңды түрде алған мүлікті жеке меншігінде ұстай алады. Шет ел азаматтары 

Қазақстан Республикасының аумағында тек кез-келген заңды түрде алынған жылжымалы 

мүлікті ғана жеке меншігінде ұстай алады. 

Жер-бұл ҚР-ның аумағының бөлшегі. Жер жылжымайтын мүліктің қатарына жатады. 

Қазақстан Республикасының егемендігіне нұқсан келмес үшін шет ел азаматтары мен 

азаматтығы жоқ тұлғаларға Қазақстан Республикасының жерін сатуға да, жалға беруге де 

болмайды деп есептейміз. 
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САЙЛАУ ҚҰҚЫҒЫ: БҰЛ АДАМНЫҢ ҚҰҚЫҒЫМА ӘЛДЕ МІНДЕТІМЕ? 

 

Кабиева Ф., Михайлова А., гуманитарлық-заңтану факультетінің 1-курс студенттері 

Ғылыми жетекшісі –Гильманова Д.М., заң ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Сайлау және сайлану құқығы Қазақстан Республикасы азаматының ең басты саяси 

құқығы. Сайлауға қатысу әркімнің ерік білдіру бостандығы болып табылады. Сонымен қатар 

сайлауға қатысу кез келген азаматтың азаматтық борышы. Әрбір мемлекет сайлауға 

азаматтардың басым көпшілігінің қатысуына жағдай туғызады. Сайлауға қатысу — 

азаматтардың бейкам бақылаушы емес, өз елі үшін жаны ауыратындығының көрсеткіші. 

Бейқамдық пен қатыспаушылық жағымсыз құбылыстарға жол ашады. Сайлаушылардың 

сайлауға келмеуі абсентеизм деп аталады. 

Сайлауда әркімнің даусы ерекше маңызды. Кез келген адам өзінің бүгінгі күнгі нақты 

өмірі арқылы болашаққа ыкпал етеді. Болашақ кез келген адамның бүгінгі жасаган таңдауы 

арқылы айқындалады. Адамдардың дауыстары жинақталады, ал басым көпшіліктің дауысын 

иеленген кандидат немесе саяси партия елдің болашақтағы дамуын айқындайды. Сайлаудың 

маңыздылығы және сайлаудағы әрбір дауыстың маңыздылығы да, міне, осында. 

Демократиялық қоғамның кез келген саналы азаматы өзінің белсенді сайлау құқығын тек 

қана құқығы ретінде емес, міндетім деп қабылдауы қажет. Кімді сайлау керектігін айқындау 

үшін саяси сауатты болуы керек, айналамызда болып жатқан оқиғалардан, саяси 

партиялардың және олардың жетекшілерінің іс-әрекеттерінен, көзқарастарынан хабардар 

болу керек.  

Әрбір сайлаушының жеке өзі дауыс беруі, дауыс беру құқығын басқа тұлғаға беруге 

жол бермеу арқылы; басқа тұлға үшін дауыс беруге жол бермеу; дауыс беруге арналған 

бюллетеньдер сайлаушыларға сайлаушылар тізімдері арқылы сайлаушының жеке басын 

куәландыратын құжатты көрсетуі бойынша; сайлау бюллетені сайлаушының жасырын дауыс 

беру кабинасында жеке толтырылуы арқылы жүзеге асады. Сайлау бюллетенінде дауыс 

берушінің жеке басын айқындауға мүмкіндік беретін белгілер салуға болмайды. Заңда дауыс 

берудің жасырын тәртібін бұзған лауазымды тұлғалар мен оған кінәлілерге жауапкершілік 

көзделген. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ РЕЦИДИВИСТА 

 

Кизекенов А.Б., студент 3 курса гуманитарно-юридического факультета 

Научный руководитель – Жансултанова Г.С., магистр юридических наук, старший 

преподаватель 

 

 Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск  

 

Данная работа посвящена проблеме личности рецидивиста  и  тех  оснований, 

которые определяют ее свойства (в том числе  психологические).  Конечно, понятие  

“личность  рецидивиста”  относится  к  определенным   свойствам, принадлежащим 

индивиду ( нелепо было бы относить это понятие, например, к группе людей). При  этом  

имеется  в  виду  и  своеобразие,  уникальность индивида,   т.е.    индивидуальность.    

Однако     понятие    “индивид”, “индивидуальность” и “личность” не тождественны  по  

содержанию,  хотя  и близки по объему. Каждое из них раскрывает   специфическую  

сторону  (или ряд сторон) индивидуального бытия человека. 

Среди наиболее сложных, спорных и наименее разработанных проблем является 

вопрос  о  личности  рецидивиста,  причинах  повторения  преступления  за короткий срок. 

Разрабатывая другие проблемы (преступности, ее  причин  и  профилактики), т.е. 

глобальные, не смогут не признать того, что действия, осуждаемые как преступные,  всегда  

и  везде  совершаются  людьми.   Наказуемые   деяния совершают мужчины и  женщины,  

молодые  и  пожилые  люди,  гражданские  и военные, умные и  не  очень,  за  что  они  в  

качестве  правонарушителей подозреваются, становятся  объектами  оперативно-розыскной  

деятельности, разрабатываются, наказываются и  ресоциализируются.  С  ними  имеет  дело 

жертва  и  негласный  сотрудник,  сотрудники  правоохранительных  органов государства,  

представители   общественных  объединений   и   религиозных организаций Ученые,  при  

разработке  этой  проблемы  пользуются    всем   комплексом социальной методологии, 

психологии в т.ч. и  специальной  (типологии  или изучение отдельного преступника). 

Психология вступает  сейчас в тот этап своего развития, когда  все  более отчетливее 

становится потребность  перехода  от  аналитического  изучения отдельных  психических  

функций,  процессов   и   состояний   к   синтезу накапливаемых данных, к  раскрытию 

качеств человека, к пониманию его  как целостности. 

Важнейшая теоретическая задача состоит в том, чтобы  вскрыть  объективные 

основания тех  психологических свойств,  которые  характеризуют  человека как индивида, 

как индивидуальность и как личность. 
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ПРИЧИНЫ ВСТУПЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ДЕСТРУКТИВНЫЕ 
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Научный руководитель – Телагисова Д.Ш., старший преподаватель  

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Религия всегда занимала и занимает важное место в жизни человека и в истории 

мировых цивилизаций. Религия есть сфера духовной жизни общества, группы, индивида, 

способ практического и духовного освоения мира и область духовного производства. 

Религия является необходимым продуктом на определенных этапах развития человека, 

общества и культуры. К сожалению, вместе с развитием мировых и традиционных религий, 

появились церкви, миссии, религиозные организации нетрадиционного толка. Именно они 

представляют опасность для общества и страны в целом, так как их миссионеры и 

проповедники проводят активную агитационно-пропагандистскую работу по привлечению 

молодежи в религиозные организации не только деструктивного, но и тоталитарного и 

экстремистского направления. 

Цель данной научной статьи дать точные характеристики основным мотивам, 

которыми руководствуется молодежь при выборе приверженства той или иной 

деструктивной организации. Деструктивность – один из тех факторов, который 

дестабилизирует жизнь общества и подрывает устойчивость развития государства. Поэтому, 

в контексте данной статьи, я рассмотрю причины привлекательности деструктивных 

религиозных организаций для молодежи и предложу некоторые способы противодействия 

увеличению количества последователей деструктивных религиозных организаций (ДРО). 

В нашей республике ежедневно принимаются действенные превентивные меры по 

предупреждению проникновения чужеродных нашему менталитету религиозных 

организаций скрытого негативного направления. Особенно необходимо оберегать от их 

влияния детей и молодежь.  

Большинство молодых людей объединяются в группировки различной асоциальной 

направленности. Вербовщики ДРО, зная определенные методы воздействия, а так же изучив 

психологию молодых людей, очень широко принимают методы, которые помогают им 

влиться в доверие, а иногда стать надежным ориентиром и наставником для молодых людей, 

а порой и групп. 

Но все же какие мотивы преследует молодежь, когда делает осознанный выбор в 

сторону ДРО? Мотивы участия подростков в неформальных объединениях и группировках: 

- вызов обществу, протест; 

-вызов семье, непонимание в семье; 

-нежелание быть как все; 

-желание утвердится в новой среде; 

-привлечь к себе внимание; 

-не развитая сфера организации досуга для молодежи в стране; 

-копирование иностранных структур, течений, культуры; 

-религиозные идейные убеждения; 

- дань моде или тенденциям; 

- отсутствие цели в жизни; 

- возрастные увлечения; 

В данной статье я подробно рассматриваю основные мотивы вступления молодежи в 

деструктивые  религиозные организации, проведу анализ ситуации и предложу некоторые 

способы урегулирования данной проблемы. 
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Наступление эры информационных технологий и интернета открывает совершенно 

грандиозные перспективы сбора, обработки и накопления личных данных человека и  

контроля над поведением человека с целью разработки и реализации разного рода 

социальных программ и проектов. Одним из наиболее быстро развивающихся направлений 

массированного применения достижений  микроэлектроники стало использование 

миниатюрных электронных приборов – микропроцессоров, получивших название чипов, для 

накопления, сохранения и беспроводной передачи данных. В соединении с интернетом и 

компьютерами чипы позволяют осуществлять дистанционную беспроводную связь, 

контролировать и управлять огромными информационными потоками самого различного 

происхождения. 

Самым тревожащим многих людей аспектом чипирования человека стало отделение 

от его тела, сознания личной информации в виртуальное пространство с возможностью её 

бесконтрольного и произвольного применения. Право на личную неприкосновенность, 

личную тайну, конфиденциальность персональных данных оказалось в зависимости от 

техники, воли, устремлений и намерений произвольного круга лиц, желания и умения 

получить доступ к этим данным по своему усмотрению, в любой удобный и выгодный 

момент. При дальнейшем и очень стремительно происходящем развитии микроэлектроники, 

биоэлектроники, нанотехнологий скоро станет возможным оказание контролирующего  

управляющего воздействия на сознание и поведение каждого чипированного человека. 

Особенно уязвимыми и подверженными такому внешнему вмешательству окажутся дети. 

Вживление чипов в детские тела, позволяя решать определённые проблемы 

сохранения их здоровья и обеспечения безопасности, создаёт новые угрозы безопасности, 

психическому,  нравственному  и духовному здоровью детей. Подобное применение 

передовых информационных технологий сомнительно с точки зрения международного прав 

и конституционного права.  

Нарушаются личные права ребёнка, закреплённые в ст. 8 и 16 Конвенции о правах 

ребёнка, соответствующих статьях конституций Казахстана и России. Если же чипирование 

будет осуществляться без согласия родителей, то это приведёт к нарушению прав родителей 

на воспитание и заботу о детях согласно своим представлениям, традициям и обычаям.  

Такое вмешательство в личную жизнь и семейные отношения с полным основанием 

может восприниматься многими людьми как пренебрежение к их культурным, религиозным 

и нравственным представлениям, убеждениям, установлениям и традициям. Это будет 

пониматься как нарушение социальных и культурных прав человека, закрепленных 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, в 

соответствующих статьях конституций Казахстана и России.  

Забота о детях со стороны государства должна строиться не на основе произвольно 

понимаемых и трактуемых идеях всеобщего блага абстрактных человеческих существ или, 

как выражаются трансгуманисты, «разумного существа условно называемого человеком», а 

основываться на гуманистических началах уважения уникальности, самоценности, духовно-

культурного своеобразия личности каждого человека. Дети не должны стать объектом 

социальных и культурных экспериментов, означающих по сути культурный и духовный 

геноцид человеческого рода. 
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Қазақстан Республикасының Халықты жұмыспен қамту туралы 2001 ж. 23 қаңтардағы 

Заңына сәйкес өз бетiнше жұмыспен айналысушылар - жеке тұтынуға арналған өндірісті 

қоса алғанда, табыс алу үшін тауарлар, жұмыстар мен қызметтер өндірумен (өткізумен) дара 

айналысатын жеке тұлғалар, өндірістік кооператив мүшелері, отбасылық кәсіпорындардың 

(шаруашылықтардың) еңбекақы төленбейтін қызметкерлері және жалдамалы 

қызметкерлердің еңбегін пайдаланушы жұмыс берушілер танылады.  

Сонымен қатар Елбасымыздың кезекті Қазақстан халқына Жолдауында басты назар 

тұрғындардың өзін-өзі жұмыспен қамтушылар және жұмыссыздар санаттарына аударылды. 

Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар, жұмыссыздар және аз қамтылған тұрғындардың жұмысқа 

орналасуына қолғабыс тигізу мақсатында, сонымен қатар ауылдық жерлерде жеке 

кәсіпкерлікті дамытуға 2011 жылдың 18 шілдесінде «Жұмыспен қамту-2020» Бағдарламасы 

енгізілген болатын. «Жұмыспен қамту-2020» Бағдарламасының негізгі мақсаттары болып 

мыналар табылады: 

- Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар, жұмыссыздар және аз қамтылған тұрғындарды 

белсенді жұмыспен қамту бағдарламасына тарту; 

- Бағдарламаның дамуы бірінші кезекте оқуға, жұмысқа орналастыру, тұрғылықты 

жер бойынша жеке ісін ашуға және оны кеңейтуге қолғабыс, экономикалық потенциалы 

төмен елдік мекендерден экономикалық потенциалы жоғары елдік мекендерге және 

мардымды еңбекпен қамтудың қолжетімділігін кеңейту мақсатындағы экономикалық өсу 

орталықтарына өз еркімен көшуіне қолғабыс тигізу. 

Жалпы алғанда өзін-өзі қамсыздандыру бұл өмір деңгейінің өсуінің негізгі көрсеткіші 

болып табылады және жалақының мөлшері мен халықтың әлеуметтік қорғалуын 

айқындайды. Сәйкесінше, өзін-өзі жұмыспен қамту – бұл негізгі экономикалық негіз, осы 

негізге адамдар өмірінің деңгейі сүйенеді. Еңбек өнімділігінің өсуі жоғары болса бір орынға 

таласатын адамдар да аз болады, егерде өнімді өндіру көп болса оны орындайтын 

қызметкерлер саны да көп болады. Егерде осы екі факторда төмендейтін болса, ондаша өзін-

өзі қамсыздандыруда төмендейді, сәйкесінше жұмыссыздықта өсе бастайды.  

Жалпы алғанда өзін-өзі жұмыспен қамтып жүрген тұрғындардың көпшілігі 

қызметтерін заңдастырғысы келмейді. Оған көптеген себептер бар, атап айтатын болсақ, 

жалақыға салынатын қосымша құн салығының көп болуы, зейнетақы қорына төленетін 

міндетті төлем, қызметін заңдастыру үшін жинауға кететін уақыт пен бюрократияның болуы. 

Мысалы алатын болсақ жеке көлігімен адамдарға қызмет көрсететін қызметкерлерді айтуға 

болады, егерде олар қызметін заңдастыратын болса, адамдардан жолақыға алынатын баға да 

қымбаттайды. Өйткені ол жеке кәсіпкер салық төлеу керек, зейнетақы қорына міндетті 

төлемді аудару керек, сол себептен көрсететін қызметінің бағасыда жоғары болады. Ал 

қарапайым халық қай қызметкердің қызметі арзан соған жүгінеді. Міне осы айтылғандардың 

барлығы өз бетінше жұмыспен айналысушылар санының пайда болуына және көбейуіне 

септігін тигізеді. Бұл мәселе мемлекетіміздің дертіне айналғанын мойындауымыз керек, сол 

себептен оның ары қарай өршуіне жол бермеу үшін Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамаларына өзгерістер енгізу керек. 
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Одним из направлений реализации процессуальной обязанности является применение 

прокурором или следователем (дознавателем) специальных (не общеизвестных) знаний для 

решения задач, возникающих в досудебном производстве по уголовным делам. При этом 

формы применения специальных знаний прокурором, следователем (дознавателем) могут 

быть различными: как путем непосредственного использования специальных знаний 

специалиста-криминалиста, так и опосредованно – путём привлечения лиц, обладающих 

специальными знаниями (сведущих лиц): эксперта, специалиста (мы подразумеваем не 

криминалиста), переводчика. Значительный вклад в изучение проблем использования 

специальных знаний при расследовании преступлений сделали советские ученые В.Д. 

Арсеньев, А.И. Винберг, Г.Л. Грановский, В.С. Митричев, Д.Я. Мирский, В.А. Снетков , 

A.M. Зинин, А.Р. Шляхов, А.А. Эйсман и др., российские ученые Ю.Г. Корухов, Т.Ф. 

Моисеева, Н.П. Майлис, Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, В.И. Шиканов, Т.В. Сахнова, 

известные казахстанские криминалисты А.Н. Ахпанов, А.Ф. Аубакиров, Г.А. Абдирова, С.Ф. 

Бычкова, Е.Г. Джакишев, Ж.Р. Дильбарханова, С.Е. Еркенов, А.С. Жиенбаев, А. Калимова, 

Г.А. Мушатова, Б.М. Нургалиев, К.Н. Шакиров и другие ученые. Подробные исследования 

форм использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве проведены А.А. 

Исаевым, С.П. Варениковой. 

Специальными знаниями  следует  считать ту сумму знаний, которыми эксперт или 

специалист-врач, педагог, ревизор, аудитор – овладел в ходе учебы в высшем учебном 

заведении или после его окончания при обучении на магистратуре, на курсах, стажировках и 

др. видах, предусмотренных Госстандартами РК об образовательной деятельности. 

Специальные же познания – это специальная деятельность. Она протекает в рамках закона 

или в соответствии с иными нормативными актами, в ходе этой деятельности применяются 

те знания, которыми владеет эксперт, врач, ревизор, аудитор или иной специалист. В 

содержание понятия «специальные  познания»  входит не только исследование 

вещественных доказательств, материалов конкретного уголовного, гражданского дела, но и 

те научные исследования, которые необходимы для разработки методик и методов 

конкретного вида экспертизы или ревизии, аудита или проведения конкретного вида 

процессуального действия (осмотра документов, предметов и др.) Исследование 

экологического состояния биоценозов – комплекс действий, производимых в установленной 

законом форме специалистами в области биологии и экологии, которые дают заключение по 

вопросам, связанным с исследованием негативного антропогенного воздействия на 

биоценозы.  

Предмет этой судебной экспертизы – фактические обстоятельства, устанавливаемые 

на основе специальных естественнонаучных знаний в области лесопользования и охраны 

растительных объектов, а также исследований материалов дел по фактам негативного 

антропогенного воздействия на биоценозы. Судебная экологическая экспертиза 

радиационной обстановки – это комплекс действий, производимых в установленной законом 

форме специалистами в области радиоэкологии, которые дают заключение по вопросам, 

связанным с негативным воздействием радиации на окружающую среду. Ее предметом 

являются фактические данные, устанавливаемые на основе специальных 

естественнонаучных знаний в области радиоэкологии, а также исследований материалов дел 

по фактам негативного радиационного воздействия. 
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К ВОПРОСУ ПРЕВЫШЕНИЯ ВЛАСТИ ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ  

 

Максотов Е., студент 4 курса гуманитарно-юридического факультета 

Научный руководитель – Умбеталиев С.С., кандидат юридических наук, доцент 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Превышение власти или должностных полномочий, то есть совершение лицом, 

уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему 

лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших 

причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций 

либо охраняемым законом интересам общества или государства. Превышение власти или 

должностных полномочий может быть совершено по любым мотивам и целям (месть, 

карьеризм, иные личные побуждения, корысть, ложно понимаемые интересы службы и т.д.), 

которые не имеют значения для квалификации, но учитываются при назначении наказания. 

Особо квалифицированными видами превышения власти или должностных 

полномочий признаются деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей ст. 

308 УК РК, повлекшие тяжкие последствия, а равно, если они совершены: а) с применением 

насилия или угрозы его применения; б) с применением оружия или специальных средств; в) 

в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций, либо 

нанесения вреда другим лицам или организациям (ч. 4 ст. 308 УК РК). 

Превышение власти или должностных полномочий следует отграничить от 

злоупотребления должностными полномочиям. Разграничение проводится по объективной 

стороне – характеру деяния: в первом случае общественно опасное деяние выходит за 

пределы должностной компетенции, во втором — совершается в ее пределах. Обращает на 

себя внимание то, что законодатели стран СНГ по-разному оценивают влияние одних и тех 

же по сути признаков на дифференциацию уголовной ответственности за превышение власти 

или должностных полномочий. Например, применение насилия в УК Азербайджанской 

Республики, Кыргызской Республики, Украины и Республики Молдовы имеет статус 

квалифицирующего, а в УК остальных стран СНГ – особо квалифицирующего признака 

данного состава преступления. Следует отметить, что в уголовном законодательстве целого 

ряда стран СНГ в числе квалифицирующих либо особо квалифицирующих признаков 

нередко фигурируют такие, которые вообще неизвестны ст.308 УК РК: «повторность» (п.«а» 

ч.3 ст.328 УК Республики Молдова); «неоднократность» (п.«а» ч.3 ст.333 УК Грузии); 

«корыстная или иная личная заинтересованность» (ч.2 ст.426 УК Республики Беларусь); 

«оскорбление личного достоинства потерпевшего» (п.«в» ч.3 ст.333 УК Грузии); 

«применение пыток и унижающих достоинство потерпевшего действий» (п.«с» ч.2 ст.328 УК 

Республики Молдова); «применение мучительных и унижающих личное достоинство 

потерпевшего действий» (ч.2 ст.365 УК Украины, ч.3 ст.426 УК Республики Беларусь); 

«совершение инкриминируемого деяния в интересах организованной преступной группы или 

преступной организации» (п.«с» ч.3 ст.328 УК Республики Молдова, п.1 ч.2 ст.305 УК 

Кыргызской Республики, п.«б» ч.2 ст.206 УК Республики Узбекистан).  

Суммируя изложенное, можно прогнозировать, что дальнейшее совершенствование 

уголовного законодательства стран СНГ об ответственности за превышение власти или 

должностных полномочий будет проходить по пути унификации его легального описания, 

формализации оценочных понятий и уточнения системы квалифицирующих признаков. Во 

всяком случае, улучшение редакции ст.308 УК РК в данном направлении (с учетом 

позитивного опыта уголовных кодексов других стран СНГ) позволит оптимизировать 

правоприменительный процесс и, следовательно, повысит эффективность борьбы с 

превышениями власти или должностных полномочий. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЧНОЙ СТАВКИ 

 

Маутеева Н.Б., студентка 1 курса гуманитарно-юридического факультета 

Научный руководитель – Аманбаева А.Н., старший преподаватель 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 

Согласно статье 218 п.1 УПК РК лицо, осуществляющее досудебное расследование, 

вправе провести очную ставку между двумя ранее допрошенными лицами, если в их 
показаниях имеются существенные противоречия, для выяснения причин этих противоречий 

[1]. Очная ставка – весьма специфическое психическое общение трех лиц (одно из которых – 

следователь, двое других могут варьироваться: обвиняемый и потерпевший; обвиняемый и 

свидетель; двое свидетелей; двое потерпевших; свидетель и потерпевший). Так же как и все 

следственные действия, очная ставка направлена на выяснение истины посредством 

устранения существенных противоречий, имеющихся в показаниях допрашиваемого. Чтобы 

определить, какое из противоречий является существенным, необходимо учитывать характер 

совершенного преступления, значимость показаний допрашиваемых, степень детализации 

при изложении конкретных фактов и т.д. Обладая всеми чертами допроса, очная ставка 

весьма специфична не только в процессуально-тактическом, но и в психологическом 

отношении. С точки зрения психологии очная ставка - это специфическое психическое 

общение, которое развивается между тремя лицами. Именно это и служит основанием для 

самостоятельного рассмотрения данного следственного действия в юридической 

психологии. 

Целью очной ставки является установление истины, а для этого часто возникает 

необходимость оказывать воздействие на лицо, дающее ложные показания, чтобы 

изобличить его. Здесь второй ее участник является специфическим средством воздействия. 

Непременным условием очной ставки является активное психическое воздействие на 

дающего ложные показания со стороны другого участника очной ставки. В противном 

случае очная ставка только усугубит противоречивость показаний: недобросовестный 

участник, применив угрозы, запугивание, уговоры, поколеблет установку другого участника 

следственного действия на дачу правдивых показаний. 

Очная ставка осуществляется в условиях значительной эмоциональной 

напряженности, испытываемой всеми ее участниками (хотя и в неодинаковой мере). 

Допрашиваемые волнуются, поскольку дают противоречивые показания, и каждый 

отстаивает свои. Следователь находится в состоянии эмоциональной напряженности потому, 

что он проводит сложнейшее следственное действие, взаимодействует одновременно с двумя 

его участниками, стараясь не утратить контроля за их поведением. 

Подход следователя к участникам в течение всей очной ставки должен быть глубоко 

индивидуальным, основанным на всестороннем анализе личности каждого из них, 

занимаемой им позиции, анализе причин такой позиции с учетом всех материалов 

уголовного дела. 

При подготовке и проведении очной ставки с участием обвиняемого целесообразно 

изучать психологические особенности, характеризующие обычные для него приемы и 

способы общения с людьми. Большое значение имеет выяснение позиций обвиняемого в 

межличностных отношениях в семье, на работе, в кругу друзей, характера прежних 

отношений со вторым участником очной ставки, нет ли моральной зависимости обвиняемого 

от него, не испытывает ли последний слепого доверия, страха и т. п. 

Правильное понимание сущности очной ставки, тщательный психологический анализ 

лиц, принимающих в ней участие, психологическая подготовка их, продуманное и 

направленное воздействие следователя - все это способно значительно повысить 

результативность данного следственного действия. 
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ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ІЗДЕСТІРУ ЖҰМЫСТАРЫНА МЕРДІГЕРЛІК 

ШАРТЫ 

 

Мәден Е., құқықтану кафедрасының  1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Джуламанов С.С., заң ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

 

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті, Орал қ. 

 

Мердігерлік шартының бұл түрі құрылыс жұмыстарымен тығыз байланысты 

жұмыстар жүргізілуін құқықтық реттеуге арналған. Жобалау жұмыстары оларға сәйкес, алда 

құрылыс жүргізілетін құжаттардың өңделуін қарастырады. Әдетте, жобалау құрылыста жаңа 

конструкцияларды, технологияларды, материалдарды қолдану қажет болса жүргізіледі. 

Сонымен бірге, құрылыс объектісінің өзі де оларды салу стандартты жоба бойынша 

жүргізілуі тиіс емес (басқаларға ұқсамайтын болуы тиіс) ғимарат (құрылыс) кешені болып 

келуі мүмкін. 

Жобалау және іздестіру жұмыстарына мердігерлік шартының ерекшелігі болып 

олардың нәтижесінде коммерциялық, ұйымдастыру техникалық маңызы бар жаңа ақпараттар 

өңделетіні келеді. Сол ақпаратқа құқықтар белгілі бір дәрежеде тапсырысшыға да және 

мердігерге де тиесілі болады. 

Мердігердің жұмысы шығармашылық тұрғыда да болып келеді және жобалау 

жұмыстарының нәтижесінде тапсырысшының ынтасына сәйкес құжаттама өңделуі еместігі 

немесе іздестіру жұмыстарының бір кезеңінде болжанған құрылысты жүзеге асыру мүмкін 

еместігі анықталуы мүмкін. Осындай сипаттағы ақпаратта жобалау немесе іздестіру 

жұмыстарына мердігерлік шартының нәтижесі болып келеді және сондықтан мердігердің 

тиісті шығындары өтелуі тиіс. 

Жобалау және іздестіру жұмыстарына мердігерлік шарт бойынша мердігер 

(жобалаушы, іздестіруші) тапсырысшының тапсырмасы бойынша жобалау-сметалық 

құжаттаманы әзірлеуге және (немесе) іздестіру жұмыстарын жүргізуге міндеттелінеді, ал 

тапсырысшы оларды қабылдап алуға және ақы төлеуге міндеттенеді.    

Аталған мердігерлік түрі де субъектілік құрамының өзгешелігімен ерекшеленеді, 

бірақ бұл заңнамада тікелей көрсетілмеген. Бірақ, әрине лицензиялау туралы заңнамаға 

сәйкес жобалау және іздестіру жұмыстары лицензияланатын қызметке жатқан соң мердігер 

түрде «арнайы» субъекті болады. 

Жобалау және iздестiру жұмыстарына арналған мердiгерлiк шарт бойынша 

тапсырысшы мердігерге жобалауға тапсырма, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманы 

жасау үшiн қажеттi бастапқы деректердi беруге мiндеттi. Тапсырысшының тапсырмасы 

бойынша жобалауға тапсырманы мердiгер дайындауы мүмкiн, бұл жағдайда тапсырма 

тапсырысшы оны бекіткен кезден бастап тараптар үшін міндетті болады.  

Жобалау және іздестіру жұмыстарына мердігерлік шарттарын нормалардың мәнісі 

бойынша, орындайтын жобалау және іздестіру жұмыстарына материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету міндеті көбінесе мердігерде болады. Себебі, бірқатар жағдайларда арнайы 

жабдықтар, керек жарақтар қолданылуы керек болады, ал олар өз кезегінде тек мамандарда 

(мамандандырылған ұйымдарда) ғана болады. Мердігерлік шарты туралы нормалардың 

диспозитивтілігі бұл міндетті тапсырысшыға жүктеуді де жоққа шығармайды немесе шартты 

орындау кезінде тапсырысшы қажетті қаржыландыруды жүзеге асырып отыруға міндетті 

болады.  

Жобалау және іздестіру жұмыстарын орындау кезінде, тапсырысшы мердігерге 

шартта қарастырылған көлемде және жағдайларда қызмет көрсетіп тұруы керек 
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Согласно закону клевета — это распространение заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Уголовный 

кодекс Республики Казахстан предусматривает уголовную ответственность за совершение 

действий, предусмотренных статьей 129 «Клевета». Состав этого преступления формальный, 

то есть он включает лишь распространение заведомо ложных порочащих сведений, вне 

зависимости от того, причинило ли их распространение какой-либо вред. Другими словами - 

наличие каких-либо общественно опасных последствий необязательно для привлечения к 

ответственности виновного лица, они при этом подразумеваются. В связи с этим всегда 

существует риск того, что к уголовной ответственности будет привлечено лицо, 

распространяющее сведения хоть и порочащие, но истинные или хотя и ложные, но в 

истинности которых убежден тот, кто их распространяет. Никак не учитывается наличие 

общественного интереса к объекту критики. Кроме этого, действующее законодательство не 

разграничивает сведения от других форм выражения мнения, в том числе тех, которые по 

своей природе не могут быть проверены. Уголовная ответственность может наступить даже 

за высказывания, которые стали достоянием общественности по ошибке и без злого умысла. 

Предположим, в тексте СМИ, устном или печатном, использована фраза: «Это 

Ахметов организовал тайный вывоз металла с территории металлургического комбината». 

Чтобы понять, какое деяние совершил субъект высказывания, необходимо определить цель 

субъекта, допустившего такое высказывание. Данная информация может быть получена из 

контекста – как внутритекстового, так и коммуникативного (ситуации общения). Понятно, 

что речь идет об уголовно наказуемом деянии – краже металла с металлургического 

комбината. В этом случае своевременно сообщенная информация о краже, в которой в роли 

организатора принимал участие и Ахметов, будет способствовать ее расследованию. 

Впрочем, впоследствии может оказаться, что Ахметов не причастен к совершению данного 

деяния. В этом случае лицу, поспешившему обличить Ахметова, придется ответить в 

соответствии с п. 1 ст. 143 ГК РК (Защита чести, достоинства и деловой репутации), а 

Ахметов будет иметь все шансы отстоять поруганную честь и униженное достоинство, 

потребовать опровержения сказанного и компенсации морального вреда.  

Однако возможна и иная ситуация: некто желал скомпрометировать Ахметова, 

помешать его карьере, для чего громогласно сделал приведенное выше заявление, намеренно 

дезинформировал. Неважно, что впоследствии невиновность Ахметова будет доказана; 

значение может иметь данная конкретная минута. Как квалифицировать подобное деяние? 

Ответ – как клевету. Установление умысла по клевете представляет немалую сложность на 

практике – как для обвинения, так и для защиты, потому что в большинстве случаев ее 

практически невозможно корректно применить. Клевета предполагает распространение 

заведомо ложных сведений. А поскольку в уголовном деле, в силу принципа презумпции 

невиновности, бремя доказывания лежит на обвинении, то обвинение обязано доказать, что 

обвиняемый знал о ложности своих утверждений, а это обычно трудно, а порой и 

невозможно установить.  

Предположим, назвал гражданин Х гражданина Y вором, и Х-а притянули за клевету. 

Прокурор тогда должен доказать не только что гражданин Y кристально честен, но и что 

гражданин Х знал об этом, но это его не остановило. Но на практике это очень трудно 

доказать. 
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ТЕРРОРИЗМНІҢ АЛДЫН-АЛУ АЛҒЫШАРТТАРЫ 

 

Нурболатов Н., Қабдығали Д., гуманитарлық-заңтану факультетінің 1-курс 

студенттері 

Ғылыми жетекшісі –Гильманова Д.М., заң ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қазақстан – әлемдегі ең қарқынды дамушы әрі жетекші елдердің  бірі және бірегейі. 

Қазақстан – зайырлы мемлекет болып табылады. Зайырлы деген ұғымды көбісі біле 

бермейді. Зайырлының түп мағынасына тоқталып өтсек, ол – діни бірлестіктер мемлекеттен 

бөлінген, діни бірлестіктер мен мемлекет бір-бірінің ішкі істеріне араласпайтын мемлекет. 

Демократиялық құндылықтарды басшылыққа алатын заманауи зайырлы мемлекеттер дінге 

қатынаста ашық позиция ұстанады және оның бастауы бостандық мәселесімен, яғни дінге 

сену-сенбеу, діни сенім мен ғұрыптарды ұстану-ұстанбау бостандығымен тікелей 

байланысты. Бұл қағидат еліміздің конституциясында тайға таңба басқандай анық көрініс 

тапты. 

Дәстүрлі емес діни ағымдардың зайырлы мемлекет үшін не себепті қауіпті? Қазіргі 

кезде әлемді алаңдатып жүрген  маңызды түйіткілдердің бірі, ғаламды толғандырған мәселе 

– діни экстремизм мен терроризм. Терроризм сөзінің төркіні латын тіліндегі «terror» - қорқу, 

үрей деген сөзден шығады. Ислам діні негізінде адам құқықтарын өте жоғары бағалайтын 

дін. «Дінде зорлық жоқ,туралық азғындықтан айқын бөлінді» (Бақара сүресі,256 аят). Егер 

кімде-кім оның құқығын таптап басқа дінге кіргізсе, онда ол Алланың алдында күнәлі болып 

Аллаға қарсы шыққан болып саналады. Терроризм дегеніміз - ұйымдасқан топ діттеген 

мақсатына жету үшін дүрсін-дүрсін күш қолдану арқылы көрініс табатын әдіс. Террористер 

ғимараттарды басып алу, жарып жіберу және өзге де әрекеттерге барады. Радикалды және 

деструктивті сипаттағы теріс діни ағымдардың идеологиялары азаматтарды наным-сеніміне 

қарай жіктеуді, дін жолында жүргендерді басқалардан жоғары санауды, мемлекеттің 

зайырлы қағидатын қабылдамауды алдыңғы қатарға қояды. Яғни жалған діни ұйымдар мен 

радикалды ағымдар зайырлы қоғамды мүлдем қабылдамайды және олар зайырлы мем-

лекетпен ешқашан ымыраға келмейді. Бұл мемлекеттің ішкі тұрақтылығына қауіп төндіреді. 

Осы уақытқа дейін қазақ қоғамына тиген зардаптары  да аз емес. Бағзы заманнан бері ата-

бабаларымыз аштық кезінде оразасын ұстап, қақаған аязда бес уақыт намазын қаза 

қылмай,осы уақытқа шейін аманат қылған дәстүрлі ислам дінін жат ағымдардың  қазақ 

жастарының санасын жаулап алуына жол берсек аманатқа қиянат қыламыз деген ой күндіз 

күлкіден,түнде ұйықыдан айырды. «Болашақ жастардың қолында» деп Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев жастарға үлкен сенім артқан. Алайда жастар 

үмітті ақтап жатырма?! Жастардың террористік ұйымдардың соңынан еріп кетуінің басты 

себебі – діни ілімнің жоқтығы. Дәстүрлі емес діни ұйымдар қазіргі діни сауаты аз 

жастарымызға өз уағыз-насихаттарын жүргізіп, ата-бабаларымыздың салт-дәстүрін жоққа 

шығарып, зайырлы қоғамға қарсы шығуға итермелеп, адасушылыққа әкеліп соқтыруда. 

Көбісі өлім бәйгесіне басын тігіп, Сирия секілді соғыс болып жатқан шет елдерге кетіп 

жатыр. Бірақ олардың артынан қара қағаз келіп, артында аналары,тума-туыстары сорлап 

қалды. Жиһад сөзі – ауқымды, бұл – Ислам дінінде Аллаһ жолында тырысу,әділдікке 

шақыру,залымдарды зұлымдық істеуден тоқтату және әділетсіздікке қарсы күрес.Жиһад сөзі 

мұсылмандардың қасиетті Құран Кәрімде 35 рет кездеседі.  

Сонымен жиһад зұлымдық мақсатында соғысыңдар деген ұғымды білдірмейді. Бұл 

дұшпанның қастығын тоқтату, әлсіздерге қорған болу, Алланың дінін қорғау мақсатында 

шариғатталған. Осы терроризмнің алдын алу мақсатындағы ұсынысымыз – мектептерде 

бастауыш сыныптардан бастап жас жеткіншектердің діни сауаттарын ашу үшін дінтану 

пәнін енгізу керек деп санаймыз. 
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АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ШЫҒУ ТАРИХЫ 

Нурулаев Е., құқықтану кафедрасының 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Джуламанов С.С., заң ғылымдарының магистрі , аға оқытушы 

  

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті, Орал қ. 

 

Халықаралық деңгейде алып қарайтын болсақ, авторлық құқық туралы алғашқы  идея 

Европада кітап басу ісімен байланысты  ХV  ғасырда пайда болды.  

Европадағы алғашқы заң XVІІ ғасырда Англияда дүниеге кледі. Ағылшынның 

баспагерлері мен кітап саудагерлері компаниясының автор құқығын қорғауға байланысты 

талаптарына сәйкес заң жобасы 1709 жылы талқыланып, ол 1710 жылдың сәуірінде 

«Королева Аннаның статуты» деген атпен күшіне енеді. Бұл заң тек баспагерлердің ғана 

мүддесін қорғады. Ал суретшілердің авторлық құқық туралы заңы Англияда 1535 жылы 

қабылданды.  Бүгінгі Қазақыстан аумағында авторлық құқық негіздері нақтылап айтсақ әл-

Фараби заманынан келе жатқаны аңғарылады.  

Авторлық құқық жөніндегі ресми құжаттар Қазақстанда тұңғыш рет ХІХ-шы ғасыр 

аяғы мен ХХ-шы ғасырдың басында ғылыми-қоғамдық еңбектерде көрініс берді, ал одан соң 

қолданылып жүрген бірқатар заң ережелерінде, оның ішінде 1928 жылғы Заң кодексінде 

айқындала түскені мәлім. Дегенмен бұл заңдар жүйесі 1917 жылы 29-желтоқсанда 

қабылданған «мемлекеттік баспа туралы» декреттен бастау алады. Ол кездегі заң авторлық 

құқық саласының көптеген проблемаларын шешуге дәрменсіз еді. 

 Қазақстандағы авторлық құқықты қорғаудың мемлекеттік негізі 1973-жылы 

Бүкілодақтық Авторлық құқық жөніндегі Агенттіктің (ВААП) Қазақстандағы бөлімшесі 

жұмыс істей бастаған күннен басталды. 

Авторлық құқықты қорғаудың жаңа кезеңі Қазақстанның тәуелсіздік алуымен тікелей 

байланысты. 1992 жылы Бүкілодақтық Агенттіктің қазақ бөлімшесінің негізінде 

Қазақстанның Авторлық құқық және сабақтас құқығы жөніндегі Мемлекеттік Агенттігі 

құрылды. Ол 1999 жылдың басында Әділет министірлігінің құрамына беріліп, «Авторлық 

құқық жөніндегі комитет» деп аталған болатын. 

Авторлық құқық автор автордың бүкіл ғұмыры бойы және автор қайтыс болғаннан 

кейін жетпіс жыл бойы күшін сақтайды. Бірақ, авторлық құқығын, оның есімінің құқығын 

және автордық беделін қорғау құқығын қорғауға шек қойылмайды. 

Авторлық құқық — программалық бұйымды әзірлеуге қатысты автордың құқықтық 

жағдайын анықтайтын заң шығаратын нормалар жиынтығы. 

Ғылым, әдебиет және өнер шығармаларын жасаумен және пайдаланумен (басып 

шығару,орындау және т.б.) байланысты қатынастарды реттейтін азаматтық құқық бөлімі. 

Авторлық құқықты қорғау жөніндегі ұлттық құқықпен және халықаралық конвенциялармен 

реттеледі. Құқықты калпына келтіру, сондай-ақ келтірілген залалды өтеу туралы талап 

арыздың көмегімен, бұзылған құқықтарды қорғау, сотта істі қарау тәртібімен жүзеге 

асырылады 

Сондықтан да, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тәуелсіздік алған жылдардан  

бастап – ақ авторлық құқық  саласына аса зор мән беріп, агенттік ашуға тапсырма беруінің 

астарында үлкен мән бар. Авторлық құқық – бұл әрбір   елдің экономика саласының дамуына  

жаңа  бағытын септігін не болмаса аса бір қажеттілігін тигізері сөссіз. Әр елдің өзінің 

тұңғыйықты тарихы, ата – бабалар қастерлеп ұстаған салт – дәстүрі болады. Қазақта сөз бар, 

әр ел өзінің тарихымен қымбат, дәстүрімен бай демекші,  осындай авторлардан туындайтын 

халықтың әдет – ғұрыпына айналған әр елдің шығармашылық жұмыстарын не болмаса  

олардың өнер туындыларын аяққа таптау бұл қай қоғамды болсын алаңдатпай қоймайды.  

Авторлық құқықтың  бұзылуына  жол бермеу және оны заң тұрғысынан қадағалау 

Қазақстан Республикасының үлкен алға қойған міндеттерінің бірі болып саналады.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СОТ ЖҮЙЕСІНІҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ 

ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Оразбаев А., гуманитарлық-заңтану факультетінің 3-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Утегалиева Г.Д., аға оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қазіргі азамат өркениетінің алдыңғы қатарлы құндылықтарының және әлемдік саяси 

ойдың даму сатылары мен бүгінгі бағыттарын білу қазақ жұртшылығына аса қажет. Қазіргі 

таңда мемлекеттің өзі түбірлі, күрделі өзгерістерге ұшырағанын көреміз. Азаматтық 

қоғамның одан әрі дамуына сот жүйесінің тигізер әсері де, мәні де жоғары.  

Демек, Қазақстан Республикасындағы сот билігі сотта іс жүргізудің азаматтық, 

қылмыстық және заңмен белгіленген өзге де нысандары арқылы жүзеге асырылады. 

«Қазақстан Республикасының сот әділдігін тек сот қана жүзеге асырады» - деп Ата 

заңымызда бекітілген. Мемлекет Басшысы Н.Ә. Назарбаев Судьялардың IV съезінде 

сөйлеген сөзінде сот - құқықтық реформа «сот жүйесінің тиімділігіне байланысты түбегейлі 

проблемаларды шешуді көздейді, бұл мемлекеттің әрі қоғамның басты назарында болуы 

керек деп атап көрсеткен».  

Баршамызға аян жәйт, осы «сот билігі» терминінің өзін ғылыми тұрғыдан зерттеудің 

өзі, ҚазКСР тұрмақ, бүкіл КСРО - ң өзінде тек ХХ ғ. 80 - жылдары ғана мүмкін болды, міне 

осы уақыттан бері ғана зерделеніп келе жатқан бұл билік түріне әрине қайта үңіліп, зерттеп 

өту қажеттілігі туындайды. 

Осы билікті бөлу қағидасына қазіргі таңда қазақстандық ғалымдардың мысалы, 

Ө.Қ.Қопабаев, К.К. Айтхожин, Қ.А. Жиренчин, Қ.Ә. Мами, Ғ.С. Сапарғалиев және т.б. 

еңбектері жетерлік, бұл мәселе жанжақты зерттелді деуге болады. Ал, бұл зерттеуде сот 

билігінің билік тармақтарымен қарым - қатынасы емес, тек өзінің жекелей алатын орны 

соған анықтама беру болып табылады, өйткені билік тармақтарын зерттеудің өзі бөлек 

мәселе. Қазақстан мемлекеттігінің қазіргі қалыптасуы, дамуы және жетілуі жағдайында ең 

алдымен, мемлекеттік биліктің барлық тетіктерінің жан - жақты жұмыс істеуіне қол 

жеткізетін аса маңызды құрал ретінде сот билігі тармағының рөлі мен маңызын жаңа сапада 

зерттеу қажеттігі туып отыр, бұл өз кезегінде Қазақстан Республикасының Негізгі заңының 1 

- бабында жарияланған конституциялық негіздеменің «лайықты жүзеге асуын қамтамасыз 

ететін қажетті фактор да болуға тиіс» - деп көрсетеді өз еңбегінде қазақстандық ғұлама 

заңгер ғалым Ө.Қ. Қопабаев. Осынау мәселе бойынша Қазақстанның ұлы ғалым заңгері, 

құқықтық ғылымның, әсіресе сот билігі, сот жүйесінің дамуына көп үлесін қосқан з.ғ.д., 

проф. К.Х. Халықовтың пікірін келтірген жөн.  

Ол қазіргі Қазақстандық заң ғылымы тұрғысынан сот төрелігіне де, сот билігіне де 

төмендегідей түсінік береді. Сот төрелігі - бұл қоғамдық қатынастарды қорғау жөніндегі 

мемлекеттік қызметтің құқықты нақты қоғамдық қақтығыстарға қажет болған жағдайларда 

мәжбүр ету шараларын пайдалана отырып қолдану жолымен жүзеге асырылатын ерекше 

түрі. 

Әрине «сот жүйесі» деп білетін жоғарыдағы анықтамаға қоса, оны тереңірек 

түсіндіретіндей етіп, яғни кең мағынада баяндау қажет болар, мысалы, «сот жүйесі» - бұл 

барлық соттардың жиынтығы, олардың жалпы міндеттері, ұйымдастырылған және бірыңғай 

демократиялық принциптері сот төрелігін жүзеге асыруда бір - біріне өзара байланысты және 

де сот әділдігін ұйымдастыруға және  қамтамасыз етуге атсалысатын басқа да элементтердің 

(органдардың) жиынтығы - деп түсінік беруге болар деген тұжырым жасамақпыз. Ал, сот 

жүйесінің жүзеге асырылуындағы қажетті элементтерді – «сот жүйесінің элементтері» деп 

жекелей қарастыруға болады, яғни аталмыш органдарды (институттарды). Сонымен, заң 

әдебиеттерінде «сот жүйесі» терминін тар және кең мағынада қарастырған дұрыс шығар.  
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Ерлi-зайыптылардың некеде тұрған кезде жинаған мүлкi, егер бұл мүлiк ерлi-

зайыптылардың үлестi меншiгi болатыны, не олардың әрқайсысына тиесiлi немесе меншiк 

құқығында тиiстi бөлiктерде ерлi-зайыптылардың әрқайсысына тиесiлi екенi олардың 

арасындағы шартта көзделмесе, олардың бiрлескен меншiгi болып табылады. Отбасы 

құқығының негізгі қағидаларының бірі бұл – ерлі-зайытылардың некесіндегі теңдік 

қағидасы, яғни олардың мүлкінің заңды режимі ретінде некеде тұрған кезден жиңаған мүлкі 

ортақ бірлескен меншікте болуы. Ерлі-зайыптылар – осы меншіктің негізгі қатысушылары 

болып табылады. Осыдан шығатын мәлім, ол ортақ мүлікті қалыптастыру барысында 

олардың белсенділігіне қарамастан жиңалған мүлікке теңдей құқықтары бар екендігін атап 

көрсету қажет. 

Ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен меншікті некеде тұрған кезде жиналған мүлік 

ретінде айтқан кезде, біз некені тек қана белгіленген тәртіпте рәсімделген, яғни заңға сәйкес 

АХАТ органдарында тіркелген некені айтамыз. Ұзақ уақыт бойы некені белгіленген 

тәртіппен тіркеусіз отбасылық өмір, мүлікке бірлескен меншікті қалыптастырмайды. Мұндай 

жағдайларда қандайда бір сатып алынған мүліктерге ортақ үлестік меншік құқығы пайда 

болады және егерде осындай мүлікте алдын ала үлестері анықталмаса онда болашақта әрбір 

қатысушының үлесін анықтауға қиындық соғады. Кез келген жағдайда бұл мүліктік 

қатынастар отбасы-құқықтық нормаларымен реттелуіне жатпайды, ол тек қана азаматтық 

заңнамасының айырықша құзіреттілігіне жатады. 

Некенің іс жүзінде тоқтатылуына байланысты бөлек тұрған кезде ерлі-

зайыптылардың әрқайсысы тапқан мүлікті сот олардың әрқайсысының меншігі деп тануы 

мүмкін. Ерлі-зайыптылар уақытша бөлек тұрған жағдайда олардың мүлкінің заңды режиміне 

ешқандай әсері жоқ. Егерде, ерлі-зайыптылардың біреуі шетелдіктер  немесе азаматтығы жоқ 

адам болған жағдайда, белгілі бір себептермен уақыт аралығында жұбайымен (ҚР 

азаматтымен) ҚР аумағында белгіленген тәртіпте танылған некеде бірге тұруға мүмкін 

болмаған жағдайда, некеде тұрған кезде жиңалған мүлік бірлескен меншік құқығында 

болады. Ерлі-зайыптылардың мүліктік емес және мүліктік жеке құқықтары мен міндеттері 

аумағында екеуінің бірге тұратын жері бар мемлекеттің заңдарымен, ал екеуінің бірге 

тұратын жері болмаған жағдайда – аумағында екеуінің бірге тұрған соңғы жері болған 

мемлекеттің заңдарымен белгіленеді. Ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен меншіктің негізгі 

объектілеріне – ерлі-зайыптылардың әрқайсысының еңбек қызметінен, кәсіпкерлік 

қызметтен және санаткерлік қызмет нәтижелерінен тапқан табыстары, ерлі-зайыптылардың 

ортақ мүлкінен және ерлі-зайыптылардың әрқайсысының бөлек мүлкінен түскен кірістер, 

олар алған зейнетақылар, жәрдемақылар, сондай-ақ арнаулы нысаналы мақсаты жоқ өзге де 

ақшалай төлемдер (материалдық көмек сомалары, мертігу не денсаулығының өзге де 

зақымдануы салдарынан еңбек қабілетін жоғалтуына және басқаларына байланысты залалды 

өтеуге төленген сомалар) жатады. Сондай-ақ ерлі-зайыптылардың ортақ кірістерінің есебінен 

сатып алынған жылжымалы және жылжымайтын мүліктер, бағалы қағаздар, жарналар, 

салымдар, несие мекемелеріне немесе өзге де коммерциялық ұйымдарға салынған 

капиталдағы үлестер және ерлі-зайыптылар некеде тұрған кезеңде тапқан басқа да кез келген 

мүлік ол ерлі-зайыптылардың қайсысының атына сатып алынғанына не ақша қаражаттарын 

ерлі-зайыптылардың қайсысы салғанына қарамастан, ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкі 

болып табылады. 
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Біз бұл жобамызда ҚР-дағы сотталғандардың құқықтары мен бостандықтары және 

олардың міндеттері жөнінде қарастырдық.Қазақстан Республикасы  сотталғандардың 

құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін құрметтейді және қорғайды оларды түзеу 

құралдарын қолданудың заңдылығын, сондай- ақ құқықтық қорғауды және жеке басының 

қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.Сотталғандар Қазақстан Республикасының Конституциясында 

Қылмыстық кодексінде және өзгеде заңдарында белгіленетін шектеулермен Қазақстан 

Республикасы азаматтарының құқықтарына бостандықтарына ие болады және міндеттерін 

атқарады.Сотталғандарды тегіне, әлеуметтік лауазымдық және мүліктік жағдайына, 

жынысына ,нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына тұрғылықты жеріне 

байланысты немесе кез келген өзгеде мән жайлар бойынша қандай да бір кемсітушілікке 

ұшыратуға болмайды.  

Cотталған адам жазаны орындайтын мекемеге немесе органға келіп түскен кезде 

әкімшілік сотталған адамға оның құқықтары, міндеттері және құқықтық шектеулер туралы 

ақпаратты сондай- ақ жазаны орындайтын мекемелердің немесе органдардың ішкі тәртіптеме 

қағидаларын жазбаша түрде беруге және қолын қойғызып түсіндіруге міндетті. 

Сотталғандардың негізгі құқықтары. Сотталғандар: 

1)Кодексте нормативтік құқықтық актілерде сот үкімінде белгіленген талаптарды 

орындауға; 

2) жазаны орындайтын мекемелер мен органдардың қағидаларын сақтауға ; 

3) заңды талаптарды орындауға ; 

4)шараларды орындау мәселесі жөнінде түсініктеме беруге; 

5)жазасын толық өтемегенге дейін ҚР ның аумағынан кетпеуге;  

6)еңбекпен оқуға адал қарауға міндетті; 

Сотталғандардың өздеріне жүктелген міндеттерді орындамауы заңда белгіленген 

жауаптылыққа әкеп соғады. Сотталғандарға ар ұждан жне діни сенім бостандығы құқығына 

кепілдік беріледі.Діни жораларды орындау ерікті болып келеді. 

Адам құқықтары ең жоғары тұрған құндылық сондықтан оны құрметтеу сақтау және 

қорғау –мемлекеттің міндеті. 
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Стремительное развитие генной инженерии, молекулярной генетики, биомедицинских 

технологий в последние два десятилетия позволяет утверждать, что уже в ближайшие годы 

будут созданы все необходимые научные и биотехнологические возможности для 

модификации генома человека. Переделывая генетический код человека на стадии эмбриона, 

медики смогут изменять его врождённые, наследуемые характеристики в будущих 

поколениях. 

Развитие генной инженерии является одним из наиболее востребованных направлений 

биомедицинских исследований. Генетические исследования и генно-инженерные 

биомедицинские технологии, если они направлены на диагностику, профилактику и терапию 

заболеваний не могут вызывать каких-либо этических или правовых возражений. Именно в 

таком отношении генетическое модифицирование при соблюдении некоторых биоэтических 

ограничений получило одобрение во всех соответствующих международно-правовых 

документах. В тоже время в этих же документах и в национальном законодательстве 

большинства государств содержаться прямые запреты на генную модификацию человека на 

эмбриональном уровне. Такое биотехнологические воздействие на человека рассматривается 

как нарушение личных прав и свобод, антигуманное вмешательство учёных и медиков в 

механизмы наследственности посредством замены естественного отбора искусственным.  

Генное модифицирование наследственных механизмов не осуществимо без научных 

экспериментов с человеческими эмбрионами. В отношении использования этих биообъектов 

существуют определённые этические и правовые проблемы. Допустимость и  моральная 

оправданность воздействия биотехнологическими методами на человеческие эмбрионы как 

биообъекты, не имеющие чёткого общепринятого культурно-антропологического и 

юридического статуса, вызывает самые серьёзные нравственные сомнения и правовые 

опасения. 

На данный момент сложилось три этических и правовых подхода к интерпретации 

отношения к человеческому эмбриону. Первый подход – абсолютистский строится на 

понимании эмбриона как человеческого существа, обладающего безусловной ценностью и 

правом на жизнь. Этот подход определяет правовой статус эмбриона как физического лица 

без дееспособности и с ограниченной правоспособностью. Второй подход – либеральный 

рассматривает эмбрион как биоматериал, вещь и объект правоотношений. Третий подход – 

градуалистический (умеренный) исходит из определения эмбриона как  развивающегося 

живой ткани неотделимой от тела матери, своего рода человеческого органа, подлежащего 

правовой защите с момента зачатия первоначально объектно, неотделимо от матери, а затем 

субъектно как самостоятельное живое существо.  

Основываясь на гуманистическом понимании существующих международно-

правовых документов, начиная с Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 

году,  и сложившейся правовой практике дородовой защиты прав материнства, мы полагаем, 

что применение биотехнологий в отношении эмбриона человека для осуществления генной 

модификации генома человека на сегодняшнем уровне развития науки недопустимо. 

Высокие риски и непредсказуемость последствий применения ещё несовершенных 

биотехнологий генного конструирования не позволяют  использовать их с целью изменения 

механизмов наследования. Необходимо конституционно закрепить право человеческого 

эмбриона на жизнь с момента зачатия.  
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ЛИЗИНГ ШАРТЫ 

 

Халелова А., құқықтану кафедрасының 1 курс студенті  

Ғылыми жетекшісі – Джуламанов С.С., заң ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

 

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті, Орал қ. 

 

Республика экономикасының басты бағыттарын дамытуда орта және кіші 

кәсіпкерлікке аса көңіл аударылады. Батыс елдерде кеңінен қолданылатын кәсіпкерлікті 

жүзеге асыру, біздің ойымызша, индустриялық елдердің қаржы көздері мен 

технологияларына жол ашуды ұйымдастыру тәсілдерінің бірі бола алады және ол жаңа 

инвестициялардың маңызды көзі ретінде қызмет атқара алады. 

Қазақстан экономикасы өзінің ішкі ресурстары негізінде өсіп дамуы, ғылыми 

жетістіктерді зерттеуі, экономикалық зақымсыздық-пен және экологиялық қауіпсіздікпен 

қамтамасыз ете отырып, дүниежүзілік шаруашылық байланыстарға қосылуы тиіс. Қазақстан 

өнеркәсібін осылай қайта құру үшін қазіргі таңда жетіспей отырған инвестициялар қажет-ақ. 

Сондықтан инвестициялардың қалыптасқан түрімен қатар, оның басқа ерекше түрі де өзіне 

көңіл аудартып отыр.  

Инвестицияның бұл түрі лизинг деп аталады. Лизинг өзінің мүмкіншіліктерінің 

арқасында техниканы қайта жабдықтауда итермелеуші күшке айналады, өндірістік 

кәсіпорындардың қажетті күшін құрай алады, сонымен қатар экономиканы толығымен қайта 

құруға себін тигізеді. 

Кәсіпкерлік қызметті инвестициялаудың ерекше түрі ретінде саналатын осы 

механизмнің маңызына сүйене отырып, Қазақстан Үкіметі лизинг қызметін жүзеге асыруға 

мүмкіндік туғызатын бірқатар қаулылар қабылдады. Қазақстан Республикасы Үкіметі мен 

Парламентінің және жергілікті атқарушы органдардың лизингті дамыту жөніндегі қолданған 

шаралары оны қолдану мүмкіншіліктерін анағұрлым кеңейтуге себін тигізеді. Лизинг 

қызметі нарқында көптеген лизингтік компаниялар жұмыс істейді. Олар көптеген 

кәсіпорындардың өндіріс техникасын жаңалай отырып, қаржы ресурстарының тапшылығы 

кезінде көмек береді. Яғни дағдарыстан шығудың және болашақта экономиканың көтерілу 

негізін қалайды. 

Қазіргі таңда лизинг өндірістік кәсіпорындарға инвестицияларды жұмылдырудың 

жалғыз ғана перспективалық түрі болып саналуда. Шаруашылықта қолданудың нәтижесінде 

жетістіктерге жеткен лизинг шартының тиімділігі инвестициялық процестерді 

активтендіруден, лизинг алушы кәсіпорындардың қаржылық жағдайын жақсартудан, кіші 

және орта бизнестің бәсекелестік қабілетін арттырудан байқалады.  

Қазақстанның шаруашылық субьектілері соңғы кездерге дейін осы несиелік тур 

жайында қажетті ақпараттың жоқтығына, құқықтық базаның дамымағанына байланысты 

лизингке аса көңіл аудармаған болатын. Сонымен, егер лизингті мүлікті уақытша ақы 

төлетіп пайдалануға беру ретінде қарастырсақ, онда оған негізгі қорлардағы тауарлық несие 

ретінде баға беруге болады. Несие қатынастарының субьектілеріне қарыз беруші ретінде 

лизинг беруші, қарыз алушы ретінде лизинг алушы жатады. Лизинг беруші (лизинг 

компаниялары, банктер, кәсіпорындар және т. б.) лизинг шарты бойынша мүлікті лизинг 

алушыға (заңды тұлға бола алатын кез-келген мемлекеттік акционерлік қоғамдар, 

жауапкершілігі шектеулі қоғамдар және т. б.) жалға береді.  

Қорыта келе лизингке біздің республикамызда технологиялық жаңа жолдарды ашуға 

және халықаралық сауда қатынастары жүйесіне енуге мүмкіндік беретін экономикалық 

қызметтің құралы ретінде баға бергім келеді. 
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Хамбетов Д., гуманитарлық-заңтану факультетінің 3-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Абдрашит А.А., заң ғылымдарының кандидаті, доцент 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Бұл жұмыста біз күдіктіні ұстауға қатысты теориялық және тәжірібелік мәселелерді, 

ұғым ретінде мәселелер базасы менкүдіктіні ұстау түрлерінің бақылау ауқымын 

қарастырамыз. Қылмыстық іс жүргізу құқығының субьектілерінің бірі – күдікті болып 

табылады. Күдікті қылмыстық іс әрекетті жасады деп күдік тудырған, күмән келтірген жеке 

тұлға. Осы сезіктінің қылмыстық іс жүргізудегі құқықтық жағдайларының негізі Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық Процестік Кодексінде (64-бап) тікелей бекітілген. Сондықтан 

да қылмыстық процестегі өте маңызды субьекті болып танылады. Күдіктінің қылмыстық іс 

бойынша заңда көрсетілген негіздерде құқықтық реттеу өте маңызды болып саналады. Бұл 

жердегі басты мәселе күдіктіні ұстау сәтінен басталады. Күдіктіні уақытында ұстау оған 

алдын ала тергеуден қашуын және қылмыстық істің шындығын ашуға қарсы келуінен, 

қылмысты әрі қарай жалғастыруын тоқтатуына себеп болады. 

Қылмыстық процестік кодексінде көрсетілген тәртіптер мен негіздерді сақтай отырып 

күдіктінің конституциялық құқықтарымен бостандықтарын заңды түрде рәсімдеу басты 

мәселе болып саналады. Бұл жердегі күдіктіні ұстау тікелей жеке адамның құқығына қол 

сұғушылыққа жатады, осыған байланысты бұл шара өте қатаң түрде тексеріледі. 

Бұл қылмыстық әрекет бойынша ең алдымен күдікті деп тану мәселесін жан – жақты 

қарастырып заңда көрсетілген тәртіптерде прокурордан санкцияны алу негіздері мен дәлелді 

қаулы шығару кезеңінен басталады. Осы сәттен бастап қылмыстық іс бойынша іс қозғалып 

тергеу әрекеттерінің процесі жүргізіледі.  

Күдіктіні ұстау тек іс кейінге қалдыруды көтермейтін жағдайда қолданылады. Бұл 

жағдай мынадай екі шарттың үйлесуімен туындайды. 1)қауіпсіздік мақсатында күдіктіні 

дереу оқшаулау қажеттілігі, яғни еркіндікте қалған ол анықтау және алдын – ала тергеуден 

жасырынады немесе қылмыстық іс бойынша ақиқатты анықтауға кедергі жасайды немесе 

қылмыстық әрекетпен айналысады; 2)жеткілікті негіздердің жоқ болуы немесе тиісті түрде 

рәсімдеуге обьективтік кедергілердің болуынан қамауға алу бұлтартпау шарасын дереу 

қолданудың мүмкін еместігі. 

Егер де осы талаптардың кем дегенде біреуі болмаса, ұстау қолданылмайды, оның 

ішінде, егер де күдікті жасырынады ақиқатты анықтауға бөгет келтіреді немесе немесе 

қылмыстық әрекетпен айналысады деген қорқыныш туындамаса, ол бостандығынан 

айырылуға тиіс емес. Теоретикалық талдауда және тәжірибелік қолдануда ұстау нормасын 

саралау барысында бірнеше қарама – қайшылықтар туындайды.  

Біздің ойымызша, күдіктіні ұстау жүзеге асырылған соң анықтау органына 12 сағат 

ішінде хабарлануы керек. Ал бұл уақытқа дейінгі ұстаудағы мезгіл заңмен анықталмаған 

кеңістік ретінде есептеледі. Прокурор хабарламаны қабылдағаннан кейін ғана 48 – сағаттың 

ішінде ұстаудың заңдылығын тексереді. Қалай десекте ұстау уақыты нақты анықталуы тиіс. 

Егер ұстау туралы қаулының көшірмесі өз кезегінде прокурорға тапсырылса, ол 

прокурордың қадағалауды нақты жүзеге асыруына мүмкіндік береді. Сонымкен бірге 

прокурор қысқа мерзімде қаулының көшірмесін алып үлгірсе, күдіктіні ұстау туралы көп 

ақпарат жинауға мүмкіндік туады. Сондай – ақ бұл тергеу әрекеттерінің процессуалдық 

дұрыстығын тексеруге де мүмкіндік береді. Анықтау органы күдікті адамды ұстанғанда және 

күдік келтіретін жағдайларды тексеру кезінде, бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алуға 

кешкен кезде прокурордың тікелей жауап алуын тәжірибеге енгізу ешқандай артықшылық 

етпейді. 
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Шарапи Д., гуманитарлық-заңтану факультетінің 4-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Абдрашит А.А., заң ғылымдарының кандидаті, доцент 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Қазақстан Республикасында басқа да посткеңес кеңістіктердің мемлекеттеріндегі 

сияқты адам және азамат құқықтары мен мақсаттары институтының құрылуы жаңа формула 

бойынша қалыптасады: жеке тұлғаның құқықтары мен бостандыктарының мемлекеттегі 

басқада саяси, құкықтық институттардан басымдығы. Бұл норма Қазақстан 

Республикасының Конституциясының 1-бабында бекітілген: Қазақстан Республикасы өзін 

демократиялық, зайырлы, құқықтық жене елеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның 

ең қымбат қазынасы  адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Дәл осы 

нормадан республикада жеке тұлға мертебесінің қальштасуының, оның қоғамның барлық 

мемлекеттік-құқықтық құрылымында үстем жағдайының жаңа епопеясы басталады. 

Осылайша Қазақстан негізінде жеке тұлғаның басымдығының демократиялық 

негізінде жатушы қоғамдық қатынастарды құру жолына өтеді. Адам орталық фигура болды, 

оның құқықтары мен мүдделері еліміздің барлық мемлекеттік-құқықтық тұжырымдамаларын 

алдын ала анықтайды. Мәселен, Қазақстанда бірін бірі ауыстырушы құқықтық жене 

экономикалық реформалардың арқасында күрделі билік қарым-қатынасының жоғары кесіби 

құқықтық регламентациясына қол жетсе де, жаңадан пайда болған құқықтық қарым-

қатынастардың құқығының жүзеге асырылу жүйесі елі осал. Бұған азаматтардың құқықтары 

мен бостандықтарының бұзылуының көптеген фактілері куе. Бұзылуларды адам «мем- 

лекеттік машинаға» қарсы қойылғанда көреміз.  

Бұл, ең алдымен соған сейкес жеке адамның бостандықтары жүзеге асырылатын 

бұйрық, шешім шығаруға бағытталған ерекеттерді жүзеге асыруда заңды өкілеттері бар 

мемлекеттің екімшілік органдарымен әрекеттестігінде. Лауазымды адамдардың қызметінің 

өктем сипаты кейбір жағдайларда азаматтық құқықтардың тағдырын алдын ала шешіп 

қоятын мүмкіндіктерін алдын ала анықтайды. Әсіресе, бұл мәселе қылмыстық іс жүргізуде 

қылмыстық-процессуалдық қудалау стадиясында көрінеді. Кей жағдайларда, биліктік 

өкілеттікті теріс пайдалану фактісі болып, қызметтік бассыздықты көрсетеді. Осындай 

негативтік құбылыстар жартылай бізге адам құндылық ретінде мемлекеттілік жүйесінде 

нивелирленген өткен уақыттан келіп отыр. Егер құқықтар адамға табиғатынан тен болса, оны 

оның қайнар көзі деп мемлекетті санауға болмайды. Бұл туралы  ҚР-ның Конституциясының 

12-бабының 2-бөлігінде: «Адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан 

жазылған, олар абсолютті деп танылады, олардан ешкім айыра алмайды, заңдар мен өзге де 

нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуы осыған қарай анықталады» деп 

бекітілген.  

Сонымен, шек қоюлар сияқты құқықсыздыққа әсер ету шарасы ретінде 

жауапкершілікте теңқұқылық тұрғысынан бекітілетіні өте маңызды  меселе. Бұл критерий 

қоғамның әрекет тіршілігі үшін құқық жалпы жене «өлшеуіш» болып табылатын құқықтық 

мемлекеттің менін анықтайды. Мысал ретінде Конституцияның нормасынан: «Заң мен сот 

алдында жұрттың бәрі тең» (14-бап 1-бөлік) дегенді көруге болады. Егер тұлға жеке басына 

тиіспеушілікті - конституциялық құқықты иеленсе, онда мемлекетпен ербір жеке адамға 

қатысты осы құқықтың жүзеге асырылуын кепілдеуі міндетті. Бұл ереже адам есер етудің 

қылмыстық-құқыктық аясына түекен жағдайда аса өзекті болып келеді. Сондықтан адамның 

құқықтарының арасындағы адамның жеке басына тиіспеушілігі құқық ретінде басқа қасиетке 

ауысады жене қылмыстық іс жүргізудің негізін қалаушы, алдын ала анықтаушы принципі 

болып қалыптасады.  
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