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ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРЫ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ВИДОВ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С 
ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА 

 
Айтказин Е.М., Иманбаев А.Ш.  

Казахстанский инновационный университет, г. Семей 
 

Современная уголовная политика последовательно развивается по 
пути более широкого применения наказаний, не связанных с лишением 
свободы, за совершение малозначительных преступлений и уголовных 
деяний средней тяжести. 

В решении этой объемной общегосударственной задачи важное место 
отводится службе исполнения наказаний без лишения свободы, а именно - 
уголовно-исполнительным инспекциям (далее - Инспекции). 

Действующим уголовным законодательством Республики Казахстан 
предусмотрено 9 видов уголовных наказаний, из данной категории 4 вида 
наказаний исполняют Инспекции, кроме этого они осуществляют контроль за 
условно осужденными и осужденными беременными женщинами и 
женщинами, имеющие ребенка в возрасте до четырнадцати лет к которым 
применена отсрочка отбывания наказания, производят изъятие 
государственных наград и документов к ним. 

Ежегодно по учетам Инспекции проходят более 35 тысяч осужденных 
к наказаниям и иным мерам уголовно-правовой ответственности, не 
связанным с изоляцией осужденного от общества. 

Комитетом УИС принимаются меры по улучшению деятельности 
Инспекций и снижения уровня преступности, совершенных лицами, 
находящимися на их учетах. 

В целях снижения преступлений со стороны условно осужденных, а 
также исходя из анализа исполнения наказаний не связанных с изоляцией от 
общества были расширены круг ответственности, путем внесения изменений 
в УИК РК, направленные на пресечение со стороны условно осужденных и 
недопущения: семейно-бытовых правонарушении; неповиновения законному 
требованию, а равно оскорбление либо угроза совершения насильственных 
действий в отношении сотрудников органа, осуществляющего контроль за 
поведением условно осужденного. 

Ранее в отношении условно осужденных ответственность была 
предусмотрена только за нарушение общественного порядка, а за другие 
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умышленные правонарушения ответственность несли на общих основаниях. 
Данные обстоятельства и отсутствие законодательной правовой 
ответственности за административные правонарушения в семейно-бытовой 
сфере не позволяли принять меры к указанной категории осужденных, что в 
свою очередь пораждало жалобу на сотрудников инспекции и чувство 
безнаказанности у осужденного. 

Так, Законом Республики Казахстан от 10 декабря 2009 года № 228-IV 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования 
системы исполнения уголовных наказаний и уголовно-исполнительной 
системы» была расширена ответственность лицам, которым судами 
применено условное осуждение с испытательным сроком. 

А именно в пункты 1 и 3 статьи 184 Уголовно-исполнительного 
кодекса Республики Казахстан (далее – УИК РК) внесены следующие 
изменения: 

«1. В случае совершения осужденным административного 
правонарушения, посягающего на общественный порядок и нравственность, 
права несовершеннолетних, на личность, и в сфере семейно-бытовых 
отношений, за которое на него было наложено административное взыскание, 
уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд представление о 
продлении испытательного срока, но не более чем на один год, а также 
предупреждает его в письменной форме о возможности отмены. 

В случае повторного совершения условно осужденным в течение 
испытательного срока административного правонарушения, указанного в 
пункте 1 статьи, неповиновения законному требованию, а равно оскорбления 
либо угрозы совершения насильственных действий в отношении 
сотрудников органа, осуществляющего контроль за поведением условно 
осужденного, либо если условно осужденный скрылся от контроля, в суд 
направляется представление об отмене условного наказания.». 

В настоящее время, органами (Инспекция, ОВД) контролирующими 
поведение осужденных, в случае допущения нарушений с их стороны 
принимаются все необходимые меры. 

Еще одним из важных направлений деятельности Уголовно-
исполнительных инспекций на сегодняшний день является расширение 
сферы применения наказаний, не связанных с лишением свободы. 
Сегодняшняя структура осужденных лиц показывает, что 70% из них 
отбывают наказание в виде лишения свободы, соответственно 30% отбывают 
наказания не связанные с лишением свободы. 

В рамках гуманизации прогнозируется увеличения лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы, поэтому при поддержке 
государства уже планомерно создаются соответствующие условия. Так, 
постановлением Правительства от 31 мая т.г. выделено дополнительно 591 
штатных единиц для уголовно-исполнительных инспекций, исполняющих 
альтернативные виды наказаний. В начале следующего года планируется 
выделение для данной службы еще 592 единиц. Таким образом, ни один 
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подучетник не останется без должного внимания сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций. Параллельно планируется придать уголовно-
исполнительным инспекциям статус юридического лица, для чего уже 
готовится соответствующий проект постановления Правительства. Это 
мероприятие даст им организационную самостоятельность и необходимые 
условия для институционального и материально-технического развития. В 
2011 году согласно плана законопроектных работ Правительства планируется 
внести в Парламент проект закона о казахстанской службе пробации, то есть 
о качественно новой службе, исполняющей наказания не связанные с 
изоляцией осужденных от общества. 

Пробация – от латинского означает испытание, в данном случае 
испытание под надзором службы пробации. Идея в том, что суд, назначив 
наказание, не связанное с изоляцией осужденного от общества либо условное 
наказание, возлагает на него ряд обязательств, то есть испытывает его на 
предмет целесообразности лишения свободы. К таким обязательствам могут 
относиться возмещение ущерба потерпевшему и примирение с ним, 
прохождение курса лечения от алкоголизма, наркомании или токсикомании, 
не посещение определенных мест, в том числе увеселительных, выполнение 
бесплатных работ на социально - значимых объектах и т.п. Отдельные черты 
пробации уже давно существуют в нашем законодательстве. Но главное 
отличие здесь заключается в том, что служба пробации не просто 
контролирует процесс испытания, при этом, помогая лицу в трудных 
ситуациях, а через каждые полгода отчитывается перед судом о выполнении 
осужденным возложенных на него обязательств. На основе доклада, и при 
необходимости заслушивании испытуемого, суд принимает соответствующее 
решение: дальше осуществлять надзор либо, отменив его направить лицо для 
реального отбывания лишения свободы. 

Понятно, что это достаточно трудоемкая и гибкая система работы с 
лицами, совершившими преступления. В наших условиях ее качество будет 
зависеть от слаженности работы не только судов и службы пробации, но и 
других государственных структур и, прежде всего, местных исполнительных 
органов, которые регулярно должны определять объекты для бесплатных 
работ таким осужденным. Также, обязательной функцией службы пробации, 
с учетом международной практики, должна стать социальная работа с 
осужденными, то есть оказание им помощи в решении самых разных 
жизненных вопросов, например трудоустройства. 
 

Список литературы: 
1 Уголовный Кодекс РК от 4.07.2014г; 
2 Уголовно процессуальный Кодекс РК от 4.07.2014г; 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 

июля 2014 г. 
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ЕСІРТКІ ЗАТТАРЫНЫҢ КОНТРАБАНДАСЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
СИПАТТАҒЫ ҚЫЛМЫСТАР РЕТІНДЕ 

 
Айтқазин Е.М., Кудебеев Н.С.  

Қазақстан инновациялық университеті, Семей қ-сы 
 

Бүгінгі күні қазақстандық қоғамның алдында тұрған көптеген мәселелер 
арасында халықтың денсаулығына және жалпы ұлттық қауіпсіздікке төнетін 
жаһандық қауіп ретінде есірткі бизнесі мен нашақорлықтың өсу мәселесі 
барған сайын алғашқы орындардың біріне шығуда. 

Халықаралық сарапшылар көрсеткен мәселені шешуде әркелкі тәсіл 
байқалады, осылайша есірткі бизнесіне қарсы күрес тәсілдері ретінде, 
қылмыстық заңнаманы түбегейлі қатаңдатуға дейінгі әртүрлі шаралар, яғни 
жазалау шараларын қолдау ұсынылады. Оң профилактиканы насихаттайтын 
сарапшылардың пікірінше, қылмысқа қарсы күрес қаншалықты маңызды 
және қажет болуына қарамастан, басқа шаралар әлеуметтік сипаттағы 
шаралар болуы тиіс. 

Нашақорлыққа көбінесе жасөспірімдер шалдығады. Есірткі ессіздердің 
айналысатын ісі болып табылады. 

Қазіргі кезде дүниежүзінде соның ішінде біздің елімізде күннен-күнге 
жайлап, үлкен қауіп төндіріп отырған мәселелердің бірі есірткі бизнесін 
жатқызуға болады. Әлемнің белгілі зерттеушілері қазіргі уақытта есірткінің 
адам баласына келтіріп отырған ауыр зардаптарын жан-жақты зерттеп, оның 
қазіргі кезде ең өзекті де, маңызды мәселеге айналғанын дәлелдеп берген 
болатын.  

Дүниежүзі бойынша есірткі заттарының жоғарғы деңгейде таралуы, оны 
қолдаушылар санының еселеп өсуі, үлкен саясатқа араласып, бүкіл әлемнің 
ғасыр дертіне айналғанын айтуға болады. 1961 жылы дүниежүзі 
мемлекеттері арасында, «есірткі заттарын жою» туралы бірыңғай 
конвенциясының тізімі, ал 1971 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы шеңберінде 
психотроптық заттар және 1988 жылы «есірткі заттарына қарсы күрес» 
туралы көпжақты шарттар және 1998 жылы 10 шілдеде «бақылауға алынатын 
есірткі заттары» жөнінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 
бекітілген болатын. Біріккен Ұлттар Ұйымының 1988 жылы «есірткі 
заттарына қарсы күрес» туралы шартында көрсетілгендей, дүниежүзінде 
есірткінің теріс ықпалы мынадай жағдайлардан байқалады. 

Қазіргі уақытта нашақорлық проблемасы әлемдік қоғамдастықта өзекті 
болып қалуда және оның салдары ретінде жастар арасында есірткіні 
пайдаланумен байланысты ахуал барлық елдер үкіметтерінің 
алаңдаушылығын арттырып отыр. 

Жалпы, нашақорлық бизнесі бүгінде Қазақстанда күрделі мәселелердің 
бірі ретінде қалып отыр. Есірткінің мемлекетаралық тасымал жолдарына әлі 
де тұсау салынбай отыр. 

Қазiргi таңда Қазақстан қоғамының алдында тұрған көптеген 
проблемалардың ішінде ел халқының денсаулығына және тұтастай алғанда 
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ұлттық қауіпсiздiкке төнген жаһандық қатер ретінде нашақорлықтың және 
еcірткі бизнесiнің өсу проблемасы сенiмдi түрде алдыңғы орындардың біріне 
шығып келеді. Соңғы 10 жыл ішіндегi Қазақстандағы есiрткi ахуалына 
жасалған талдау республикадағы есiрткi ахуалы тұрақты терiс серпіні бар 
айтарлықтай шиеленіспен сипатталатындығын куәландырады. Есiрткi 
ахуалының күрделенуi бірқатар ішкі қайшылықтарға ғана емес, сонымен 
қатар сыртқы геосаяси пpoцeстepгe де байланысты.  

Қазiргi кезде Орталық Азия өңiрi әр алуан шығу түрлері мен 
нысандардағы есiрткiлердiң экспансиясына ұдайы ұшырап отыр. Оның 
негiзгi себептерi:  

1) есiрткi қауіпінің көзi болып табылатын мемлекеттерге тiкелей 
жақындығы, Еуропаға есiрткі құралдарын контрабандалық жеткізу үшін 
географиялық жағынан қолайлы орналасуы және кеңейіп келе қатқан 
транзиттік мүмкiндiктер;  

2) шекараларының ұзындығы және соған байланысты cырттан есiрткінiң 
енуінен жеткілiктi түрде қорғалмауы;  

3) Ауғанстанда eсiрткі заттарын өндiрудің одан әрі өсуi, есiрткi 
зертханаларының елдiң Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығымен (ТМД) тiкелей 
шектесетін солтүстік провинцияларына көшірілуі және құрылуы;  

4) Еуропадан келетін синтетикалық есірткілер контрабандасы көлемінің 
ұлғаюы болып отыр.  

Республика өзінің географиялық орны жағынан іс жүзінде есiрткiнi 
заңсыз өндiрудiң және өткiзудiң әлемдік рыноктары мүдделерінің 
"қыспағына" түcіп отыр, бұл есiрткi бизнесiмен байланысты халықаралық 
қылмыстық ұйымдар мен топтардың мүдделерi аясына бiздiң елiмiздiң енуіне 
объективтi түрде ықпал етеді. 2017 жылы көп сатылы шұғыл іс-шараларды 
өткiзу және есiрткiнің бір жолғы ірі партияларын алып қою нәтижеcінде 2016 
жылдың осыған ұқсас кезеңiмен салыстырғанда 432,3 % артық есiрткi 
құралдары заңсыз айналымға жiберiлмедi, 192,518 кг-ға қарағанда 2003 
жылы 1769,020 кг.  

Қазақстан аумағымен есiрткі жолдарының өтуi республикада есiрткiге 
тәуелдi азаматтар санының көбеюіне әкеп соғуда. Ұйымдасқан қылмыстық 
топтардың есірткі бизнесiн бақылауға алуға тырысатынына байланысты 
Қазақстанға есiрткінi әкелу және оның аумағы арқылы транзиті көлемінiң 
одан әрi ұлғаятынын, сондай-ақ iрi "тиеу-түсiру пункттерiнің" құрылатынын 
болжауға болады. Тиiсiнше елде қылмыстық қызметке тартылатын азаматтар 
санының ұлғаю мүмкіндігі артады.  

Қалыптасқан жағдайға жүргiзілген талдау негiзiнде тiркелген есiрткi 
қылмыстары санының ұлғаюы туралы қорытынды жасау қажет. Мәселен, 
2016 жылы олардың 9 мыңнан астамы, 2017 жылы 11 мыңнан астамы 
тiркелген, ал 2018 жылдың бiрінші жарты жылдығында Қазақстанда 5 мыңға 
жуық аталған санаттағы қылмыстар анықталды, заңсыз айналымнан 7,6 
тонна шамасындағы әртүрлi есiрткі құралдары алынды.  

Елдегi криминогендiк ахуалды қалыптастыратын басты факторлардың 
қатарына ұйымдасқан қылмыстық топтардың қызметi мен сыбайлас 
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жемқорлықты жатқызған жөн. Көлеңкелi экономиканың жұмыс iстеуi, 
контрабанданың, стратегиялық шикізат ресурстарының бақылаусыз 
әкетiлуiнің кеңейіп отырған ауқымы және т.б. олардың қылмыстық 
ықпалының нәтижесi болып табылады.  

Eciрткі бизнесінің ауқымын кеңейту үшін ұйымдасқан қылмыстық 
топтар билiк өкiлдерi арасында байланыс орнатуға ұмтылады, шекара 
маңындағы аудандардағы жалпы ахуалға ықпал етуге, оларды есiрткi 
контрабандасының тиеу-түсiру базаларына айналдыруға тырысады. Орталық 
Азияның шекаралас мемлекеттеріндегі қоғамдық-саяси ахуалдың 
тұрақсыздығы осыған тағы бір дәлел. Әр түрлi топтарға жеткiлiктi түрде 
қатты қысым жасауды қамтамасыз ететiн есiрткi лоббилерінің құрылу 
мүмкiндігі де елеулi қауіп төндiреді.  

Халықаралық есiрткi синдикаттары мен ұйымдасқан қылмыстық 
топтардың Қазақстанның аумағын есiрткiлердi тасымалдау үшін транзиттік 
дәлiз ретiнде пайдаланудан өте жоғары пайда табуы бiздің азаматтардың 
көпшілігін есiрткiнi пайдалануға тартуға жағдай жасайды. Осыдан аса мол 
пайда түсiру - нашақорлықтың өсуiнiң негізгi себептерiнің бiрi. Бiрақ есiрткi 
саудасынан түскен кiрiстердi "жылыстату" фактiлерi iс жүзінде 
анықталмайды.  

Қазақстан үшiн қысқа мерзiмдi және орта мерзiмдi перспективада есiрткi 
бизнесi мен нашақорлықтың өсу проблемасы қоғамның мынадай маңызды 
салаларына елеулi нұқсан келтiруi мүмкiн:  

Әлеуметтiк салада - бұл ұлттың салауатты тектік қорының сақталуына 
төнген қауіп.  

Әйелдер мен кәмелетке толмағандар арасында есiрткiге тәуелдiлер 
санының өсiп отырғаны айрықша алаңдаушылық тудырып отыр.  

Егер тәуелсiз зерттеулердің деректерiне жүгінсек, онда ахуал бұдан да 
нашар және елімiздiң әрбiр 11-шi тұрғыны есiрткi қаупі аймағына түседі.  

Саяси салада - бұл еcірткі мафиясы өңiрлiк және ұлттық тұрақтылыққа 
мүдделi болмайтынынан туындайтын қауіп. Есiрткіден түсетін мол пайда 
Орталық Азия өңiрi мемлекеттеріне күйретуші әсер ететiн күштердi қолдауға 
жұмсалады. Есiрткi проблемасы халықаралық терроризм және діни 
экстремизм проблемасымен тығыз ұштасқан. Есiрткіні сатудан түсетін 
қаражат Орталық Азия өңiрiндегi экстремистiк ұйымдарды 
қаржыландырудың негiзгi көздерінiң бiрi болып табылады.  

Экономикалық салада - бұл өтпелі кезеңде еcірткі бизнесінің дамуы мен 
нашақорлықтың өсуi үшін қолайлы жағдайлар туғызатын экономикалық 
проблемалардың шиеленiсуi. Орталық Азия елдерiндегi еcірткі ахуалының 
нашарлауына ықпал ететін факторлардың қатарында халық кедейшiлiгiнiң 
жоғары деңгейiнiң сақталуын, жұмыссыздықты және шаруашылық 
қызметiнiң көлеңкеленуін атап айтуға болады.  

Бүгінгі таңда Қазақстанда есiрткі рыногын қарқынды құрылымдық қайта 
құру жүруде: өсiмдiк тектес дәстүрлі есiрткілердi (марихуана, гашиш және 
т.б.) "ауыр" ecipткілepгe (ең алдымен героин) ауыстырудың белсендi процеcі 
жүріп жатыр. Белсендiлiгi жоғары, қымбат тұратын және денсаулыққа 
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анағұрлым қауiптi синтетикалық есiрткi құралдары мен психотроптық 
заттарды (ЛСД, Экстаздар, амфетаминдер) пайдалану артып отыр.  

Қазақстанның барлық облыстарында, Астана және Алматы қалаларында 
Қазақстан Республикасы Президентінiң жанындағы Қазақстан стратегиялық 
зерттеулер институты жүргізген 18 жастан асқан 12000 адам қатысқан 
әлеуметтiк сауалнаманың нәтижелеpi де қалыптасқан ахуалдың күрделілігі 
мен оның маңыздылығын дәлелдейдi. Қазақстандықтардың басым көпшілігі 
нашақорлық пен еcірткі бизнесінің таралуын барынша күрделілердiң бiрi деп 
есептейдi. Атап айтқанда сауал салынғандардың 30,3 %-ы есiрткінің таралуы 
- Қазақстан үшін ең өткір проблема деп мәлiмдеген.  

Наркологиялық ауытқулармен ауыратын адамдарды емдеудi және 
оңалтуды, еcірткіге деген сұранысты қысқартуға бағытталған мақсатты 
республикалық және өңірлiк бағдарламаларды iске асыруды, нашақорлықты 
емдеудiң қазiргi заманғы әдістерін әзiрлеудi және енгiзудi, сондай-ақ 
нашақорлыққа анағұрлым көп ұшыраған өңiрлердi анықтауды құрамында 
Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтік проблемалары Республикалық 
ғылыми-практикалық орталығы (бұдан әрі - НМӘП РҒПО), "Психиатрия, 
психотерапия және наркология республикалық ғылыми-практикалық 
орталығы" мемлекеттiк мекемеcі бар денсаулық сақтау ұйымдары, сондай-ақ 
жергiлiктi денсаулық сақтау органдарының наркологиялық қызметі жүзеге 
асырады.  

Нашақорлыққа және еcірткі бизнесіне қарсы күрес проблемалары айқын 
халықаралық сипатқа ие, осыған байланысты тек мемлекеттiк деңгейде ғана 
шешiлуi мүмкін емес.  

Қазақстан есiрткiге қарсы қызметтегі халықаралық ынтымақтастықты 
одан әрі дамытуда айтарлықтай iлгерілеушілiктерге қол жеткізді. Бiрқатар 
үкіметаралық және ведомствоаралық келiсiмдер мен шарттар жасалды. ТМД 
мемлекеттерiмен қатаp АҚШ, Канада және Еуропалық Одақ елдерi осы 
саладағы бiздiң дәстүрлі әрiптестерімізге айналды.  

Есiрткi жер бетiн әбден жайлап алды. Кез келген мемлекеттiң алдында 
нашақорлыққа күрес ашық жарияланып отыр. Қазақтың тегiнде болмаған 
есiрткi қазiргi таңда есiрiп кеткен. Сарапшылардың пiкiрiнше, бiздiң елiмiз 
тiптi есiрткi саудасының жол торабына айналған. Жыл сайын есiрткiмен 
күрес шараларына бөлiнетiн қаржының көбеюiне қарамастан нашақорлар 
саны күннен күнге өсiп келедi. 

Солай бола тұрса да, проблема өткірлігін жоғалтқан жоқ, оған бір-
бірімен өзара байланысты бірқатар факторлар әсер етедi, олардың бiрi бiздiң 
елiмiз арқылы есiрткі, ең алдымен Ауғанстанда жасалған есiрткi трафигінің 
күшеюі болып табылады. Ауғанстанның iшiнде және одан тысқары жерлерде 
әлеуметтiк-экономикалық және құқық қорғау шаралары кешенiн iске 
асыруды шұғыл қолға алу қажеттілігі барған сайын артып отыр.  

Сонымен бiрге уәкілеттi мемлекеттiк органдар қабылдап жатқан есiрткі 
бизнесіне қарсы кешендi iс-қимыл жөнiндегi шаралар қалыптасқан жағдайға 
толық барабар емес, ecipткігe тәуелділiктiң алдын алу, онымен ауыратын 
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адамдарды емдеу және кейіннен оңалту проблемасы тиiстi деңгейде 
шешілмейдi.  

Халыққа есiрткiлердiң зияны туралы кең көлемде ақпарат беруге көңiл 
бөлiнуi тиiс. Бұқаралық ақпарат құралдары қажеттi білiмнің негiзгi көзi 
болып табылады және осы тұрғыда оларға үлкен жауапкершілік жүктеледi. 
Екінші жағынан бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ) есiрткi заттарының 
лайықсыз жарнамасына, есiрткілер туралы босаңсу, рахаттану, бедел, өмiрдiң 
"жеңiл" стилінің атрибуты сияқты жалған түсінiктердi орнатуға жол бермеу 
жөнiнде жұмыс жүргiзiлуi тиiс. 

Республикамыздың құқық қорғау және арнайы органдарының есiрткiнiң 
заңсыз айналымы саласындағы келiсілген, теңгерiмдi қызметiн жүзеге 
асыруға қол жеткiзу қажет. 

Есірткіге байланысты қылмыстарға қарсы күрес жүргізу ең алдымен, 
есірткіні өзі тұтынушы ретінде сатып алатын адамдар емес, есірткі бизнесін 
ұйымдастырушыларды, таратушылар мен сатушыларды анықтап, жолын 
кесуге бағытталуы тиіс.  

Нашақорлық — адамзатқа берілген ең ауыр жаза. Нашақорлық-өзін-өзі 
өлтірудің ең баяу тәсілі, өз бойында өмірді, ерікті, ақылды, қабілетті саналы, 
ерікті түрде бұзу. 

Нашақорлық – адамзатқа берілген ең ауыр жаза. Нашақорлық – өзін-өзі 
өлтірудің ең баяу да ауыр тәсілі. Бүкіләлемдік дертке арнайы мамандар ғана 
емес, жұмыр жердің әрбір тұрғыны қарсы күрес жүргізе білгенде ғана 
мәселенің шешімі табылмақшы. Сондықтан да, сіз болып, біз болып 
салауатты өмір салтын қалыптастырайық! 

Есірткіге байланысты қылмыстарға қарсы күрес жүргізу ең алдымен, 
есірткінің өзі тұтынушы ретінде сатып алатын адамдар емес, есірткі бизнесін 
ұйымдастырушыларды, есірткіні таратушылар мен сатушыларды анықтап, 
жолын кесуге бағытталуы тиіс. Есірткіге байланысты қылмыстар үшін 
қылмыстық жауапкершілікке тартылуы тиіс азаматтарға қатысты әзірленіп 
жатқан халықаралық және отандық құқықтық келісімдер және есірткіні теріс 
пайдалануға қарсы күрес саласындағы норма шығару процесінің одан әрі 
жан-жақты жүргізілуіне негіз болуға тиіс.  
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Қазақстан инновациялық университеті, Семей қ-сы 
 

Қазіргі таңда әлемдегі ең өзекті мәселенің бірі – діни экстремизм мен 
терроризм қаупі екендігі көпшілікке аян. Ғаламдық бұл қауіп-қатер қоғамға 
саяси, экономикалық, моралдық шығындар әкеліп, үрей тудыруда. Әсілі, 
терроризм қаупі XX ғасырдың 60-жылдарынан бастапкүшейе түсті. Әлемнің 
көптеген аймақтарында экстремистік топтар мен ұйымдар қанқұйлы 
терактілер жасау арқылы өз мақсаттарына қол жеткізгісі келді. Бүгінгі күні 
жаһанда 500-дей экстремистік ұйымдардың бар екені белгілі болып отыр. 

Мақалада экстремизмнің әлуметтік мәселелері: Билік пен бұқара 
арасындағы алауыздық, жоғарыдағы басшылық арасында коррупцияның 
асқындауы, жер дауының әділ шешілмеуі және басқа қайшылықты мәселелер 
кекшілдер легін тудырады. Әділдік болмаған жерде араздық бар. Мысалы 
наразылықтың бірі жерді сату мәселесімен байланысты болып отыр. Сол 
сияқты жұмыссыздыққа, кедейшілікке, қайыршылыққа, сауатсыздыққа 
ұшыраған адамдар терроризмге қолайлы. Тығырыққа тіреліп басқа жол 
таппай торыққандар өте қауіпті. Ондайлар экстремистік, террорлық жолға өз 
еркімен оп-оңай бара алады. 

Мемлекет діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу үшін ең 
алдымен оның құқықтық негіздерін жетілдіруі қажет. Осы тұрғыда төмендегі 
мәселелер өз шешімін табуы тиіс деп санаймын: 

Біріншіден, діни экстремизм мен терроризм идеяларының таралу 
жолдарына бөгет қоюды құқықтық тұрғыда нығайту қажет. Ол үшін діни 
экстремистік ақпарат тарататын ғаламтор сайттары мен әлеуметтік 
желілердегі аккаунттарды бұғаттап, әдебиеттердің таратылмауының ұтымды 
жолын қарастыру керек. Қазір, арнайы құзырлы мекемелер діни нысанға 30 
күн ішінде сараптама жасап, оң немесе теріс қорытынды берумен аталмыш 
діни ақпарат немесе әдебиеттің ел аумағында таралу мүмкіндігін анықтайды. 
Алайда, осы уақыт ішінде ғаламтор немесе әлеуметтік желіде тарап кеткен 
діни ақпарат азаматтарды теріс жолға жетелеуі әбден мүмкін. Осы себептен, 
күмәнді діни ақпараттардың таралуының алдын алу үшін сараптама жүргізу 
уақытын мейлінше қысқарту қажет. Немесе күмәнді діни ақпараттың 
сараптама қорытындысы шыққанға дейін аталмыш діни ақпаратқа уақытша 
таратылуын шектеген жөн. Сонда, елімізде діни экстремистік ақпараттың 
таралуының алдыналуға мүмкіндік туады. 

Екіншіден, республикадағы соңғы тіркелген лаңкестік оқиғалардың 
орын алуының себептеріне үңілгенде терактіні ұйымдастырушы 
содырлардың діни ақпаратты бейресми орындардан (құжыра, пәтер) алып, 
теріс діни түсініктермен қаруланғандығы мәлім болды. Олай болса, 
лаңкестіктің алдын алу үшін экстремизмге шақыратын теріс діни (бейресми) 
уағыз-насихаттардың жолын кесу қажет. Осы тұрғыда ҚР Әділет 
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министрлігінде тіркелген діни бірлестіктер мен арнайы лизенциясы бар діни 
қызметкерлерге ғана діни уағыз-насихат жүргізуге рұқсат берген жөн. 
Мысалы, ислами діни уағыз-насихат мешіт мінберінде айтылып, басқа 
атаулы діни іс-шаралар (мәуліт, ораза, құрбан айт, жаназа және т.б. діни 
рәсімдер) барысындағы уағыз-насихаттарарнайы рұқсаты бар имамдар 
тарапынан айтылғаны абзал. 

Үшіншіден, алғашқы дін еркіндігін жариялаған тоқсаныншы жылдары 
қазақстандықтардың шетелде діни білім алуына жол берілді. Алайда,шетелде 
діни білім алған базбір азаматтар елге оралған соң қазақтың дәстүрлі діни 
танымына қайшы ұстанымдарды насихаттап, халықтың рухани тұтастығына 
жарықшақ түсіре бастады. Қазір ел ішінде әртүрлі діни көзқарасты ұстанушы 
топтардың ашық және астыртын жұмыс жасап жатқандығын тағыда айтпай 
кетуге болмайды. Бұл теріс діни құбылыстың Қазақстан халқының бірлігін 
сақтауға кедергі келтіретіні айтпаса да түсінікті. Ал, оның алдын алу үшін 
діни білім алудың кешенді бағдарламасын түзу қажет. Әсіресе, шетелдерде 
діни білім алуды қадағалауды күшейткен жөн. 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздіктің 26 жылы ішінде әлемдік 
қауымдастық мойындаған, дінаралық және конфессияаралық диалог пен 
келісімді табысты ілгерілетуде бірегей тәжірибесі бар егемен мемлекет 
ретінде қалыптасты. 

Сан ғасырлар бойы түрлі этностар мен конфессиялар өкілдері тату-тәтті 
өмір сүріп, бір-бірін мәдени тұрғыдан өзара байытқан, республика аумағында 
алғаш рет Қазақстан халқының мәдениетін және дәстүрлі рухани 
құндылықтарын дамыту үшін қажетті саяси-құқықтық және әлеуметтік-
экономикалық жағдайлар қалыптасты. 

Ел Конституциясына сәйкес тілі мен дінге көзқарасына қарамастан 
барлық азаматтардың заң алдында теңдік қағидаттарына және әрбір 
азаматтың жеке наным-сеніміне құрметпен қарауға негізделген мемлекеттік-
конфессиялық қатынастардың зайырлы моделі қалыптасты. 

Жалпыға ортақ әлемдік нормаларға сәйкес мемлекет азаматтардың 
құқықтары мен қоғамдық қауіпсіздікті қорғауды қамтамасыз ету мақсатында 
діни ұйымдардың қызметін реттеуге құқылы. 

Мәселен, "Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңы халықаралық құқық пен ел Конституциясында 
көзделген әркімнің ар-ождан бостандығы құқығын іске асыруға бағытталған, 
ол дін саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырудың және ұлттық 
мүддені қорғаудың құқықтық негізі болып табылады. 

Қолданыстағы заңнама аясында діни бірлестіктердің қызметі реттелген, 
миссионерлік қызметті жүзеге асыру, діни іс-шараларды, дінтану 
сараптамаларын жүргізу, ғибадат үйлерін салу, діни әдебиетті тарату тәртібі 
айқындалған. 

Мемлекет дін саласында тұрақтылықты сақтау, қоғамда 
конфессияаралық келісім мен толеранттылықты нығайту, кез келген түрдегі 
және көріністердегі діни экстремизм мен радикализм идеологиясына 
халықтың иммунитетін қалыптастыру бойынша нақты шаралар қабылдауда. 
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2017 жылғы 1 қаңтарда ресми тіркелген 18 конфессия атынан өкілдік 
ететін 3658 діни бірлестік пен олардың филиалдарының қызметін 
қамтамасыз ету үшін қажетті жағдай жасалған. 

Олардың ішінде саны жағынан ең көбі - ханафи мазхабындағы ислам 
мен православиелік христианшылық. Сонымен қатар католиктер және 
протестанттар конфессиялары, иудейлер, буддашылар және басқа да 
қауымдар бар. 

Республикада 3464 ғибадат үйі тіркелген, оның ішінде 2550 мешіт, 294 
православие және 109 католик шіркеуі, 495 протестант храмы мен 
ғибадатханасы, 7 иудей синагогасы, 2 буддашылар храмы, 7 "Кришна санасы 
қоғамы" және бахаи қауымының ғибадатханасы бар. 

Жұмыс істеп тұрған 2550 мешіт "Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасы" республикалық діни бірлестігінің (бұдан әрі - ҚМДБ) меншігіне 
кіреді. 

Соңғы жылдары ҚМДБ филиалдарының саны, әсіресе, Алматы, 
Қарағанды, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарында көбейгені 
байқалады. 

"Қазақстан православие шіркеуі" республикалық діни бірлестігі (бұдан 
әрі - ҚПШ) өкілдерінің саны жағынан екінші орында. Оның құрамына 325 
діни субъект, оның ішінде 301 приход, 9 епархия және 294 діни құрылыс, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы Митрополит округі кіреді. 

Республика аумағында Армян апостол шіркеуі, шетелдегі Православие 
шіркеуі, Помор православие шіркеуі және 3 ескі ғұрыптық шіркеу жұмыс 
істейді. 

Қазақстандағы Рим католик шіркеуі (бұдан әрі - РКШ) 85 діни қауымнан 
тұрады, оның 5 қауымы Грек католик шіркеуіне қарайды. 

РКШ орталығы Католик шіркеуі провинциясына (митрополия) жататын 
Астана қаласындағы Әулие Мариям Архиепархиясы болып табылады. 

РКШ Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 19 мамырдағы 
№ 141 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мен Қасиетті Тақ 
арасындағы өзара қатынастар туралы келісім негізінде 1998 жылдан бері 
жұмыс істейді. 

667 протестанттық діни субъект қызмет атқарады. Ең ірі протестанттық 
қауымға елуіншілер шіркеуі, інжіл христиан-баптистер, пресвитериандықтар 
шіркеуі, жетінші күн адвентистері және інжіл-лютеран шіркеулері жатады. 

Республикада 13 конфессияның 531 миссионері тіркелген. Тіркелген 
миссионерлердің арасында саны жағынан РКШ өкілдері басым (257). 
Православиені 84 миссионер насихаттайды, оның басым көпшілігі Ресей 
Федерациясының азаматтары болып табылады. 

Қазақстанда 15 діни білім беру ұйымы, мешіттер мен жексенбілік 
мектептер жанындағы 400 бастауыш курс, ғибадат үйінен тыс діни іс-
шараларды өткізуге арналған 383 үй-жай, оның ішінде намазхана, ғибадат 
бөлмесі және шіркеулер бар. 

Барша қазақстандықтардың діни және этномәдени тиесілігіне 
қарамастан, қалыптасқан жалпыұлттық бірлік пен келісімнің бірегей үлгісі - 
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бұл Қазақстанның түрлі конфессиялардың өзара қарым-қатынасының жалпы 
әлемдік процесіне қосқан қомақты үлесі. 

Талдау көрсеткендей, діни наным - бұл жалпыадамзаттық 
құндылықтармен қатар рухани үйлесім, әлеуметтік қарым-қатынастар және 
азаматтардың санасы үшін әлеуетті қауіп-катерді де қамтитын айрықша сала. 
Сондықтан елдің ерекшелігі мен халықтың мәдени-менталды өзгешеліктері 
ескерілетін дін саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеудің ұсынылып 
отырған тәсілдері мен мемлекеттік саясат қағидаттары айрықша болып 
табылады. 

Теріс ағымдағылардың жетегіне еріп кетпеудің басты шарттары ретінде 
мына мәселелерге мұқият болған абзал: 

- көшеде таратылған діни кітаптарды оқымау (Ресми түрде тіркелген 
діндер ешқашан көшеде өздерін насихаттамайды); 

- көшеде және пәтер аралап діни мәселелерді айтып жүрген діни 
ағымдардың белсенділерімен сөйлеспеу; 

- тегін тіл курстары, қайырымдылық ұйымдарына және бизнес клубтарға 
сақтықпен қарау; 

- күмәнді әртүрлі тақырыптардағы діни кітаптар мен кітапшаларды 
оқымау; 

- діни жоралғыларды тек қана мешіт имамдарынан ғана тыңдау; 
- әртүрлі бейресми ортадан, ғаламтордан алынған діни уағыздарды 

тыңдаудан сақтану (тек Қазақстан мұсылмандар басқармасы бекіткен 
имамдардың кеңестерін тыңдау); 

- діни кітаптар мен ұйымдардың заңдылығы жөнінде ресми тіркелген 
діни ұйымдар мен ресми мекемелердің арнайы сайттарынан ғана қарау. 

Деструктивті діни ұйымдарға жиі қатынайтындардың жан дүниесінде 
мынадай өзгерістер аңғарылады - діни соқыр сенімнің шынайылығына сену, 
ата-аналарға деген қарым-қатынастарында өшпенділіктің пайда болуы, 
оқудан, жұмысынан,дәрігерге қаралудан бас тарту, журнал, телеарна, 
газеттерді оқып, көруден жиіркену, кемінде 3-5 сағатқа ғана көз ілу, ақуызы 
бар тағамды тұтынбау, тұйықтану, достармен араласпау, әлемде орын алған 
сыртқы өзгерістерге міз бақпау. 

Ұйым жетекшілері тобындағы адамдардың санын арттыру үшін әртүрлі 
айла-тәсілдер қолданады. Мысалы, сананы бақылау техникасы былай өрбиді: 

1. Топтық зорлық және «махаббатпен бомбалау» техникасы. Күмән 
тудырмас үшін балалар ойынына ұқсас ойынның түрін қолданады. Адамды 
өзіне жақын тарту үшін ән айтып, құшақтап, асыра мақтайды. Мәселен, 
муниттер. Әдіс-тәсілдің мақсаты – болашақ ілімге сеніп жақтаушының өзін 
сол ұйымға қажетті екенін барынша сендіру. Ұйым мүшелері тек соны ғана 
күтіп және соның қастарында әрдайым жүргенін қалайтынын, оның қажетті 
екенін сездіреді. Теріс ағымға жаңадан келген адам бір минутқа да көзден 
таса қалмайды. Ол шараны өз ішінтерінде «сандвич» деп атайды. Жаңа 
келген адамның жанына білікті екеу қойылады, олар оны түрлі уағызымен 
әбден көндіреді. 
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2. Оқшаулау. Бұл кезде адам шынайы ақпаратты тексеру мүмкіндігінен 
айрылады. 

3. Ойлау қабілетін тоқтататын әдіс-тәсілдер ретінде адамды медитацияға 
итермелейді. Бұл әрекетті шамадан тыс жасаған адам толықтай сенімге енеді. 

4. Бойына қорқыныш ұялатып, күнәсіне кінәлі екенін мойындатады. 
Мойындау әдісімен жасалатын бұл психологиялық амал нәтижесінде 
адамның күнәларына сай жазасы мен сыйы беріліп отырады. Дүре соғылады, 
жақсылығына жақсылық жасалады. 

5. Ұйқыдан бас тарту. Рухани кемелденуге жеткізетін әртүрлі 
жаттығулар, жобалар мен жоспарларды сылтау етіп, адамды ұйқысынан 
айырады. 

6. Дұрыс тамақтанбау. Астыртын адамның рухани әрі физикалық 
кемелденуді көздеген ойдан шығарылған диеталармен адамды ашықтырады. 

7. Сенсорлық басыну. Тез арада жаңадан келген адамды өз ырықтарына 
бағындырады. 

Сананы бақылау төрт негізгі бағытта жүзеге асады: жүріс-тұрысты 
бақылау; ақпаратты бақылау; ойлау жүйесін бақылау; көңіл-күйді бақылау. 

Жоғарыда аты аталған санаға жасалған барлық шабуыл мен іс-қимыл 
адам денсаулығын нашарлатпай қоймайды. Сайып келгенде, діни 
секталардың ұстанымдары, салттары мен ғибадаттары адам психикасынан 
бастап, тән денсаулығына дейін орасан зор зиянын тигізеді. 
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ҰРЛЫҚ, ТОНАУ МЕН ҚАРАҚШЫЛЫҚ ҚЫЛМЫСТАРЫ  

БОЙЫНША АНЫҚТАУҒА ТИІС МӘН – ЖАЙЛАР 
 

Мусабекова А.Е., Бауыржанов Е.Б.  
Казахстанский инновационный университет, Семей. 

 
Бүгінде бұл керағар үрдіс есірткі және қару-жарақ сату мен, қорқытып 

алушылық және басқа да қауіпті қылмыстармен тығыз байланыс орнатып 
алды. Өмір мен мүлікке қарсы қылмыс - бұл әлемдік қылмыстың 
бастаушылары. Мұндай әлеуметтік қауіпті әрекеттер әлемнің кез-келген 
елінде іс жүзінде бірдей. Осындай қылмыстар жасағаны үшін әртүрлі 
мемлекеттердің заңдары белгілі бір дәрежеде белгіленген санкциялар. Өмір 
мен денсаулыққа қол сұғушылықпен байланысты мүліктікке қатысты ең 
ауыр қылмыстардың бірі - тонау. Іс жүзінде әрбір мемлекеттік қылмыс елдегі 
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басым адамгершілік принциптеріне байланысты, ауыр немесе аса ауыр 
білікті отыр. Атауы әртүрлі болуы мүмкін, бірақ қылмыстың мәні барлық 
жерде бірдей: басқа біреудің мүлкін мәжбүрлеп сатып алу. Ұйымдасқан 
қылмыстылық ұғымына және белгілеріне түсінік берудегі елеулі еңбек 
криминологиялық ілім өкілдерінің еншісіне тиеді. Мысалы: ұйымдасқан 
қылмыстылыққа тән белгілер жиынтығының барынша толық анықтамаларын 
О.В.Пристанская ұсынды деуге болады. 

Олар: 1) Қылмыстық бірлестіктің «тіршілік етуін» материалдық – 
техникалық және ұйымдастыру жағынан қамтамасыз ету. 

2) Әшкере болудың және әшкере болудан қорғайтын толып жатқан 
шараларды пайдалану, әлеуметтік бақылаудың барлық түрлерінің алдын-алу 
(болдырмай тастау) құқық қорғау органдарына қарсы тұруды ұйымдастыру. 

3) Қаржыландыру: қылмыстық бірлестіктің билік сатылары бойынша 
заңсыз жолмен алынған кірісті қайтадан үлестіру, қылмыстық іс-қимылды 
қолдауға арналған белгілі бір орталықтандырылған материалдық қор құру 
егер әшкере болған жағдайда оның орнын толтыруға арналған шығындарды 
қарастыру, қылмыстық бірлестікке қатысушыларға материалдық жәрдем 
көрсету. 

4) Орталықтандырылған ақпараттық тұрғыдан қамтамасыз ету. 
5) Жазалау және марапаттау шараларын қамтамасыз ететін формальды 

емес «өзіндік мәдени» ережелер. 
Бірқатар ғылыми және осы саладағы қызметкерлердің пайымдауынша, 

ол кезде күшінде болған Кодекстің кемшіліктері мынада болды: қылмыстық 
жауапқа тарту үшін ұйымдасқан топқа қатысушының әрқайсысының нақты 
қылмысты іс-қимылын және оның бірлесіп жасаған қылмысқа өзге 
қатысушылармен байланысын дәлелдеу қажет болды. Ал бұл қиын жағдай 
(мұнымен келіспей және болмайды). Қылмыстық топтың ұйымдастырушысы 
тікелей өзі ешкімді өлтірмеуі, пара бермеуі, ұрлық жасамауы мүмкін. 
Сондықтан қылмыстық заңға қылмыстық топтардың ұйымдастырушыларын 
олардың нақты қылмыстармен тығыз байланысы барлығ дәлелденбеген 
жағдайда да қылмыстық жауапқа тартуға мүмкіндік беретін шамаларды 
енгізу қажеттігі жайлы шешім қабылдады. Осыған байланысты, заң жүзінде 
қоса қатысуды екі және одан көп адамдардың қылмыс жасауға бірлесіп 
қатысуы деп қана емес, сонымен қатар екі немесе одан да көп адамдардың 
жалпы қылмыстық іс-қимылға қасақана бірлесіп қатысуы деп анықтауы 
ұсынылды. «Жалпы қылмыстық іс-қимыл» ұғымын енгізу біржағынан құқық 
қорғау органдарының қызметтерін әрбір қылмысты әрекетті анықтап әрі 
дәлелдеуден, қылмысты әрекеттердің келісімділігін, нақты 
орындаушылардың кінәсін, олардың іс-әрекеттері арасындағы себепті 
байланысты дәлелдеуден босатса, екінші жағынан қылмысты 
ұйымдастырушылар мен жетекшілеріне де оңай тимес еді. 

Іс-қимылға қоса қатысуды талдағанда қылмыстың жалпы байланысы (іс-
қимылдың жекелеген сәттерінде ол байланыстың нақты қалай бой 
көрсеткеніне қарамастан) маңызды. Қылмысқа қоса қатысуды анықтауға 
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жаңа қырынан келудің дұрыстығын дәлелдеу үшін шетелдік айталық 
итальяндық тәжірибеге бірталай сілтемелер жасалып келеді. 

Бірақ өзіміздің отандық тәжірибені де еске алуға болады, оған пәлендей 
көп уақыт өте қойған жоқ. 

Қылмыстық оқиға адамдардың әрекет-қимылдарынан болатындықтан 
қоршаған ортада, әсіресе қылмыс орнында көптеген іздер қалады да, 
қылмыскер туралы мәлімет көзіне айналады. Ал, осы іздердің пайда болу 
үрдісі обьектінің қасиеті, белгілері және бейне түсіру ерекшеліктері негізінде 
қажетті бір заңдылықтарға бағынады. Іздерді, басқа да айғақ заттарды оқиға 
болған жерден тауып, оларды салыстыру, талдау, тексеру нәтижесінде 
қылмыстың тетігін анықтаймыз. 

Затай дәлелдемелерді немесе іздерді табу – ол тергеу органдарының 
қылмысты ашуға, керекті дәлелдерді іздеуге байланысты жүргізілетін жұмыс 
әрекеті. Айғақ заттарды іздеуге арнаулы әдіс-тәсілдер және техника 
криминалистік құралдар қолданылмаса, арнайы дайындықтан өткен маман 
болмаса, қылмысты дәлелдеуге қажетті іздерді , микрообьектілерді жай 
көзбен қарап тез арада тауып алу оңайлықпен келетін жұмыс емес. 

Ұрлық, тонау мен қарақшылық қоғамға өте қауіпті қылмыстар болып 
саналады, өйткені олар жәбірленушілерге материалдық зиян келтіріп қана 
қоймай, олардың өмірі мен денсаулығына қастандық әрекет жасаумен 
байланысты болады. Сондай-ақ, қарақшылық шабуыл мен тонауды, олардың 
негізінде баскесерлік шабуылдар, қорқытып алушылық және тағы басқа 
қылмыс жасайтын қылмыстық құрылымдар қалыптасатын топтар жиі 
жасайды. 

Ұрлық, тонау мен қарақшылық шабуылдың көпшілгі азаматтардың жеке 
мүлкін (бөрікті, аз мөлшердегі ақша, киім, тағам т.б.) тартып алу мақсатында 
және әдетте арнайы дайындықсыз жасалады. Қылмыскерлер шағын топтар 
құрамында немесе жекелеп, негізінен ашық жерлерде (көшелерде, 
саябақтарда, үйлердің аулаларында) кешкі уақытта әрекет жасайды, алайда 
қарақшылық пен тонау күндіз де жиі жасалады. 

Меншікке қарсы қылмыстардың көпшілігі материалдық қылмыс 
құрамын құрайды, олардың объективтік жағы заңда көрсетілген үш 
элементтен: құқыққа қайшы іс-әрекеттерден; қылмыстық құқықтық норма 
диспозициясында көрсетілген мүліктік зиян ретіндегі зардаптан; сондай-ақ 
құқыққа қайшы әрекет пен орын алған зардаптың арасындағы себепті 
байланыстан тұрады.Меншікке қарсы қылмыстардың субъектісі болып 14 
жасқа толған адамдар танылады. 

Қарақшылық - күш қолдану немесе оны қолдану қаупін тудыра отырып, 
әзге мүлікті иелену мақсатында езен немесе теніз кемелеріне шабуыл жасау 
түрінде керінетін қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыс; ашык теңізде сауда, 
азаматтық кемелерді заңсыз басып алу, тонау немесе суға батыру. 

Қарақшылық меншікке қырсы қылмыстық құқық бұзушылықтың ең 
қауіпті түрі болып табылады.Қазақстан Республикасының қылмыстық 
кодексының 192-бабына сәйкес Қарақшылық, яғни бөтеннің мүлкін 
жымқыру мақсатындағы шабуылға ұшыраған адамның өмiрiне немесе 
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денсаулығына қауiптi күш колданумен немесе тiкелей осындай күш қолдану 
қатерін төндірумен ұласқан шабуыл –мүлкi тәркiленiп, үш жылдан жетi 
жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

2. Мынадай: 
1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен; 
2) бiрнеше рет; 
3) тұрғын, қызметтiк, өндiрiстiк үй-жайға не қоймаға заңсыз кiріп; 
4) қаруды немесе қару ретiнде пайдаланылатын заттарды қолданып; 
5) денсаулыққа ауыр зиян келтіріп жасалған қарақшылық –мүлкi 

тәркiленiп, бес жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады. 

3. Мынадай: 
1) денсаулыққа ауыр зиян келтіре отырып, абайсызда жәбірленушінің 

өліміне әкеп соққан; 
2) iрi мөлшердегі мүлiктi жымқыру мақсатында жасалған қарақшылық –

мүлкi тәркiленiп, жетi жылдан он екi жылға дейiнгi мерзiмге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады. 

4. Осы баптың бiрiншi, екiншi немесе үшiншi бөлiктерiнде көзделген іс-
әрекеттер, егер оларды: 

1) қылмыстық топ жасаса; 
2) аса iрi мөлшерде жасалса–мүлкi тәркiленiп, он жылдан он бес жылға 

дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 
Қылмыстық заңда «қарақшылық, яғни бөтен мүлікті талан-таражға салу 

мақсатында шабуыл жасауға ұшыраған адамның өмірі мен денсаулығына 
қауіпті күш көрсетумен немесе тікелей күш қолданамын деп қорқытумен 
ұштасқан шабуыл жасау» деп анықталған.Қарақшылықтың қауіптілігі 
бөтеннің меншігіне қол сұғумен бірге, осы қол сұғудың өте қауіпті тәсілі-
шабуыл жасауға ұшыраған адамның өмірі мен денсаулығына қауіпті күш 
қолданумен немесе тікелей күш қолданамын деп қорқытумен ұштасқанында 
болып табылады. Қылмыстың бұл түрінің қоғамға қауіптілігінің көтеріңкі 
жағдайы оның екі бірдей объектісі-меншікке және адамның өмірі мен 
денсаулығына бір мезетте қылмысты қол сұғуы арқылы сипатталады. 
Қарақшылықтың объективтік жағы адамның өмірі мен денсаулығына қауіпті 
күш көрсетумен немесе тікелей осындай күш қолданамын деп қорқытумен 
ұштасқан шабуыл жасау арқылы белгіленеді. Осыған орай қарақшылықтың 
объективтік жағы негізінен екі әрекет арқылы: шабуыл жасау және күш 
көрсету арқылы жүзеге асырылады. Шабуыл жасау деп кінәлі адамның 
жәбірленушіге кенеттен, оның қарсылығын тойтару мақсатында өте үрдіс 
түрде күш қолдануы болып табылады. Шабуылға ашық түрде жасалған 
зорлық әрекеттерінен бөтен жәбірленушіні ту сыртынан ұру, тасада тұрып 
оған оқ ату, жәбірленушінің өміріне, денсаулығына қауіп келтіретін жағдайда 
оған қатты әсер ететін, уландыратын немесе жындандыратын нәрселер беру 
арқылы оны есеңгірететін жағдайға келтіру сияқты әрекеттер жатады. 
Өмірге, денсаулыққа қауіпті күш қолдануға адамның тыныс жолдарын бекіту 
күш қолдануға адамның тыныс жолдарын бекіту, биіктен жерге тастау, жүріп 
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бара жатқан немесе тұрған көліктен итеріп жіберу немесе жәбірленушіні 
уландыратын немесе оның нерв жүйесіне қатты әсер ететін нәрселер қолдану 
жатады. Күш қолданудың осы түрлерін қолданудың өзі жәбірленушінің 
денсаулығына ешқандай зиян келтірілмегеніне қарамастан қарақшылық 
әрекеті ретінде сараланады. Қарақшылықтың құрамын күш қолданумен бірге 
адамның өмірі мен денсаулығына қауіпті күш қолданамын деп қорқытумен 
де ұштасқан әрекеттер құрайды. Мұндай ретте қорқыту шын мәнінде 
адамның өмірі мен денсаулығына қауіпті болуы және қарсыласқан жағдайда 
ол қорқытудың нақты іс жүзіне асатынына жәбірленушінің ешбір күмәні 
болмауы керек. Қарақшылықтағы күш қолдану бөтеннің мүлкіне иелік етудің 
құралы болып табылады. Сондықтан да күш қолдану иелік етуден бұрын 
жүзеге асырылады. Егер кінәлы адам бөтеннің мүлкін жасырын ұрлап, бірақ 
қылмыс істеген жерде көзге түсіп қалып, қашып құтылу мақсатымен 
жәбірленушіге күш қолданса, онда оның әрекеті қарақшылық емес, ұрлық 
және жеке адамға қарсы қылмыс ретінде сараланады. Қарақшылық шабуыл 
жасаған уақыттан бастап, оның бөтеннің мүлкіне иелік жасағанына немесе 
жасамағанына қарамастан аяқталды деп саналады. Сондықтан да 
қарақшылық құрамы заңда келте құрам ретінде қарастырылған. Қарақшылық 
субъективтік жағынан тікелей қасақаналықпен және пайдакүнемдік 
мақсатпен сипатталады. Қарақшылықтың субъектісі болып 14-ке толған есі 
дұрыс кез келген адам танылады. Осы 192-баптың 2-тармағында көрсетілген 
алдыңғы 3 ауырлататын белгілер ұрлықта немесе тонауда айтылған 
ауырлататын белгілермен мәні бірдей. Бұл жерде қару немесе қару ретінде 
пайдаланылатын заттарды қолданумен жасалған қарақшылыққа ғана тән 
әрекеттердің мәнін ашу керек.Бұл жерде қылмыстың құралы: 1) қару; 2) қару 
емес, бірақ қару ретінде пайдаланылатын заттар болып табылады. Қаруға 
атылатын және суық қарулар жатады. Атылатын қаруға тапанша, автомат, 
пулемет, гранотомет, мылтық, гранат, мина және басқа жарылатын заттар 
жатады. Аңшылық мылтығы, газ пистолеті және баллондар қаруға жатпайды, 
бірақ қарақшылық істеуде қару ретінде пайдаланылғанда осы құрамның 
ауырлататын түрін құрайды. Қару ретінде пайдаланылатын заттарға 
жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына қауіп туғызатын, соның көмегімен 
олардың өмірін жоятын, оларға дене жарақатын келтіреиін кез келген заттар 
жатады. Мысалы, балта, тас, балға, отвертка, лом, темір, шоқпар, пышақ, 
сақал, мұрт алғыш ж.т.б. Осы заттардың алдын ала қарақшылық қылмысын 
істеуге бейімделуі немесе қылмыс болған жерден кездейсоқ табылып, 
кінәлының пайдалануы қылмысты саралауға ешбір әсер етпейді. Ең бастысы 
осы көрсетілген заттар қарақшылықта жәбірленушінің өмірі мен 
денсаулығына қауіп келтіретін қару ретінде қолданылуы қажет. Қаруды 
немесе басқа заттарды қолдану деп кінәліның оны адамның денсаулығына 
зиян келтіру үшін шын мәнінде пайдалануы немесе шабуыл барысында оны 
дереу қолданбақшы болып қорқытатын әрекеттерді істеуі болып табылады. 
Іске жарамсыз қарумен немесе қарудың макеті арқылы жәбірленушіге оның 
өмірі мен денсаулығына қауіпті дене жарақатын салу ниетінсіз қорқыту қару 
қолданған қарақшылық деп саналмайды. Қарақшылық шабуыл жасаған 
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уақыттан бастап аяқталған деп саналады, ал қорқытып алушылық бөтен 
мүлікті немесе мүлікке құқықты беруді немесе мүліктік сипаттағы басқа да 
іс-әрекеттерді жасауды талап еткен кезде аяқталған деп саналады. 

Кінәлінің әрекеттерін ҚК 192-бабы екінші бөлігінің 4) тармағымен 
саралау кезінде соттар шабуыл жасауда қолданылған зат, қару немесе 
денсаулыққа зиян келтіретін қару ретінде пайдаланылған зат екендігін 
ескеруі керек."Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау 
жасау туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 30 желтоқсандағы 
заңынасәйкес және сараптама қорытындысымен қару деп танылған тірі 
немесе басқа нысананы жоюға арналған құрылғылар мен заттарды қару деп 
түсіну керек. Қару ретінде пайдаланылатын заттар деп жәбірленушінің 
денсаулығына немесе өміріне қауіпті зиян келтіруі мүмкін (тұрмыста 
қолдануға арналған пышақтар, ұстара, балта, бұрағыш, арнайы бейімделген 
құралдар: шоқпар және т.с.с.) құралдар танылады. 

Қаруды немесе қару ретінде пайдаланылатын заттарды қолдану деп 
олардың көмегімен іс жүзінде жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына зиян 
келтіруді (оқ ату, тесу-кесу соққыларын келтіру және т.с.с), яғни қарудың 
немесе заттың тірі нысанаға зақым келтіру мүмкіндігін пайдалануды түсіну 
керек. 

Егер кінәлі жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына қауіпті дене 
жарақатын келтіру үшін пайдалану мүмкін емес көрінеу жарамсыз немесе 
оқталмаған қарумен не қаруға ұқсас (тапаншаның нобайы, ойыншық қанжар 
және т.б.) затпен қорқытса, онда кінәлінің әрекеттерін, егер басқа саралау 
белгілері болмаса, ҚК 191-бабының бірінші бөлігі бойынша саралау керек. 

Егер кінәлі қаруды немесе қару ретінде пайдаланатын заттарды тікелей 
қолданбай, тек қолданамын деп қорқытса, онда оның әрекеттерін ҚК 192-
бабының бірінші бөлігі бойынша саралау керек. 

Бөтеннің мүлкін заңсыз иемдену мақсатында жәбірленушінің 
организміне оның еркінен тыс өміріне немесе денсаулығына қауіпті, күшті 
әсер ететін, улы немесе есеңгірететін зат енгізілген жағдайларда, жасалған 
әрекет қарақшылық ретінде саралануға тиіс. 

Егер жоғарыда көрсетілген мақсатпен жәбірленушінің организміне 
өмірге немесе денсаулыққа қауіп төндірмейтіндей зат оның еркінен тыс 
енгізілсе, жасалған әрекет тонау ретінде саралануға тиіс. 

Егер жәбірленуші алкогольдік ішімдіктерді, есірткі заттарды, күшті әсер 
ететін, улы немесе есеңгірететін заттарды ерікті қолдану нәтижесінде мас не 
ұйқы жағдайында болуына байланысты оның мүлкін құқыққа қарсы иелену 
фактісін сезінбесе, онда кінәлінің әрекеттері жасырын ұрлық ретінде 
саралануға тиіс. 

Көрсетілген қылмыстарды жасау кезінде қолданылған заттардың әсер 
ету ерекшеліктері мен сипатын маманды тарту не сараптама жасау жолымен 
анықтау қажет. 

Жәбірленушіге өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларда 
(мысалы, өмірлік маңызды дене мүшелеріне аяқ-қолдарымен көптеген 
соққылар беру және с.с.) жеңіл зиян келтіріліп, одан айығу үшін ол 
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амбулаторлық немесе стационарлық ем қабылдауға мәжбүр болса, мұндай 
жеңіл зиян да адам өміріне немесе денсаулығына қауіпті деп танылуы 
мүмкін. 

Бөтеннің мүлкін иемдену мақсатында жасалған шабуыл деп 
жәбірленуші үшін кенеттен жасалған және адам өмірі мен денсаулығына 
қауіпті зорлық-зомбылыққа немесе осындай зорлық-зомбылықты тікелей 
қолданамын деп қорқытумен ұласқан кінәлінің өктемдік сипаттағы 
әрекеттерін түсіну керек. 

Денсаулыққа зиян келтірмесе де қолдану сәтінде жәбірленушінің өмірі 
мен денсаулығына нақты қауіп төндірген, мүлікті иемдену мақсатында 
жасалған шабуылға байланысты кінәлінің әрекеттерін, қылмысты 
ауырлататын мән-жайлар болмаған жағдайда, ҚК 192-бабының бірінші бөлігі 
бойынша саралау қажет. 

Кінәлінің ұрлық түрінде басталған және жеке меншік иесінің немесе 
өзге адамдардың көзінше жалғасқан әрекетін тонау деп саралау қажет. 
Мүлікті заңсыз иемдену немесе алып қойылғаннан кейін оны ұстап қалу 
мақсатында одан әрі зорлық-зомбылық жасауды қолдану күш қолданумен 
ұласқан қарақшылық немесе тонау деп саралануы керек. 

Егер зорлықпен күш қолдану әрекеттері ұрлық (ұрлауға әрекеттену) 
аяқталған соң, мүлікті иемдену немесе оны ұстап қалу мақсатында емес, 
жасырыну және ұсталудан қашу үшін жасалса және бұл ретте ұрланған мүлік 
қылмыс жасалған жерде қалып қойса, бұл тонау немесе қарақшылық ретінде 
бағаланбайды. Бұл әрекеттер сипаты және одан кейін туындаған салдарына 
қарай бөлек бағалануға тиіс. 

Қарақшылық жасау кезінде денсаулыққа орташа ауырлықтағы зиян 
келтірілген кезде кінәлінің әрекеттерін қарақшылықтың құрамы 
қамтитындықтан, ҚК-нің 107-бабы бойынша қосымша саралау қажет 
етілмейді. 

Қарақшылық шабуыл кезінде денсаулыққа ауыр зиян немесе абайсызда 
жәбірленушінің өліміне әкеліп соққан денсаулыққа ауыр зиян келтіру 
толығымен ҚК 192-бабының сәйкесінше екінші бөлігімен немесе үшінші 
бөлігімен толық қамтылады, сондықтан ҚК 106-бабы бойынша қосымша 
саралау талап етілмейді. 
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1. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жеті жарғы, 2011г. 632 с. 
2.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка – М., 

2010 г.http://www.e-reading.club/bookreader.php/42594/Ozhegov,_Shvedova_-
_Tolkovyii_slovar'_russkogo_yazyka.html 

3.Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексы.-Алматы: ЮРИСТ. 
2015. - 208 б. 

4.Борчашвили И.Ш. Комментарий к Уголовному кодексу Республики 
Казахстан. http://adilet.zan.kz/rus/docs/ 
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5."Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау 
туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 30 желтоқсандағы 
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СОВРЕМЕННАЯ АДВОКАТУРА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Берикбеков М.Б.  
Казахстанский Инновационный Университет, г.Семей  

Фоминых А.В.  
Коллегия адвокатов ВКО, г.Семей. 

 
Имея стаж в ОВД более двадцати пяти лет практики и более десяти в 

адвокатской деятельности, считаю, что, изменения должны произойти. 
Другой вопрос, какие это будут изменения и как адвокатам не утратить то, 
что было накоплено нами за эти два десятилетия независимости. 
Государством модернизирована полностью судебная система, реформируется 
прокуратура, но адвокатура остается в своем неизменном качестве на 
протяжении последних тридцати лет. Существующая в настоящий момент 
модель адвокатуры унаследована нами с советских времен. Являясь 
институтом гражданского общества, на который государством возложена 
обязанность оказания квалифицированной юридической помощи, адвокатура 
нуждается в реформировании: в плане структуры организации 
самоуправления, в установлении единых профессиональных стандартов 
качества оказания юридической помощи, в создании внутреннего механизма 
контроля самим адвокатским сообществом за соблюдением 
профессиональной этики, в сфере профессиональной подготовки 
собственных кадров, начиная от стажировки, специализации адвокатов и 
завершая регулярным повышением квалификации адвокатов. Главным 
моментом в совершенствовании деятельности адвокатуры является создание 
условий, при которых будет возможна подготовка 
высококвалифицированных кадров. В настоящий момент утрачен институт 
наставничества, когда более опытный адвокат выступал в качестве ментора 
для стажера. Стажеров необходимо обучать всем азам ведения дела, от 
момента первой встречи с доверителем (подзащитным), до момента 
обжалования судебного акта. Много неразрешенных вопросов у стажеров: 
как найти работу (дела), как оценить работу по представлению интересов или 
осуществлению защиты и какой установить гонорар, когда несоразмерны 
затраченные силы, время и энергия оплаченной сумме; как составить 
заявление или ходатайство, как изучить многотомное дело, когда времени 
мало, а работы много; как задавать вопросы на процессе, чтобы получать 
информативные ответы; как вести себя, чтобы самому не стать субъектом 
правонарушения? Учат ли этому, готовят ли специально, есть ли 
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специальные курсы риторики, профессиональной этики, риск- и тайм-
менеджмента в юриспруденции? Обучают ли наших стажеров тому, что есть 
деловая репутация адвоката?  

Необходимо создание Академии (или института) адвокатуры, 
медиации и арбитража (аналогично Академии Правосудия при Верховном 
Суде, Института правоохранительных органов при Генеральной 
Прокуратуре). Возможные варианты специализированного учебного 
заведения: 

- При Республиканской Коллегии адвокатов. 
- При Министерстве юстиции (по аналогии с Институтом права), 

учредителями могут выступить совместно Республиканская Коллегия 
адвокатов и Министерство юстиции. 

- При Верховном Суде на базе Академии правосудия. 
Целью создания будет являться профессиональная подготовка 

(повышение квалификации, аттестация, специализация по определенным 
направлением) адвокатов, арбитров, медиаторов по единым государственным 
стандартам. 

В программу для стажеров адвокатов необходимо включить дуальное 
образование в период стажировки: обязательное обучение в Академии в 
течение 6 месяцев из 12 месяцев стажировки либо 3 месяца обучения и 3 
месяца практики (для лиц, имеющих юридический стаж более 10 лет, то есть 
сокращенный курс). Проводить на базе Академии: прием квалификационных 
экзаменов для получения лицензии на право занятия адвокатской 
деятельностью (в настоящий момент экзамены проводятся Департаментами 
юстиции), сертификацию медиаторов (осуществляется общественными 
организациями, есть проблема: профессиональное обучение не всегда 
соответствующего качества), подготовку арбитров (не проводится в 
Казахстане, можно приглашать специалистов из Великобритании, так как в 
настоящий момент обучаться в Англии очень дорого, поэтому не каждый 
может себе это позволить). Министерство юстиции ведет реестр выданных 
лицензий на право занятия адвокатской деятельностью. Реестр или единая 
база данных сертифицированных медиаторов и тренеров медиаторов 
отсутствует. 

Положительный эффект: создание академической базы для адвокатов, 
медиаторов и арбитров. Ведение единой базы данных профессионально 
обученных специалистов по Казахстану. Введение определенных стандартов 
профессиональных этических норм. Возможность финансирования из 
различных источников: государством, международными организациями, 
Республиканской Коллегией адвокатов, из личных средств физических лиц, 
например по факультативным занятиям. 

Система обучения адвокатов на базе ВУЗов, предложенная Министром 
юстиции подвергается критике адвокатами. Причина: отличие взрослой 
аудитории от студентов ВУЗов. Академические знания не всегда интересны 
для взрослой аудитории. Прикладной характер дуального обучения, в случае, 
если в качестве лекторов (тренеров, спикеров) будут приглашаться 
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различные признанные в профессиональных кругах специалисты, вызовут 
больший интерес, чем обычный академический лектор, имеющий ученую 
степень. Например, по тематике «Проведение судебной экспертизы» 
пригласить эксперта из Института судебных экспертиз, по теме: 
«Процессуальное соглашение в уголовном процессе» пригласить 
руководителя департамента Генеральной прокуратуры, по разделу 
«Проведение оперативно-розыскных мероприятий» сотрудника 
соответствующих органов. Также необходимо в качестве лекторов 
приглашать отставных судей и прокуроров, которые могут поделиться 
специфическим опытом в профессиональной сфере, помогая адвокатам и 
стажерам взглянуть на дело с другой точки зрения, избегать ошибок в 
применении права. Помимо узкоспециальных направлений необходимо 
обучать риторике, ораторскому искусству публичных выступлений, тактике 
ведения переговоров, коммуникативным навыкам, вопросам безопасности 
адвоката, прикладной теории доказательств, ведению адвокатского 
делопроизводства, корпоративной (профессиональной) этике, PR-стратегии, 
занятиям с логопедом и имиджмейкером. Таким образом, стажер, пройдя 
такую всестороннюю подготовку, будет иметь определенный багаж знаний, 
который сформирует у него определенную профессиональную 
корпоративную культуру. Обучение необходимо проводить на обязательной 
(для стажеров и адвокатов, повышающих квалификацию перед аттестацией) 
и на факультативной основе (по желанию адвокатов при выборе 
специализации). 

(Зарубежный опыт: при Санкт-Петербургской коллегии адвокатов есть 
Институт адвокатуры, медиации и арбитража, при Гарвардском 
Университете для студентов юридического факультета есть Центр (школа) 
переговорного процесса. Гарвардская модель переговоров лежит в основе 
современной медиации). 

Проблема № 1: в настоящий момент в стране нет единого центра 
стажировки и повышения квалификации адвокатов. Обучение проводится 
либо собственными силами, либо по грантам международных организаций. С 
регионов адвокаты не имеют желания или не располагают информацией, 
обучаться даже за счет международных организаций, которые оплачивают, в 
том числе и проживание, и проезд к месту обучения. Там, где проводят 
обучение, в качестве лекторов (спикеров) выступают одни и те же адвокаты, 
иногда по одним и тем же темам. В Республиканской Коллегии адвокатов 
обучение проводится за дополнительную плату одним и тем же адвокатом, 
без привлечения других специалистов. Стажеры предоставлены сами себе: 
отсутствует единая система обучения стажеров адвокатов, нет института 
наставничества, в результате чего молодые специалисты, начиная работать, в 
погоне за работой (доверителями и подзащитными) прибегают к саморекламе 
в социальных сетях для привлечения внимания общественности к себе, 
бравируя теми или иными обстоятельствами, которые в последующем могут 
нанести вред сторонам (доверителям или подзащитным) по делу. 
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Проблема № 2: стажеры не имеют возможности участвовать в 
процессах. При ведении дуального обучения возможно предусмотреть 
обязательные часы участия в качестве наблюдателя в уголовном и 
гражданском процессе по согласованию с судами и правоохранительными 
органами (показательные процессы). 

Необходимо установить единый тариф на целевые (вступительные) 
взносы по Казахстану, независимо от региона, либо полностью отменить их. 

Проблема №1: миграция адвокатов. Так, например, в Астане и в Алматы 
проживает большое количество адвокатов, которые состоят в 
территориальных коллегиях адвокатов других регионов. Причина нежелания 
вступать в коллегии Астаны и Алматы - большой вступительный взнос в 
отличие от региональных сообществ. При этом адвокат, уже уплативший 
единожды вступительный взнос, например, в ЮКО, не может без 
вступительного взноса быть принят членом Коллегии города Астаны, то есть 
ему вновь (повторно) необходимо внести вступительный взнос. Если адвокат 
единожды вступил в адвокатское сообщество в Казахстане, он не должен 
более платить вступительные взносы, в связи с изменением места жительства 
(переезда в другую область). В случае введения единого тарифа и 
однократного вступительного взноса, миграция адвокатов будет 
контролируема самим сообществом, то есть региональные коллегии 
адвокатов смогут быстрее реагировать на неэтичное поведение адвоката либо 
жалобы на действия (бездействия) адвокатов. В случаях, когда адвокат 
фактически проживает в Астане или Алматы, территориальные коллегии 
«утрачивают связь» с адвокатом, который приезжает в регион только за 
бланками ордеров. Такой адвокат не поддерживает связь с коллегией: не 
участвует на совещаниях, не проходит обучение, не обсуждает внутренние 
проблемы, которые решаются адвокатским сообществом. 

Проблема № 2: не каждый юрист, особенно в юном возрасте имеет 
финансовую возможность внести вступительный взнос. Вступительные 
взносы в адвокатуру существовали не всегда, были введены сравнительно 
недавно. Те, кто давно осуществляет адвокатскую практику, помнят, что, 
ранее адвокаты, вступая в коллегию адвокатов, обязаны были вносить 
гонорар в бухгалтерию и ежемесячно сдавать отчет о проделанной работе 
заведующему юридической консультацией, а после его утверждения каждое 
25 число месяца, начислялась заработная плата адвокату, составляющая 
только часть отработанного гонорара в размере 60 %, а 40 % гонораров 
поступало в доход коллегии на необходимые нужды. На ежемесячный (или 
ежегодный) членский взнос также должен быть установлен единый 
приемлемый тариф по республике, для исключения дискриминации 
адвокатов по признаку территориальности. 

2. Установить обязательное наличие юридических консультаций во всех 
административно-территориальных единицах Казахстана (область, город, 
район). Существуют такие регионы сельской местности, где отсутствуют 
юридические консультации и нет адвокатов, в судах судьи вынуждены 
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звонить в соседние районы и просить в юридических консультациях 
направить адвокатов для участия в суде. 

3. Создать ИНЮРКОЛЛЕГИЮ АДВОКАТОВ Республики Казахстан в 
Астане, членами которой могут быть приняты только адвокаты, владеющие 
иностранными языками и изучающие нормы международного права, а также 
лица, получившие образование за рубежом и получившие квалификацию 
«бакалавра», «магистра», «PhD» (В КазССР была ИнЮрколлегия, в 
настоящий момент в Алматы есть юридическая консультация или 
адвокатская контора с подобным названием, но профиль не сохранен). Это 
будет актуальным в связи с открытием Финансового Центра Астаны для 
инвестиционной привлекательности Республики. Юристам юридических 
компаний из числа граждан Республики Казахстан, которые 
специализируются на консалтинге зарубежных инвесторов можно 
предложить войти в данное объединение, таким образом, они получат доступ 
к представительству в судах. 

4. ПРИТОК НОВЫХ КАДРОВ может быть обеспечен в случае, если 
установить: 

• доступный единый тариф вступительного взноса по Казахстану либо 
его отменить полностью; 

• однократность внесения вступительного взноса, то есть возможность 
перевода в другую коллегию (из одного региона в другой) при его наличии; 

• установления единого тарифа ежемесячного либо ежегодного взноса 
по Казахстану; 

• принятие юристов возрасте до 35 лет без взносов независимо от места 
их дислокации (город или сельская местность) 

• льготы при вступлении в коллегии адвокатов для лиц, имеющих 
ученую степень доктора юридических наук либо PhD (например, без 
взносов); 

Следует рассмотреть вопрос о введении единого тарифа на ежемесячные 
(или ежегодные) взносы в коллегии адвокатов по Казахстану (например, в 
странах Европейского Союза устанавливается для адвокатов единый тариф 
для всех адвокатов по стране в целом). Единые тарифы вступительных и 
ежемесячных взносов, а также возможность перевода в другой регион, без 
дополнительных затрат, сделают более доступным членство в коллегиях в 
финансовом плане, а на первый план должны выйти профессиональные 
требования к интеллектуальным знаниям юриста, то есть интеллектуальный 
капитал. Количественный показатель постепенно перейдет в качественный. 

Критика адвокатского сообщества относительно отмены вступительных 
взносов обусловлена тем, что в настоящий момент адвокаты считают 
несправедливым то, что в будущем придут коллеги, заплатившие меньше 
взнос, чем они, но которые будут пользоваться материальной базой, 
приобретенной в настоящем. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в судах по гражданским делам станет возможным, 
в случае вхождения корпоративных юристов в адвокатское сообщество. 
Аргумент в пользу принятия корпоративных юристов в адвокатское 
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сообщество: корпоративные юристы, приобретя статус адвоката, получат 
привилегии в качестве иммунитета (запрета на допрос и досмотр 
наблюдательного производства), доступ к представительству в судах в 
гражданском процессе и возможность участия в уголовном процессе в 
интересах компании или работодателя, а рабочим местом (офисом, техникой 
и прочим они уже обеспечены компаниями, где работают в настоящий 
момент), то есть ими не будут использоваться служебные помещения 
адвокатского сообщества. Положительный эффект: приток новых кадров 
повысит конкуренцию внутри сообщества, что приведет к естественному 
отбору для лиц с высоким профессиональным потенциалом 
(интеллектуальный капитал). Каждая из указанных категорий окажет 
положительное влияние в целом на адвокатское сообщество: например, 
корпоративные юристы обладают высоким интеллектуальным потенциалом: 
зарубежное образование, знание иностранных языков, широкий кругозор, 
корпоративная культура, постоянное обучение (например, в компаниях 
добывающей отрасли обычно 5% от бюджета тратится ежегодно на обучение 
сотрудников); а молодые специалисты в возрасте до 30 лет более 
восприимчивы к новым тенденциям в обществе. 

5. Создать единый Callцентр по Казахстану в виде специализированной 
юридической консультации «Скорая юридическая помощь по Казахстану», 
где адвокаты в онлайн-режиме будут консультировать население в течение 5 
минут бесплатно, с 6 минуты на платной основе. Пример: Callцентр 
Министерства юстиции, Callцентр Министерства здравоохранения. Офисы 
Callцентров находятся в Астане, а консультируют по всему Казахстану. 
Данный проект возможно реализовать совместно с Государственной 
Корпорацией «Правительство для граждан». 

6. Создание Е-адвокатуры. В настоящий момент в стране разработано 
программное обеспечение: системы ЕРДР, электронное уголовное дело, 
электронное административное дело, судебный кабинет, Ситуационный 
центр при Верховном Суде. Верховный Суд разрабатывает систему 
электронного судопроизводства. Все это в скором времени приведет к 
повсеместному электронному производству по всем видам дел: гражданским, 
административным и уголовным для из полной прозрачности и доступности 
в виртуальном пространстве. Поэтому для адвокатского сообщества 
необходимо иметь собственную платформу, посредством которой они смогут 
осуществлять свою деятельность в новых условиях. То есть все эти 
программы должны быть синхронизированы между собой. Кроме того, 
адвокату необходим свободный профессиональный доступ к некоторым 
данным для оказания юридической помощи. Синхронизация этих программ и 
доступ к данным для адвокатов могут быть осуществлены на платформе 
Государственной Корпорации «Правительство для граждан» в рамках 
государственного проекта «Цифровой Казахстан». 

7. СТРУКТУРА адвокатского сообщества: в настоящий момент это - 
адвокат, адвокатская контора, юридическая консультация, территориальная 
коллегия адвокатов, Республиканская Коллегия адвокатов. Республиканская 
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Коллегия адвокатов - это объединение юридических лиц (региональных 
коллегий адвокатов), основана в 2012 году, ранее созданная общественная 
организация Союз адвокатов Казахстана - это добровольное объединение 
физических лиц, основана в 1991 году. При создании свободной 
конкурентной среды возможно создание множественности коллегий 
адвокатов по специализации и по совместным интересам, при этом 
Республиканскую коллегию адвокатов нужно рассматривать как 
единственное объединение адвокатов, то есть организацию физических лиц. 
Президиумы коллегий адвокатов должны быть сменяемыми и 
демократичными, а председатель коллегии должен сам выдвигать свою 
кандидатуру на выборах и избираться всеми членами коллегии открытым 
голосованием с публичным подсчетом голосов. В некоторых европейских 
странах председатели (президенты) адвокатских ассоциаций переизбираются 
ежегодно. За этот короткий промежуток времени они стараются сделать как 
можно больше, чтобы оправдать доверие коллег. Кроме того, необходимо 
ввести ограничительный возрастной ценз для членов президиумов и 
председателей, ограничившись пенсионным возрастом либо предельным 
(например, 65 лет), чтобы молодые адвокаты также могли участвовать в 
самоуправлении адвокатским сообществом и вносить свободный дух 
перемен, генерируя идеи для развития адвокатуры, а не бояться высказывать 
свое мнение, чтобы не стать изгоем среди коллег. Наши великовозрастные 
уважаемые адвокаты могли бы осуществлять не руководство сообществом, а 
быть менторами для молодежи. Председатели коллегий должны избираться 
из числа практикующих адвокатов, а не лиц, пришедших в адвокатуру со 
стороны и иметь стаж адвокатской практики, не менее определенного 
периода, чтобы быть осведомленным, чем живут адвокаты и быть в 
состоянии отстаивать интересы профессионального сообщества. 

8. Вместо дисциплинарных комиссий необходимо создать комиссию по 
профессиональным стандартам и этике адвокатов, как орган при коллегиях 
адвокатов. Председатели этих комиссий должны входить в Республиканскую 
комиссию по профессиональным стандартам и этике, возглавляемую 
Председателем Республиканской коллегией адвокатов. Это должен быть не 
карательный орган, а структура адвокатского сообщества, которая будет 
разрабатывать профессиональный стандарт качества оказания юридической 
помощи и разъяснять его применение, а также иметь возможность 
рассматривать жалобы и заявления относительно качества оказания помощи 
адвокатами. В состав таких комиссий можно ввести представителей 
общественности из числа депутатов маслихатов, Мажилиса, Сената с 
юридическим образованием, а также известных ученых-юристов. 

9. Социальные гарантии адвокатов. У нас нет социальных гарантий для 
адвоката: нам не оплачивается отпуск, периоды нахождения на больничном 
листе временной нетрудоспособности, женщины-адвокаты на период 
нахождения в декретном отпуске вынуждены обращаться с заявлениями о 
приостановлении выплаты взносов и обязательных платежей в бюджет по 
налогам. Адвокаты и члены их семей должны находиться под охраной 
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государства, также как и судьи, так как их деятельность соприкасается с 
опасностью. 

Адвокатура Казахстана в современных условиях может изменить 
формат своей деятельности, для того, чтобы шагать в ногу со временем. 
Необходимо пересмотреть внутреннюю структуру и принципы деятельности. 
Огромное противостояние между адвокатурой и государственными органами 
обусловлено большими изменениями в обществе. Адвокатура стала 
статичной, нет прогрессивного развития. Нежелание перемен 
свидетельствует об устаревшей модели, которая не укладывается в 
ускоренное развитие общества. Поэтому так трудно, практически 
невозможно осуществлять защиту. Надо искать формат организации 
сообщества, при которой мы могли бы выстроить продуктивный диалог с 
государственными органами для реализации нашего предназначения. 
Принцип равноправия и состязательности сторон, декларативно 
прописанный в процессуальных кодексах, воспринимается нами как 
принцип, унаследованный с советских времен или карательной практики, 
когда адвокат - это воин, неважно против кого он воинствующе настроен, 
главное повоевать. В мировой практике принцип состязательности 
заключается в достоверном обмене информации на документальном уровне 
для последующего принятия решения судом, акцент делается на 
интеллектуальном потенциале равных возможностей. Полагаю, что надо 
менять саму систему адвокатуры, а не государственный контроль за ней. 
Если на законодательном уровне будут закреплены положения об 
обязательном обучении, подготовке квалифицированных кадров по единым 
стандартам, утверждение единых стандартов качества оказания юридической 
помощи самим адвокатским сообществом, усилены нормы, касающиеся 
внутреннего контроля профессиональной этики, развития профессиональной 
культуры, результат будет положительный. Внимание надо уделить 
созданию цифрового процессуального пространства в обществе: как будет 
адвокат осуществлять защиту в цифровом пространстве; доступ к какой 
информации необходимо дополнительно разрешить адвокату; как в 
виртуальном процессе оказывать юридическую помощь и осуществлять 
защиту; насколько хорошо подготовлены адвокаты к цифровизации, и как 
оснащены наши консультации и адвокатские конторы оборудованием. 

Все предложения в данной статье вносятся на рассмотрения не для того, 
чтобы ослабить адвокатуру, а для её усиления в новом качественном 
формате. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Темирханов Д.Б., Кусманова А.Е.  

Казахстанский инновационный университет, г. Семей 
 

С развитием средств информационных коммуникаций, одновременно 
возникает и возможность нанесения ущерба информации, которая хранится и 
передается с их помощью, поэтому в настоящее время жизненно важной для 
общества становится проблема информационной безопасности действующих 
систем хранения, передачи и обработки информации. 

Информационная безопасность подразумевает защищенность 
информации и всей организации от преднамеренных или случайных 
действий, приводящих к нанесению ущерба ее владельцам или 
пользователям, при этом обеспечение информационной безопасности должно 
быть направлено прежде всего на предотвращение рисков, а не на 
ликвидацию их последствий. 

Законодательные меры в сфере информационной безопасности 
направлены на создание в стране законодательной базы, упорядочивающей и 
регламентирующей поведение субъектов и объектов информационных 
отношений, а также определяющей ответственность за нарушение 
установленных норм. 

В Республике Казахстан законодательная и нормативно-правовая база в 
области информационной безопасности выглядит следующим образом. 

Законы РК: «О национальной безопасности», «Об информатизации», «О 
государственных секретах», «О персональных данных и их защите», «Об 
электронном документе и электронной цифровой подписи», «О связи», 
Уголовный кодекс РК, Кодекс РК «Об административных 
правонарушениях», Единые требования в области информационно-
коммуникационных технологий и обеспечения информационной 
безопасности (постановление ПРК от 20.12.2016 г. №832), Концепция 
кибербезопасности («Киберщит Казахстана»). 

Основой безопасной ИТ-инфраструктуры является триада сервисов -
конфиденциальность,целостность, доступность, где 

- целостность - это гарантирование того, что информация остается 
неизменной, корректной и аутентичной. Примером могут являться меры, 
гарантирующие, что почтовое сообщение не было изменено при пересылке; 

- доступность - это гарантирование того, что авторизованные 
пользователи могут иметь доступ и работать с информационными активами, 
ресурсами и системами, которые им необходимы, при этом обеспечивается 
требуемая производительность. Примером может являться защита доступа и 
обеспечение пропускной способности почтового сервиса; 

- конфиденциальность - это гарантия, что информация может быть 
прочитана и проинтерпретирована только теми людьми и процессами, 
которые авторизованы это делать. Примером может являться почтовое 
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сообщение, которое защищено от прочтения кем бы то ни было, кроме 
адресата. 

Для обеспечения безопасности информации в ИС используются, в том 
числе и следующие методы: препятствие; управление доступом; методы 
криптографии; противодействие атакам вредоносных программ; 
регламентация; принуждение; побуждение. 

Таким образом, информационная безопасность это, прежде всего 
защищенность информационного пространства, что влечет за собой защиту 
прав и интересов человека и гражданина, общества и государства в 
информационной сфере от реальных и потенциальных угроз. 

В соответствии с Законом «О национальной безопасности» 
информационная безопасность обеспечивается решениями и действиями 
государственных органов, организаций, должностных лиц, направленными 
на: 

1) недопущение информационной зависимости Казахстана; 
2) предотвращение информационной экспансии и блокады со стороны 

других государств, организаций и отдельных лиц; 
3) недопущение информационной изоляции Президента, Парламента, 

Правительства и сил обеспечения национальной безопасности Республики 
Казахстан; 

4) обеспечение бесперебойной и устойчивой эксплуатации сетей связи в 
целях сохранения безопасности Республики Казахстан, в том числе в особый 
период и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера, карантинов, иных чрезвычайных ситуаций; 

5) выявление, предупреждение и пресечение утечки и утраты сведений, 
составляющих государственные секреты и иную защищаемую законом 
тайну; 

6) недопущение информационного воздействия на общественное и 
индивидуальное сознание, связанного с преднамеренным искажением и 
распространением недостоверной информации в ущерб национальной 
безопасности; 

7) обнаружение и дезорганизацию механизмов скрытого 
информационного влияния на процесс выработки и принятия 
государственных решений в ущерб национальной безопасности; 

8) поддержание и развитие эффективной системы защиты 
информационных ресурсов, информационных систем и инфраструктуры 
связи, в которых циркулируют сведения, составляющие государственную, 
коммерческую и иную защищаемую законом тайну. 

Особое внимание придается системе обеспечения информационной 
безопасности, в том числе государственных электронных информационных 
ресурсов, информационных систем, информационно-коммуникационной 
инфраструктуры и критически важных объектов информационно-
коммуникационной инфраструктуры. 

В Послании Президента страны народу Казахстана - Стратегии развития 
республики до 2030 года в качестве долгосрочного приоритета определена 
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национальная безопасность, одним из элементов которой является 
информационная безопасность. Актуальность проблемы обеспечения 
информационной безопасности обусловлена, прежде всего, возросшим 
влиянием информатизации на многие стороны общественной жизни. 
Проникая во все сферы деятельности государства, информация приобретает 
конкретные политическое, материальное и стоимостное выражения. В основе 
обеспечения информационной безопасности лежат национальные интересы 
Республики Казахстан. Начало широкого использования современных 
информационных технологий в управленческих и финансовых структурах, а 
также в обществе в целом выдвигает решение проблемы информационной 
безопасности в число основных. Кроме прямого ущерба от возможных 
утечек информации информатизация может превратиться в средство 
подавления свободы человека, стать источником серьезной угрозы 
государственности и духовной жизни личности. 

Концепция информационной безопасности Республики Казахстан 
представляет собой официально принятую систему взглядов на проблему 
обеспечения информационной безопасности, методы и средства защиты 
государственных информационных ресурсов, а также прав личности и 
интересов общества в информационной сфере. Настоящая Концепция служит 
методологической основой: разработки стратегии обеспечения 
информационной безопасности страны, включающей в себя цели, задачи и 
комплекс основных мер по ее практической реализации; формирования и 
проведения государственной политики Республики Казахстан в области 
обеспечения информационной безопасности; подготовки предложений по 
совершенствованию правового, нормативно-методического, научно-
технического и организационного обеспечения информационной 
безопасности Республики Казахстан; разработки целевых программ защиты 
информационных ресурсов и средств информатизации. 

В системе национальной безопасности все большее значение 
приобретает информационная безопасность, что обусловлено влиянием 
информации на политические, экономические, военные и культурные 
процессы. 

Стремительное развитие вычислительной техники, средств связи и 
коммуникации создало уникальные возможности для формирования и 
развития трансграничного информационного виртуального пространства. 
Массовая компьютеризация, быстрый темп развития информационных 
технологии привели к революционным преобразованиям и рывку в развитии 
бизнеса, промышленности, научных исследовании, в области образования и в 
социальной жизни общества. 

Информация стала основным товаром, стоимость которого иногда на 
много сотен раз превышает стоимость сырьевых и промышленных товаров. 
Девиз XXI века - интеллектуальная конкурентоспособность. Начала 
заложенные в XX веке - глобализация, развитие информационных 
технологии, Интернет привели к созданию общества не признающего 
государственных границ - информационного общества. Во множество раз 
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возросли возможности получения, потребления, обмена, поиска и 
переработки информации, что несет в себе как положительные, так и 
отрицательные моменты. 

Тенденциями геополитического развития мира в начале XXI века по 
мнению ученых является: 

1. Происходит быстрое формирование всепланетарного общества на 
основе развертывания информационной и телекоммуникационной 
революции. 

Растут масштабы кризиса всей духовной сферы жизнедеятельности 
человечества. 

В мире создано глобальное информационное пространство всей 
планеты, в котором развернулось «геополитическое информационное 
противоборство между ведущими странами мира за достижение 
превосходства в мировом информационном пространстве». 

Одним из ключевых негативных последствии является реально 
существующая угроза безопасности государства, общества, личности, 
коммерческим и иным структурам посредством использования 
информационных ресурсов. Практика показывает, что информационное 
оружие получило наибольшее распространение сейчас. Это объясняется 
рядом факторов: информационно-технической революцией, наибольшей 
эффективностью и бескровностью ведения информационных войн, 
определенной дешевизной информационного оружия и прочее. 

Информационные угрозы являются ключевым «бескровным оружием» 
способным нанести существенный вред любому обществу и любому 
государству в XXI веке - веке информационного прогресса и 
информационных воин.  

Под информационной безопасностью в законодательстве принято 
понимать состояние защищенности информационных интересов личности, 
общества и государства. Что понимает под собой понятие «защищенность 
интересов». В данном случае под ним можно понимать неприкосновенность, 
целостность информационных ресурсов (сведении, данных, ресурсов, 
информационных систем). 

Информационная безопасность затрагивает интересы всех субъектов: 
государства, общества и отдельно взятой личности. Их интересы тесно 
переплетены между собой и взаимозависимы. 

Теоретически в правовой науке информационная безопасность 
подразделяется на три основных вида: информационная безопасность 
личности, информационная безопасности общества и информационная 
безопасность государства. Проведенный анализ угроз информационной 
безопасности привел к следующему раскладу: 

Концепцией информационной безопасности РК одобренной 19 марта 
1999 года Советом Безопасности как основного методологического 
документа в данной области очерчены основные объекты безопасности, 
выделены ключевые виды информационных угроз в различных сферах 
жизнедеятельности общества и государства. 
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В самом общем виде, информационные угрозы можно разделить на 
технические и идеологические, в свою очередь и те и другие можно 
классифицировать на внешние и внутренние. 

К внешним угрозам нужно отнести различную деятельность 
иностранных государств и межгосударственных объединений, а также иных 
политических, экономических, военных и информационных структур. К 
внутренним - деятельность отечественных организации или физических лиц. 
Объектом деятельности и тех и других являются информационные интересы 
общества и государства, информационные права и свободы физических и 
юридических лиц. При этом цели могут преследоваться любые, так как 
именно информационное обеспечение является необходимым условием 
развития всех сфер жизни личности, общества и государства. 

Под техническими угрозами следует понимать применение различного 
рода информационных технологии и иных способов добычи закрытой 
информации, а также применение программных технологии с целью 
нарушения нормального функционирования информационных и 
телекоммуникационных систем. Обеспечение технической безопасности 
является серьезной задачей, как для государства, так и для различного рода 
финансовых структур. 

Несанкционированный доступ к информационным системам становится 
бичом информационного общества. Сегодня уже доказано - абсолютно 
защищенных систем нет. Интернет дает неограниченные возможности 
общения в различных системах и программах, но особым родом 
пользователем являются хакеры - взломщики закрытых систем и программ. 
Они преследуют различные цели от возможности бесплатно пользоваться 
Интернетом для преступных намерении. Есть реальные факты взлома 
государственных информсетей Казахстана.  

Анализ информационных систем государственных органов привел к 
неутешительному выводу, что надлежащей защиты нет. В системах большое 
количество брешей и недоработок, кроме того, КНБ предупреждает, что 
государственные сотрудники очень часто пользуются открытыми каналами 
связи, чем подвергают опасности всю сеть. Относительно защищенные 
системы имеют КНБ и Министерство Oбopoны РК. 

Еще одной серьезной проблемой является кибербандитизм, а именно 
запуск в сеть и на сайты вирусы, которые приводят к сбоям в системе, а 
порой и к полному уничтожению информации. 

В соответствии с американской системой защиты информации все 
структуры обязаны копировать и архивировать информацию во избежание ее 
ликвидации или порчи. 

Второй самой важной проблемой Казахстанской информбезопасности 
является очень слабое развитие IT- рынка 

В настоящее же время Казахстан относится к периферийным странам в 
области информационных технологии и поставлен перед необходимостью 
обмена своей сырьевой или индустриальной продукции на информационные 
технологии. Казахстану в первую очередь необходимо наладить и развивать 



35 
 

производство отечественной техники и разработку IT -технологии. 
Президентом РК в Послании народу Казахстана от 19 марта 2005 года 
ставится задача создание конкурентоспособного государства. 
«Стратегическая конкурентоспособность в условиях глобализации зависит от 
оптимизации и модернизации индустриального сектора и одновременно с 
ним - от создания основ нового информационно-технологического или 
постиндустриального уклада». Глобализация как процесс взаимозависимости 
и взаимопереплетения политических, социальных, культурных и иных 
отношений между странами основывается не только на росте товаров, 
капитала, но в большей мере на активизации обмена информацией, знаниями, 
технологиями. 

Слабая информационная база и слабые информтехнологии Казахстана 
ставят ряд проблем, рисков и угроз. 

Более серьезными, чем технические угрозы являются на наш взгляд 
идеологические угрозы. Под идеологическими угрозами следует понимать 
влияние на сознание нации, населения, группы людей или отдельно взятой 
личности. Идеологическая информационная угроза действует 
преимущественно в сфере духовной жизни. Объектами такого рода угроз 
являются «мировоззрение людей, их жизненные ценности, и идеалы, в 
частности такие важные для государства и общества, как патриотизм, 
гражданский долг, этническая и религиозная терпимость, культурные и 
эстетические запросы, во многом определяющие мировоззрение людей». 

При этом необходимо учесть, что идеологическая информационная 
подготовка является самым эффективным оружием, чему в истории есть 
масса примеров. 

В основе разжигания информационных войн лежат экономические, 
финансовые интересы стран, компании, личностей, их амбиции. Казахстан 
должен быть готов к возможным информационным выпадам, что 
объясняется тем, что: во первых, удобным геополитическим расположением 
нашей страны. Казахстан является удобным плацдармом для контроля за 
всей Центральной Азией и Восточной Европой, в частности Россией; во-
вторых, недра нашей республики, в частности нефть, которая является 
важнейшим стратегическим сырьем и вызывает неподдельный и не 
скрываемый интерес США и стран Западной Европы; в третьих, 
возрастающим значением республики на мировой арене. Уже сегодня, 
Казахстан периодически подвергается информационным нападкам, которым 
мы должны уметь противостоять. 

Из всей выше приведенной информации напрашивается вывод - 
государство должно контролировать свои СМИ, либо его будут 
контролировать другие. 

Одним из методов контроля и обеспечения информационной 
безопасности является цензура. Институт цензуры запрещен в Казахстане. 
Сегодня, на основе происходящих в мире событий все чаще поднимается 
вопрос о введении института цензуры, в том числе и института Интернет-
цензуры. Этим преследуется цель защитить мораль, нравственность, 
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спокойствие и благополучие граждан и общества, посредством контроля за 
движением потенциально опасных данных, а при необходимости их 
ликвидации. 

Правоохранительными структурами РК предложены определенные шаги 
по контролю за гражданами РК, иностранцами и лицами без гражданства 
въезжающими на территорию Казахстана, а именно дактилоскопия. Это 
затрагивает конституционные права личности и дает возможность 
госорганам при необходимости полностью контролировать перемещение и 
поведение человека. Министерством здравоохранения РК предложено 
введение кодов-номеров всех граждан и введение системы компьютерной 
регистрации - автоматизированной истории болезни. Эти системы облегчают 
работу государственных органов и являются велением времени, однако мы 
не имеем надлежащей системы защиты, а именно электронной, 
организационной, нормативно-правовой и пр. Информация может «скачена» 
как умышленно, так и неосторожно и использована против интересов 
личности. Для введения таких систем государство должно быть готово, в том 
числе и к ответственности перед гражданами. 

Практически каждая из стран Европы имеет программу, посвященную 
формированию Национальной информационной политики, которая 
регулирует взаимоотношения со средствами массовой информации (СМИ), 
вопросы информационной безопасности, регулирование информационной 
сферы и т.д. При этом особое место отводится вопросам развития 
информационных и телекоммуникационных технологии. «Причем эта 
политика воспринимается не как дань моде, а как императив, невыполнение 
которого чревато потерей конкурентоспособности страны, сравнительным 
снижением уровня жизни, потерей темпов развития и отбрасыванием с 
передовых экономических, торговых и технологических позиции». 

Казахстаном предпринимаются серьезные шаги по обеспечению 
информатизации и информационной защищенности. В связи с этим нам 
необходимо двигаться по двум направлениям: первое - улучшение 
благосостояния населения, которое приведет к увеличению компьютерной 
оснащенности и массовой подключенности к информационным системам, 
как основным источникам информации и второе - развитию IT-
технологического сектора в республике. Это предполагает развитие 
специального сектора промышленности по производству средств связи и 
внедрение высоких информационных технологии. Для достижения обеих 
целей возможна разработка и внедрение как государственных, так и 
межгосударственных программ с привлечением иностранных и 
отечественных инвесторов в сферу IT- промышленности. Кроме того, 
необходимо укрепление научно-промышленного потенциала страны на базе 
внедрения высоких технологии и создания инфраструктуры единого 
информационного пространства. 

Первостепенное значение играет развитие ІТ-технологии для 
становления полноценного информационного общества Казахстана 
интегрированного в мировую информационную сеть. Казахстаном сделаны 
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определенные шаги по развитию и использованию ІТ-технологии в сфере 
государственного управления, идет разработка и внедрение проекта 
электронного правительства и действует Парк информационных технологии, 
запланирован запуск собственного спутника. 

В передовых странах мира развитие информационной инфраструктуры и 
информационной среды находится под контролем государства. Для развития 
этого сектора государства используют гибкие экономические меры: 
приоритетная продажа лицензии, налоговые и таможенные льготы для фирм 
деятельность которых развивает информационную инфраструктуры в 
интересах государства и общества. В этой сфере проводятся глубокие 
научные изыскания и экономические подсчеты, реализуются крупные 
информационные проекты. 

В целях реализации Стратегии индустриально-инновационного развития 
на 2003-2015 годы в республике созданы технопарки. Указом Президента 
Республики Казахстан «О создании специальной экономической зоны «Парк 
информационных технологии» действующий в Алматы. В настоящее время 
подписаны меморандумы с компаниями Siemens, Microsoft, Hewlett Packard, 
Cisco, Thalles. Однако, ІТ-технопарк осуществляет больше рекламную 
деятельность небольших казахстанских и зарубежных (в большинстве своем 
корейских) фирм на рынке сотовой связи. Тогда как основой работы 
Технопарка видится в привлечении иностранных фирм для создания 
совместных крупных информационных проектов, таких как внедрение 
промышленного изготовления информационной техники, создание научного 
центра по переработке и преобразованию передовых достижений 
применительно к нашим потребностям, а значит своих программ защитных 
мероприятий. 

Организационно - технические методы обеспечения информационной 
безопасности охватывают широкий круг отношений. Характерной 
особенностью XXI века является то, что информатизация общества является 
одной из стратегически важных задач государства. Информатизация 
предполагает наличие информационной инфраструктуры, массовое 
применение персональных компьютеров. Уровень же информатизации в 
странах СНГ, в том числе и в Казахстане в сравнении с развитыми странами 
мира составляет лишь 2-2,5%. 

Необходимо постоянное и целенаправленное нарастание 
информатизации населения в республике. В крупных городах 
компьютеризация и подключение к Интернету идет активно. Особую 
проблему представляют регионы и сельские населенные пункты, где 
практически единственным источником информации являются средства 
массовой информации - газеты, теле- и радиовещание. Обладание же 
информацией является необходимостью для каждого самодостаточного, 
интеллектуального человека. Задержка информационных процессов 
происходит в контексте с экономическими факторами, а именно: а) не каждая 
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семья может позволить себе персональный компьютер с постоянным 
подключением к Интернету; б) для многих в этом нет особой необходимости. 

В связи с этим необходимо провести системное исследование и 
выработать предложения по информатизации регионов. В частности 
оказывать определенные льготы для предпринимателей оказывающих 
спонсорские услуги для школ, детских садов, учреждении культуры и 
библиотек в качестве покупки современной компьютерной техники и 
постоянным подключением к сети Интернет. Такого рода решения могут 
быть оформлены решениями Акимов за счет территориальных бюджетов. 
Кроме того, государству необходимо стимулировать деятельность Интернет-
провайдеров в регионах. Для этого также необходимы экономические 
исследования. 

Проблема обеспечения конфиденциальности информации личности 
является очень актуальной и болезненной. Ведь подчас именно 
государственные органы игнорируют интересами личности в целях 
обеспечения государственных или общественных интересов. Так, например, 
МВД РК создана единая компьютерная база со всей необходимой 
информацией о всех гражданах РК, при этом вопрос о всеобщей 
дактилоскопии является болезненным и имеет не только правовой, но и 
нравственный аспект. Министерство здравоохранения также готово создать 
свою базу данных о здоровье всех и каждого гражданина Казахстана. Но, 
«больших успехов» в данном направлении добилось Министерство финансов 
РК, присвоив каждому гражданину регистрационно-налоговый номер (РНН), 
зная которого можно получить практически любую информацию о любом 
человеке. При этом конфиденциальность практически не соблюдается. Так 
данные о РНН тиражируются массовым порядком для пользования 
различными ведомствами. Все это делается в государственных интересах, но 
при этом абсолютно игнорируются интересы личности, хотя Конституция РК 
провозглашает, что «Каждый имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну» (п.1 статьи 18). Приходится 
констатировать тот факт, что механизм реализации этой конституционной 
гарантии (за исключением отдельных моментов, таких как тайна 
усыновления, прослушивание телефонов, тайна банковских сбережении и 
некоторых других) практически не разработан и настоятельно требует 
решения, в том числе и в законодательном порядке. 

Проблемным на сегодняшний день является обеспечение 
информационной безопасности не только физических лиц, но и 
государственных структур, банков, корпорации и др. Никто не застрахован 
от незаконного «взлома» сети, то есть хакерства. Конечно, решение этой 
проблемы отчасти заключается в технических и технологических гарантиях. 
Государством, конечно, предпринимаются специальные меры в данной 
области.  

Важным является вопрос обеспечения безопасности информационного 
пространства в сфере телекоммуникации. Сегодня некоторые линии связи 



39 
 

находятся в руках иностранных компании, так, например, линии сотовой 
связи Kcell и Beelain являются собственностью российских компании. Линии 
сотовой связи в свою очередь являются узлами движения информации. 
Владелец может осуществлять незаконную «прослушку» разговоров и 
получить несанкционированный источник информации, чем созданы будут 
условия для информационного шпионажа и шантажа. Связь должна 
находится в руках отечественных компании. 

Одной из ключевых проблем является кадровый подбор сотрудников 
государственных служб обеспечивающих информационную безопасность 
государства. Информационная война нового столетия - это война умов и 
интеллекта. Талантливая техническая молодежь должна получить всемерную 
поддержку государства, в том числе и по программе усиленного 
информационного обучения. 

Информационный сектор это не только техника, но и 
квалифицированный персонал. Кадровый вопрос, а именно подбор, 
подготовка и привлечение сильных компьютерщиков и программистов - это 
не маловажная задача. Именно в данной области существуют серьезные 
проблемы. В частности, подготовка кадров. Прослеживается существенная 
разница в возрасте «информационщиков» - старшее поколение -50 лет и 
выше, поколение перенимающее - 24 и выше. В 90 - х годах наиболее 
работоспособные и опытные специалисты перешли в частные структуры, где 
предложены более выгодные в материальном смысле условия. Кроме того, 
частные информ-компании, банки и иные финансовые структуры перешли на 
«заказ» молодых специалистов, либо отбирают их в период обучения или на 
государственных экзаменах, чем собирают «сливки» молодых специалистов. 
Так корейской компанией LG ежегодно проводятся конкурсы IT - проектов 
среди студентов технических университетов. При этом им выплачиваются 
солидные стипендии и заключаются договора о приеме их на работу в 
компанию по истечению срока обучения. Тем самым иностранные 
информационные фирмы осуществляют «вербовку» лучших молодых кадров, 
при этом предлагая им выгодные условия, которые государство предложить 
им не сможет. 
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«Семья - это общество в миниатюре, от целостности которого зависит 

безопасность всего большого человеческого общества».  
Феликс Адлер, просветитель, педагог, писатель, общественный деятель. 
Основополагающие положения относительно признания семьи 

естественной, первичной и основной ячейкой общества содержатся в 
следующих принятых ООН документах: Всеобщая декларация прав человека 
от 10 декабря 1948 г.; Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.; 
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, от 
29 ноября 1985 г.; Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.; 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
от 16 декабря 1966 г.; Международный пакт о гражданскихи политических 
правах от 16 декабря 1966 г.; Всемирная декларация об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей от 30 сентября 1990 г.; Декларация прав 
и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г.; Руководящие 
принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 
принципы) от 14 декабря 1990 г. [4]. 

Для каждого человека семья является началом начал. Данная тема 
является ключевой в развитии не только человека, но и общества. Семья 
является важнейшим социальным институтом, отвечающим за духовно-
нравственное воспитание личности; в семье проходит процесс первичной 
социализации и адаптации к условиям изменяющегося мира. Семья как 
институт представляет значительный интерес для исследования, поскольку с 
одной стороны она обеспечивает стабильность общества и эволюционирует 
вместе с ним, а, с другой стороны, выступает как то социальное 
пространство, в котором происходит личностное становление человека и его 
развитие.  

Как сложное, многогранное социальное явление семья выступает в 
качестве предмета исследования во многих областях науки, в том числе в 
различных отраслях юридической науки. 

Конституционный принцип государственной поддержки и защиты 
семьи, лежащий в основе правового регулирования семейных отношений, 
предполагает приоритет семейного воспитания детей, заботу об их 
благосостоянии и развитии, недопустимость произвольного вмешательства 
кого-либо в дела семьи, обеспечение беспрепятственного осуществления 
членами семьи своих прав, судебную защиту этих прав, которые могут быть 
федеральным законом ограничены в конституционно одобряемых целях, в 
том числе для защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
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других лиц (статья 55 часть 3 Конституции Российской Федерации). При 
осуществлении соответствующего правового регулирования, призванного 
гарантировать права и законные интересы ребенка как наиболее уязвимой и 
зависимой стороны семейных отношений, подлежат учету и требования 
международно-правовых актов, которые в силу статьи 15 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации являются составной частью правовой 
системы России. 

Так, Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 ноября 1989 года, признавая, что ребенку для полного и 
гармоничного развития его личности нужно расти в семейном окружении, в 
атмосфере счастья, любви и понимания, обязывает подписавшие ее 
государства обеспечивать детям необходимые для их благополучия защиту и 
заботу, принимать все надлежащие законодательные, административные и 
другие меры для осуществления их прав, включая право каждого ребенка на 
уровень жизни, требуемый для его физического, умственного, духовного, 
нравственного и социального развития (преамбула, пункт 2 статьи 3, статья 4 
и пункт 1 статьи 27).[3] 

До настоящего времени в российском семейном законодательстве 
отсутствует легальное определение понятия "семья". Примечательно, что в 
2001 году с запросом о толковании этого понятия, содержащегося в ст. 38 (ч. 
1) Конституции РФ, в Конституционный Суд РФ обратилась Костромская 
областная Дума. По мнению заявителя, данное конституционное понятие 
является неопределенным, поскольку в различных законодательных актах 
даются разные определения круга членов семьи того или иного лица, а в 
Семейном кодексе РФ определение понятия "семья" отсутствует. По мнению 
заявителя, наличие различных подходов к определению того, кто может быть 
отнесен к кругу членов семьи, ущемляет конституционные права граждан. 
Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 5 июля 2001 
г. № 135-О отказал в принятии к рассмотрению запроса. Перед 
Конституционным Судом фактически был поставлен вопрос о согласовании 
ряда федеральных законов в целях единообразного определения круга лиц, 
составляющих семью. Решение этой задачи означало бы проверку 
конституционности положений указанных федеральных законов, а также 
потребовало бы от Конституционного Суда РФ - вопреки его 
конституционно-правовой природе и функциям - создания новой правовой 
нормы, что означало бы вторжение в компетенцию законодателя.[5] 

Вместе с тем, понятие «семья» отражено в законодательстве Республики 
Казахстан. Согласно п.29 ст.1 Кодекса Республики Казахстан «О браке 
(супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518-IV, семья - круг лиц, 
связанных имущественными и личными неимущественными правами и 
обязанностями, вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, 
усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей на воспитание и 
призванными способствовать укреплению и развитию семейных 
отношений.[7] 

Семья представляет собой отдельный институт конституционного права, 
поскольку характеризуется однотипностью регулирования определённой 
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категории социальных отношений, то есть семейных, обособленностью и 
единством правовых норм, регулирующих совокупность общественных 
отношений, связанных с семьёй. Являясь базовым элементом 
конституционно-правовых отношений, семья непосредственно связана с 
другими отраслями права, что обеспечивает взаимодействие 
конституционного и отраслевого права. Семья также является базисом для 
таких производных от неё понятий как отцовство, материнство, детство, 
конституционная обязанность родителей по содержанию и воспитанию 
детей, конституционная обязанность трудоспособных детей заботиться о 
нетрудоспособных родителях, семейная тайна, усыновление (удочерение), 
брак и другие. Это свидетельствует о фундаментальности данного 
социального института, что является признаком для всех конституционно-
правовых категорий. 

И Конституция Российской Федерации, и международные правовые 
нормы признают необходимость государственной поддержки и защиты 
семьи, потому что одно из важнейших ее предназначений - рождение и 
воспитание детей. В правовых позициях Конституционного Суда РФ находит 
отражение единство нормативных и доктринальных начал, обеспечивается 
соединение конституционно-правовых норм с нормами отраслевого, в 
данном контексте - семейного законодательства. 

Согласно Конституции Российской Федерации, материнство и детство, 
семья находятся под защитой государства; вопросы защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства относятся к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (статья 38, часть 
1; статья 72, пункт «ж» части 1). [1] 

Указанные нормы корреспондируют с положениями статьи 27 
Конституции Республики Казахстан, согласно которой брак и семья, 
материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Забота 
о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью 
родителей. Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о 
нетрудоспособных родителях. [6] 

По смыслу названных конституционных положений, семья, материнство 
и детство в их традиционном, воспринятом от предков понимании 
представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену 
поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального 
народа страны, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства. 
Соответственно, именно на основе традиционных представлений об этих 
ценностях в контексте особенностей национального и конфессионального 
состава российского общества, его социокультурных и иных исторических 
характеристик Российская Федерация вправе решать отдельные вопросы 
законодательного регулирования в сферах, затрагивающих сексуальные и 
связанные с ними межличностные отношения, не отрицая при этом 
необходимость учета требований Конституции Российской Федерации и 
международно-правовых актов как относительно индивидуальной автономии 
личности, так и относительно свободы распространения информации. 
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Поскольку одно из предназначений семьи - рождение и воспитание 
детей, в основе законодательного подхода к решению вопросов 
демографического и социального характера в области семейных отношений в 
Российской Федерации лежит понимание брака как союза мужчины и 
женщины, что в полной мере согласуется с предписаниями статей 7 и 38 
Конституции Российской Федерации и не противоречит Международному 
пакту о гражданских и политических правах (статья 23) и Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (статья 12), предусматривающим 
возможность создания семьи в соответствии с национальным 
законодательством, регулирующим осуществление этого права. 

Исходя из этого и учитывая, что ни из Конституции Российской 
Федерации, ни из принятых на себя Российской Федерацией международно-
правовых обязательств не вытекает обязанность государства по созданию 
условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола, 
осуществляемое федеральным законодателем на основании статьи 71 (пункт 
"в") Конституции Российской Федерации регулирование свободы слова и 
свободы распространения информации не предполагает создание условий, 
способствующих формированию и утверждению в обществе в качестве 
равнозначных иных, отличных от общепризнанных, трактовок института 
семьи и сопряженных с ним социальных и правовых институтов.[8,9].  

Сущностью конституционно-правового положения семьи является 
совокупность правовых норм, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации, конституциях (уставах), законах субъектов России, 
международно-правовых актах, регулирующих и охраняющих общественные 
отношения по поводу семьи. 

В настоящее время и в России, и во всём мире под влиянием 
интегрированного комплекса экономических, социально-политических, 
культурных, идеологических и правовых факторов видоизменяется сущность 
института семьи, её предназначение и роль в жизни отдельной личности, 
общества и государства. Социальный институт семьи переживает сложный 
процесс трансформации, проходит серьёзную проверку на прочность. 
Причем проверку эту проводит над ней само общество. Однако, несмотря на 
все трудности, семья живет и продолжает исполнять присущие ей функции. 
Ослабление семьи - отнюдь не в интересах общества, поэтому необходимо 
оказывать действительную государственную помощь этому важнейшему 
социальному институту, без которой социум не сможет нормально 
существовать и функционировать. 
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Сравнительный анализ трудового законодательства стран Европы 
свидетельствует о наличии двух основных моделей правового регулирования 
увольнения по инициативе работодателя. Первая предполагает детальную 
законодательную регламентацию рассматриваемых отношений. В рамках 
второй модели перечень таких оснований не имеет законодательного 
закрепления. Он формируется на уровнях судебной и административной 
практики, договорных отношений и правовой доктрины. Предметом 
внимания законодателя и правоприменитель при таком подходе является не 
способ, а причина увольнения, которая оценивается по критериям 
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справедливости и обоснованности. Сразу отметим, что трудовое 
законодательство РСФСР и Российской Федерации традиционно 
базировалась на первом варианте регулирования.  

Так, Кодекс законов о труде РСФСР 1918 года (далее – КЗоТ 1918 г.) 
устанавливал следующие основания увольнения трудящегося: а) вследствие 
полной или частичной ликвидации учреждения, предприятия или хозяйства, 
либо при упразднении отдельных обязанностей или работ; б) вследствие 
приостановки работ на срок более месяца; в) вследствие истечения срока или 
выполнения работы, если работа носила временный характер; г) в случае 
явной непригодности к работе, по специальному постановлению органов 
управления предприятием, учреждением или хозяйством, с согласия 
соответствующей профессиональной организации; д) по желанию самого 
трудящегося (ст. 46). Уже в этом кодексе вполне узнаваемы многие из 
действующих оснований прекращения трудового договора, однако с учетом 
исторических условий военного коммунизма, в которых действовал кодекс, 
регламентация порядка увольнения принципиально отличается от 
современной. Общим является лишь установленная ст. 47 обязанность 
нанимателя предупредить трудящегося о предстоящем увольнении по 
отдельным основаниям (за две недели). Одновременно с предупреждением 
орган управления учреждением, предприятием или хозяйством, где 
трудящийся применял свой труд, или лицо, у которого трудящийся работал, 
обязан был известить местный отдел распределения рабочей силы. Таким 
образом, трудящийся мог быть мобилизован на другое предприятие в рамках 
трудовой повинности. Трудящийся, увольняемый по основаниям, указанным 
в п. "а", "б" и "г" ст. 46, считался безработным с момента предупреждения и 
занимал очередь в списках отдела распределения рабочей силы, продолжая 
выполнять свои обязанности до истечения двухнедельного срока (ст. 48 КЗоТ 
1918 г.) 

Кодекс законов о труде РСФСР 1922 года (далее – КЗоТ РФоТ 1922 г.) 
уже более детально регламентировал основания прекращения трудовых 
отношений. Кроме того, разработанный в условиях нэпа, он более 
приспособлен для регулирования рыночных отношений. По мнению 
А. М. Лушникова и М. В. Лушниковой именно с принятием КЗоТ 1922 г. 
следует связывать возникновение отрасли отечественного трудового права. 
Статьей 44 КЗоТ 1922 г. были установлены следующие основания 
увольнения: а) соглашение сторон, б) истечение срока, в) окончание 
условленной работы, г) заявление стороны в порядке ст. 46 и 47. Там же 
предусматривалось, что переход учреждения, предприятия или хозяйства от 
одного ведомства или владельца к другому не прекращает действия 
трудового договора. В настоящее время это правило воспринято ст. 75 
ТК РФ. 

Основания увольнения по инициативе работодателя («нанимателя») 
излагались в самостоятельной статье (ст. 47). Трудовой договор мог быть 
расторгнут в следующих случаях: а) полная или частичная ликвидация 
предприятия, учреждения или хозяйства, а равно сокращение работ в них; 
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б)приостановка работ на срок более одного месяца по причинам 
производственного характера; в) обнаружившаяся непригодность 
нанявшегося к работе; г) систематическое неисполнение нанявшимся без 
уважительных причин, обязанностей, возлагаемых на него договором или 
правилами внутреннего распорядка; д) совершение нанявшимся уголовно-
наказуемого деяния, непосредственно связанного с его работой и 
установленного вступившим в силу приговором суда, а также пребывание 
нанявшегося под стражей более двух месяцев; е) неявка на работу более трех 
дней сряду, или в общей сложности более шести дней в месяц без 
уважительных причин; ж) непосещение работы, вследствие временной 
утраты нанявшимся трудоспособности по истечении двух месяцев со дня 
утраты таковой (а в связи с беременностью и родами – по истечение двух 
месяцев сверх установленного 4-месячного срока). К не дисциплинарным 
основаниям увольнения могут быть отнесены основания, указанные в 
пунктах "а", "б", "в", и "ж" ст. 47 КЗоТ 1922 г. В диспозиции остальных норм 
явно указывается на отсутствие уважительных причин или на приговор суда.  

Отметим, что оснований прекращения трудового договора, 
установленных п. "б" (длительный постой) и п. "ж" (утрата трудоспособности 
на длительный срок) в современном трудовом законодательстве не 
установлено. На период простоя ТК РФ допускает лишь перевод работника 
без его согласия на необусловленную трудовым договором работу у того же 
работодателя. Правовыми гарантиями при таком переводе являются 
ограничение срока (до одного месяца), оплата труда не ниже среднего 
заработка по прежней работе, а также указание на то, что если предстоящая 
работа требует более низкой квалификации, перевод перестает быть 
обязательным, а допускается только с письменного согласия работника 
(ст. 72.2 ТК РФ). Кроме того сам простой должен быть вызван какими-либо 
чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй ст. 72.2 
ТК РФ (катастрофы, эпидемии, аварии и тому подобные исключительные 
случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
населения).  

Подобный перевод предусматривался и нормами КЗоТ 1922 г. Согласно 
частям второй и третьей ст. 36, если временно отсутствовала работа, для 
которой приглашен трудящийся, нанимателю предоставлялось право 
перевести его на другую, соответствующую его квалификации, работу, а «в 
исключительных случаях, когда это необходимо для предотвращения 
угрожающей опасности» – и на работу, не соответствующую квалификации. 
При отказе от ее выполнения, трудящегося мог быть уволен с выдачей 
выходного пособия (в размере двухнедельного заработка – ст. 89).  

Что касается прекращения трудовых отношений с работником по мотиву 
утраты им трудоспособности, современное трудовое законодательство не 
содержит подобного основания среди оснований расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя. Однако среди оснований прекращения 
трудового договора есть несколько, связанных с состоянием здоровья 
работника, речь о которых пойдет ниже. 
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Возвращаясь к КЗоТ 1922 г., следует отметить, что уже в тот 
исторический период были установлены определенные гарантии прав 
работника при его увольнении по инициативе нанимателя по основаниям, не 
связанным с нарушением дисциплины труда. К таковым относятся: 1) 
обязанность нанимателя предупредить об увольнении за две недели 
(примечание 3 к ст. 47, ст. 88); 2) выдача выходного пособия в размере 
двухнедельного заработка. Выходное пособие выдавалось при расторжении 
трудового договора по всем недисциплинарным основаниям (п. "а", "б", "в" 
ст. 47 и ст. 36), а предупреждался о предстоящем увольнении работник во 
всех случаях, кроме увольнения при отказе от перевода на период простоя 
(ст. 36). Кроме того, устанавливалась и дополнительная гарантия: согласие на 
увольнение соответствующего профсоюза – в отношении члена фабрично-
заводского комитета или иного соответствующего органа (примечание 2 к 
ст. 47, ст. 160). Объективность оценки соответствия работника выполняемой 
работе (занимаемой должности) обеспечивалась тем, что расторжение 
договора в случаях, указанных в п. "в" и "г" могло последовать не иначе, как 
по решению расценочно-конфликтной комиссии – РКК (примечание 1 к 
ст. 47). РКК организовывались на началах паритетного представительства 
сторон для разрешения трудовых споров в порядке примирительного 
разбирательства (ст. 68 КЗоТ 1922 г.). 

Следующим этапом кодификации российского законодательства стал 
Кодекс законов о труде РСФСР 1971 г., просуществовавший вплоть до 1 
февраля 2002 г., т.е. вступления в силу ныне действующего ТК РФ. В 1992 г. 
в него были внесены значительные изменения, включая изменение названия 
самого акта (поэтому далее он будет именоваться КЗоТ РФ). Именно в этой 
редакции анализируются его нормы о расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя. Статья 33 КЗоТ РФ к основаниям расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя («администрации») 
относила случаи: 1) ликвидации предприятия, учреждения, организации, 
сокращения численности или штата работников; 2) обнаружившегося 
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья, 
препятствующих продолжению данной работы; 3) систематического 
неисполнения работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором (контрактом) или правилами 
внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись 
меры дисциплинарного или общественного взыскания; 4) прогула (в том 
числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без 
уважительных причин; 5) неявки на работу в течение более четырех месяцев 
подряд вследствие временной нетрудоспособности; 6) восстановления на 
работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 7) появления на работе в 
нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического 
опьянения; 8) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) 
государственного или общественного имущества, установленного 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в 
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компетенцию которого входит наложение административного взыскания или 
применение мер общественного воздействия. 

Ныне действующим кодексом прекращение трудового договора в связи 
с восстановлением работника, ранее выполнявшего эту работу, отнесено не к 
инициативе (т.е. праву работодателя), а к обстоятельствам не зависящим от 
воли сторон (т.е. обязательно, если невозможен перевод работника с его 
согласия) – п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. 

Длительная нетрудоспособность не влекла увольнения по п. 5 ст. 33 
КЗоТ РФ, если речь шла о беременности и родах, либо законодательством 
устанавливался более длительный срок сохранения работы при 
определенных заболеваниях (например, туберкулезе). Утратившие 
трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профзаболеванием, также 
не могли быть уволены по этому основанию (место работы за ними 
сохранялось до восстановления трудоспособности или установления 
инвалидности).  

В отличие от КЗоТ 1922 г., КЗоТ РФ прямо указывает на обстоятельства, 
в связи с которыми работник, несоответствующий своей работе, признается 
«невиновным» в этом – недостаточная квалификация либо состояние 
здоровья, препятствующие продолжению данной работы. Для сравнения 
отметим, что те же внешние причины – ненадлежащее выполнение 
работником трудовой функции, но обусловленные дисциплинарным 
проступком (т.е. совершенные без уважительных причин работником, к 
которому, кроме того, ранее применялись меры дисциплинарного или 
общественного взыскания) служили поводом для увольнения по иному 
основанию – п. 3 ст. 33 КЗоТ РФ. 

Указание на состояние здоровья (в соответствии с медицинским 
заключением) как причину несоответствия работника занимаемой должности 
или выполняемой работе было и в первоначальной редакции ТК РФ 
(подп. "а" п. 3 ст. 81 ТК РФ). Однако в литературе эта норма обоснованно 
подвергалась критике. Так, Е. А. Ершова отмечала, что ТК РФ содержит две 
конкурирующие правовые нормы, связанные с расторжением трудового 
договора по состоянию здоровья: пп. "а" п. 3 ст. 81 – «состояние здоровья в 
соответствии с медицинским заключением» и п. 5 ст. 83 ТК РФ – «признание 
работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским 
заключением». В 2006 г. указанное дублирование было устранено, однако 
среди общих оснований прекращения трудового договора остался «отказ 
работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением ... либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы» (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). Как видно из 
формулировки, речь идет о специфическом случае увольнения по инициативе 
работника («отказ» от перевода) либо об обстоятельстве, независящем от 
сторон (отсутствие соответствующей работы). Увольнение по указанному 
основанию допускается лишь при наличии медицинского заключения, в 
соответствии с которым работник нуждается в переводе на срок более 4 
месяцев либо в постоянном переводе. Если же медицинским заключением 
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рекомендован перевод на менее длительный срок, работодатель (при 
отсутствии возможности перевода) обязан отстранить работника. В период 
отстранения заработная плата не начисляется, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором (ст. 73 ТК РФ). В частности, такое 
исключение устанавливает ст. 254 ТК РФ в отношении беременных женщин, 
которые до предоставления работы, исключающей воздействие 
неблагоприятных производственных факторов, подлежат освобождению от 
работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие 
этого рабочие дни за счет средств работодателя. Оба указанных основания 
прекращения трудовых отношений предполагают дополнительную гарантию 
обеспечения прав высвобождаемого работника – выходное пособие в размере 
двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ). 

В числе гарантий прав увольняемых по недисциплинарным основаниям 
работников, КЗоТ РФ сохранил те, что были установлены предыдущими 
кодексами (предупреждение об увольнении, выплата выходного пособия, а в 
отношении членов профсоюза – согласие на увольнение по отдельным 
основаниям) и ввел новые. Так, увольнение по основаниям, указанным в 
п.п. 1, 2 и 6 ст. 33, допускалось, только если невозможно было перевести 
работника, с его согласия (ч. 2 ст. 33). Непосредственно в кодекс было 
введено понятие преимущественного права на оставление на работе при 
сокращении численности или штата (ст. 34 КЗоТ РФ), которое воспринято и 
действующим ТК РФ (ст. 179 ТК РФ). Хотя и несколько изменился набор 
обстоятельств, с которыми оно связывается, основная идея осталась 
неизменной: в первую очередь предпочтение отдается работникам с более 
высокой производительностью труда и квалификацией. И только при 
невозможности выявить таковых для оценки преимущественного права 
учитываются различные социально-значимые обстоятельства. 

Размеры выходного пособия были дифференцированы с учетом 
основания прекращения трудового договора. В частности, при прекращении 
договора по основаниям, указанным в п.п. 2 и 6 ст. 33 (несоответствие 
выполняемой работе и восстановление работника, соответственно) 
работникам выплачивалось выходное пособие в размере не менее 
двухнедельного среднего заработка (ст. 36 КЗоТ РФ), однако обязанность 
работодателя предупредить работника о предстоящем увольнении более не 
устанавливалась (нет ее и в ныне действующем ТК РФ). Нормы о выходном 
пособии работникам, высвобождаемым в связи с ликвидацией работодателя 
или сокращением численности или штата, наряду с иными гарантиями были 
сгруппированы в специальной главе. Статья 40.3 КЗоТ РФ предусматривала, 
что работникам, высвобождаемым в связи сокращением численности или 
штата: 1) выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка; 2) сохраняется средняя заработная плата на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения с учетом 
выплаты выходного пособия; 3) в порядке исключения, она сохраняется и в 
течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа по 
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трудоустройству при условии, если работник заблаговременно (в 
двухнедельный срок после увольнения) обратился в этот орган и не был им 
трудоустроен. Если же увольнение было в связи с реорганизацией или 
ликвидацией предприятия (учреждения, организации), средняя заработная 
плата (с учетом выходного пособия) сохранялась на период трудоустройства 
за третий месяц без каких-либо дополнительных условий (ч. 4 ст. 40.3). В 
соответствии со ст. 40.2 КЗоТ РФ, о предстоящем высвобождении работники 
предупреждались персонально под расписку не менее чем за два месяца. 
Если речь шла о сокращении численности или штата, то одновременно с 
предупреждением об увольнении администрация предлагала работнику 
другую работу (ч. 2 и 5 ст. 40.2). Кроме того, в той же статье устанавливалась 
обязанность работодателя довести до сведения местного органа службы 
занятости данные о предстоящем высвобождении каждого конкретного 
работника с указанием его профессии, специальности, квалификации и 
размера оплаты труда (не позднее чем за два месяца до увольнения).  

Таким образом, установленные действующим ТК РФ основания 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя имеют 
исторические корни. Они были закреплены, хотя и в иной редакции, во всех 
кодифицированных актах трудового законодательства России. При этом 
следует отметить две тенденции в развитии трудового законодательства по 
указанному направлению. Во-первых, налицо уменьшение количества 
оснований недисциплинарных увольнений по инициативе работодателя. Это 
происходит, с одной стороны, за счет упразднения некоторых оснований 
прекращения трудового договора (например, в связи с отказом от временного 
перевода по инициативе работодателя ст. 36 КЗоТ 1922 г.), а с другой, за счет 
изменения инициатора увольнения (исключение из числа оснований 
увольнения по инициативе работодателя таких оснований, как 
восстановление работника ранее выполнявшего данную работу, или 
увольнение работника в соответствии с медицинским заключением). 

Во-вторых, в основном, увеличивается объем юридических гарантий, 
предоставляемых работникам в связи с прекращением трудовых отношений 
по инициативе работодателя при отсутствии дисциплинарного проступка. В 
большей степени это относится к расторжению договора в случаях 
ликвидации организации или сокращения численности или штата 
работников: увеличен срок предупреждения о предстоящем увольнении, а 
также размеры выходных пособий. Кроме того, устанавливается обязанность 
работодателя предпринять попытку трудоустройства работника, 
увольняемого по не дисциплинарным основаниям (кроме ликвидации). 
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э.ғ.д., профессор Әпсәлемов Н.Ә., э.ғ.д., профессор Ержанов М.С., 

PhD докторы Кадыров Б.К., ҚИУ 
 
Салық жүйесінің приоритетті қызметі тек экономиканың дамуын 

ынталандырумен ғана емес, сонымен қатар қаржылық қауіп – қатер көзі 
ретіндегі салықтық заң бұзушылық пен қылмыстарды әшкерелеу және алдын 
- алуға бағытталған механизмдерді қалыптастыру арқылы, мемлекеттің 
қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етуімен де анықталады.  

Мемлекетіміздегі салықтық заң бұзушылықтың экономикалық 
қауіпсіздікке әсерінің салыстырмалы талдауы салықтық тәуекелдер 
құрылымын анықтауға мүмкіндік береді. Салықтық тәуекелдер жүргізіліп 
жатқан салық саясаты, салық заңнамасының бұзылуы мен оның 
тұрақсыздығы салдарынан туындайды. Осыған байланысты авторлар ұжымы 
ойынша салықтық тәуекелдерді экономикалық қауіпсіздік жағдайын 
анықтаушы және салық жүйесін тұрақсыздандырушы факторлар ретінде 
қарастыруға болады. Салықтық құқық бұзушылықтар экономикалық 
қауіпсіздікке тікелей қауіп – қатер төндіреді. Олардың көздері мен қалыптасу 
факторларын ескере отыра, автор олардың келесідей жіктемесін ұсынады 
(Сурет 1). 

 
Сурет .1 - Салықтық тәуекелдер жіктемесі 

Ескерту: Зерттеу негізінде автордың құрастыруымен 
 

Салықтық тәуекелдерді келесідей дифференциациялауға болады: 

Салықтық  
тәуекелдерСыртқы 

Өзгермелі 

Тұрақты 

Ішкі 
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- тұрақты (қаржылық – шаруашылық қызметінің ажырағысыз бөлігі 
болып саналатын); 

- ауыспалы, (белгілі бір факторлардың ықпал етуінен пайда болатын); 
- ішкі, (шаруашылық етуші субъектісінің қаржылық жүйесінің 

шеңберінде құралатын); 
- сыртқы, (шаруашылық етуші субъектісінің қаржылық жүйесіне оның 

қызмет ететін ортасы тарапынан әсер етуші).  
Ұсынылған жіктеме салықтық тәуекелдердің қалыптасуына тікелей әсер 

етуші факторларды анықтауға мүмкіндік береді (Кесте 1). 
 
Кесте 1 - Салықтық тәуекелдер факторларының жіктемесі 

Төмендегілермен байланысты ішкі 
тұрақты тәуекелдер: 

Мемлекет саясатымен байланысты 
сыртқы тұрақты тәуекелдер: 

- материалдық – техникалық қорымен 
(негізгі қор, амортизация және т.б) 
- еңбек ақы жүйесімен 
- кадр саясатымен 
- өндірістік саясатпен (өндіріс 
технологиясы) 

- қаржылық  
- салықтық 
- инвестициялық 
- инновациялық 
- әлеуметтік 
- монополияға қарсы 

Төмендегілермен байланысты ішкі 
өзгермелі тәуекелдер: 

Төмендегілермен байланысты сыртқы 
өзгермелі тәуекелдер: 

- субъектінің есептік және салықтық 
саясатымен 
- өзіндік құнның қалыптасуымен 
- бағалық саясатпен 
- капиталды қайта бөлумен 

- табиғи – климаттық жағдаймен 
(өндірістің ауысымдылығы) 
- заңнаманың өзгеруімен 
- миграциялық процестермен 
- мақсаттық қаржыландырумен 

Ескерту: Зерттеу негізінде авторлар ұжымымен құрастырылған 
 

Салықтық тәуекелдер құрылымы әрқашанда көрсетілген факторлар 
әсерінен өзгеріп отырады, сондықтан да салықтық заңбұзушылық деңгейін 
төмендету мен бюджеттің табыс бөлігінің толығуын бақылауды күшейтуге 
бағытталған іс – шаралар жүйесін жетілдіру қажет. Мұндай мәселені шешу 
тиімді салықтық әкімгершілікті жүргізумен байланысты, ал оның жүзеге 
асуы салық органдары құрамында жоғары білікті мамандардың болуын, 
тексерулерді жүргізудің жоспарлығы мен жүйелелігін негіздейді [1.13-14б]. 

Салықтық тәуекелдерді тиімді анықтау, олардың алдын - алу мәселесі 
жалпы экономикада салық потенциалын арттырады. Елдің салықтық 
потенциалы жалпы экономикалық потенциалмен анықталады. Өз кезегінде 
салықтар тұтастай экономика, оның барлық құрамдас бөліктеріне әесер етеді, 
мемлекеттің дағдарыс кезеңінде өзінің әлуметтік, құқықтық, қорғаныс 
қызметтерін атқара алуы да соған байланысты [2]. 

Бұл аталған қызметерді атап өткеніміздей экономиканы көпұлттандыру 
процесінде сәтті жүзеге асыру өте күрделі екені белгілі. Жаһанданудың 
жағымды жағымен қатар еліміздің экономикалық қауіпсіздігіне әсер ететін 
теріс жақтары да жетерлік. Біріншіден жаһандану процесі экономикасы 
дамыған мемлекеттер мүддесін қорғайды, екіншіден басым түрде шикізаттқа 
бағытталған экономикамыз әлемдік нарықтағы ресурстарға деген бағалардың 
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құлауынан, ал отандық тауар өндірушілеріміз бәсекелестік қабілеттерінің 
төмендігінен тұралап қалуы мүмкін, үшіншіден спекульятивті бизнестің, 
көлеңкелі экономиканың дамуына жағымды орта қалыптасуы мүмкін, 
төртіншіден халықаралық салық салу проблемалары күрделенеді 
(халықаралық салықтық қылмыстар артуы мүмкін), бесіншіден ірі 
халықаралық қаржы ұйымдарының капиталы есебінен сыртқы қарыздың 
артуы (мемлекетіміздегі екінші деңгейлі банктердің қарызы бүгінгі күнде 45 
млрд АҚШ долларынанастам), алтыншыдан дербес экономикалық соның 
ішінде салықтық саясат жүргізуде ұлттықтан жоғары ұйымдардың 
мүдделеріне тәуелділіктің артуы, және де жаһандану процесінде әлем елдері 
арасында сырттай салық ставкаларын төмендету жүргізілуде, бұл үрдістен 
еліміз де шет қалған жоқ, дегенмен ӘСҰ мүшелікке қабылдануда ұлттық 
экономиканы қорғау мақсатында мемлекетіміз салық ставкаларын төмендете 
бермеуі тиіс, отандық тауар өндірушілерге салықтық емес жеңілдіктердің 
басқа түрлерін қарастыруы қажет (әлемдік тәжірибеде ӘСҰ мүшелікке сәтті 
енген көптеген елдер осылай жасаған). Авторлар ұжымы жоғарыда 
айтылғандарды ескере келе мемлекетіміздің ұлттық мүдделерін қорғау 
мақсатында еліміздің Салық жүйесі құзіретінде келесідей тиімді салықтық 
протекционистік саясатты жүргізуді ұсынады (Сурет 2) 

 

 
 

Сурет 2 - Ұлттық экономиканы қолдаудағы салықтық протекционистік 
саясатты жүргізу бағыттары 

Ескерту: Зерттеу негізінде авторлар ұжымымен құрастырылды 
 
Еліміздің экономикалық қауіпсіздігіндегі салықтар және салық 

саясатының ролін бағалай келе келесідей қорытынды жасауға болады: 
салықтар және салық саясаты елдің экономикалық және қаржылық жүйесінде 
біріншіден, мемлекет қолындағы ресурстық фактор ретінде, екіншіден 
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әлеуметтік – экономикалық процестерге тікелей және жанама әсер етуші 
инструмент ретінде, үшіншіден салық төлеушілермен кері байланыс факторы 
ретінде және әлемдік экономикаға интеграциялануда экономикалық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ететін бірден-бір күш ретінде қарастырылады.  

Сондықтан, жаһандық тұрғыдан салықтар мен салық саясатынан көруге 
болады: бір жағынан экономикалық және қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ететуші ресурс пен инструмент болса, екіншіден тәуелділік пен тәуекел 
факторы тұрғысынан. 

Жоғарыдағы талдаулар нәтижесі көрсеткендей кәсіпкерлікке салық салу 
жүйесін дұрыс ұйымдастыру және салық жүйесінің толықтығы келесі негізгі 
қағидаларға сәйкес болуы керек: 

- салық заңдылығының тұрақты болуы; 
- мемлекет пен салық төлеушілердің өзара қатынастары құқықтық 

сипатта болуы; 
- салық ауырпалығы салық төлеушілердің санаттары арасында теңдей 

бөлінуі керек; 
- өндірілініп алынатын салықтар салық төлеушілердің табыстарына 

сәйкестендірілуі тиіс; 
- салықтарды өндіріп алу уақыты мен тәсілдері салық төлеушілер үшін 

қолайлы болуы керек; 
- салық төлеушілердің заң алдында теңдік қағидасын ұстануы; 
- салықтарды жинау бойынша ұсталымдардың минималды деңгейде 

болуы; 
- экономикалық қызметтердің әдістері мен үлгілері қатынасында салық 

салудың бейтараптылық қағидасының болуы; 
- салық салу бойынша ақпараттар ашық және қол жетерліктей болуы; 
- салықтық құпияны сақтау қағидасын ұстануы. 
Осы аталған негізгі қағидалардың қысқаша мазмұнын қарастыратын 

болсақ, салық заңдылығының тұрақтылығын салықтық өзара қатынасының 
аясын реттейтін ережелер мен нормалардың өзгермейтіндігін түсінеміз. Осы 
қағидаға сәйкес салық туралы заңдылықта өзгерістер қаржылық жыл ішінде 
өзгерілмеуі керек. Ал преференция мен жеңілдіктер беретін ережелер 
алғашқы заңмен бекітілген мерзімге дейін өзгертілмеуі қажет.  

Салық заңдылығының бірнеше жылғы тұрақтылығы маңызды болып 
келеді. Салық заңдылығының өзгеріске ұшыраулары және тұрақсыздығы 
отандық кәсіпкерлер және инвесторлар үшін тиімсіз болып келеді, 
нәтижесінде салықтық тәуекелдерді арттырады. Сонымен қатар, отандық 
шағын және орта кәсіпорындарды дамыту мақсатында шетелдік 
инвесторлардан инвестицияны тартуға өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін.  

Жоғарыда аталып кеткен қағидаларды отандық шағын және орта 
кәсіпорындарды дамытудың негізі ретінде қарастыруға болады. Шағын және 
орта кәсіпорындарда салық жүйесі дұрыс қолданылып жүзеге асырылуы 
үшін, салық заңдылығына сәйкес салық есебі ұйымдастырылып, талаптарға 
сай жүргізілуі қажет. 
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Сонымен қатар, экономикалық дағдарыс жағдайында қабылданып 
жатқан іс – шаралар шеңберіндегі ҚР салық жүйесі мен шағын және орта 
кәсіпкерлерге салық салу жүйесінің негізгі жетіспеушіліктеріне келесілерді 
атап өтуге болады: 

- салық салу жүйесі әліде болса күрделі; 
- табыстарға салық салу бойынша салықтық артықшылықтарды бөлуде 

біркелкі емес сипатқа ие болуда; 
- салық заңдылығымен бекітілген көптеген бақыланбайтын салықтық 

жеңілдіктер өз тиімділігін жоғалтады; 
- еліміз үшін салықтық терминдердің күрделі, көп болуы (әсіресе 

мемлекеттік тілде әліде дұрыс анықтама берілмеуі); 
- табыстарға салық салуда (әсіресе жеке тұлғалардың) нақты нарықтық 

жағдайлардың жеткілікті ескерілмеуі; 
- салықтық қызметтер бойынша білікті мамандардың жетіспеушілігі; 
- дағдарыс кезінде қолданылып жатқан шетелдердегі әралуан салықтық 

ынталандыру инструменттерінің отандық тәжірибеде жеткілікті 
қолданылмауы, әлсіз талдануы;  

- инновациялық шағын және орта кәсіпорындарға салықтық 
жеңілдіктердің жеткіліксіздігі; 

- салықтық ынталандырулар бойынша салық төлеушілер арасында үгіт- 
насихат іс-шараларының әлсіздігі; 

- салықтық түсімдерді жоспарлаудағы «голландық аурудың» 
басымдығы; 

- салық төлеушілердің салықтық сауаттылығының жеткіліксіздігі; 
- салық қызметі органдарының отандық және беделді халықаралық 

үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе жұмыс жасаудағы әріптестіктерінің 
әлсіздігі; 

- мемлекетіміздің шетел компанияларына салықтық баспана болуына 
байланысты болашақта халықаралық ұйымдардың «сұр» тізіміне ілігу 
қаупінің болуы; 

- басқа шет елдерде жасырын оффшорлы шоттары бар, бірақ олар 
бойынша салық төлеуден жалтарушы отандық салық төлеушілермен 
күресудегі салық жүйесінің дәрменсіздігі (оларды анықтаудағы сол елдермен 
салықтық ақпарат алмасу келісімдерінің жеткіліксіздігі) [4,64-65 б.]. 
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ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА САЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ 
БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІ 

 
PhD докторы Еркінова С.Е., магистрант Давлет А.  
Қазақстан инновациялық университеті, Семей қаласы 

 
Салықтар экономикадағы ресурстарды қайта бөлу құралы ретінде 

өздері салық қатынастарының барлық қатысушылары үшін тәуекел 
тасымалдаушы болып табылады. Мемлекет пен салық төлеушілер 
мүдделерінің теңгеріміне тәуекелдердің кейбір түрлерінің болуына 
байланысты қол жеткізіледі. Сондықтан тәуекелдің барлық түрлерін толық 
алып тастау тұтастай алғанда елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін 
игілік ретінде бағалана алмайды. 

«Салық тәуекелі» ұғымын тұжырымдай отырып, оның теріс сипатын 
түсіну қажет. Бұл ретте салық тәуекелінің теріс сипаты салық төлеушілер 
үшін ғана емес, сонымен қатар салық құқықтық қатынастарының барлық 
субъектілері үшін де белгілі бір көрініс нысандары бар. 

Салық тәуекелі - бұл қосымша қаржылық шығындарға (салықтарды 
(алымдарды) қосымша есептеуге, өсімпұлдарды, айыппұлдарды есептеуге) 
және соның салдарынан салық ауыртпалығының өсуіне, сондай-ақ мүмкін 
болатын сот шығындарына, консультациялық және басқа да қызметтерге 
арналған шығыстарға әкеп соқтыратын белгілі бір жағдайларда қолайсыз 
оқиғалардың басталу ықтималдығы. 

Салық тәуекелдерінің туындау себептері: 
 растаушы құжаттаманы дұрыс ресімдемеу, құжат айналымын 

бақылау жүйесінің болмауы; 
 салық жүктемесін азайтуға бағытталған мәмілелерді жүзеге асыру; 
 салық төлеушінің, салық агентінің салық және алымдар туралы 

заңнаманы тікелей бұзуы; 
 салық және алымдар туралы заңнаманың ережелерін түсіндіруде 

белгісіздік бар мәмілелерді жүзеге асыру; 
 бухгалтерлік және салық есебін жүргізу кезінде туындайтын әдейі 

емес қателер; 
 бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті және т. б. бұрмалауға 

бағытталған қасақана әрекеттер. 
Салық тәуекелінің негізгі сипаттамалары: 
 экономикалық және құқықтық ақпараттың белгісіздігімен 

байланысты; 
 қаржылық тәуекелдің ажырамас бөлігі болып табылады; 
 салық құқық қатынастарына қатысушыларға таратылады, салық 

төлеушілер, салық агенттері және мемлекеттің мүддесін білдіретін басқа да 
субъектілер; 

 салықтық құқықтық қатынастардың барлық қатысушылары үшін 
жағымсыз сипатқа ие (тәуекелдердің басқа түрлеріне қарағанда); 
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 салық құқық қатынастарының әрбір қатысушысы үшін әртүрлі 
көрінеді. 

Салық тәуекелдерінің түрлерін әртүрлі белгілер бойынша жіктеуге 
болады: 

1) Салық тәуекелдерін атқаратын субъектілер бойынша: мемлекеттің, 
салық төлеушілердің, салық агенттерінің, өзара тәуелді тұлғалардың 
салықтық тәуекелдерін одан әрі салық төлеушілердің тәуекелін нақтылауды - 
заңды және жеке тұлғалар үшін, ал мемлекеттер-салық салу процесіне 
қатысатын әртүрлі заңнамалық және атқарушы билік органдары үшін жүзеге 
асыруға болады. 

2) Салықтық тәуекелдерді анықтайтын факторларға сүйене отырып: 
сыртқы және ішкі (жүйелі және жүйелі емес). Салық төлеуші - ұйым үшін 
тәуекелдердің екі тобы болуы мүмкін: сыртқы салық салу жағдайларындағы 
өзгерістерден туындаған себептер бойынша, ішкі шаруашылық жүргізуші 
субъектінің өзінің тиімсіз салық саясатының себептері бойынша пайда болуы 
мүмкін. Мемлекет үшін тұтастай алғанда, салықтық тәуекелдерді сыртқы 
және ішкі деп бөлуге болады. Сыртқы салық салу саласындағы халықаралық 
шарттардың қолдануымен, офшорлық аймақтардың қызметімен және олар 
ұсынатын шарттар және т.б., ішкі-салық салу процесінде мемлекеттің 
функцияларын жүзеге асыратын заң шығарушы және атқарушы билік 
органдарының, сондай-ақ салық төлеушілердің қызметімен байланысты 
болады. 

Жүйелі тәуекел барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін ортақ 
алуан түрлі факторлардың әсерімен байланысты. 

Жүйесіз тәуекел шаруашылық жүргізуші субъектінің қызметіне толық 
тәуелді факторлардың әсерінен туындайды. 

Салық тәуекелдеріне қатысты мұндай бөлу өте шартты. Заң мәтініндегі 
кемшіліктерге байланысты салық құқығы нормаларын түсіндірудің екі 
жақтылығы бар, ал онда оның қасақана бұрмаланған түсіндірмесі кейде 
түсіну қиын болады. 

3) Тәуекелдердің басқа түрлерімен байланыс объектісі бойынша: 
жіберіп алынған пайда тәуекелі, материалдық және материалдық емес 
құндылықтардың жоғалту тәуекелі, төлем қабілетсіздігі тәуекелі, 
инвестициялық тәуекелі және т.б. салықтық тәуекелдің мазмұны тәуекелі бар 
нақты жағдайларға және олардың пайда болу объектілеріне қатысты 
ашылатындықтан, салық төлеуші-ұйым үшін салық шығындары басқа 
тәуекел объектілерімен тығыз өзара байланысты осындай объектілердің бірі 
болып табылады деп айтуға болады. 

4) Салдардың түрі бойынша: салықтық бақылау тәуекелдері, салықтық 
ауыртпалықты күшейту тәуекелдері, салықтық сипаттағы қылмыстық 
қудалау тәуекелдері. Салықтық бақылау тәуекелдері, өз кезегінде, «әдеттегі» 
салықтық бақылау тәуекелдеріне және «тапсырысты» салықтық бақылау 
тәуекелдеріне бөлінуі мүмкін. Аталған тәуекелдердің бірінші түріне 
аумақтық салық органдары тарапынан олардың әдеттегі қызметі шеңберінде 
бақылау тәуекелдері жатады. Екінші түрдегі тәуекелдерге құқық қорғау 
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органдары немесе жекелеген жоғары басшылар «саяси тапсырыс» 
шеңберінде бастамашылық етуі мүмкін, форс-мажор болып табылады және 
жеткілікті түрде дәл анықталуы мүмкін емес. 

Салық ауыртпалығын күшейту тәуекелдеріне оларды есептеу 
әдістемесінің өзгеруі салдарынан да, шаруашылық қызмет көлемінің 
кеңеюіне байланысты олардың серпініне байланысты да салық базасының 
өсуін жатқызуға болады. 

Қылмыстық қудалау тәуекелдері салық заңнамасын бұзатын салық 
төлеуші-ұйымдардың басшылары үшін қылмыстық іс қозғау және 
қылмыстық жауапкершілікке тарту ықтималдығы бар екендігіне байланысты. 

Алайда, тәуекелдердің осы түрі салық төлеуші-ұйымның өзіне толық 
көлемде таратыла алмайды (оның салдарын жанама бағалауға болады). 

Ықтимал шығындар шамасы бойынша: рұқсат етілген, сыни және 
апатты тәуекелдер. Мәселен, шаруашылық жүргізуші субъект үшін сыни 
салық тәуекелінің мысалы салық төлеуші - ұйымның төлем қабілеттілігіне 
қатер төндіретін салықтың негізгі сомасымен жиынтығында айыппұл 
санкцияларын ұсыну, апатты тәуекелдің мысалы - осы ұйымның болуы 
болып табылады. 

Дүниежүзілік Банктің ұсынымдарына сәйкес салық органдары барлық 
өлшемдер бойынша жалпы жиынтық қорытындыны анықтау үшін 
жиынтықталатын тәуекел өлшемдері бойынша балдарды әзірледі. Тәуекелдің 
барлық өлшемдері бойынша жалпы жиынтық қорытындының нәтижелері 
салық төлеушілерді тәуекел дәрежесі бойынша айқындау және саралау үшін 
пайдаланылады. 

Есептеу әдістемесімен салық төлеушілердің сенімсіздігін, оның ішінде: 
1) салық төлеушінің салық жүктемесінің коэффициенті салық 

жүктемесі коэффициентінің орташа салалық мәнінен төмен; 
2) жалған кәсіпорындармен, әрекетсіз салық төлеушілермен және 

соттармен тіркелуі жарамсыз деп танылған кәсіпорындармен мәмілелерді, 
сондай-ақ кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру ниетінсіз мәмілелерді 
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асыру; 

3) нөлдік көрсеткіштері бар немесе алшақтықтары бар корпоративтік 
табыс салығы немесе қосылған құн салығы бойынша салық есептілігін табыс 
ету кезінде шот-фактуралардың үзінді көшірмесі; 

4) еңбекақы төлеу қорының жылдық жиынтық табысқа арақатынасы: 
5) салық төлеуші активтерінің жылдық жиынтық табысқа арақатынасы: 
6) егер басшы немесе (және) құрылтайшы, дара кәсіпкер әрекетсіз 

салық төлеушілердің, жалған кәсіпорындардың және тіркелуі соттар 
жарамсыз деп таныған кәсіпорындардың, сондай-ақ мәмілелері кәсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыру ниетінсіз деп танылған салық төлеушілердің басшысы 
немесе (және) құрылтайшысы болып табылса;; 

7) жылына екі және одан да көп рет салық органдарында есептен 
шығару және есепке қою. 

Бір тәуекел тобының ішінде жоспарлы салықтық тексеру жүргізуге 
салық төлеушілерді іріктеу ең көп жылдық жиынтық табыс қағидаттары және 
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берілген балдардың ең көп сомасы бойынша жүзеге асырылады. Баллдар мен 
кіріс сомасы бірдей болған жағдайда тексеру жоспарына тексерілмеген салық 
кезеңі ең көп салық төлеуші енгізіледі. 

Мониторингке жататын ірі салық төлеушілер тәуекелдер дәрежесін 
бағалау критерийлерін қолдануға қарамастан, салықтық тексерулер 
жоспарына енгізіледі. Оларды іріктеу жылдық жиынтық табыстың ең көп 
мөлшері бар ірі салық төлеушілердің басымдығымен 4 және одан да көп жыл 
тексерумен қамтылмаған салық кезеңі бойынша жүзеге асырылады. 

Салықтық әкімшілендіруді жетілдіру бағдарламасын іске асыру 
шеңберінде салық жүйесі халықаралық тәжірибеге жақындап келе жатқан 
сапалы дамудың жаңа кезеңіне шықты. Атап айтқанда, қазіргі уақытта 
салықтық тексерулерді жоспарлау мен ұйымдастыруда тәуекелдерді басқару 
жүйесі жұмыс істейді, тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемдері әзірленді 
және бекітілді. Бұдан басқа, осы нормалар «Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес келтірілген. 

«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, мемлекеттік 
бақылаудың жалпы құқықтық негіздерін реттейтін және оларға қатысты 
мемлекеттік бақылау жүзеге асырылатын адамдардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғауға бағытталған тексерулер мерзімділігі тәуекелдерді 
бағалау жүйесі бойынша айқындалады. Осы Заңға сәйкес мемлекеттік 
органдар, оның ішінде салық органдары тексерілетін субъектілерді тәуекел 
дәрежесіне қарай жоғары, орташа не болмашы тәуекел топтарына жатқызады 
және олар үшін жоспарлы тексерулер жүргізудің кезеңділігін айқындайды, 
бірақ: жоғары тәуекел дәрежесі кезінде - жылына бір реттен; орташа тәуекел 
дәрежесі кезінде - үш жылда бір реттен; болмашы тәуекел дәрежесі кезінде - 
бес жылда бір реттен жиі емес. 

Дәл осы тәуекелдерді басқару жүйесі (ТБЖ) камералдық бақылау 
деңгейінде салық кодексінің 625-бабына сәйкес құжаттық тексеруге жататын 
және тәуекел санатына жататын салық төлеушілерді анықтауға мүмкіндік 
береді. Сондай-ақ ТБЖ қайтарылуға жататын қосылған құн салығының асып 
кеткен сомасын растау және қосылған құн салығының асып кеткен сомасын 
қайтарудың оңайлатылған тәртібіне құқықты айқындау үшін салықтық 
бақылауды жүзеге асыру кезінде пайдаланылады. Салық кодексінің 274-
бабына сәйкес қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтарудың 
оңайлатылған тәртібі алдын ала салықтық тексеру жүргізбей қосылған құн 
салығын қайтаруды жүзеге асыру болып табылады. 

Тәуекелдерді басқару жүйесі мемлекетке залал келтіруі мүмкін салық 
төлеушінің салық міндеттемесін орындамау және (немесе) толық орындамау 
ықтималдығын бағалау мақсатында жүргізілетін іс-шаралар кешені болып 
табылады. ТБЖ тәуекелді анықтау және алдын алу мақсатында салық 
қызметі органдары қолданатын шараларды да қамтиды. Тәуекелдерді бағалау 
нәтижелері негізінде салықтық бақылау нысандарын сараланған қолдану 
жүзеге асырылады. 
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Бұл жаңалықтың мәні салықтық тексерулер жүргізу жиілігі, сондай-ақ 
салық төлеушілердің қосылған құн салығының асып кеткен сомасын 
қайтарудың оңайлатылған тәртібіне құқығын қолдану салық төлеушінің 
салық саясатын сақтауына тікелей байланысты. Егер салық төлеушінің елеулі 
бұзушылықтар саны және салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер бойынша ең аз шығыстары болса, мұндай кәсіпорын жиі, ал 
тәуекелдің елеусіз деңгейімен - сирек тексеріледі. 

Тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу шеңберінде және «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын іске асыру мақсатында салық заңнамасының және 
басқа да заңнамалардың нормаларын орындау бойынша жеке кәсіпкерлік 
үшін тәуекел дәрежесін бағалау өлшемдері бекітілді, олардың орындалуын 
бақылау салық органдарына жүктелген. 

Өлшемдер салық төлеушілердің тәуекел дәрежесін анықтау және 
жоспарлы салықтық тексерулер жүргізу үшін өңірлер бөлінісінде жұмыс 
істеп тұрған салық төлеушілерді іріктеу үшін әзірленді. 

Тәуекелдерді бағалау жүйесі іс-шараларының нәтижелері негізінде жыл 
сайын Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығымен бекітілетін 
және ағымдағы күнтізбелік жылдың 25 желтоқсанына дейінгі мерзімде 
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ресми интернет-ресурсында 
орналастырылатын салықтық тексерулер жүргізу жоспары жасалады. 

Салық заңнамасында алғаш рет енгізілген тәуекелдерді басқару жүйесі 
жоғары салықтық тәуекелдері бар кәсіпорындарды бақылауды күшейтуге, 
жергілікті жерлерде салықтық тексерулерді жүргізуге кететін уақыт 
шығындарын азайтуға және олардан қайтарымын ұлғайтуға, олардың 
тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, тәуекелдерді басқару 
жүйесі бойынша салық төлеушілерді анықтау олардың конституциялық 
борышын атқаруының объективті дәлелі болып табылады. 

Тәуекелдерді басқару жүйесі әдістерінің пәрменділігі-бұл қоғамның 
экономикалық және саяси кемелденуінің шынайы көрінісі болып табылатын 
салық салудың позитивтілігін қамтамасыз ету. Сонымен бірге, салық қызметі 
органдарының қызметінде жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен 
заңды мүдделерін, сондай-ақ «сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрестің негізгі қағидаты айқындалған мемлекеттің әлеуметтік-
экономикалық, саяси-құқықтық, ұйымдық-басқару жүйелерін қорғаудың 
басымдығы негіз қалаушы басымдық болып табылады. 
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Ключевым фактором выхода на новый уровень управления 

образовательной организации высшего образования (далее – ООВО) является 
прохождение ею процедуры общественной аккредитации, важной 
характеристикой качества управления, фактором формирования ее деловой 
репутации и критерием корпоративной социальной ответственности. 

Авторами предпринята попытка сравнить подходы к вопросу 
общественной аккредитации в Российской Федерации и Республике 
Казахстан. 

В соответствии со ст.96 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, могут получить 
общественную аккредитацию в различных российских, иностранных и 
международных организациях.  

Под аккредитацией понимается признание уровня деятельности 
образовательной организации высшего образования, отвечающего критериям 
и требованиям соответствующих общественных, профессиональных, 
научных и образовательных организаций [1]. 

Под общественной аккредитацией понимается признание уровня 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
соответствующим критериям и требованиям российских, иностранных и 
международных организаций.  

В Российской Федерации порядок проведения общественной 
аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении, а также права, 
предоставляемые аккредитованной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, устанавливаются общественной 
организацией, которая проводит общественную аккредитация. 

В образовательном сообществе помимо термина «общественная 
аккредитация» используется термин «профессионально – общественная 
аккредитация (далее – ПОА) образовательных программ». Добавление к 
термину слова «профессиональная» указывает на то, что аккредитацией в 
данном случае занимаются профессионалы в данной образовательной 
области, которые могут проверить направление или образовательную 
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программу не только по формальным признакам, но и составить 
представление о глубинном состоянии программы, о том насколько 
реализация данной программы формирует о обучающегося компетенции 
необходимые рынку труда. 

Как отмечает Г.Н. Мотова, только Российская Федерация имеет 
сегодня такую множественность форм аккредитации, существующих 
параллельно и независимо друг от друга [2]. 

Координирующим органом в сфере ПОА образовательных программ в 
Российской Федерации выступает Национальный совет при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
(Национальный совет по профессиональным квалификациям), который был 
создан на основании Указа Президента Российской Федерации.  

Национальный совет в Российской Федерации создает методическое 
обеспечение осуществления ПОА образовательных программ, определяет 
общие правила организации, проведения, установления критериев ПОА 
образовательных программ.  

На сегодняшний день, на официальном сайте Национального агентства 
развития квалификаций представлен перечень организаций занимающихся 
ПОА образовательных программ.  

Историческая ретроспектива развития ПОА в Российской Федерации 
представлена в табл.1.  

 
Таблица 1. Историческая ретроспектива профессионально – 

общественной аккредитации в Российской Федерации 
 

Год Событие 
1992 г. Появление понятия ПОА в Законе РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об 

образовании". Общественную аккредитацию могли проходить ООВО, она не 
предполагала каких-либо обязательств со стороны государства 

1995 г. В Российской Федерации уже создана институциональная инфраструктура 
аккредитации. Появляется Управление лицензирования, аккредитации и 
нострификации при Государственном комитете по высшей школе. Законом РФ 
от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании» допускалась возможность получения 
ООВО общественной (общественно-профессиональной) аккредитации, но 
порядок ее получения был не урегулирован 

2002 г. Возникновение первого аккредитационного агентства по общественной и ПОА 
– «Ассоциация инженерного образования России» (АЦ АИОР) [3] 

С 2002 
г. 

Разрабатываются и регулярно актуализируются критерии и процедура ПОА в 
соответствии с требованиями ведущих международных организаций и 
объединений в этой отрасли (ENAEE (European Network for Accreditation of 
Engineering Education), Washington Accord, ABET (Accreditation Board for 
Engineering and Technology), Engineering Coun-cil UK) [4] 

2004 г. Возникновение аккредитационного агентства «Агентство по контролю качества 
и развитию карьеры (АККОРК)» [3] 

2009 г. Создан «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» 
2009 г. Получила широкое распространение добровольная ПОА, а также 

международная и совместная аккредитация [2] 
2009 – Начинается кардинальная трансформация процедур аккредитации, которая 
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2011 
гг. 

закрепляется законодательно в 2011 г. Предметом экспертизы становится 
отдельная образовательная программа [Ошибка! Неизвестный аргумент 
ключа.] 

2009 – 
2012 
гг. 

Стимулом к развитию ПОА стали Указы Президента РФ (от 26.05.2009 г. № 
599О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в 
Российской Федерации"; 07.05.2012N599"О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки"), 
конкретизирующие постановку такой задачи и стимулирующие создание 
независимых систем оценки для сфер социальных услуг: образования, 
здравоохранения, культуры и социальной защиты 

2010 г. Созданы два аккредитационные агентства «Ассоциации юристов России» и 
«Ассоциации юридических вузов» 

2012 г. Введен новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ, который содержит новые инструменты оценки качества 
образования, четко разграничивая сферы ответственности государства и 
общественных структур 

2015 г. На заседании администрации Президента Российской Федерации 
А.Н. Лейбович (генеральный директор автономной некоммерческой 
организации «Национальное агентство развития квалификаций») представил на 
рассмотрение совета базовые принципы ПОА образовательных программ, 
которые были одобрены 

С 2015 
г. 

Сведения о результатах ПОА используются Министерством образования и 
науки РФ при проведении конкурсных процедур по распределению 
контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

 
Далее рассмотрим состояние исследуемого вопроса в Республике 

Казахстан. В Республике Казахстан сформирована Национальная система 
контроля качества высшего образования, включающая множество 
контрольно - надзорных процедур. 

Процедура независимой аккредитации высших учебных заведений 
(далее – вуз) в Республике Казахстан передана в конкурентную среду. В 2011 
году внесены изменения в Закон Республики Казахстан «Об образовании», 
утвержден Национальный реестр аккредитационных агентств, в который 
вошли два казахстанских и четыре зарубежных. 

Независимая аккредитация вузов Республики Казахстан на рынке 
образовательных услуг становится механизмом по предоставлению гарантии 
качества, способствующим повышению конкурентных преимуществ вузов. 

Начиная с 2012 года, большинство вузов Республики Казахстан 
прошли институциональную аккредитацию через Независимое казахстанское 
агентство по обеспечению качества в образовании (НКАОКО)и Независимое 
агентство по аккредитации и рейтинга (НААР), аккредитовано более 500 
образовательных программ [5]. 

Вопросы аккредитации Республики Казахстан прописаны в Послании 
президента Н. Назарбаева народу Казахстана в 2012 г. под девизом 
«Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития 
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Казахстана», в котором была сформулирована государственная 
стратегическая задача, призванная продолжить ранее начатую модернизацию 
системы образования и обеспечить качественный рост человеческого 
капитала в Республике Казахстан, продолжать работу по обеспечению 
современного уровня образования, подготовку востребованных специалистов 
в любой стране мира и предоставлять качественные образовательные услуги 
на уровне мировых стандартов и аттестацию ООВО на уровне 
международных стандартов.  

Задача для вузов – продолжение работы, поставленной Президентом 
Республики Казахстан, по подготовке специалистов нового поколения с 
современным мышлением, соответствующим требованиям современного 
рынка труда [65, 7]. 

В утвержденной главой государства Республики Казахстан 
«Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 
2011–2020 гг.» программными целями определены достижение высокого 
уровня качества высшего образования, удовлетворяющего потребностям 
рынка труда, задач индустриально - инновационного развития страны, 
развитие личности и обеспечение соответствующего лучшим мировым 
практикам качества образования [8]. 

С 2015 года планировалось, что государственная аттестация будет 
полностью заменена Национальной институциональной и 
специализированной аккредитацией для вузов.  

Задачи, поставленные перед национальной системой образования, 
четко сформулированных в программных документах: 

- Государственная программа развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2016–2019 годы [9]. 

- Государственная программа индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2015–2019 годы [10]. 

- План нации – 100 конкретных шагов по 5 институциональным 
реформам [11]. 

Стандарты НААР учитывают тренды Болонского процесса 
(объективность, прозрачность, мобильность, информирование 
общественности) и используются в качестве модели самооценки вузов, 
гармонизации формируемой национальной системы качества образования 
согласно требованиям Европейского сообщества [12]. 

Также в Республике Казахстан, набирает обороты Международная 
специализированная аккредитация образовательных программ зарубежными 
агентствами, вошедшими в Национальный реестр: аккредитационное 
агентство ASIIN (Германия), аккредитационное агентство ABET (США) и 
др.[13] 

Поэтому отметим, что процесс становления ПОА образовательных 
программ вузов, как явление не стоит на месте он постоянно изменяется, 
развивается и совершенствуется как в Российской Федерации, так и в 
Республике Казахстан. 
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Формируемая сегодня модель позволяет признать за ПОА 
образовательных программ будущее в системе гарантий качества 
образования в качестве альтернативы государственной аккредитации 
образовательной деятельности, а также в качестве полноценного элемента 
системы государственного контроля за соблюдением обязательных 
требований в сфере образования [14]. 

Безусловно, ПОА образовательных программ в Российской Федерации 
позволяет ООВО продемонстрировать приверженность качеству 
образовательных услуг и подготовки специалистов, получить независимую 
оценку качества образовательных программ и подготовки специалистов, 
получить рекомендации по совершенствованию образовательных программ, 
публично заявить о высоком уровне качества подготовки специалистов, 
повысить конкурентоспособность на российском рынке образовательных 
услуг, завоевать и укрепить свои позиции на международном рынке 
образовательных услуг, обеспечить и улучшить трудоустройство 
выпускников [15]. 

Республика Казахстан, понимает всю важность ПОА образовательных 
программ и движение к замене ей государственной аккредитации, она 
реализует в полной мере принцип корпоративной социальной 
ответственности, декларирующий, что именно общество и общественные 
организации должны стоять на страже оценки качества образования в каждой 
стране. 

Привлечение для оценки качества ООВО международные организации 
позволяет как Российской Федерации, так и Республике Казахстан 
интегрироваться в международное образовательное пространство и 
совместно решать возникающие мировые проблемы образования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
СРСП В РАМКАХ ПОЛИЯЗЫЧИЯ 

 
Рамазанова К.Б.  

Казахстанский инновационный университет, г.Семей 
 
Одним из важнейших аспектов происходящей в казахстанском 

обществе экономической и социальной модернизации выступает политика в 
области языка. В современном мире, полиязычном и мультикультурном, как 
никогда актуальна проблема сопряженности языков, поиск эффективных и 
жизнеспособных программ в области языков по консолидации обществ. В 
связи с этим значимость и актуальность полиязычного образования, 
являющегося результатом внедрения идеи Президента РК о триединстве 
языков, не вызывают сомнения. «Казахстан должен восприниматься во всем 
мире как высокообразованная страна, неоднократно подчёркивал Президент, 
население которой пользуется тремя языками. Это: казахский язык 
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государственный язык, русский язык как язык межнационального общения и 
английский язык, язык успешной интеграции в глобальную экономику» [1].  

Для казахстанцев идея триединства языков особенно важна, поскольку 
она была сформулирована главой государства в ответ на вызов времени, как 
решение жизненной потребности общества, активно интегрируя в 
глобальный мир. Интеграция Казахстана в мировое сообщество сегодня 
зависит от реализации простой истины: мир открыт для всех, кто может 
овладеть новыми знаниями посредством овладения доминирующими 
языками. Благодаря инициативе президента наше государство начало 
внедрять концепцию многоязычия в образовании, поскольку именно 
многоязычие будет способствовать повышению конкурентоспособности 
Казахстана. 

Сегодня, и в нашем Казахстанском инновационном университете 
реализуется программа полиязычного обучения студентов.  

Основная цель деятельности Казахстанского инновационного 
университета заключается во всемерном содействии устойчивому развитию 
региона путем предоставления качественных образовательных услуг, 
повышения инновационной активности и укрепления международных и 
корпоративных связей. 

Политика качества является основой деятельности университета и 
предусматривает систематическую и целенаправленную работу по 
обеспечению гарантированного высокого качества образовательных услуги 
научно-исследовательских разработок, предоставляемых потребителям. 

В проекте по реализации полиязычного обучения участвуют студенты 
всех специальностей. Студенты, начиная с первого курса, изучают 
дисциплины на трех языках: русском, казахском и английском. Развитие у 
человека полиязычного сознания происходит путем развития речи 
посредством мысленной, устной и письменной коммуникации. 

В рамках внедрения полиязычного образования в вузах страны 
Министерством образования и науки расширен объем кредитов на изучение 
языков. Так, в типовых учебных планах по специальностям высшего и 
послевузовского образования по всем специальностям в объеме 2-х кредитов 
включены дисциплины: «Профессиональный казахский/русский» и 
«Профессионально ориентированный иностранный язык». Студенты изучают 
казахский (русский), иностранный языки на первом курсе, 
профессиональный казахский (русский) и профессионально-
ориентированный иностранный язык на втором курсе. Разработана языковая 
структура образовательной программы полиязычия по специальностям. 

Студенты на первом, втором курсах изучают дисциплины 
общеобразовательного, базового компонента. Трудностями начального этапа 
внедрения полиязычия является разный уровень владения иностранными 
языками, неуверенность студентов при изучении специальных дисциплин. 

На третьем и четвертом курсах студенты изучают профилирующие 
дисциплины. Преподавание дисциплин обязательного компонента 
осуществляется на выбранном языке обучения. Элективные дисциплины или 
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компоненты по выбору преподаются уже как на казахском (русском) языке, 
так и на английском. 

Академическая мобильность студентов и преподавателей, привлечение 
иностранных ученых является одним из основных принципов Болонской 
декларации и важного направления современного учебного заведения. Все 
это позволяет студентам и преподавателям улучшить свои знания 
иностранного языка. 

Привлечение зарубежных ученых направлено на интернационализацию 
образования, что в дальнейшем будет способствовать экспорту 
казахстанского образования и скажется на конкурентоспособности 
специалистов [3]. 

Русский язык является важной составляющей интеграционных 
процессов Таможенного союза и ЕврАзЭС, английский необходим, чтобы 
двигаться в ногу со временем, казахский язык является государственным. 

Концепция полиязычного образования, внедряемая для студентов, 
предполагает становление полиязычной личности при определенном отборе 
содержания, принципов обучения, разработке специальной технологии с 
использованием многоязычных разговорников, словарей и учебно-
методической литературы, где указывались бы сходства и различия базового, 
промежуточного и нового языка обучения. 

Разрабатываемые учебно-методические комплексы как на казахском, 
русском так и английском языках включают силлабусы, учебные программы, 
график выполнения и сдачи заданий по дисциплине; карту учебно-
методической обеспеченности дисциплин; краткие конспекты лекций, 
методические рекомендации и указания по выполнению курсовых работ; 
методические рекомендации по СРСП и СРС, учебно-практический материал 
для СРС, контрольно-измерительные средства знаний обучающихся, 
методические материалы дисциплин, техническое, программное и 
мультимедийное сопровождение; перечень специализированных аудиторий, 
кабинетов и лабораторий. 

СРСП проводимые в рамках полиязычного образования представляет 
собой процесс обучения, воспитания и развития индивида как полиязычной 
личности на основе одновременного овладения несколькими языками, 
как «фрагментом» социально-значимого опыта человечества, воплощенного 
в языковых знаниях и умениях. 

С одной стороны СРСП ориентирует студента на самостоятельную 
работу под руководством преподавателя. Студент на СРСП осуществляет: 

- анализ учебного материала на трех языках 
- поиск дополнительной учебной и научной информации 
- изучение и анализ дополнительной информациина трех языках 
- систематизацию и структурирование собранного материала 
- выявляет новые противоречия и проблемы 
- ставит и формулирует новые вопросы  
- осуществляет поиск решения этих проблем на языке обучения 
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С другой стороны СРСП ориентирует преподавателя на 
индивидуальную работу со студентом в процессе обучения преподаватель 
выявляет уровень творческих возможностей обучаемого от простого 
репродуктивного до креативного и аналитического уровня в зависимости от 
личностных, персональных возможностей обучаемого, преподаватель 
готовит набор индивидуальных заданий для того или иного студента, на 
языке обучения. 

Основным фактором успешного обучения является мотивация, 
положительное отношение студента к иностранному языку как учебной 
дисциплине и осознанная потребность овладения знаниями в этой 
области. Необходимо не только заинтересовать студентов иностранным 
языком, но и преподнести им его изучение как профессионально значимый 
предмет. 

Полиязычное образование как действенный инструмент подготовки 
молодого поколения к жизнедеятельности в условиях взаимосвязанного и 
взаимозависимого мира. 

Угроза социальной нестабильности, возникающая в любом государстве 
из-за неподготовленности молодого поколения к жизни в условиях 
поликультурной среды, послужила во многих случаях стимулом к тому, 
чтобы возвести полиязычное образование в ранг государственной политики. 

Современные исследования показывают, что распространение 
многоязычия в мире — закономерный процесс, обусловленный коренными 
изменениями в экономике, политике, культуре и образовании [4].  

При кредитной технологии обучения и полиязычном 
образованиипоявилась возможность через СРСП реализовывать 
индивидуальный подход к студенту в процессе обучения, но при итоговом 
контроле знаний в унифицированной тестовой форме у преподавателя нет 
необходимости выявлять качество и уровень знаний усвоенных персонально 
каждым студентом, что в свою очередь снижает эффективность и 
результативность внедрения индивидуального подхода к студенту на СРСП. 

Организационно-методические условия необходимые для успешной 
реализации СРСП при полиязычном образовании : 

1. Широта и доступность учебной и научной информации. 
2. Глубокая, детальная методико-дидактическая разработанность 

курсов. Четкое деление курсов по блочно-модульному принципу. Проработка 
УМКД. 

3. Снижение учебной нагрузки преподавателя и освобождение 
рабочего времени для самообразования и методической работы. 

4. Прозрачная политика курса. Четкая и понятная система 
выставления оценок студентам по всем видам учебных заданий. 

Полиязычное образование было закреплено следующими 
законодательными актами: Конституция Республики Казахстан, Закон 
Республики Казахстан «О языках», Закон «Об образовании», 
Государственная программа функционирования языков в Республике 
Казахстан на 2001-2010 гг., Концепция развития иноязычного образования 
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Республики Казахстан и другими, которые и составили его правовую основу. 
Перечисленными выше документами определены роль и место полиязычного 
обучения, принципы создания современной эффективной системы 
управления полиязычным образованием. 

Сегодня уже можно говорить о завершении работы по 
институциональному обеспечению реализации Государственной программы 
развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг., базовыми 
компетенциями которой являются трёхъязычие, евразийская 
поликультурность, коммуникативность и технократичность.  

Данная Концепция, рассматривая полиязычное образование как 
действенный инструмент подготовки молодого поколения к 
жизнедеятельности в условиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира, 
ориентирует на углубленное изучение государственного казахского языка в 
гармоничном взаимодействии с обучением русскому и английскому. Особое 
внимание уделено профессионально ориентированному обучению языкам с 
целью подготовки специалистов, свободно владеющих тремя языками, что 
соответствует Закону о языках Республики Казахстан и, несомненно, 
повысит конкурентоспособность специалистов. 

Таким образом, можно отметить, что в Казахстанском инновационном 
университете имеется определенный опыт осуществления полиязычного 
образования, в котором с учетом анализа современного международного 
опыта разрабатывается и внедряется модель трехъязычного обучения, 
основанная на уровневой системе изучения языков. Данная модель строится 
на том, чтобы студенты могли полноценно освоить устную и письменную 
речь на казахском, русском и английском языках. При этом должны 
учитываться не только правила введения в учебный процесс второго и 
третьего языков, но и возможности интерактивных методов погружения в 
иноязычную среду. 

Как известно, полиязычное образование неразрывно связано с 
выполнением основных параметров Болонского процесса, корреляцией и 
унификацией учебных планов с Европейскими стандартами образования. 
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САЛЫҚТЫҚ САЯСАТ – САЛЫҚТЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ 

КОНЦЕПТУАЛДЫҚ НЕГІЗІ 
 

Сансызбай Е.С.  
Қазақстан инновациялық университеті, Семей қаласы 

 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өткен жылғы Қазақстан 

халқына арнаған Жолдауында және жақында жарық көрген «Ұлт Жоспары – 
қазақстандық арманға бастайтын жол» атты мақаласында салықтық 
әкімшілік жүргізуді оңтайландыру мәселесіне ерекше басымдық берді. 
Елбасы аталмыш мақаласында алдағы уақытта «Салықтық және кедендік 
әкімшілік жүргізуді жақсартуға бағытталған шаралар зор маңызға ие 
болады», деп атап көрсетеді. Осыған байланысты төменде еліміздің салық 
жүйесінің өзіндік ерекшеліктері мен даму бағыттарына тоқталып өтпекпін. 

Қазіргі таңда салық саясаты еліміздің қоғамдық – экономикалық 
құрылысы мен саяси іс бағытына қарамастан ұлттық мемлекет кірістерінің 
негізгі көзі, ұлттық табысты қайта бөлудің басты қаржылық тетігі, 
мемлекеттің кірістерін және бюджеттің кірістерін қалыптастырудың шешуші 
көзі болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«Қазақстан-2050» Стратегиялық даму жоспарында салық саясатын 
жетілдірудің басты бағыттарын айқындап бергенін атап өткен болатын. Ол 
үшін «100 нақты қадам» Ұлт жоспарында салық режімдері мен рәсімдерін 
оңтайландыру, кірістер мен шығыстарды жаппай салықтық декларациялау, 
тәуекелдерді басқару жүйелерін енгізу, кеден және салық жүйелерін 
интеграциялау секілді шаралар көзделген[1]. 

1995 жылдың 24 сәуірінде қабылданған ҚР Президентінің «Салықтар 
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» заң күші бар 
жарлығы салық жүйесіне оңтайлы өзгерістер енгізді. Олардың қатарына 
қолданылып келген салықтар мен салықтар мен алымдар санының 46-дан 11-
ге қысқартылуы, салық салу принциптерінің дүниежүзілік тәжірибеге сай 
өзгертілуі, халықаралық салық салу тәртібінің енгізілуі, салықтардың 
нышанына, белгілеріне қарай топталуы, сонымен қатар бұл құжаттың 
көптеген заңдармен тығыз байланыстылығы, салықтық әкімшіліктің жаңа 
ережелерінің енгізілуі салық жүйесіндегі басқа да түбегейлі өзгерістер 
жатады. Әрине мемлекттің нарықтық экономикалық қатынас талабына сай 
дамуы жағдайында салық жүйесінің бір орында, өзгеріссіз қалуы мүмкін 
емес. Алайда қысқа уақыт аралығында қабылданған шексіз өзгерістер мен 
толықтырулардың енгізілуі нәтижесі оның әлі де болса жетілмегендігін 
көрсетеді. 

Бүгінгі күні республикада салық заңдарының барлық негізгі 
кемшіліктері ескерілген, әрі жетілдірілген жаңа Салық кодексі дайындалып, 
2001 жылдың 12 маусымында қабылданды. 
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Уақыт ағымының әсеріне, заман талабына сай қабылданған Салық 
кодексінде келесідей мәселелерді шешуге басты назар аударылған. Қазіргі 
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы 
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсанындағы № 99 - ІV 
Заңы Қазақстан Республикасының 2008 жылы 10 желтоқсанындағы № 100 - 
ІV Заңымен қабылданды. 2009 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізді. Ол 
салық салудың ойластырылған құқықтық негізін құрудың түпкілікті міндетін 
шешуге бағытталған[2]. 

Әрине, салық заңдылығында өзгерістер мен толықтырулар болашақта да 
жүргізіліп отырылады. Өйткені экономикалық қарым-қатынастар бір орында 
тұрып қалмайды, ол жаңа даму сатысына көшкен сайын салық 
заңдылығының да сол экономикалық саясатқа сай өзгертіліп отыруы керек. 
Сондықтан өзгерістің енгізілуі де заңды. Бірақ, кодекс бойынша енді жаңадан 
енгізілген өзгерістер жылына бір рет енгізілуі тиіс. Енгізілген өзгерістер 
келесі жаңа жылдың басынан бастап күшіне енеді. Бұл ереже біржағынан 
салық төлеушілерге жаңа енгізулерге алдын ала дайындалып, операциялар 
мен қаржы шешімдерін жоспарлауға мүмкіндік берсе, екінші жағынан салық 
қызметкерлерінің жұмысын жеделдетуге және жеңілдетуге көп әсерін 
тигізеді. 

Салықтар мемлекеттің әртүрлі даму бағдарламасының даму 
мүмкіншілігіндегі қаржылық қамтамасыз ету және азаматтардың 
табыстарының деңгейін теңестіру мүмкіншілігіне ие болады. Мемлекет өз 
қазынасын толықтыру мақсатында табыс көздерін жасайды. Салықтардың 
қазыналық қызметі – түрлі шағын және орта бизнес субъектілер табысының 
бір бөлігі мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігі құралып, салықтың қоғамдық 
міндеті артады. Сонымен, мемлекеттің бюджет саясаты жүзеге асырылады 

Салықтық түсімдер — бұл мемлекет аралық қажеттiктi қанағаттандыру 
үшін мемлекетпен бекітіліп, мәжбүрлеп алынатын заңды және жеке 
тұлғалардың бюджетке міндетті түрде төлейтін төлемдері. 

Бюджеттің кірісіне түскен салықтық түсімдерді облыс бөлігі бойынша 
түсімдердің талдауын 1-кестеде көрсетілді.  

 
Кесте 1. Облыс бөлігінде мемлекеттік бюджетке салықтар мен 

төлемдер түсімінің динамикасы мың тенге 
Көрсеткіштер 2013 

жылы 
2014 жылы 2015 жылы 2016 жылы 2017 жылы 

Кірістер, барлығы 
соныңішінде: 4976718331 5 365 835 046 5178643694 6451722 86 7153985 177 

Ақмолаоблысы 74 238 758 82 996 853 87 487 503 112 629 910 134 000 337 
Ақтөбеоблысы 257 758 257 235 331 054 209 302 585 275 788 903 355 850 654 
Алматы облысы 248 964 256 288 678 017 253 432 323 264 562 606 318 569 212 
Атырау облысы 521 972 510 625 691 927 591 229 002 815 163 037 1046586 515
ШҚО 183 578 559 196 556 697 183 641 291 273 929 794 312 588 412 
Жамбыл облысы 63 651 830 64 658 466 67 791 813 71 238 919 81 414 951 
БҚО 297 096 888 312 598 242 186 320 079 254 272 032 256 154 162 
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Қарағандыоблысы 277 948 453 264 300 011 236 118 909 259 435 943 340 384 877 
Қызылордаоблысы 99 720 157 88 230 666 76 433 229 89 629 766 104 687 243 

Кесте 1 жалғасы
Қостанайоблысы 132 167 855 116 042 194 99 635 711 136 443 205 160 093 807
Маңғыстауоблысы 288 952 211 353 050 670 313 236 762 326 834 859 335 576 016
Павлодар облысы 186 950 944 166 472 931 164 708 734 237 387 338 239 482 273
СҚО 54 487 775 54 954 121 59 801 537 69 045 513 79 006 657
ОҚО 212 362 635 220 124 205 240 632 287 302 920 633 318 024 069
Алматы қ. 1182021 513 1 249 415 617 1363110952 1617097833 1769472 113
Астана қ. 609 367 745 763 426 183 852 366 106 1063554420 989 990 786
Ескерту: Кесте ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті мәліметтері 
негізінде құрастырылған 

 
Кестеде 2016 жылмен салыстырғанда 2017 жылы салық түсімдері 

жоғарлағанын байқаймыз.Яғни кірістер 2016 жылмен салыстырғанда 9,8 % ға 
жоғарлаған. Әрине, бұл жаман көрсеткіш емес. Дегенмен, елімізде салық 
саясатының жағдайына талдау жасай отырып, биылғы 2018 жылы салық 
саясатын дамыту мақсатында басым жақтарын және осы Қазақстан салық 
саясатының дамытуда қандай мүмкіндіктері бар екенін анықтадық [3]. 

Қазіргі таңда Қазақстанда Салық кодексі жыл сайын өзгеріске 
ұшырап,қызметі мемлекетпен реттеледі. Дегенмен, еліміздегі салықтық 
саясатта келесідей мәселелер туындап отыр: 

- жеке тұлғалардың табысына салынатын салықтардың мөлшері; 
- жалақылары төмен азаматтар үшін салық заңымызда жеңілдіктер 

қарастырылмаған. 
Осындай объективті және субъективті жақтарды ескере отырып, келесі 

ұсыныстарды қозғауға болады. Біріншісі жеке тұлғаларға қолданылатын 
шегерімнің мөлшерін өзгерту және оны тек табысы төменгілерге ғана 
қолдану, екіншісі, табыс салығынан ең төменгі жалақы алушыларды босату. 

Көлеңкелі экономиканың келеңсіз әрекеттерінен еліміздегі күнделікті 
тұрмыстық қажеттіліктерге аса зәру болып отырған тұрғындардың бөлігі көп 
зардаптар шегуде. Екінші жағынан, салық салынатын базаның кемуінен, 
экспорттаушы емес экономиканың басқа салаларында қызмет атқарып 
отырған кәсіпорындарға жүктелетін салық ауыртпалығы арта түсуде. 

Аталған кемшіліктерді жою үшін, ең алдымен салық заңына жаңадан 
өзгертулер енгізу аса қажет. Кіріс министрінің атап өткеніндей, жаңадан 
қабылданған салық кодексінде айтарлықтай өзгерістер енгізілмеген, демек, 
жіберілген кемшіліктер алдағы уақытта да жіберілуі мүмкін. Әрине 
енгізілген өзгерістер әбден саралануы және салық жылының басынан бастап 
іске асуы қажет.  

Салық төлеушілер үшін салық жүйесінің ең болмағанда үш-бес жылға 
дейін тұрақты болып қалуы аса маңызды шарт болып табылады. Тұрақсыз 
экономика жағдайында бұлай болу әрине мүмкін емес, әсіресе жалпы ішкі 
өнімнің мөлшері дүниежүзілік бағаға тәуелді жағдайында бұл өте қмынға 
соғады. 
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Жер қойнауындағы табиғи байлықтарды өндірушілердің табыстары 
әлемдік бағаға байланысты екенін ескере отырып, оларға салынатын табыс 
салығына прогрессивті ставканы енгізген дұрыс болар еді. Егер шикізаттың 
қалыптасқан бағасы орташа көрсеткіштен жоғары болып қалыптасса, онда 
осындай шикізатты экспорттаушы кәсіпкерлер бағаның артық 
мөлшеріндегідей пайызды қосымша табыс табады. Бұл артық табыс мөлшері 
қазіргі салық заңында кәсіпорындардың ішкі пайда нормаларына сәйкес 
үстеме пайда салығы арқылы алынып отыр. Бұл аталған салықтың кемшілігі 
мынада: ішкі пайда нормасын анықтау кезінде оның мөлшеріне әр түрлі 
себептер мен субьективті жағдайлар әсер етуі мүмкін және пайда нормасын 
қайта-қайта қарастырып отыру қажет, өйткені шикізаттың әлемдік бағасы 
күн сайын өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Аталған кемшіліктерді жою үшін 
шикізатты өндірушілерге салынатын табыс салығының базасын 
кәсіпорынның ішкі пайда нормасынан шикізаттың сатылу уақытындағы 
қалыптасқан әлемдік бағасы мен шикізатты өндіру мен тасымалдауға кеткен 
шығындардың айырмасына ауыстыру керек.  

Бұл арада неліктен шикізаттың сатылу бағасы емес, сатылған уақыттағы 
қалыптасқан әлемдік баға алынып отыр? Оған себеп, кез келген шикізатты 
болсын, дацын өнімдерді болсын экспорттаушы кәсіпорындар сатылу 
бағасын жасалған келісім шарттарда төмендетіп жазып, сөйтіп табыс 
мөлшерін азайтып көрсетуі әбден мүмкін, ал белгілі бір уақытта қалыптасқан 
шикізат бағасын кемітіп көрсету мүмкін емес және оның дұрыстығын 
тексеру онша қиынға соқпайды. Сонымен қатар шикізаттың өзіндік құны мен 
тасымал шығынын анықтау көп жағдайда тұрақты болып қалады. Бұл арада 
экспорттаушы кәсіпорындардың келіспейтін жақтары орын алуы мүмкін, 
мәселен, Қазақстан шикізаты сапасының төмендігі. Шын мәнінде 
туындайтын қайшылықтарды реттестіру қиын емес. 

Егер экспортталатын шикізаттың әлемдік бағасы күрт төмендепкетсе, 
онда мәселе қалай шешілмек деген сұрақтың қойылуы сөзсіз. Оған жауап 
беру үшін, мұндай экспорттың еліміз үшін маңыздылығын сарапқа салуымыз 
қажет. Егер әлемдік бағаның төмендеуіне қарамастан шикізатты еліміз үшін 
маңызды болып қала берсе, онда өндіруші кәсіпорындарға мемлекет 
тарапынан көмек көрсету аса қажет. Салық салу жағынан шикізатты 
экспорттаушылар үшін көмекті табыс салығы ставкасын да азайту қажет. 
Мұндай әрекет шикізатты өндірушілер мен экспорттаушылар үшін едәуір 
көмек болар еді[4]. 

Сонымен, шикізатты экспорттаушыларға қолданылып келген үстеме 
пайдаға салынатын салықты алып тастап, бір ғана прогрессивті табыс 
салығын қолданған дұрыс болар еді. 

Аса бір ойландырып жүрген мәселенің бірі – жеке тұлғалардың 
табысына салынатын салықтардың мөлшері. Қазіргі таңда кәсіпорындарда 
қызмет атқаратын жеке тұлғалардың жалақыларына екі түрлі: табыс салығы 
және әлеуметтік салық салынады. Сонымен қатар жалақының он пайызы 
зейнетақы қорына аударылады. Мәселенің жайын жалақыны төлейтін заңды 
тұлғалар жағынан қарайтын болсақ, онда жалақы үлестіру барысында 
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кәсіпорындардың қосымша қаржыға шықындалуын байқаймыз. Бұл 
қызметкерлердің еңбек ақысын көтеруге кәсіпорындар мүдделі емес деген 
сөз. Жалақы мөлшерін көбейткен күннің өзінде кәсіпорындар әр түрлі 
жолдармен нақты жалақы мөлшерін азайтып көрсетуде. Осыған байланысты 
Қазақстан салық жүйесінің алдында қалайша еліміздің азаматтарының 
орташа жалақы мөлшерін көтеруге болады және кәсіпорындарды қандай 
жолдармен жалақыны көтеруге ынталандыруға болады деген мәселелер тұр.  

Республикамызда өмір сүріп отырған жалақылары төмен азаматтар үшін 
салық заңымызда жеңілдіктер қарастырылмаған деуге болады. Мысалы, 
салық заңында жеке тұлғалардың табыстарына қолданылатын шегерімдердің 
мөлшері барлық жеке тұлғалар үшін бірдей – бірайлық есептеу көрсеткіші 
діңгейінде және әрбір бір айлық есептеу көрсеткішінен төмен табыс табатын 
немесе мүлдем табысы жоқ әрбір жанұя мүшесі үшін бір айлық есепьеу 
көрсеткіші мөлшерінде шегерім жасауға рұқсат етіледі. Яғни жалақы 
мөлшері 45000 тенге болатын және жалақысы 4500 тенгені құрайтын жеке 
тұлғалардың табыстарына қолданылатын шегерімдердің шамасы бірдей. Бұл 
әрине әділдікке жатпайды, алсалықтардың классикалық үлгісі бойынша 
әділдік принцмпі алдыңғы орынға ие болуы қажет[5]. 

Осындай объективті және субъективті жақтарды ескере отырып, келесі 
ұсыныстарды қозғауға болады. Біріншісі жеке тұлғаларға қолданылатын 
шегерімнің мөлшерін өзгерту және оны тек табысы төменгілерге ғана 
қолдану, екіншісі, табыс салығынан ең төменгі жалақы алушыларды босату. 

Сонымен, егер республикамыздың салық жүйесіндегі жеке тұлғаларға 
салынатын табыс салығына осындай өзгерістерді енгізетін болса, табысы өте 
төмен дәрежедегі азаматтарыға едәуір көмек болар еді.  

Қорыта айтқанда, жоғарыда аталған ұсыныстарды жүзеге асыру қиынға 
соқпайды, ал олардан түсетіе экономикалық тиімділік айтарлықтай болары 
анық. 
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Салықтарды басқару немесе салық менеджменті қаржыны басқаруды 
жалпы жүйесінің құрамдас бір бөлігін қарастырады.  

Салық менеджменті – бұл салық саясатын жүзеге асыру мақсатында 
салық жүйесіне салық механизмінің ықпал ету әдістерін пайдалану жолымен 
басқару үрдісі. 

Салық менеджментінің элементтерін кеелсі суреттен көруге болады.  
 
 
 

Салық үрдісін басқаруды ұйымдастыру 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1. Салық менеджментінің элементтері 
 
Салық менеджментінің мақсаты – мемлекет пен шаруашылық 

субъектілерінің салық саясатын жүзеге асыру болып табылады.  
Салық менеджментінің объектілері болып келесілер табылады: 
- салықтық әкімшілендіру;  
- салықтық жоспарлау;  
- салық есебі.  
Салықтық әкімшілендіру келесілерді қарастырады: 
- салық төлеушілерді салықтық есепке қою және олармен шаруашылық 

қызметті жүргізу үшін қажетті басқа да міндетті ұйымдастырушылық іс-
әрекеттерді орындау;  

- салық төлеушілермен салықтарды төлеубойынша міндеттемелерін 
орындау бойынш азаңдық және нормативтік актілерді белгілеу;  

- салықтарды төлеу мерзімін өзгерту тәртібін реттеу;  
- салық төлеушілерден салықтарды төлеу бойынша міндеттемелерді 

орындауды бақылау және қамтамасыз ету.  
Бұл процесте қалыптасатын қатынастың барлық саласын үш қосалқы 

жүйемен шектеуге болады: салықтық жоспарлау, салықтық реттеу және 
салықтық бақылау.  

Салықтық менеджмент 

Салықтық 
реттеу 

Салықтық 
бақылау Салықтық 

жоспарлау 
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Салық саясатының мәнін ашудың әдістемелік негізі мен алғышарты 
болып салықтық қатынастар, ол олардың негізі – мемлекеттің қаржы 
ресурстарын қалыптастыру бойынша мемлекет пен шаруашылық субъектілер 
арасындағы қатынастар табылады.  

Салықтық қатынастарды басқаруда әртүрлі ұйымдастырушылық-
құқықтық тәсілдер, нормалар, құралдар, нысандар және т.б. пайдаланылады. 
Салықтық қатынастарды ұйымдастыру әдістерін бекіте отырып, мемлекет 
оларды заңдарда және басқа нормативтік актілерде рәсімдейді, ЖІӨ-ді алу 
тәсілдерін, төлем түрлерін, салық ставкалары мен жеңілдіктерін, салық салу 
әдістерін және т.б. анықтайды. Мемлекет өзінің салық саясатын салық 
механизмі, оның тұтқалары, бөлімшелері мен элементтері арқылы жүзеге 
асырады.  

Құқықтық реттеу және регламентеу мемлекеттік басқару органдары іске 
асыратын салықтық реттеуді ұйымдастыру бойынша заңдық актілерді жасап 
шығару мен қабылдауды білдіреді. Регламенттеуші құжаттар болып – 
салықтар туралы заңдар, әр қаржы жылына қабылданатын бюджет туралы 
заң және осындай басқа да нормативтік құжаттар табылады. Қаржы 
Министрлігі, жергілікті қаржы және салықоргандары жұмыс істептұрған 
заңдар мен Үкіметтің қаулылары негізінде, оларға берілген өкілеттікшегінде 
салықтық тәртіпті сақтауды, мемлекеттің экономикалық дамуының 
солкездегі жағдайының талаптарына жауап беретін экономикалық саясат 
жүргізуге мүмкіндік жасайтын салықтық қатынастарды ұйымдастырудың 
бірыңғай ережелерін белгілейтін нұсқаулықтар мен басқа да құжаттарды 
жасапшығарады.  

Салықтық реттеу инвестициялық процестерге, салалардағы 
технологиялардың жаңаруына, бюджеттің тепе-теңдігін, ішкі салықтық 
аударымдардың өзін-өзі реттеуі экономикалық әсер етуді қамтамасыз етеді.  

Нарық жағдайында салықтық реттеу нарықтық реттеу сипатын алады 
және өндірушілер мен тұтынушылардың өзара еркін қарым-қатынасын 
білдіреді. Өндірушілердің жекелеген және олардың қызығушылықтарының 
қарама-қайшылықтары салдарынан жоятын құбылыстардан қашу мүмкін 
емес.  

Нарықтық қатынастар бір жағынан жекелеген субъектілердің өндірісін 
қатаң бәсекелестік жағдайында дамытуға, ал басқа жағынан - өндірілген 
тауарлар массасының қажеттіліктер мен өткізу мүмкіндіктеріне сәйкес 
келмеуі нәтижесінде жекелеген кәсіпорындар арасындағы шаруашылық 
байланыстардың үзілуіне әкеледі. Осыдан өндірістегі тоқтап қалулар мен 
нарықтың дағдарыстық үрдістерінің алдын-алу үшін, мемлекеттік реттеу 
қажеттілігі келіп шығады және мұнда экономиканың динамикалық 
дамуының реттеуіші болып салық механизмі табылады. 

Салықтарды басқару - ерекше әдістер мен тәсілдер, оның ішінде екі 
жағы бар – жеңілдіктер мен санкциялар секілді, салықтық 
ынталандырушылар арқылы, мамандар аппаратымен жүргізіледі.  

Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайында, өз қызметін нарықтық 
шаруашылық жағдайында жүргізіп отырған мемлекеттердің тәжірибиесін 
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ескере отрып, салықтар бойынша басқарушылық шешімдерді ғылыми 
негіздеу аса маңызға ие. Шаруашылық субъектілерін қатаң регламенттелген 
орталықтандырылған басқарудың орнына, салықтар нысанындағы сан-алуан 
жанама қаржылық құралдар қолданыла бастады. Олардың көмегімен қаржы 
ресурстарының – шаруашылық субъектілердің де, мемлекеттің де жалпы 
көлемі реттеледі. Салықтарды басқару салықтық тәртіпті сақтауға, өндірістің 
дамуын ынталандыруға бағытталған. 

Салықтық бақылау заңды және жеке тұлғалардың бюджетке және 
бюджеттен тыс қорларға салықтар мен төлемдердің есептелуінің 
дұрыстығын, уақтылы және толығымен түсуін қамтамасыз етеді.  

Бұл звенолар мен жүйелердің спецификасын теориялық анықтау, 
экономикалық теорияның фундаменталды негіздеріне бағынады; олардың 
барлығы нақты экономикалық базис тұғырында дамушы, ұдайы өндірістік 
қатынастардың қосындысы болып табылады 

Бірақ практика салықтық жоспарлау, реттеу, басқару және бақылаудың 
теориялық анықталатын сфераларына өз өзгерістерін енгізеді. Сондықтан 
салық механизмі нақты салықтық іс-әрекеттердің жиынтығы, яғни салық 
заңдарының негіздерінің шарттары мен жүзеге асыру ережелерінің 
жиынтығы ретінде қарастырылуы қажет.  

Салық механизмі салықтық қатынастар жүйесін субъективті 
регламенттеудің экономикалық тұтқасы ретінде көрінеді. Оның әрекеттерінің 
экономикалық заңдарға бағынуы салықтық қатынастарды реттеуде 
субъективизмді шегеріп тастайды. Сондықтан әрбір практикалық іс-әрекет 
жасауда, яғни салық теориясының негізгі приципиалды талабын бұзбау үшін 
заңды сақтау қажет. Салық салу процессінің субъективті және объективті 
бастаулары жалпы бір болып табылады.  

Нарықтық қатынастарға көшуге байланысты салықтардың функциялары 
кеңейді, олардың бюджеттік процестегі және жалпы ұлттық экономикадағы 
ролі мен маңызы айтарлықтай өсті. Осыған байланысты бөлек шаруашылық 
субъектілер деңгейінде де, сол смяқты макро деңгейде де салықтық 
жоспарлау мәселесі ерекше өзекті бола бастады.  

Салықтарды жоспарлау – тиісті немесе шоғырландырылған бюджетке 
белгілі бір уақыт аралығында салықтардың экономикалық негізделген 
мөлшерінің түсуін анықтау бойынша мемлекеттік және жергілікті басқару 
органдарының және салық төлеушінің қызметін бейнелейтін салық 
процесінің құрамдас бөлігі, сондай-ақ нақты шаруашылық субъектілерінің 
төлеуге тиісті салықтарының көлемі. Сонымен, салықтарды жоспарлауды 
мемлекет және жергілікті билік органдары тұрғысынан олардың уәкілетті 
органдары атынан, сол сияқты нақты шаруашылық субъектісі тұрғысынан, 
яғни макро және микро деңгейде қарастыруға болады. 

Салықтық жоспарлау мен болжамдау тек салық процесінің ғана емес, 
жалпыжоспарлаудың құрамдас бөлігі болып табылады. Жалпы жоспарлау 
макро. Сол сияқты микро деңгейде салықтық жоспарлауға негіз болып 
табылады. Салықтық жоспарлаудың нәтижелілігі мен дәлдігі жалпы 
жоспарлаудың ғылыми негізділігіне байланысты.  
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Салықтық жоспарлау бюджет процесімен тығыз байланысты. Бюджет 
процесі – бұл бюджет жүйесін басқару және қаржы-бюджет саясатын жасау 
мен жүзеге асыру бойынша атқарушы және заңды билік органдарының 
қызметі. Қаржы-бюджет саясаты бюджет жүйесін басқару мен билік 
органдарының өз функцияларын орындау үшін қаржы қатынастарын 
пайдалану бойынша олардың іс-әрекеттері мен шараларының жиынтығы 
түрінде қарастырылуы мүмкін. Бүгінгі қоғамда маңызды қаржылық 
қатынастар қатарына мемлекет пен салық төлеуші арасындағы қатынастар 
жатады. Бұл қатынастардың негізгі бөлігі заңды және жеке тұлғалармен 
өздерінің салық міндеттемесін орындауы табылады. Салықтар бюджеттің 
негізгі кіріс көзі болып табылатындықтан, салық салу және бюджеттік процес 
бөлінбейтін бірлікте қарастырылады. 

Салықтық және бюджет процесінің бірлігі жиынтық қаржылық 
жоспарлаудың құрамдас бөлігі болып табылады. Қаржылық жоспарлаудың 
мазмұны қаржы ресурстарын қалыптастыру, бөлу, қайта бөлу және 
пайдалану процесін басқару болып табылады. Қаржылық жоспарлау 
объектісі – мемлекеттің, отандық шаруашылық субъектілердің, халықтың 
қаржы-несие мекемелеріне салған ақша қаражаттары.  

Салықтық жоспарлау мен болжамдау процесі бір-бірімен тығыз 
байланысты. 

Салықтық болжамдау салықтық жоспарлау алдында жүзеге асырылады 
және салықтық жоспарлау салықтық болжамдау нәтижелерін түзету негізінде 
жүзеге асырылады.  

Макродеңгейде салықтық жоспарлау келесі мақсаттарға қол жеткізу 
үшін қажет: 

- қысқа, орта және ұзақ мерзімді кезеңдерге салық саясатын жасау;  
- елдің, жергілікті билік органдарының орта және ұзақ мерзімді 

кезеңдерге әлеуметтік-экономикалық дамуына болжам жасау;  
- алдағы жылға және болашаққа республикалық, жергілікті 

бюджеттердің жобаларын уақытылы және негізді құрастыру;  
- тиісті бюджеттерді орындау кезірде саяси, экономикалық және 

әлеуметтік қажетті шешімдерді қабылдау;  
- ұлттық экономиканың дамуы мен барлық шаруашылық субъектілердің 

қызмет етуі үшін қалыпты жағдай жасау;  
- салық төлеуші үшін салық ауыртпалығын анықтау және т.б.  
Бүгінде салықтық жоспарлауды жетілдірудің перспективті бағыты 

болып салық әлеуеті негізінде бюджеттің нақты салық базасының сандық 
бағалау әдістемесін дайындау және пайдалану табылады.  

Салықтық жоспарлауды макродеңгейде жүзеге асыру – ҚР Қаржы 
министрлігіне және басқа да экономикалық ведомстволарға, сондай-ақ 
жергілікті орғандардың қаржы органдарына жүктеледі.  

Макродеңгейде салық төлемдерін болжамдау мен жоспарлау кезінде, бір 
жағынан мемлекеттің қажеттілігін қанағаттандыруға, екінші жағынан – 
ұлттық экономиканың дамуы мен барлық шаруашылық субъектілерін 



80 
 

қалыптастыру үшін қалыпты жағдай жасауға мүмкіндік беретін ортаны табу 
болып табылады.  

Салықтық жоспарлаудың ұзақтылығына және мақсатына қарай 
ағымдағы (жедел, қысқа мерзімді) немесе тактикалық және перспективтік 
(орта, ұзақ мерзімді) немесе стратегиялық болып бөлінеді. 

Жедел салықтық жоспарлау айға немесе тоқсанға арнап жүзеге 
асырылады. Ол экономикалық жіктеме қимасында қаржыландыру лимитін 
анықтау үшін жақын уақытта салықтың түсуін нақты бағалауды жүзеге 
асыруға арналған.  

Қысқа мерзімді салықтық жоспарлау кезекті жылға биліктің тиісті 
деңгейлерінің бюджеттерінің жобасын жасау үшін негіз болып табылады. 
Оған негіз болып алдағы жылға елдің әлеуметтік-экономикалық 
болжамының көрсеткіштері қызмет атқарады, сондай-ақ жалпы, сол сияқты 
бөлек салықтар бойынша ағымдағы жылы салықтық түсімдерді талдауды 
қоса. 

Ағымдағы салықтық жоспарлауды жүзеге асыру процесінде негізінде 
тактикалық міндеттер шешіледі, ол арқылы салықтық жоспарлау 
стратегиясын жасау үшін маңызды алғышарттар жасалады.  

Бұл стратегия орта және ұзақ мерзімді салықтық жоспарлау процесінде 
анықталады. 

Ағымдағы салықтық жоспарлау бір жылға ғана арнап жасалатын және 
бекітілетін тиісті бюджеттердің жобаларын жасау үшін негіз қызметін 
атқарады. Бұл жоспарлау кезінде салықтардың жалпы жиынтығының, сол 
сияқты бөлек салық түрлерінің де мөлшері анықталады және егжей-тегжейлі 
талданады. Перспективті жоспарлау кезінде салық түрлері бойынша бөлу 
жоқ, ол барлық салық жиынтығын қамтиды. Сонымен қатар, салықтық 
жоспарлау процесінде салық органдарының бақылау жұмысын жетілдіру 
бойынша, сондай-ақ елдегі және аймақтардағы жалпы экономикалық 
жғдайларды жақсарту бойынша, кәсіпкерлікті дамыту үшін қажетті жағдай 
жасауға шаралар жасалады. Ол салықтың қосымша түрін жоспарлау үшін 
негіз болып табылады.  

Сонымен, макроэкономикалық деңгейде салықтық жоспарлау процесі 
тиісті билік органдарының бюджеттеріне алдағы түсімдер мөлшерін анықтау 
болып табылмайды. Бұл экономикадағы барлық резервтерді анықтау және 
жұмылдыру, жақын болашаққа және перспективада жалпы мемлекеттік және 
салалық міндеттерді шешу процесі. Салық түсімдерін жоспарлау елдегі және 
аймақтардағы болып жатқан әлеуметтік, экономикалық және саяси 
процетердің, олардың дамуының перспективалары мен қарқынын терең 
талдауды, салық заңдары аясындағы терең білімінің болуын талап ететін 
күрделі әрі жауапты жұмыс.  

Тек сол жағдайда ғана алдағы кезеңге салық түсімдерінің мөлшерін 
нақты бағалауға болады және осы негізде барлық деңгейдегі бюджеттерді 
уақытылы және сапалы жасау және бекітуді қамтамасыз етеді.  

Бүгінгі күні салық ғылымы бюджетке түсетін салық түсімдерінің 
көлемін жоспарлаудың арнаулы әдістемелерін жасамаған. Тәжірибеде 
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салықтық жоспарлау процесінде жалпыға белгілі және кең көлемде 
пайдаланылатын келесідей дәстүрлі әдістері қолданылады: 

Баланстық, сараптамалық бағалау, корреляция (өзара байланыстылық), 
саралау (ранжирование), хронологиялық қатарлар құру, факторлық талдау 
және т.б.  

Әйтсе де салықтық жоспарлауда салық заңдылығын анықтауда және 
олардың негізінде қоғамдық дамудың жалпы заңдылықтарын ескеретін 
перспективтік салық тұжырымдамаларының жобасын жасауда айрықша 
тәсілдерді қолданған жөн. 

Статистикалық зерттеудер өткізу кезінде бүгінгі күні қолданылып 
жүрген сандық әдістердің бірнеше тобын бөліп көрсетуге болады:  

1. Көп өлшемді әдістер, бірінші кезекте факторлық және кластерлік 
талдау. Олар негізінде көптеген өзара өзгермелер жататын, шешімді негіздеу 
үшін қолданылады, мысалы, өндірістің техникалық деңгейіне байланысты 
жиынтық өнім көлемін анықтау.  

2. Кері үдемелі (регрессивтік) және корреляциялық әдістер салық 
органдарының қызметін сипаттайтын өзгермелердің топтарының өзара 
байланысын белгілеу үшін қолданылады.  

3. Имитациялық әдістер маркетингтік жағдайға ықпал ететін 
өзгермелер жай талдамалы шешім логикасына әсер етпеген жағдайда 
қолданылады.  

4. Шешім қабылдау стратигиясының теориясы дайындаған әдістер. 
Оларға ойын теориясының, жаппай қызмет көрсету теориясының, 
стохаостикалық бағдарламалау әдістері жатады. Салық саясатының 
өзгерістеріне салық төлеушінің әсер етуінің стохаостикалық бейнелеу үшін 
қолданылады.  

5. Операцияларды зерттеудің негізделген (детермикалық) әдістері, 
бірінші кезекте желілік және желілік емес бағдарламалау. Бұл әдістер өте көп 
өзара байланысты өзгермелер болып, оңтайлы шешім табу қажет болған 
кезде ғана қолданылады.  

Жоғарыда аталған зерттеу әдістері статистикалық талдаудың кейбір 
әдістерінің құрамдас бір бөлігі ретінде не болмаса талдаудың дербес құралы 
ретінде қолданылады. Бұл әдістердің мүмкін болатын қосымшаларының бірі 
болып салық органдары қызметкерлерін оңтайлы жүктемесін таңдау, салық 
қызметкерлерінің кәсіби көшіп қонуын барынша азайту және т.б. табылады.  

Жоғарыда аталған зерттеу мен жоспарлау әдістерімен шектелмейді, 
олардың бүгінде ғылымда белгілі 65 астам түрлері қолданылады. Бұл 
әдістердің барлығы арнайы бағдарламалық құралдарды қолданады. 
Салықтық зерттеулерді компьютерлеу бюджеттердің барлық деңгейлерін 
атқару процесінде туындайтын салық салынатын базаны таңдауға, салықтық 
жағдайлардың барынша мүмкін сандарын есептеуге бағыттауға мүмкіндік 
береді. 

Жоспарлау әдісін теориялық тұрғыдан таңдау салық түріне немесе 
салықтық топқа, не болмаса салық төлеушінің тұрпатына (типіне) 
байланысты болмайды. Салықтық жоспарды дайындау кезінде бастапқы 
кезде қойылған мақсат маңызды. Салықтық жоспарлаудың қандай да бір 
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әдісін таңдау қызметкерлердің біліктілігінің деңгейіне және салық 
әкімшілігінің техникалық жабдықталуына байланысты.  

Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, 
салықтық жіктеме базасында бөлек салық бойынша және ұқсас салық 
топтары бойынша салық түсімдерінің көлемін жоспарлауға болады. 
Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер тұрпаты бойынша құрастырылған 
арнаулы компьютерлік бағдарламалар салық және салық топтары құрылымы 
аясында кодтандырылған. Бұл ағымдағы және перспективтік салық 
жоспарын жедел құрастыруға мүмкіндік береді. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ БАНКАМИ 

 
доктор PhD Орынбасарова А.А., магистрант КИУ Узыханова Г.Д. 

 
Усложнение банковской деятельности, внедрение новых банковских 

услуг, установление тесного межбанковского сотрудничества, развитие 
рынка межбанковских кредитов, с одной стороны, и ухудшение финансового 
состояния банков и клиентуры, возникновение периодически критических 
ситуаций на межбанковских денежных рынках – с другой, требовали 
укрепления порядка управления деятельностью коммерческих банков как с 
внешней стороны – со стороны Национального банка РК, так и с внутренней 
– по средствам создания специальных подразделений в структуре 
коммерческих банков. Важным фактором, определяющем условия развития 
банковской системы, стало введение новых требований по регулированию 
деятельности кредитных организаций со стороны банка Казахстана. 
Приближённая к международным стандартам регулирования банковской 
деятельности, Инструкция № 1 ставит банки, желающие укрепить свои 
позиции на финансовом рынке, перед необходимостью повышения 
профессионализма, разработки и строго соблюдения внутренних правил 
управления и контроля за своей деятельность. 

Вместе с тем Национальный банк РК разработал Правила организации и 
стандарты внутреннего аудита, которые предусматривают общий для всех 
банков порядок организации внутреннего контроля.  

Становление внутреннего аудита коммерческого банка, таким образом, 
становится центральным звеном банковского менеджмента.  
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Для осуществления внутреннего аудита в банке создаётся специальное 
подразделение – служба внутреннего контроля. Деятельность отделов данной 
службы строиться по специальной программе конфиденциального характера, 
утверждённой Правлением банка. 

Сведения о службе внутреннего аудита (порядок её образования и 
полномочия) должны отражаться в уставах банков. 

Таким образом, поменялась организационная структура коммерческого 
банка. Из второстепенного, зависимого подразделения внутренний аудит 
превратился в одну из ведущих структурных единиц банка, возглавляемую 
заместителем председателя Правления банка. Отчёт о работе службы 
внутреннего аудита обязательно отражается в сводном отчёте коммерческого 
банка. Заслуга Национального банка, почти в директивном порядке 
обязавшего провести такую реорганизацию коммерческих банков, 
несомненна. Без этого становление внутреннего аудита в банках затянулась 
бы на длительное время. 

Основной целью внутреннего аудита является защита интересов 
инвесторов, банков и их клиентов, путём контроля за соблюдением 
сотрудниками банка законодательных и нормативных актов, обеспечения 
надлежащего уровня банковской деятельности, которая должна 
соответствовать проводимых банком операций и минимизации рисков. 

Для достижения поставленной цели служба внутреннего контроля 
должна обеспечить координацию действий всех подразделений банка и, 
прежде всего, обеспечивать соблюдение всеми службами и сотрудниками 
банка законодательства и соответствующих нормативных актов, а также 
внутренних документов, определяющих экономическую политику банка. Для 
этого необходима разработка всех необходимых нормативных материалов о 
подразделениях банка и служебных обязанностях сотрудников. 
Осуществление контроля с помощью регулярных проверок деятельности 
подразделений банка и отдельных сотрудников даёт возможность выяснить 
степень соответствия их действий и результатов работы требованиям 
законодательства, нормативных актов, внутренних документов, должностных 
инструкций, внесённых изменений в документы, регламентирующие права и 
обязанности сотрудников. 

Должна проверяться также правильность ведения работников первичной 
документации, осуществления в полном объёме установленных в банке 
процедур сверки, согласования и визирования документов, а также 
формирования на базе первичных документов балансовых и отчётных 
данных. 

Меняется характер и цели управления банком. От решения во многом 
случайных, спонтанных ситуаций на рынке ценных бумаг, кредитов, валюты 
и различного рода банковских услуг банки переходят к выработки 
долгосрочной политики. Роль внутреннего аудита в разработке 
перспективной программы развития банка высока. Он должен обеспечивать 
оценку состояния системы принятия решений в банке и соответствие 
выбранной тактики развития коммерческой деятельности банка целям, 
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определённым его акционерами (участниками) и закреплёнными 
соответствующими документами. 

Решение данной задачи предполагает принятие акционерами 
(участниками) банка концепции развития кредитной организации в текущем 
финансовом году с количественными и качественными критериями 
деятельности банка. 

Служба внутреннего контроля должна предоставлять руководству банка 
заключение о реалистичности достижения банком поставленных целей, а 
также предложения о системе внутренних организационных мер, которые 
необходимо предпринять для их достижения. Это заключение должно 
базироваться на предварительном анализе динамики результатов финансово-
хозяйственной деятельности банка, точности финансового планирования, 
прогнозирования и оптимизации основных банковских рисков. 

Особое внимание должно быть уделено рассмотрению всех  аспектов 
осуществления кредитной политики с более подробным изучением вопросов, 
связанных с предоставлением крупных кредитов одному заёмщику или 
группе связанных заёмщиков, что приводит к концентрации кредитных 
рисков. 

Внутренний контроль при осуществлении финансовых операций должен 
быть направлен на: 

 соблюдение индивидуальных лимитов открытых позиций дилеров и 
брокеров, объёмов выдаваемых и привлекаемых одним лицом ресурсов; 

 установление объёма операций и сделок, свыше которого решения о 
проведении сделки или операции принимаются вышестоящим 
руководителем или постоянно действующим коллегиальным органом 
(кредитным комитетом, Правления и т. п.). 

Одним из важных элементов деятельности службы внутреннего аудита 
является ознакомление руководства банка со всеми нарушениями в 
деятельности подразделений и отдельных сотрудников, разработка и 
принятие своевременных и эффективных решений, направленных на 
устранение выявленных недостатков и нарушений в деятельности банка. 

На этом этапе сотрудники службы внутреннего контроля должны иметь 
право выдавать временные (до решения руководства банка) предписания в 
целях недопущения действий, результатом которых может стать нарушение 
законодательства, нормативных актов, стандартов профессиональной 
деятельности, принятия на себя банком чрезмерных рисков, что может 
привести к серьёзным финансовым потерям. 

Важное место в деятельности службы внутреннего аудита занимает 
контроль за адекватным отражением операций банка в учёте и отчётности, 
соответствием данных синтетического и аналитического бухгалтерского 
учёта, что отвечает и поставленной  Национальным банком задаче 
обеспечения достоверности предоставляемой кредитными организациями 
информации. Эта работа должна сочетаться с хорошо организованным во 
многих банках последующем контролем. 
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Особое внимание необходимо уделить системам осуществления 
платежей и электронной обработки данных с целью обеспечения 
безопасности этих операций, уменьшения риска убытков из-за системных 
ошибок, потери важных данных, злоупотреблений. 

Как показывают данные аудиторских проверок, много недостатков 
имеется у банков в деле обеспечения безопасности хранения материальных и 
финансовых ценностей, сохранности активов, проведения внезапных ревизий 
кассы, залогов, осуществлении контроля за составлением сейфов и охраны в 
банке позволяет упорядочить многие стороны организации банковской 
деятельности. 

Качество контрольной и организационной работы службы внутреннего 
аудита намного повышается при условии тесного, эффективного 
взаимодействия с внешними аудиторами, органами государственного 
регулирования и надзора по вопросам пруденциальной деятельности, 
достоверности учёта и отчётности, предупреждения и устранения нарушений 
сотрудниками банка законодательства, нормативных актов и стандартов 
профессиональной деятельности. 

Служба внутреннего аудита должна также проводить проверку 
деятельности банковской сети, осуществлять регулярные внутренние 
аудиторские проверки структурных подразделений (в том числе филиалов и 
представительств) в соответствии с утверждённым планом. Эта сторона 
работы внутреннего аудита приобрела особое значение в условиях слияния 
банков, появления большого числа филиалов. 

Внутренний аудит, являясь первичной формой банковского контроля, 
стал основой всей системы управления коммерческими банками. В сочетании 
с другими элементами системы управления: прогнозирование, анализом, 
стимулированием контроль обеспечивает комплексность в управлении.  

Создавая прозрачное информационное поле, внутренний аудит 
способствует более глубокому и обоснованному анализу деятельности банка, 
созданию справедливой и эффективной системы стимулирования. Это 
соответствует общепринятым международным стандартам управления 
коммерческими банками. 

Внутренний аудит позволяет соединить интересы различных 
подразделений банка. Практика показывает, что кредитные, валютные, 
фондовые операции банка, как правило, не только разобщены, но и не всегда 
правильно учитываются при составления отчётности. Данные  аудиторских 
проверок показывают частые случаи упущений по учёту операций с ценными 
бумагами и валютой при расчётах соблюдения экономических нормативов, 
несоблюдения требований Инструкции Нацбанка РК. 

Целенаправленная долговременная политика развития коммерческого 
банка подразумевает также создание условий для внедрения новых видов 
банковских услуг. В настоящее время особенно актуальны такие услуги, как 
лизинг, траст, факторинг. Они должны помочь решить проблемы 
неплатежей, создания цивилизованного рынка ценных бумаг, оживления 
инвестиций. Реальность их внедрения во многом зависит от 
подготовленности коммерческих банков, как в части наличия 
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профессиональных кадров, так и финансовых ресурсов. Создание таких 
предпосылок во многом зависит от успешной работы службы внутреннего 
аудита. 

Организация системы внутреннего контроля банка предполагает охват 
контрольными процедурами всех без исключения сфер деятельности банка 
(тотальный контроль). Однако с точки зрения потенциального риска 
различные операции и сделки, проводимые банком, далеко не равнозначны. 
Риск возможных потерь колеблется от минимального, возникающего при 
проведении простейших операций, до риска утраты значительной части 
активов - при выборе ошибочной стратегии кредитования или при ошибках 
проведения инвестирования. Соответственно отличается и подход к 
внутреннему контролю: от создания простейших контрольных процедур в 
рамках бухгалтерского учета до применения сложных технологий оценки и 
управления риском с участием многих подразделений банка.  

Субъекты системы - участники системы внутреннего контроля, кто 
главным образом проводит контроль, и кто выполняет контрольную 
функцию («организующий» элемент).  

К субъектам системы внутреннего контроля в кредитной организации 
можно отнести:  

 органы управления кредитной организации;  
 ревизионную комиссию (ревизор);  
 главного бухгалтера и его заместителей;  
 руководителя и главного бухгалтера филиала кредитной организации;  
 подразделения и служащих, осуществляющих внутренний контроль в 

соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами 
кредитной организации.  

Схема подотчетности субъектов системы внутреннего контроля 
кредитной организации представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Схема подотчетности субъектов системы внутреннего 
контроля кредитной организации 

Механизм системы внутреннего контроля в кредитной организации - 
«образующий» элемент системы, то есть то, посредством чего 
обеспечивается непосредственное проведение внутреннего контроля.  

Элементами механизма системы являются:  
 контрольная среда;  
 регламентация;  
 контрольные процедуры;  
 мониторинг системы внутреннего контроля.  
Контрольная среда- это фундамент для всех остальных элементов 

системы внутреннего контроля, обеспечивающий дисциплинированность 
сотрудников. Данное понятие характеризует общее отношение, 
осведомленность и практические действия, мероприятия и процедуры 
руководства банка, направленные на установление и поддержание системы 
внутреннего контроля.  

Регламентация представляет собой систему нормативных документов, 
регулирующих деятельность банка, его подразделений и сотрудников. Она 
включает разработку, принятие и соблюдение нормативных документов  

Контрольные процедуры- методы и правила, дополняющие элементы 
контрольной среды, разработанные администрацией для достижения 
стоящих перед банком целей. Это процесс взаимодействия и 
функционирования отдельных элементов системы внутреннего контроля. 
Контрольные процедуры направлены на предотвращение, выявление и 
исправление ошибок и искажений, которые могут возникнуть при 
проведении операций.  

Мониторинг системы внутреннего контроля предполагает 
осуществление на постоянной основе наблюдения за функционированием 
системы внутреннего контроля в целях выявления сбоев в ее работе, оценки 
степени ее соответствия задачам деятельности банка, разработки 
предложений и осуществления контроля за реализацией решений по ее 
совершенствованию. Мониторинг системы внутреннего контроля 
осуществляется руководством и служащими различных подразделений, 
включая подразделения, осуществляющие банковские операции и другие 
сделки, и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности, а также службой 
внутреннего контроля.  

Таким образом, можно говорить о наличии определенного множества 
взаимосвязанных элементов, представляющих собой организацию 
качественной системы внутреннего контроля, что, в конечном счете, 
определяет эффективность корпоративного управления кредитной 
организации.  

Из выше изложенного следует, что становление службы внутреннего 
аудита помогает решить и другую важную для банковской системы 
проблему. Обладая значительной независимостью, имея прямой выход на 
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руководство банка и Совета банка, а также контакты с внешним аудитом и 
Национальным банком, внутренний аудит способен предотвратить 
ошибочные решения, которые могут повлечь создание финансовых проблем 
для банка.Будучи системой экономического управления (включающей 
совокупность принципов, методов и приёмов управления), он становится 
существенным этапом в развитии банковской сферы деятельности. 
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Development of family business encounter many challenges to deal with, 
such as business financing, management of family finances, or adjustment to tax 
envi-ronment. The last one is especially important, mainly due to the 
changeability, high degree of complexity and huge consequences resulting from 
the lack of compliance. 

Research on family financial management behaviour evolved in last 30 years. 
There is growing interest in the issue of how families manage their economic and 
financial resources [Gunay, Boylu, Bener 2013, pp. 1-35]. Tax risk is particularly 
im-portant in the family business because there is an emphasis on tax security. 
Whereas, there are nо studies analysing this problem in this context. 

It was focused in this study on the presentation of tax risk as an element of 
fam-ily business’ management environment. The main goal was to examine the 
sources of tax risk, the way of management of this risk and consequence of the 
lack of it. 

There was an attempt to indicate what actions should be taken by the 
companies in the aspect of tax management, in order to minimize this risk. First of 
all, research methodology was presented and sample characterized. Then, sources 
of tax risk and way of its management in the researched companies were presented. 
Consequences of lack of tax risk were analysed in the last chapter. 

The growing complexity of family businesses together with concomitant 
prob-lems require adjustments in methodology to describe and interpret them 
correctly. This article presents how the quality method based on case studies was 
applied to provide a thorough description of the process and show the cause-effect 
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sequence [Ruane 2005, pp. 76-77]. The study used the focus group interview 
method (FGI) in extended groups between 4 and 6 members (managers, family 
members, decision makers in tax related issues) and the qualitative case study 
method suggested for family business research by Aranda, Molotla and Nieto 
[2012, pp. 125-139]. 

The family businesses which were selected for the purpose of this study were 
run by at least two generations or by siblings. We define family business follow 
Jen-nings, Breitkreuz and James [2013, pp. 472-489] as company controlled 
primarily by the family in which at least two family members are employed. 
Family refers to two or more individuals related by blood, adoption, marriage or 
marital-like rela-tionship. Given the specific information revealed in this article 
and the author’s commitment to confidentiality, the business units were coded and 
letter-marked A,B,C,D. All of the businesses have at least 15 years of market 
experience, are situated in urban areas, have the status of a small or medium size 
business, and are VAT payers. The first company, coded A is a manufacturer of 
custom made furniture, which, in addition, provides design and assembly services 
in Poland and other European Union countries. It is a three-generation family 
business. The B company is a nationwide manufacturer of clothing and accessories 
employing three generations. C is a sugar confectionery producer with extended 
chain of retail out-lets in Poland, which employs two generations (father, mother, 
two daughters). D is a distributor of IT equipment and electronic goods, which also 
provides services. Launched and managed by two brothers, at its start it received 
financial support from the father. 

 
Table 1. Family business sample characteristics (N=4, year 2012) 

Characteristics Company code
 A B C D 

Number of per- 40 186 27 15 
sons employed     
Turnover 5 mln EUR 9 mln EUR 2 mln EUR 3 mln EUR 
Business activity Manufacture manufacture manufacture trade 
type Service   service 
Law form Limited liability Limited liability Sole-trader General partner 
 partnership partnership  ship 
Income tax type CIT CIT PIT PIT 
VAT payer Yes yes Yes Yes 
Family owner- ship 100% 100% 100% 100% 

 
Three of the companies run manufacturing business (as a leading one), and 

one on trade-service activity (table 1). In their legal from, two represented limited 
liability partnership, one sole-trader, and one general partnership. A and B were 
Corporate Income Tax payers (CIT), which was imposed by their organizational 
structure, while C and D were Personal Income Tax payers (PIT). All of them was 
family members controlled in 100%. 

Understanding what influences tax risk at business behavior in the 
context of intercultural management 
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Financial performance and risk-taking proclivity affect company’s goal 
setting and future performance expectations, especially in the context of the family 
busi-ness. Drawing from the behavioural theory of the company, it was argued that 
owners-managers of family companies upgrade their future performance expecta-
tions [Mahto, Khanin 2014, pp. 35]. Family companies may exhibit heterogeneity 
in their risk orientation so that greater tax risk taking will be positively associated 
with future performance expectations [Czemiel-Grzybowska 2013, s. 12]. 

System of public burdens forces the necessity of bearing expenses and 
adjust-ment to the external environment (tax compliance). It exposes companies 
for tax risk. A special type of business risk is connected with both the occurrence 
of specific sanctions and non-optimal management of expenses. The nature of tax 
risk is the lack of certainty about tax consequences of already realized, current or 
future eco-nomic operations [Poszwa 2007, p. 11]. Elements, which affect the tax 
risk from the point of view of entrepreneur, can be divided into few groups. Tax 
risk is usu-ally identified with macroeconomic risk, risk of entrepreneur/taxpayer 
connected with change of amounts of taxes, choice of form of taxation, also risk of 
tax extent, tax construction, formal and material aspects [Raskolnikov 2008, pp. 
154 -170, Możydłowski 2012, pp. 193 -203]. Referring to the enumerated 
indicators of tax risk, its potential sources can be indicated. Furman [2012, p. 212] 
classifies sources of tax risk as external and internal sources. Entrepreneurs have 
practically no influence on external sources. But through proper tax risk 
management, they can have influence on internal factors. Stability of tax law 
favours the minimization of external risk but changeability makes running business 
more difficult and does not encourage to invest and develop. Degree of law 
complexity increase exhibition for tax risk, what often exposes companies to the 
risk of different or incorrect interpretation. 

Analyzing the needs identified as the most important by the companies, it 
was found those related to profitability and costs were the most acute, as well as 
those related with production processes and consolidation of commercial networks 
[Bed-narek, Buczacki, Guzmán, 2014, pp. 99]. Different factors that go together 
have influence the attitudes and behaviors of small businesses. Webley and Paul 
[2004,65] offer a model for those factors. The model allows to categorize the 
factors in a consistent manner and sufficiently robust to stand up to applied and 
practical application in a tax administration environment. This model shown in 
figure 1 is an approach based on the understanding of the business and the context 
within which it operates, as an aid to understanding the behavioral motivation 
towards taxation compliance. 
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The model represents 5 categories of different views of taxpaying entity. It 

offer a means to determine behavioral drivers of compliance treatment strategies. 
There is not easy to answer to what influences taxpayer behaviour. Research 
undertaken by Braithwaite [2002, pp. 15-30] suggests that the factors identified 
cause busi-ness taxpayers to adopt sets of values, beliefs and attitudes that can be 
described as motivational postures. These postures characterize the way company 
relates to a revenue authority and the tax system it administers. Understanding the 
factors that drive specific compliance behaviour is essential to guide the selection 
of appropri-ate treatment strategies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Tax risk among total factors of business risk influencing the 

compliance behaviour of business 
Source: OECD 2004. 
 
As it is shown at the figure 2, external tax risk which is created by tax 

system is an economic factor that have impact on family-owned business. But tax 
risk is gen-erated also internally at company. To discover which external and 
internal factors have impact on family businesses we ask some questions about to 
our respondents. Results are shown in the table 2. 

 
Table 2. Sources of tax risk at companies 

External Company Factor Internal Company Factor 
 code   code  
Un unstable tax law A,B,C,D Tax sys- Internal proce- B,C Organisational 
  tem dures  structure 
Country level tax B,C,D Tax sys- Tax knowledge D Business size 
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policy  tem and awareness  and age 
Changeable tax A,B,C,D Tax sys- Taxation form D Type of activi- 
regulations’ inter-  tem choice  ties 
pretations      
Market conditions A,B,C,D Tax sys- IT tools C,D Business inter- 
  tem   mediaries 
   Professional tax B,C,D All business 
   optimization   

Source: own research. 
 
The external risk in changeable interpretation of regulations, particularly 

VAT and social insurances, in the instability of regulations and in changes of 
market conditions. As an internal source of risk are specified the lack of 
(companies B, C and D) or defective internal tax procedures (B, C) and lack of 
professional tax optimization of concluded transactions and issues connected with 
succession (companies B, C and D). Company D finds sources of risk in the form 
of taxation, because together with the growth of company also increases the degree 
of complexity and accuracy of the record. It exposes a company to a risk connected 
with the possibility of making accounting and financial errors. Deficiency of 
knowledge concerning taxes, necessity of trainings and constant education, mainly 
among employees of the company were also noticed in this company. Deficiency 
of knowledge, or ignorance of the regulations among people who manage company 
is the main factor exhibiting family companies to a tax risk. 

Style of management and reluctance of the owners of companies to employ 
on key position employees outside their families are also sources of tax risk. In 
Poland, according to the data of PARP [2008, pp. 56]. As many as 64% employees 
of family companies do not take part in making decisions or their participation is 
insignifi-cant (figure 3). 

 

 
 
Table 3 shows, that only company B employs full-time accountants (3 

persons) and uses the services of tax counsellor. Company A commissioned to the 
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accounting office, all accounting and personnel obligations, but does not use the 
legal ser-vice and tax counselling. All accounting obligations in the company C are 
made by the owner’s wife, and personnel issues by her daughter. Issues connected 
with concluding business agreements are commissioned to the legal office. 
Company does not use the services of tax counselling. Both accountancy and 
personnel are conducted by the owner’s wife in the company D. Decisions 
concerning tax optimization and planning are also made by her. 

 
 
 
Table 3. Tax service providers at family business and risk rating 

 
Researched entrepreneurs confirm that small entrepreneurs rather do not use 

the services of law companies or tax counseling in the tax aspect of preparing trade 
contracts. The main reason are costs of these services. Among the companies being 
researched (A, B, C, D), tax and personnel activities were made by the very owners 
(or family members). Together with the growth of number of trade partners, 
concluded transactions and employment, companies A and B use the services of 
specialists. Small companies usually do not hire employees, who apart from filling 
out tax documentation would analyze tax changes or examine concluded 
agreements from the tax point of view. Many entrepreneurs are not aware of the 
consequences of made and detected mistakes in tax settlements. 

Ideal patterns of tax risk minimization would be a system of management 
that inform who in the organization is responsible for dealing with the risk (table 
3). This involve close and detailed connection with government representatives and 
perhaps other agencies as well. As the severity of the compliance risk exposure 
decreases the organizational level at which the risk can be appropriately managed 
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and reduced. Risk assessment and prioritization will be repeated at several levels of 
the organization. If the organization’s strategic risks have been identified it will 
allow further refine the broad strategic risks and to determine priority areas. Once 
these decisions and priorities have been assigned, operational line management can 
begin the process of identifying specific cases from within their area of influence 
for further action. The extent of the risk being managed is progressively reduced 
and managed at an appropriate level within the organization. 

Tax risk consequences for the management at family businesses 
There is a clear division into employees from the family and those who are 

outside. Owner has greater trust in family members, and they are better motivated, 
flexible and able to sacrifice in the aim a company. In company D, almost all of the 
key positions are occupied by the family members. On the other hand, it makes 
access to specialized employees more difficult and make strategy of this company 
dependent on the family. Employing family members on the executive positions is 
understandable and not always a bad choice. It sometimes happens that belong-ing 
to the family or loyalty will compensate the lack of knowledge and experience. 
However, it should be remembered that the tax risk is significantly reduced with 
appropriate optimization in proper execution, based on the knowledge, and not 
only blood ties. 

Tax risk can also be considered from the point of view of legal and business 
effect of tax compliance for the entrepreneur [Poszwa 2007, p. 13]. Effects of dif-
ficulties in tax risk management can be: risk of tax surcharge, financial sanction, 
loss of benefits resulting from tax optimization, risk of loss of reputation, risk of 
double taxation, risk of loss of financial liquidity, or decrease of profitability and 
competitiveness. Therefore, such consequences are preceded with initial phase, 
mainly demand of explanation or tax control. An issue of frequency and scope of 
these events was discussed during interview. In table 4 there are information about 
problems connected with the controls in a company, their scope and effects in a 
form of tax and penal and fiscal proceedings. 

Effects of risk management lackness can be severe for the family companies. 
High risk, when it comes to taxes, brings about VAT because this a tax that is most 
often verified. Companies A and D were controlled every time because there was a 
return of VAT to the bank account. For that reason, company C was controlled five 
times. There were controls in the companies B and C by way of labour law and 
cross-check. As a result of checking activities, tax proceedings in the companies C 
and D were instituted, and then discontinued. None of these companies had a penal 
and fiscal proceedings. During an interview with the owner of company D, it was 
noticed that there was once in the history of activity (2005), a bank account 
attachment by way of tax arrears. Each company, in the researched period was 
three times summoned to Tax Office in order to explain an issue or a problem. 
During interviews it was noticed that sometimes companies are exposure on risk 
during different activities undertaking by business owners. Company A was 
exposed to risk during registration and also have some troubles with tax payments 
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(also B). Companies C and D was exposed during registration, filing forms, 
reporting and payment. 

Shaping internal factors of tax risk lies on entrepreneur who should take ac-
tions leading to reduction of this factor of business environment. It can be done by 
formulation of assumptions of tax strategy, understood as actions taken which 
enable tax optimization [Wilimowska, Urbańska 2009, p. 144]. 

 
 
 
 
 
Table 4. Official tax procedures in last 5 years of business activity (2008-

2012) 

 
+ exposure for risk took place, - exposure for risk didn’t take place 
Source: own research. 

 
It would be profit-able if strategy was implemented in a moment of 

beginning of activity, when it concerns a form of taxation, and then in the period of 
activity [Walczak 2009, p. 241, Walicka 2014, p. 371-382]. Important issue is also 
to employ specialists, or to use the services of specialists. Small companies are 
usually able to settle themselves (owner or a family keep records). However, the 
time and necessity of compliance often makes long-term planning of tax strategies 
leading towards risk minimization and amount of tax obligation impossible. That is 
why the entrepreneur should take into consideration a moment, when should make 
a decision of using the services of professional counselling, or about employing 
qualified employee. 

Violation of the rules can have serious financial consequences. It does not 
matter whether managed business will do it consciously or not. The consequences 
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of under-reporting obligations or improper tax strategy could affect the competitive 
position of the company, undermining trust in the family. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМНІҢ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ МЕН 
ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 
Г.М. Тулегенова  

Қазақстан инновациялық университеті, Семей қаласы 
 

Туризм Қазақстан экономикасындағы қарқынды салалардың бірі, 
Халықаралық сарапшылардың пікірінше қазіргі кезде туризм әлемдік 
экономикадағы қарқыны төмендемейтін саланы біріне жатады.  

Қазақстанда 400-ден астам туристік фирмалар қызмет етеді, 80 елдің 
туристік фирмаларымен келісім жасаған. Туризмнің дамыған аймақтары -
Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Оңтүстік Қазақстан 
облыстары, сондай-ақ Алматы және Астана қалалары. Осы облыстардың 
және қалалардың туристік фирмалары қызмет көрсетудің 88%-ін құрайды. 
Қазақстаннан туристердің мейлінше көп баратын елдері: Ресей, Қытай, 
Германия, Корея, Польша, Турция, БАЭ. Ал біздің елге келетін туристердің 
елдері: Ресей, Қытай, Германия, Пакистан, Полыа және Турция. Туристерді 
тасымалдауда авиакомпаниялардың ролі зор. Көптеген туристер шетелдік 
авиакомпанияларға қызығушылығы артық болып тұр, ал ұлттық 
компаниялардың ролі төмен. «Эйр-Казахстан»-ның акциясы мемлекеттік 
меншікке өтуі болашақта ұлттық авиатасымалдаудың маңызы артады деген 
үміт бар. 

Теміржол көлігі «Қазақстан Теміржолы» 14 бағытта жұмыс істейді. 
Олардың қызмет көрсету сапасы халықаралық стандартқа сәйкес келмейді. 
Алматы-Астана маршруты ғана стандартқа сай, ал оңтүстік маршруттары 
ешқандай сын көтермейді. 

Ал орналастыру құралдарына келсек, көпшілігінің кабылдау 
мүмкіншілігі төмен, номерлердің бағасы жоғары, сондықтанда жабылып 
жатыр. 

Қазақстан туризмнің дамуына түрткі болған Президенттің бұл салаға 
басымды сала ретінде көңіл бөлуі. Үкімет тарапынан Қазақстан туризмінің 
және елдің бет-бейнесін жасауға (2000-2003) байланысты шаралар болды. 

Туризмді дамыту үшін әлеуметтік-экономикалық фактордың ықпалы 
жоғары. Олардың ішінде маңыздысы: мемлекеттің әлеуметтік саясаты, 
жұмыстан бос уақыт, урбанизацияның өсуі, білім және мәдениеттің, орташа 
өмір сүрудің деңгейі, жылдық демалыс күндері мөлшері, халықтың өмір 
сүруінің деңгейі, табысы, туристік белсенділік жатады. 
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Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі қазіргі кезде 
туризмнің жаппай дамуын тежеп отыр. Қазақстандағы туризмнің даму 
бағыты шоп-туризмді ұйымдастырумен байланысты, яғни материалдық 
қажеттіліктен туындап отыр. Қазіргі кезде ТМД елдерінде туристерді тарту 
үлкен бәсекеге ие болып отыр. Көрші елдер Ресей, Өзбекстан, Қырғызыстан, 
Монголия туризмді дамытуға барлық күшін салуда, және қазір Қазақстанды 
басып алуда. 

Қазақстан Республикасында туризмді дамытуға кедергі ететін негізгі 
экономикалық факторлар: 

Бірқатар кедергілерден соң Қазақстан үлкен туристік биржаларға 
қатысты. Берлин, Лондон, Мэскеу қалаларында. Қазақстан Республикасы 
бәсекеге түсе алатын және рентабельді туризм индустриясын дамытуға толық 
мүмкіншілігі бар . 

Оған ықпал ететіндер: 
— еліміздің қолайлы геосаяси жағдайы. Батыс пен Шығыс 

аралығындағы халықаралық туристік және коммерциялық ағымдардың өсуі; 
— саяси тұрақтылық, демократиялық қайта құру, экономикалық 

реформаның өтуі және инвестициялық ахуалдың тұрақтылығы мен 
ашықтығы; 

— еліміздің тарихи- мәдениет мұрасының ерекшелігі; 
— мұсылман, христиан, будда ескерткіштерінің болуы; 
-Қазақстанның көп мәдениеттілігі, музей, мәдениет ошақтарының, 

фольклорлы- этнографиялық және ұлттық кәсіпқой өнерпаздардың көп 
болуы;-Туристік- рекреациялық аймақтардың болуы, табиғи ландшафтар, 
өсімдік, жануарлар дүниесінің ерекшелігі, экзотикалық тур, балық аулау, аң 
аулау, өсімдіктер жинау т.б.; 

— бос еңбек ресурстарының болуы (мамандар). 
Қазақстандағы туризмнің тарихи алғы шарттары біздің д.д.үшінші мың 

жылдықта қалыптаса бастаған Ұлы Жібек жолының қалыптасуымен дамуы 
болып табылады. 

Қазақстанда туризм өндірісінің дамымай қалуының бір себебі экономика 
саласы ретінде онымен мемелекттік деңгейде тікелей айналыспады. Туризмді 
аумақтық ұйымдастыру және мемлекеттік емес туристік құрылымдарды 
кешенді болжауға, ұзақ мерзімді жоспарлауға назар аударылмады. Туризм 
табысының үлкен бөлігі жергілікті бюджетке түсетіндігіне қарамастан, 
жергілікті басқару органдарының тарапынан туристік қызметті басымдық 
деп танымауы саланы дамытуды тежеуші фактор болып табылады. 

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін туристік қызметті реттеу мен 
халықтың тарихи және мәдени мүрасын қайта өркендету үшін негіз каланды. 

Бүгінгі күні біздің мемлекетімізде туризмді дамыту «Туризм туралы» 
Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 3 шілдедегі №1508-ХІІ Заңымен, 
Қазақстан Республикасы Президентінің «Түркі тілдес мемлекеттер 
басшыларының Ташкент декларациясын іске асыру» туралы, «Ұлы Жібек 
жолының Қазақстан Республикасындағы туристік инфрақұрылымын дамыту 
жөніндегі ЮНЕСКО және Дүниежүзілік Туристік Ұйымның жобасы» туралы 
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1997 жылғы 10 сәуірдегі N3476 және Жібек жолының тарихи орталықтарын 
қайта өркендету, түркі тілдес мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау мен 
сабақтастыра дамыту, туризм инфрақұрылымын жасау Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік бағдарламасы туралы» 1998 жылғы 27 
ақпандағы №3859 Жарлықтарымен қамтамасыз етіледі.Осы құжаттарды 
қабылдау туризмнің Қазақстандық рыногын дамытуға оң әсер етті. 

Туризм саласындағы халықаралық қатынастарды дамытуға жасалған 
қадамдардың бірі — Қазақстанның 1993 жылы толығымен ДТҰ — ға толық 
мүше болып қабылдануы, туризм саласындағы ынтымақтастық туралы 
халықаралық келісімдер жасауы болды. Бірқатар келісімдердің шет 
мемлекеттердің Қазақстанды туристік әлеуеті мол перспективалы серіктес 
ретінде тану бастамасымен болғандығын атап өту керек. 

Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Оңтүстік Қазақстан 
облыстарьшдағы, сондай-ақ, Алматы және Астана қалаларындағы туристік 
фирмалар желісі неғұрлым дамыған болып табылады. Осы облыстардың 
және қалалардың туристік ұйымдары жыл сайын туристердің. және 
экскурсанттардың 88 пайызына дейін қызмет көрсетеді. 

Қазақстандық туристердің неғұрлым көп баратын жерлері: Ресей, 
Қытай, Германия, Корея, Польша, Түркия, БАЭ. Біздің елімізге Ресейдің, 
Қытайдың, Германияның, Кореяның, Польшаның, Пакистанның, Түркияның 
азаматтары жиірек келеді. 

Туристік қызметке жасалған талдау көптеген турфирмалардың сыртқа 
шығу туризмімен айналысатындығын көрсетті, ал бұл, бірінші кезекте, 
Қазақстаннан капиталдың жылыстауына экеп соғады. Тек қана 1999 жылы 
57,1 млн АҚШ доллары ресцубликадан тыс шетке шығарылған. Республика 
азаматарының шетелге тауарлар сатып алу, оны кейіннен сату мақсатында 
баратын жол сапарлары бүрынғысынша бүқаралық сипат алып отыр, ал шоп-
туризм Қазақстандағы туристік қызмет көрсету рыногының жай-күйін 
анықкөрсетеді. Ол экономикалық дағдарыс кезеңінде туристік қызметке 
сұранысты жандандырып, көбінесе туристік фирмалардың тиісті 
тәжірибесінің және білікті мамандарының жетіспеушілігіне бйланысты 
туристер мен «чартер ұстаушылар» арасындағы делдалдық қызмет атқаруына 
елеулі көмек көрсетті. Қазақстанның түтыну рыногының төрттен бірін 
«қапшықтау» бизнесі тауарлармен толтырады және, тұтастай алғанда, бір 
мезгілде тауар өткізу мен сату жүйесіндегі 150 мынға жуық адамды 
жұмыспен қамтамасыз етеді. Қазақстанның ішкі сауда айналымындағы жыл 
сайынғы «қапшықтау» саудасының көлемі шамамен 2 млрд. АҚШ долларын 
құрайды. 

Сонымен бір мезгілде, шоп-туризм, ең алдымен, еліміздің бюджетіне 
кері әсер етеді. Туристік бизнестің секторларының бірі ретінде шоп-
туризмнің өсуі туристік қызмет көрсетудің деңгейін котеруге елеулі әсер ете 
қойған жоқ. 

Бүкіл өркениетті дүние негізгі туристер ағынын өздеріне тартуға 
ұмтылуда, себебі туризм мемлекет бюджетінің кіріс бөлігін толықтырудың 
маңызды көздерінің бірі болып табылады. Сондықтан, Қазақстанға шетелдік 
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туристер ағынын көбейту қажет. Осы мақсатта туристік ұйымдардың 
қызметін, мұның өзі бірінші кезекте, көлік құралдарының, орналастыру 
құралы, кадрлық камтамасыз етудің жай — күйіне байланысты, келуші 
туризмді дамытуға қайта бағдарлау қажет. 

Көлік. Бүгінгі таңда Қазақстанның халық аралық авиажелілерінің 
Германияға, Үндістанға, Біріккен Араб Әмірліктеріне, Корея 
Республикасына, Түркияға, Италияға, Венгрияға, Израильге, Қытайға, 
Тайландқа ұшуды жүзеге асыруға мүмкіндігі бар. Ішкі және халықаралық 
рыноктарда жұмыс істейтін «Эйр Қазақстан» ұлттық тасымалдаушысы және 
басқа авиакомпаниялар авиа тасымалдарын жүзеге асырады. Туристердің 
көпшілігі сервис және қызмет көрсету сенімділігі жаынан отандық 
тасымалдаушыларға қарағанда авиа рейстерін жүргізетін шетелдік 
тасымалдаушылардың қызметін пайдаланғанды жөн көреді, мүның өзі 
отандық тасымалдаушылар жасайтын авиа рейстер жолаушылар ағынын 
азайтатыны сөзсіз. Оның үстіне, авиабилеттер қүнының қымбаттығы 
Қазақстанның туристік өнімнің қүнын өсіреді және тиісінше оны 
халықаралық рыноктағы бәсекелесу қабілетін төмендетеді. 

Автомобиль көлігі шекаралас мемлекеттерге шоп — туризмді 
ұйымдастыру және экскурсиялық бағыттарды ұйымдастыру үшін 
пайдаланылады. Алайда, оны дамыту,тұтасымен алғанда жолдардың жай-
күйіне және туристік көлік құралдарына тиісті техникалық қызмет 
көрсетілуіне де байланысты болады. Республиканың автобус паркі қараусыз 
қалған, сонымен бірге қазіргі заманғы жайлы автобустар жоқтың қасы, бұл 
туристерге қызмет көрсетуді жоғары денгейде ұстауға мүмкіндік бермейді. 

Келешекте экологиялық жағынан таза қоғамдық туристік көлікті 
дамытуға назар аудару қажет. 

Орналастыру құралы. Туристік бизнесті шектеуші елеулі факторлардың 
бірі туризм индустриясы материалдық базасының мүмкіндіктерінің 
төмендегі болып табылады. Қазіргі уақытта, республиканың қонақ үйлерінде, 
турбазаларында, кемпингтерінде және басқа орналастыру обьектілеріндегі 
сыйымдылық жүктеменің 35%-ін құрайды. Сондай-ақ, елдегі қонақ үйлердің 
саны 1997 жылмен салыстырғанда, 40%, ал біржолғы кереует-орынға 
сыйымдылық тиісінше 30%-ке төмендеді. 

Соңғы бес жылда 605 қонақ үй жабылды,1999 жылы республикада 205 
қонақ үй жұмыс істеді, номер қоры 15%-ке ғана толтырылды. 

Облыс орталықтарында шетелдік келушілерге сапасыз туристік өнім 
берудің басты себебі тиісті сыныптағы қонақ үйлердің болмауы, ал қолдағы 
бар қонақ үй базасы 80 пайызға ескірген, қонақ үйлердің бір бөлігінің жай-
күйі мүлде нашар және банкроттық жағдайда тұр, себебі олар 60-шы 
жылдары салынған. 

Туризмды дамытудың негізгі багыттары:  
Мақсаттарымен міндеттерге сәйкес туристік саланы дамытудың 

мынадай негізгі бағыттары белгіленеді: 
Туристік қызметті мемлекеттік реттеу. 
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Туризмдегі мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіру туристік қызметті 
жүзеге асырудың өзгерген әлеуметтік—экономикалық жағдайларға 
толықжауап беретін мақсаттарына, қағидаттарына және міндеттеріне сай 
жаңа көзқарастарды талап етеді. Бүгінгі таңда атқарушы билік органдарымен 
туризм саласында әрекет ететін ұйымдардың арасындағы өзара іс-қимылды 
реттеудегі мемлекеттің ролін арттыру қажет. Саланы орталықтандырып 
басқару Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөніндегі 
агенттігіне жүктеледі. 

Туризмді кешенді дамытудың табысты іске асырылуын қамтамасыз ету 
саланы мемлекеттік басқару әдістерін дұрыс таңдауға тікелей байланысты. 
Қазіргі уақытта, саланы мемлекеттік реттеу мынадай шараларды жүзеге 
асыруға бағытталуға тиіс: 

Республикалық және аймақтық деңгейлерде туризмді дамыту саясаты 
мен жоспарлауды үйлестіру; 

Туристік индустрия саласындағы қарым-қатынасты ретке келтірумен 
жетілдіруге бағытталған заңнамалық және нормативтік құқықтық базаны 
қамтамасыз ету; 

Сапалы туристік өнімнің ажырамас бөлігі ретінде туристерді қорғауды 
және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

Статистиканы және зерттеу қызметін жетілдіру; 
Білім және оқу стандарттарын қоса алғанда, туризмге арналған 

кадрларды кәсіптік даярлау; 
Туризм саласында мүдделі министрліктер мен ведомстволар, сондай-ақ 

мемлекеттік және жеке секторлар арасында жоғары деңгейдегі үйлестіруді 
қамтамасыз ету; 

Туризмді дамытудың нақты аудандарында жерді пайдалануды және 
құрылыс салу нормаларын қолдануды бақылау; 

Тарифтерді, туристік ұйымдардың, тасымалдау-шылардың қызметін 
лицензиялауды, туристік обьектлердің сапасын және қызмет көрсетудің 
стандарттарын бақылау; 

Ел беделін қалыптастыру, қазақстандық туристік өнімнің маркетинг 
және жылжытылуы жөніндегі басым шараларды белгілеу, оның ішінде 
туристік көрмелерді және басқа іс-шараларды ұйымдастыру; 

Халық арасында туризм құндылықтарын және қоршаған ортаны 
қорғауды насихаттау; 

Халықтың түрлі әлеуметтік-демографиялық санаттарымен топтары 
арасында әлеуметтік туризмді дамыту үшін қолайлы жағдай жасау; 

Визалық және кедендік рәсімдерді барынша оңайлату: 
Мемлекеттің туристік көрнекті орындарын құру және қорғау; 
Туризм инфрақұрылымының аса маңызды базалық компоненттерін 

жасау. 
Туризм инфрацүрылымын дамытпу 
Республикада жүзеге асырылып жатқан әлеуметтік- экономикалық 

өмірді реформалау туризмді және оның инфрақұрылымын толық қамти 
қойған жоқ. Туризмнің материалдық базасының нашарлығынан Қазақстан 



102 
 

жыл сайын миллиондаған долларды жоғалтуда, бұл туристік салаға күрделі 
қаржыны, сондай-ақ отандық және шетелдік инвесторлар қаражатын тартуды 
қажет етеді. 

Ұлттық туристік өнім ерекшелігін ескеріп, тұрақты туристер ағынын 
қамтамасыз етуге қабілетті елдің туризм инфрақұрылымын дамыту үшін: 

Жалпы пайдалану және туристік мүқтажды қанағаттандыру үшін жол-
көлік инфрақұрылымын дамыту; 

Ілеспе инфрақұрылымды: қолданыстағы және ықтимал туристік 
аймақтардағы сумен, электрмен жабдықтау, кәріздер және катты 
қалдықтарды жою жүйесін, телекоммуникацияларды дамыту; 

Туристік кешендерді, этнографиялық мүражай-ларды және демалыс 
аймақтарын құру; 

Тарихи-мәдени және этнографиялық ескерткіштерді қалпына келтіру 
және мүражайға айналдыру; 

Жыл бойы пайдаланылуын ескере отырып, туристік обьектілер 
жобаларын, оның ішінде орташа және шағын орналастыру құралдарын жасау 
және оларды салу қажет. 

Маркетинг стратегиясын әзірлеу 
Ұлттық туристік өнім және оны дамытудың әлеуметіне сәйкес 

маркетинг стратегиясын әзірлеу қажеттілігі бар. 
Маркетинг стратегиясын іске асыру мақсатында мемлекет мынадай 

міндеттер белгілеп отыр: 
Сапалы туристік қызмет көрсетуді ұсынатын туристік орталық ретінде 

Қазақстан туралы туристер жіберілетін негізгі елдерде жағымды пікір 
қалыптастыру; 

Қазақстанды ерекшелейтін сипаттамаларға және артықшылықтарға 
негізделген маркетингтік іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру; 

Қосымша мүмкіндіктер бере отырып, төлем қабілеті жоғары деңгейдегі 
туристерді тарту; 

Жеке сектордың маркетингтік жұмысына қолдау көрсету; 
Германия, АҚШ, Ұлыбритания, Франция, Ресей, Қытай, Жапония және 

тағы басқа туристер ағынының дәстүрлі рыноктарына ұлттық туристік 
өнімнің енгізілуін күшейту; 

Рыноктың жаңа сегментерін айқындауға бағытталған зерттеулер 
жүргізу; 

Ел аумағында орналасқан көрнекті туристік орындар мен обьектілердің 
бүкіл ауқымын әлемдік рынокқа жылжыту; 

Ғылыми негізделген өткізу элеуетін ескере отырып, республика 
аумақтарына туристік ағынның теңдестіре бөлінуін қамтамасыз ету; 

Жыл ішінде туристік инфрақұрылымның бірқалыпты жүктемесін 
камтамасыз етуге бағытталған маркетингтік және базалық тэсілдерді қолдану 
арқылы туризмнің маусымдық жылжытылуын күшейту; 

Ұлттық, туристік өнімді жылжытудың жаңа ақпараттык 
технологияларын пайдалану;. 

Туризмді дамытудың тұрақты сипатын насихаттау қажет. 
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Қазақстанның туристік бейнесін қалыптастыру 
Жерлері Ұлы Жібек жолының учаскесінде сан алуан тарихи 

оқиғалардың ғасырлар бойғы куәгері ретінде Қытай мен Еуропаны 
жалғастырып жатқандығына қарамастан, Қазақстан әлі де болса, туристік 
бағыт ретінде әлемге танымал бола қойған жоқ. 

Қазақстанның тартымды туристік беделін құру тиісті кең ауқымды 
шаралар кешенін әзірлеуді талап етеді. 

Беделді көтерудің негізгі іс-шаралары Қазақстанның туристік 
фирмаларымен агенттіктерінің халықаралық туристік көрмелерге, 
жәрмеңкелер мен конференцияларға, оның ішінде ДТҰ тарапынан 
өткізілетіндеріне қатысуы, сондай-ақ Қазақстан республикасының аумағында 
осыған ұқсас іс-шаралар ұйымдастыру болуға тиіс. Қазақстанды Еуразияның 
қоғамдық және мәдени қүбылыстар орталығына айналдыруға ықпал ететін 
конгрестік туризмді дамытудың маңызы бар. 

Туризмдегі халықаралық ынтымақтастық ЮНЕСКО және ДТҰ-ның Ұлы 
Жібек жолына байланысты жобаларын әзірлеумен іске асыруға қатысу, шет 
мемлекеттермен екіжақты және көп жақты келісімдер жасасу арқылы жүзеге 
асырылады. 

Елдің туристік беделін қалыптастыруда республика аймақтарында және 
шет елдерде туристік ақпараттық орталықтарды ұйымдастыру да маңызды 
рөл атқарады. 

Туристік ұйымдар мен Қазақстан Республикасының шет елдердегі 
дипломатиялық өкілдіктерінің өзара бірлескен іс-қимыл жасау тәжірибесін 
пайдалануға лайықты назар аудару керек. Елдің туристік элеуетін 
жарнамалауда ұлттық авиатасымалдаушы мен басқа да көлік кәсіпорындары 
пәрменді көмек көрсете алады. 

Шетелде Қазақстан туралы сапасы жоғары полиграфиялық және 
аудиобейне жарнама материалдарын шығару және белсенді түрде тарату 
қажет. Қазақстанға туристерді таруға өлкетану жарияланымдары, жарнама 
баспа қызмет, оның ішінде туристік фирмалар мен қонақ үйлердің жарнама-
баспа қызметі өз ықпалын тигізеді. Жаңа ақпараттық технолгияларды 
пайдалануға, оның ішінде Интернет жүйесінде Қазақстанның туристік 
фирмаларының WEB-сайттарын құруға айрықша мән беру қажет. 

Туристік ағынды жөнелтуші елдердің туристік агенттіктері мен 
бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арнап Қазақстан бойынша танысу 
саяхаттарын ұйымдастырудың тиімділігі мол болады. 

Қолайлы туристік беделді құруға Қазақстанда халықаралық дәрежеде 
әртүрлі мәдени, спорттық және туристік іс-шаралар өткізу ықпал етеді. 

Қазақстанның туристік беделін қалыптастыруда есепке алудың 
компьютерлендірген бірыңғай жүйесін іске қоса отырып, республика 
аумағына шетелдік азаматтардың кіруі, шығуы мен болуы тәртібін, визалық 
және кедендік рәсімдерді оңайлатудың зор мәні бар. 

Сондай-ақ, қонақжай республика беделін жасауға туристер жиі болатын 
орындарға қазақша, орысша мәтіндеріне латын транскрипциясымен 
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қосаберілген ақпараттық таблолар мен жазбалардың жасалуы мен орнатылуы 
өз септігін тигізеді. 

Елде халықаралық туризмді одан әрі дамытуды ынталандыру, 
мемлекеттің туристік элеуетінің әлемдік туристік рыноктағы түсау кесерін 
өткізу жөніндегі жұмысты күшейту Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 
жылғы 26 қазандағы №1604 қаулысымен бекітілген Қазақстанның туристік 
беделін қалыптастыру жөніндегі 2000-2003 жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспарын іске асыруды қамтиды. Оған Қазақстанға туристер тарту жөніндегі 
көпжақты қызмет және халықаралық туристік рынок жүйесіндегі елді 
интеграциялау кіреді. 

Туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
Қаіпсіздік туризмді дамытуға, ең алдымен келушілер ағынын көбейтуге 

немесе азайтуға әсер ететін басты фактор. 
Туристің қауіпсіздігі мемлекет саясатына, турфирмалар қабылдайтын 

шараларға, сондай-ақ туристің жеке басының іс-әрекетіне тікелей 
байланысты. 

Тұтынушыға туристік сапар барысында қорғау мен қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөнінде ақпарат беру оған қауіпсіздікті басқа да тауарлар 
мен қызмет көрсетулермен бірге қауіпсіздік пен сапа баға тұрғысынан алып 
қарағанда, маңызды әлемент болып саналатын және салыстыруға тұрарлық 
туристік өнімнің ажырамас бөлігі ретінде үғынуға көмектеседі. 

Мемлекеттік органдардуристік ұйымдар мен халықаралық ұйымдар 
саяхатшылардың денсаулығы үшін қауіп тудыратын табиғи апаттар, 
әлеуметік тәртіпсіздіктер, террорлық әрекеттер, көлік жұмысындағы елеулі 
іркілістер, індет және басқа факторлар сияқты туризмге ықтимал қауіптер 
туралы ақпарат береді. 

Кадрлар даярлау мен ғылыми қамтамасыз ету 
Қызмет көрсетумен байланысты және табыстылығы едәуір дәрежеде осы 

салада жұмыс істейтін кадрлардың сапасына байланысты болатын қызмет — 
туризмде адамдар ресурсын жоспарлау айрықша мәнге ие. 

Қазақстандағы тиімді туристік салаға сәйкес кадрлар элеуетін 
қалыптастыру үшін: 

Жаңа буындағы «Туризм» мамандығы бойынша жоғары кәсіптік 
білімнің мемлекеттік стандартын әзірлеу; 

Туристік кадрларды даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу 
орындарында туристік қызметтің әртүрлі қажетілігі мен даму деңгейін ескере 
отырып, мамандануын анықтау; 

Мамандарды оқытуда олардың отандық туристік ресурстарды игеруіне, 
оларды пайдалану әдістеріне, жаңа ақпараттык технологияларды, білуіне 
тілдік дайындауға негізінен иек арту; 

Орта арнаулы оқу орындарында бірінші деңгейдегі туристік 
қызметшілерді даярлауды ұйымдастыру; 

Жалпы білім беретін оқу орындарында туристік сыныптар, секциялар 
мен үйірмелер құруға көмектесу; 
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Бүдан бүрын таратылған балалар мен жас өспірімдер туризмінің 
республикалық және аймақтық станцияларын қайта қалпына келтіру; 

Ұлы Жібек жолының (1700км) қазақстандық учаскесіндегі туристік-
рекреациялық қорларды қайта жаңғыртуға және тугендеуге, зерттеу 
жұмыстарына ерекше назар аудару қажет. 

Қазіргі заманғы туризм индустриясын құру саланы дамыту 
проблемаларын, туризм рыногы дамуының құрылымын, тетігі мен 
заңдылықтарын ғылыми тұрғыда зерделемейінше, сондай-ақ саланы 
дамытудың ғылыми қамтамасыз ету жүйесін құрамайынша мүмкін 
болмайды. Дегенмен, Қазақстанда бұл мәселелер туризм экономикасын 
зерттеушілер үшін әлі күнге игерілмеген «тың» күйінде қалып отыр. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САҚТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІ 
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аға оқытушы, есеп және аудит магистрі 

Қазақстан инновациялық университеті, Семей қаласы 
 

Нарықтық экономикаға негізделген мемлекеттердің сақтандыру 
жүйелері экономиканың стратегиялық секторы болып табылады. Адам 
өміріндегі барлық жағдайлар, яғни меншік иесінің мүлкінің жоюлуының 
және табыстарының жоғалуының , сақтандыру қоғамның әлеуметтік 
экономикалық тұрақтылығының кепілі ретінде болады. Сақтандыру 
компанияларының резервтері - ірі мөлшердегі инвестициялардың әртүрлі 
өндірістік және өндірістік емес салаларға құйылуының берік қайнар көзі 
болып табылады.  

 Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығы, мемлекеттік 
сақтандырудың манапольдік жүйесінің негізінде пайда болды, бірақ 1990 
жылдардың басында түбегейлі өзгерістерге ұшырады. Отандық нарық өзінің 



106 
 

дамуы кезінде, алдыға қадам басқан сайын манаполиядағы болған қарама 
қайшылықтардан тазартылып, альтернативтік компанияларға жол берілді. 
Қазіргі кезде біз Республикамыздың сақтандыру кеңістігін шындық 
бәсекелестікке негізделген бағыт туды деп күдіксіз айтуымызға болады. 
Бұрындары тек шетел мемлекеттерде ғана жүзеге асқан сақтандыру түрлері 
бізде де пайда болды. Сақтандыру тәжірибесіне жаңа сақтандыру түрлері 
енді және сақтандырушылардың сақтанушылардың алдында туындайтын 
жауапкершілік сезімі жоғарылады. 

Қазіргі ағымдағы қазақстандық сақтандыру ғылымының алдында 
отандық сақтандыру нарығының қалыптасуының және дамуының 
мәселелерін меңгеру жөнінде сұрақтар туындап тұр. Әсіресе өтпелі нарықтық 
экономикада, барлығы жеке меншік қатынастарына негізделеді, сол себептен 
сақтандырудың басты қозғаушы күші ретінде, сақтанушының өзінің жеке 
меншігінің қорғауы болады. Сонымен бірге адамдардың өмір деңгейінің 
жақсаруына байланысты, өзіне деген қамқорлығын өсіре түседі, нәтижесінде 
жеке сақтандыру саласы жоғары дәрежеде дамиды. Жалпы сақтандыру 
ерекше мәнге ие болғандықтан, оның сақтандыру обьектісі сол сияқты 
субьектісі де әртүрлі болады. Осы жағдайлардың барлығы сақтандыру 
заңдылығының күрделенуіне өз әсерін тигізе отырып, сақтандыруды тек 
көлемді ғана қылып қоймай, сонымен бірге мазмұнын да әртүрлі жасайды. 
Осындай шарттардың болуы, сақтандыруды шынымен де нарықтық 
экономиканың бөлінбес бір бөлігі ретінде танытады. 

Сақтандыру – ол сақтандырушылардың ақшалай жарналарының 
есебінен қорды құру жәнеде оны жағымсыз жағдайлардың нәтіжесінде 
сақтандыру объектісіне әкеленген шығындарды өтеуіше қолдану бойынша 
ерекше қатынастардың жүйесі. 

Сақтандыру қорларын қалыптастурудың бірнеше әдістерін ажыратады: 
- өзінөзін сақтандыру әдісі; 
- орталық сақтандырылған әдісі; 
- орталық тандырылған әдіс. 
Сақтандырудың басты мақсаты – залалды ынтымақтастық бастаулар 

негізінде жайып салу ойы және өзін залал мен құлдыраудан қорғану тілегі. 
Сақтандырушылық өзара көмек келесі тәртіпте жүрді: 
- қатысушылардың біреуінің өміріндегі қолайсыз жағдайлардың келуі 

кезінде көмекті көрсету туралы қатысушылар арасындағы ауызша келісім; 
- залалды келісімнің барлық қатысушылары арасында бөлу және осы 

залады оған ұшырағын адамға компенсациялау. 
- сақтандыру қорын ұйымдастыру. Сақтандыру қатынастарына түскен 

кезде сақтандырудың қатысушылары төлейтін сақтандыру төлемдері 
есебінен қалыптасады және осы қордың қаражаттарынан адамдарға залал 
өтеледі.  

Сақтандыру қорын құру сақтандыру қатысушысы сақтандырылатын 
объектінің құнынан төмен болатын сақтандыру төлемін төлеу түрінде 
жүреді.  

Экономикалық әдебиеттерде сақтандыру ұзақ уақыт бойы қаржылық 
санат ретінде қарастырылды. Бұл сақтандыру операцияларын жүргізуге 
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мемлекеттік монополияның болуымен және сақтандыру қор қаражаттарының 
көбінесе мемлекеттік бюджеттік тапшылықты жабу мақсатында мемлекетпен 
алынатындығымен шарттасылған еді. Соңғы кезде экономикалық 
әдебиеттерде сақтандыру жеке экономикалық санат ретінде қарастырылады.  

Сақтандыруға келесі белгілер тән:  
- сақтандыру кезінде ақшалық қайта үлестірушілік қатынастар пайда 

болады. Олар кенет ойда болмаған және өздігінен шешілмейтін 
жағдайлардың, яғни экономикаға және тұрғындарға материалдық немесе 
басқа да залалдың болуы мүмкіндігіне әкелетін сақтандыру жағдайларының 
келу мүмкіндігімен шарттасылған; 

- сақтандыру кезінде тұйықталған сипатта болатын сақтандыру 
қатысушыларының арасында келтірілген залалдың жайып салуы жүзеге 
асырылады. Бұл сақтандыруды басқа экономикалық қатынастардан 
ерекшелейтін маңызды белгі болып табылады; 

- сақтандыру залады территориалды бірліктер арасында және уақыт 
ішінде қайта үлестіруді көздейді. Сақтандыру қорының қаражаттарын 
территориалды қайта үлестіру бір жыл ішінде айтарлықтай үлкен 
территорияны және сақтандыруға жататын объектілердің айтарлықтай үлкен 
санын қамтуды көздейді. Залалды уақытта жайып салу ерекше жағдайлардың 
кездейсоқ пайда болу сипатымен байланысты. Олар бірнеше жыл бойы 
болмау, немесе бірінің соңынан бірі келуі мүмкін. Бұл жағдай қолайлы 
жылдарда түскен сақтандыру төлемдерінің сақтандыру резервтерін жасап, 
оларды қолайсыз жылдағы залалады өтеу үшін пайдалану қажеттілігін 
туындатады; 

- сақтандыру қорына мобилизацияланған қаражаттардың 
қайтарымдылығы (бірақ сақтандырудың әрбір қатысушысына емес). 

Сақтандыру – заңды және жеке тұлғаларға мүмкін болатын залалды 
өтеуге арналған ақшалай төлемдер арқылы мақсатты сақтандыру қорды 
қалыптастыру бойынша оның қатысушыларының арасында ерекше 
тұйықталған қайта үлестіру қатынастарының жиынтығы.  

Сақтандыру функциялары. Авторлар сақтандыру функцияларын 
анықтауда бірнеше көзқарасты иемденеді. 

Сақтандыру – бұл қаржылық санат деушілер сақтандырудың келесі 
функцияларын ажыратады: 

- үйлестіру – ол өз ішінде келесі функцияларға бөлінеді: 
1. тәуекелділікті, ол сақтандыру оқиғаларының салдарына байланысты 

сақтандырудың қатысушылары арасында құнның ақшалай нысанының қайта 
бөлінуін қамтамасыз етеді; 

2. алдын алушы – сақтандыру қор қаражаттарының бір бөлігі есебінен 
сақтандыру тәуекелін азайту шараларын қаржыландыруға бағытталған; 

3. жинақтау функциясы жеке сақтандыруға тән және сақтандыру 
келісім-шартының аяқталу мерзіміне қарай ақша сомаларының жинақталуын 
көздейді; 

- бақылау функциясы, сақтандыру қорының қаражаттарын қатаң 
мақсатты қалыптастыру мен пайдалануын қамтамасыз етеді. 
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Сақтандыруды дербес экономикалық санат ретінде қарастыратындар 
оның басқа функцияларын анықтайды: 

- сақтандыру қорын қалыптастыру; 
- сақтандыру қор қаражаттарын пайдалану; 
- бақылау. 
Сақтандырушы қорғаудың және сәйкесінше сақтандыру қорды 

жасаудың объективті қажеттілігі адам мен табиғат арасындағы және қоғам 
ішінде қалыптасатын қайшылықтармен шарттасылған. 

Сақтандыру қоры бұл қоғамдық қайта өндірістің үздіксіз үдерісін 
қамтамасыз ету мақсатындағы оның міндетті элементі. Сақтандыру қоры – 
бұл ерекше қор. Себебі оны пайдалану бағыттарын тек болжауға ғана 
болады, ал дәл анықтауға болмайды. Сақтандыру қоры елдің резервтік 
қорлар жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл жүйеге: 

- орталықтандырылған резервтік қорлар; 
- орталықтандырылмаған резервтік қорлар; 
- сақтандыру қоры (тек ақшалай түрде) кіреді. 
Сақтандыру көпкірлі: ол сақтандырудың әр түрлі субъектілерімен 

объектілерінің әр түрлі санаттарын қаштады, еркін (талаптардың 
волеизъявление) немесе міндетті (заң күшімен) нысандарда жүргізінуі 
мүмкін. Экономиқалық қатынастарды тәртіпке келтіру үшін және тұтас өзара 
байланысты жүйені құру үшін сақтандыруды сыныптау қажет. 
Сақтандырудың сыныптамасы сақтандыруды қызмет сфераларына, 
салаларға, сыныптар мен түрлерге бөлүдің ғылыми жүйесі болып табылады. 

Ұйымдастыру нысаны бойынша сақтандыру мемлекеттік, акционерлік, 
өзара болып келеді. 

90 жж. басына дейін бізде сақтандыру облысында мемлекеттік 
монополия болды. Ел ішіндегі сақтандырудың барлық операцияларын 
жалғыз КСРО Мемлекеттік сақтандыру ұйымы, ал шетелдік сақтандыру 
операцияларын «Ингосстрах» АҚ жүргізді.  

Сақтандырудың демонополизациясы, біріншіден, мемлекеттік 
сақтандырудың одақтық-республикалық жүйесінің егеменді 
республикалардың сақтандыру ұйымдарына ыдырауында көрініс тапты. Ал, 
екіншіден, мемлекеттік емес ұйымдардың құрылуында көрінді. 

Сақтандыру нарығы – сату-сатып алу объектісі ерекше қызмет 
«сақтандырушылық қорғау» болатын, сақтандырушылардың көптігі 
жағдайында оған сұраныс пен ұсыныс қалыптасатын ақша қатынастарының 
ерекше сферасы.  

Сақтандыру нарығының тауары – бұл қолайсыз жағдайларға душар 
болған сақтандырудың қатысушыларына қаржылық көмек көрсетуді 
көздейтін сақтандырушы қорғау. Кез келген тауар ретінде сақтандырушылық 
қорғаудың тұтынушылық және айырбас құны болады. 

Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығында шетел 
сақтандырушылардың қызметіне рұқсат берілген. Мұнда Қазастан 
Республикасының резиденттер еместерінің қатысуымен құрылған 
сақтандыру ұйымдарының сомалық жарғылық капиталына шектеулер 
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қойылған (жалпы сақтандыру бойынша 25%, өмірді сақтандыру бойынша 
50%). 

Сақтандыру қызметін сатып алушыларға (сақтандырылушыларға) 
қойылатын талаптар. Сақтандырылушылардың нарығын әдетте екі негізгі 
сегментке бөледі: жеке және заңды тұлғалардың нарығы. 

Сақтандыру нарығының үшінші қатысушысы – сақтандыру 
келісімдерінің жасалуына көмектесетін сақтандырушы делдалдар: 

- сақтандыру агенті; 
- сақтандыру брокері; 
- сақтандыру полистерін таратудың баламалы жүйесі – бұл өзінің 

негізгі қызметімен қатар сақтандыру келісім-шарттарын жасау қызметін 
көрсететін ұйымдар (саяхат агенттіктері, билеттерді сату кассалары).  

- актуарий – қаржылық тұрақтылықтың және төлеу қабілетінің қажетті 
деңгейін қамтамасыз ету мақсатында сақтандыру және қайта сақтандыру 
келісімдері бойынша міндеттемелердің мөлшерін экономика-математикалық 
есептеумен байланысты қызмет түрімен айналысатын жеке тұлға 
(лицензияланатын); өкілетті аудиторлық ұйым. 

Рейтман Л.И. 5 саланы белгілейді: мүліктік, әлеуметтік, жеке, 
жауапкершілікті сақтандыру, кәсіпкерлік тәуекелдерді сақтандыру. 

Шетел әдебиеттерде 3 негізгі саланы ажыратылады: мүліктік, жеке және 
жауапкершілікті сақтандыру. 

ЕЭО елдерінде тәуекелдердің класстары бойынша топтама қабылданған, 
әрбір класстың ішіне тәуекелдің белгілі бір түрі жатады. 

Қазіргі таңда ҚР сақтандыру нарығы даму үстінде және медициналық 
сақтандруға үлкен көңіл бөлінуде, бұл салаға қатысты өзгертулер де 
қабылданды және енгізілді. 

Болашақта ҚР сақтандыру нарығы үлкен сұранысқа ие болады деген 
сенімдеміз. 
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Біз туризмнің адамның бос уақытындағы саяхаты және белсенді 

демалыстың бір түрі екенін жалпы жақсы білеміз.  
Расында, халықтың рекреациялық қажеттілігін (денсаулығын жақсарту, 

күш-қуатын қалпына келтіру, т.б.) қанағаттандырудың ең тиімді жолы бұл – 
туризм [1].  

Қоғамда туризм адамдардың қарым-қатынасын, танымдық қабілетін 
арттырып, мәдениет пен өнердің дамуына, ел экономикасының өркендеуіне 
өзіндік үлесін қосып, ел мәртебесін әлемге танытуға мүмкіндік туғызатыны 
рас. Туризм кез келген мемлекет үшін экономикалық қарқыны 
төмендемейтін саласы болып келеді. Себебі, туризм экономикалық 
жағдайдың жақсаруына үлкен ықпалын тигізеді. Қазіргі кезде пайдалы 
қазбалар қоры жоқ көптеген мемлекеттер туризмді дамыту арқылы үлкен 
пайдаға кенеліп отырғаны белгілі дүние.  

Қазақстан Республикасы 1993 жылы Дүниежүзі туристік ұйымының 
мүшелігіне енді. Дәл осы жылы туризмді дамыту бағдарламасы дайындалып, 
ал 1997 жылы «1997-2003 жылдар кезеңінде Ұлы Жібек Жолының тарихи 
орталықтарының өркендеуі, түркі тілді мемлекеттердің мәдение мұраларын 
сақтау және туристік инфрақұрылым құру» мемлекеттік бағдарламасы 
бекітілді [2].  

Елімізде туризмнің дамуы үшін барлық қажетті, мәдени, тарихи, 
географиялық және климаттық жағдайлар бар. Қазақстандағы қандай туризм 
түрлері бар екенін білесіз бе? Бізде туризмнің бірнеше түрі қарқынды дамып 
келеді. Олар: этнотуризм, тау туризмі, емдік-сауықтыру туризмі, мәдени-
танымдық туризм, аңшылық пен балық аулау, т.б.  

Қазақстан - көптеген тарихи және мәдени, географиялық ескерткіштері 
бар, тарихи және мәдени мұраға бай мемлекет, ал бұл мәдени туризмнің сәтті 
дамуының кепілі десе болады. Осыған орай, тарихи-мәдени мұраны мәдени 
туризмді дамыту үшін белсенді қолдану, тарихи және мәдени ескерткіштерді 
туризм инфрақұрылымының маңызды бір бөлігі ретінде қарастыру екендігі 
бәрімізге айқын. Сонымен бірге, бүгінгі таңда мәдени туризм - туризмнің ең 
танымал және жаппай түрлерінің бірі болып есептеледі. Бүкіл әлемде сияқты, 
біздің елде мәдени туризм жеке бағытқа бөлініп, жыл сайын одан әрі дамып 
келе жатыр.  

Туризмді түрлеріне байланысты жіктеуге мүмкіндік беретін белгілері 
ретінде саяхаттанудың мотивациялық факторларын қарастыруға болады. 
Мұндай жіктелуде саяхатқа адамды аттандырған негізгі себептерді анықтау 
қажет. Себептік мотивациялық жіктелу туризмнің 6 түрін [3] анықтап береді 
(Сурет 1):  
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Сурет 1. Себептік мотивациялық жіктелуге байланысты туризмнің 

түрлері  
 
Енді, түсінікті болу үшін жоғарыда аталып өткен туризмнің түрлеріне 

қысқаша тоқталып өтсек: 
1. Демалу мақсатындағы туризм. Мұндай туризмнің түрі қысқа мерзімге 

немесе едәуір ұзақ уақытқа организмді физикалық немесе психологиялық 
тұрғыдан қалпына келтіру мақсатында жүзеге асырылады. Бұл топқа 
сонымен қатар емделу немесе әл-ауқатын қалпына келтіруге климат, теңіз 
суы секілді табиғи құбылыстар пайдаланылатын курорттық демалысты да 
жатқызуға болады [4]. 

2. Мәдениетті зерттеу мақсатындағы туризм. Бұл туризмнің түрі өзге 
елдің рухани құндылықтарын, мәдениетін, тарихын зерттеп, білуге 
бағытталған және ол танымдық және діни табынушылық болып бөлінеді. 
Танымдық туризм тарихи, мәдени және географиялық құндылықтарды 
зерттеу, көру мәселелерін қамтиды. Бұл мақсаттағы саяхаттанушылар 
көбінесе өздері саяхаттанған елдің әлеуметтік, экономикалық қатынастарына 
қызығушылық білдіреді. Табынушылық мақсаттағы туризм ерекше діне мәні 
бар жерлерді көру арқылы орындалады. 

3. Қоғамдық туризм. Қоғамдық туризм ретінде саяхаттанушы өзінің 
туысқандарын, таныстарын, достарын көру, қонақ болу мен түсіндіріледі. 
(халықаралық терминологияда visiting friends and relatives – деген атпен 
таныс). Сондай ақ клубтық туризмді де жатқызуға болады. Клубтық 
туризмнің ерекшелігі саяхаттанушы саналы түрде арнайы бір топпен ғана 
демалуды мақсат етеді. 

4. Спорттық туризм. Спорттық туризм белгілі бір спорттық іс шараға 
белсенді қатысуға бағытталған жолсапар, сондай ақ пассивті немесе белсенді 
емес сипаттағы спорттық жарыстарға қатысу мақсатындағы жол сапар болып 
табылады. Белсенді түрде спорттық жарысқа қатысу, мысалы, П атты азамат 
шаңғыдан халықраралық жарысқа қатысу үшін Карпат еліне аттануы мүмкін, 
ал пассивті қатыс футбол жанкүйері өз футбол клубының ірі ойынына 
қатысып, қолдау көрсету үшін ойын өтетін елге сапар шегуі мүмкін [5]. 

5. Экономикалық туризм — бұл кәсіптік және коммерциялық мақсатта 
жүзеге асырылатын жол сапар болып табылады. Мысалы халықаралық 
биржа, көрме, жәрмеңке және тағы басқа іс шараларға қатысу [6]. 

6.Конгрестік (саяси) туризм. Бұл туризм түрі дипломатиялық және саяси 
іс-шаралармен байланысты туризм болып 2 бөлінеді. Дипломатиялық туризм 
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белгілі бір елдегі экономикалық, әлеуметтік жағдайларға талдау жасау, баға 
беру немесе өз пікірін білдіру мақсатында жүзеге асырылуы мүмкін. 

Тәуелсіздік алғаннан бері ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
мемлекеттің мәдениет саласы бағытындағы басым саясаты анықталды. Ол өз 
кезегінде Ұлт Жоспарында және Қазақстанның мәдениет саясатын дамыту 
тұжырымдамасында көрініс тапқан. Осы тұста Мәдениет және спорт 
министрлігі осы бағытта мәдени саясатты жүйелі әрі жоспарлы түрде 
жүргізіп келеді. Қазіргі уақытта мәдениеттің және мәдени әлеуеттің дамуы 
көптеген халықтар мен мемлекеттердің даму басымдықтарында ойып тұрып 
орын алады. Қоғам жетістігінің басты себепшісі - мәдениеттің дамуы. 
Мәдени институттардың тиімді инфрақрылымы мен нақты тетіктердің болуы 
ұлттық және әлемдік мәдени мұралардың сақталуына және ары қарай 
қалыптасуына ықпал етеді. Елбасы 2030 жылға қарай Қазақстанды 
Еуразиялық мәдениет орталығына айналдыруды тапсырған болатын. Біз осы 
межеге талпынуымыз керек [7].  

Біз отандық және шетелдік туристер үшін Қазақстанның бай мәдени 
мұрасын сақтау және қазіргі заманғы мәдениетін дамыту үшін, еліміздің 
барлық өңірлерінде әлеуетін жандандыру бағытында барлық қажетті 
шараларды қабылдауға тиіспіз. 

Экономикалық тұрғыда дамыған елдерде туризм, оның ішінде мәдени 
туризм өте мықты дамыған. Ол мемлекеттік және сыртқы саясаттың 
ажырамас бір бөлігі саналады. Қазіргі уақытта республикамыздың туризмі 
дағдарысты бастан кешуде. Басты проблема - мәдени-туристік кластердің 
жоқтығы.  

Ал бұл жерде ең қызықты тарихи-мәдени мұраны анықтау және таңдау 
визуализация үшін мамандандырылған және ірі көп түсті картасында 
олардың көрініс табуы маңызды болып табылады. Бұл мәселе ғылымның 
көптеген салалары үшін өзекті болып табылады. Тұтастай алғанда ел мен 
өңірлердің туризм және демалыс орындарын карталауды ұйымдастыру 
бойынша ағымдағы үрдістер өте өзекті болып отыр.  

Қазіргі уақытта елімізде тарихи және мәдени ескерткіштердің жаппай 
санағы жасалды, олардың мемлекеттік тізімі де жасалды. Аталған нысандар 
том-том баспаларда көрініс тапқанымен, мәдени-танымдық туризмді 
дамытуға бұл аздық етеді. Бізде республиканың мәдени-туристік кластеріне 
тарихи-мәдени мұралар тізіміндегі нысандарды енгізу бойынша жұмыстар 
атқарылуда, соның ішінде Жібек Жолының ескерткіштері де бар.  

Кезек күттірмейтін өте өзекті мәселелерді шешу үшін біздің елді 
шетелге әйгілейтін «Қазақстан Энциклопедиясы» атты ауқымды интернет-
жобаны қолға алуды ұсынамыз. Ол туристерге жолнұсқа болатын ұлттық 
жоба болады. Әзірге біздің мәдени-танымдық туризм түрлерін толыққанды 
ашып, көрсете алатын үлкен масштабты әрі көрнекі карталар болған емес. 
Тек кітапқа енгізілген ұсақ карталар болды. Оларда нысандардың жергілікті 
жерге байланыстырылған координаттары да көрсетілмеген. Осыған 
байланысты Қазақстанның мәдени және туристік тартымдылығының 
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жалпыхалықтық ауқымды виртуалды картасын жасау мәселесі әлі өзекті 
күйде қалып отыр.  

Онда Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасына тиесілі бірегей нысандар 
"GPS" құрылғылар арқылы географиялық координаттар бойынша белгіленуі 
тиіс. Сонымен қатар олардың жол-көліктік желілермен байланысы, елді 
мекендерге, ұлттық парктерге, таулы жүйелерге және су артерияларына 
қатыстылығы да есерілуі тиіс. Жалпы кешенді түрде қолға алынғаны абзал. 
Сондай-ақ ҚазҒЗМИ ғалымдары электронды тасығыштарда фотоальбом 
түрінде тарихи-мәдени және туристік нысандар мен ескерткіштердің 
виртуалды картасын жасауды бастап кетті. 2017 жылы Астанада ЭКСПО-
2017 көрмесі өтті. Оған әлемнің жүзге жуық мемлекеті қатысты. ЭКСПО-ның 
өткізілуі мемлекеттің жалпы дамуына, шағын және орта бизнестің, 
құрылыстың, қызмет көрсету саласының, мәдениет пен туризмнің дамуына 
көп қолдау жасайды.  

Менің ойымша, бізге Қазақстанның мәдени және туристік картасын 
және Жібек жолы бойындағы мәдени-туристік кластерді дамытуға уақыт 
келді деп ойлаймын. Әрине, болашақта ол жақын және алыс шет елдерден 
туристер санының артуына мүмкіндік береді. Мен мәдени туризмді дамыту 
үшін, мәдениет және туризмнің өзара байланысты салаларын біріктіріп, 
бірыңғай құрылымын құру қажет деп санаймын [8].  

Қазіргі уақытта Мәдениет және спорт министрлігі мен ҚазҒЗМИ мәдени 
туризмнің дамуына қатысты жаңа шешімдерді дайындауда. Тәуелсіз 
Қазақстанның жаңа жағдайында қолға алынған бұл жобалар мәдени және 
туристік кластерлерді құру және дамыту үшін серпінді шешімдер табуға 
мүмкіндік береді. Бұл, әрине, Қазақстанның имиджін көтеріп, біздің елімізге 
туристердің көптеп келуіне жол ашады.   

 Мәдени-танымдық туризм Елімізде 25 мыңнан астам ескерткіштер және 
географиялық көрікті жерлер бар екен. Қазақстанның тарихи және мәдени 
мұрасы объектілері ЮНЕСКО әлемдік маңызы бар ескерткіштері болып 
танылады және осы ұйымның қорғауында. Сонымен қатар мәдени 
құндылықтардың 2 миллионнан астам бірліктері қазіргі Қазақстан жерінің 
тұрмыстық мәдениетінің дамуының барлық кезеңдерін бейнелейді [9].  

Мәдени-танымдық туризм - туристерді мәдени құндылықтармен 
таныстыру арқылы көзқарастарын кеңейту болып табылатын туризмнің бір 
түрі. Бұл негізінен табиғи-рекреациялық нысандардың, туристік-
экскурсиялық, археологиялық ескерткіштердің кез-келген нысандары 
туристік-экскурсия жұмыстарында маңызды орын алады. Олар: әртүрлі 
тарихи, архитектуралық және мәдени кезеңдермен танысу үшін 
мұражайларға, тарихи және архитектуралық ескерткіштерге бару, 
театрландырылған қойылым, музыкалық, кино, діни мерекелерге, сурет 
көрмелеріне бару, лекция,семинар,симпозиум, шетел тілін оқу және 
құзіреттілікті көтеретін треннингтерге бару. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 мамырдағы № 508 
қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында 2020 жылға дейінгі 
туристік саланы дамыту» тұжырымдамасында мәдени туризм Қазақстанның 
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басым туристік өнімдерінің бірі ретінде айқындалған. Сонымен бірге, аталған 
Тұжырымдамада көзделген туристік кластерлерде тарихи-мәдени мұра 
объектілері, соның ішінде тарихи-мәдени, археологиялық қорық-
мұражайлардың құрамындағы көптеген көне сәулет өнерінің ескерткіштері - 
кесенелер, мешіттер, қорғандар, петроглифтер туристік қызығушылық 
объектілері болып табылады.  

Осыған орай, Қазақстанда мәдени туризмді дамытуға Инвестициялар 
және даму министрлігі, халықаралық, республикалық туристіктік 
агенттіктермен бірге, аталған мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
мұражайлардың да үлесі бар екенін атап өту қажет. Бүгінгі таңда елде 
республикалық бағыныстағы 9 тарихи-мәдени қорық-мұражайлар қызмет 
етеді. Олар: «Әзірет Сұлтан», «Ұлытау», «Отырар, «Жидебай-Бөрілі», 
«Ордабасы», «Таңбалы», «Ежелгі Тараз ескерткіштері», «Есік» және «Берел» 
тарихи-мәдени қорық-мұражайлары. Олардың құрамындағы мәдени-тарихи 
ескерткіштер аталған Тұжырымдаманың туристік кластерлеріне енген.  

Мысалы, Алматы кластеріне ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мәдени мұра 
тізіміне енген Тамғалы петроглифтері, Есік қорғандары, Ешкіөлмес 
петроглифтері, «Жібек жолы» Сериялық трансұлттық номинациясына 
енгізілген объектілер (Талғар қалашығы, Боралдай сақ қорғандары) 
ұсынылды. Шығыс Қазақстан кластеріне «Берел» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорығы-мұражайы объектілері, Шілікті қорғандары; Оңтүстік Қазақстан 
кластеріне ежелгі Түркістан және «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорығы-мұражайы объектілері, ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне 
енгізілген ортағасырлық Отырар қалашығының және отырарлық алқаптың 
археологиялық объектілері, Сауран археологиялық кешені, Арпаөзен 
петроглифтері; Батыс Қазақстан кластеріне Маңғыстау облыстық тарихи-
мәдени қорығы-мұражайы объектілері - Бекет ата, Шопан ата және Қараман 
ата жер асты мешіттері мен Омар мен Тұр кесенесі, «Бөкей Ордасы» 
ескерткіштер кешені; Астана кластеріне (Астана қаласы, Ақмола облысы, 
Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстік-батыс бөлігі, Павлодар облысының 
батыс бөлігі және Қарағанды облысының солтүстік-шығыс бөлігі) ЮНЕСКО-
ның алдын ала тізіміне енгізілген жаңа туристік қызығушылық орындары: 
мегалит дәуіріне жататын Беғазы-Дәндібай мәдениетінің қорымдары, 
Тасмола мәдениетінің жарқыншақ тастар қорғаны, сондай-ақ «Жібек жолы» 
сериялық трансұлттық номинациясына енгізілген объектілер (Бозоқ 
қалашығы) және т.б. туристер қызығушылығын тудыратын орындар енген.  

Тұжырымдаманы дайындаған авторлардың көздеген мақсаты бойынша, 
болашақта кластерлер кеңейтіліп, онда өңірлердің өзге де бөліктері қосылып 
және жаңа туристік қызығушылық орындарымен толығады [10]. 
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СИСТЕМЫ РАСХОДОВ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Каптилович Э.В.  
Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного университета 

 
Расходы являются одной из важнейших экономических категорий, 

оказывающих непосредственное влияние на эффективность деятельности и 
конкурентоспособность, на финансовый результат деятельности 
организаций, тем самым, определяя финансовые ресурсы на текущее, 
будущее развитие. Современные мировые экономические тенденции 
побуждают организации более детально рассматривать данную категорию, 
используя новые подходы к построению учета расходов и результатов своей 
деятельности. Все это в полной мере относится к организациям розничной 
торговли, которые занимают значимое место в экономике. 

Для тех, кто принимает управленческие решения, существует один 
способ - сделать систему учета действительно эффективной информационной 
базой: правильно сгруппировать расходы, уметь анализировать 
бухгалтерскую информацию, сделать ее пригодной, своевременной и полной, 
понимать содержание отчетности, методы учета, базовые концепции, 
лежащие в основе, возможности и границы. 

Понимание бухгалтерской информации - это понимание методов ее 
создания, это выбор форм ее предоставления и концептуальные 
методологические принципы, лежащие в основе. 

На сегодняшний день бухгалтерский и налоговый учет призваны 
формировать информацию для внешних и внутренних пользователей, 
являются основой для отчетности, и как правило, устраивает налоговую 
инспекцию, но не позволяет получить информацию, необходимую 
руководству организации. Управленческий учет наоборот полно и 
объективно отражает результаты хозяйственных операций, ориентирован на 
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потребности руководства и собственников, используется для управления 
расходами. Система управленческого учета позволяет менеджменту и 
акционерам увидеть полную картину бизнеса и принимать обоснованные 
управленческие решения. 

В то же время управленческий учет является первоначально такой же 
системой сбора, группировки информации, а затем анализа данных о 
деятельности организации. Соответственно система управленческого учета 
использует те же методы и способы формирования информации, что и 
бухгалтерский учет. При организации управленческого учета применяются 
основные принципы и методы, присущие бухгалтерскому (финансовому) 
учету: 

- двойную запись; 
- отражение фактов хозяйственной деятельности в том периоде, когда 

они произошли (метод начисления); 
- принцип существенности (должна отражаться только существенная 

информация); 
- правдивую информацию; 
- баланс между выгодами и расходами (выгоды, извлекаемые из 

информации, должны быть больше расходов на ее получение); 
- приоритет содержания над формой (операции должны отражаться в 

учете исходя из их экономической сути, а не из юридического содержания); 
- принцип соответствия (отнесение расходов к доходам, для получения 

которых эти расходы и были произведены). 
На наш взгляд, совершенно естественно если информация будет 

формироваться единожды в одном виде –в бухгалтерском учете. Так как, 
учет изначально не может быть не управленческим. Соответственно 
необходима интеграция видов учета и расширение аналитических данных.  

Все учетные документы поступают к бухгалтеру (сегодня учет ведется 
в программе "1С"), бухгалтер хозяйственные операции учитывает на 
основании первичных документов с необходимой аналитикой, пригодной для 
управления и соответственно формирует бухгалтерские проводки. 

Вести две параллельные базы данных расходно и бессмысленно. И еще 
один весомый аргумент в том, что управленческий учет создан на базе 
системного бухгалтерского учета и входит в состав его функций. 

Учет не является самоцелью, служит средством достижения успеха в 
бизнесе, поэтому эффективность его организации и применяемых методов 
следует оценивать исходя из их влияния на успех деятельности организации. 

Различия между управленческим и бухгалтерским учетом 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Различия управленческого и финансового учета 

  Критерии      Управленческий учет       Финансовый учет    
Потребители   
информации    

Внутренние пользователи со 
своими специфическими запросами 

Внешние и внутренние    
пользователи        



117 
 

Цель учета    Обеспечение менеджеров необходимой 
информацией  для принятия управленческий 
решений. Учет не решает задачи 
корпоративного управления    

Формирование достоверной 
информации о состоянии  
финансово-хозяйственной  
деятельности организации. Учет 
дает информацию для управления 
корпоративными целями и 
задачами     

Привязка     
по времени    

Носит оперативный характер,   
устремлен в будущее, хотя    
оценивает и анализирует     
предшествующую информацию.    
Может носить стратегический   
характер при осуществлении    
стратегического планирования   

Носит исторический характер, так 
как     
отражает последствия  
предшествующих решений  и 
событий на основе их   
документального оформления         

Формы 
выражения 
информации    

Информация представляется    
в зависимости от потребности   
менеджеров в натуральных,    
трудовых и денежных измерителях 

Информация подается  о в 
денежном 
измерителе 

Принципы учета  При формировании информации   
исходят из внутренних интересов 
организации. Основное требование - 
полезность   информации для принятия     
управленческих решений, даже без учета ее 
юридической чистоты             

Учет строится по определенным 
принципам. Внешние пользователи  
уверены в том, что информация 
достоверна,  нейтральна и 
объективна  

Формы отчета   Свободный выбор форм и методов  
получения и формирования информации 
(таблицы, сметы, балансы, расчеты и т.п.)     

Составляется  в соответствии       
со стандартами и регламентацией 
Минфина и учетной политикой 
организации        

Обязательность  
ведения учета  

Ведется инициативно       Обязательно по форме, срокам, 
устанавливаемым нормативными 
документами  

Базисная     
структура    

Основное правило управленческого учета:  
различные способы подачи и    
сбора информации для различных целей. 
Можно выделить:      
- учет по полной себестоимости; 
- дифференцированный учет;    
- учет по центрам ответственности         

Основное уравнение: Активы = 
Капитал +    Обязательства       

Ответственный  
за ведение    
учета      

Лицо, назначенное  руководителем, не 
обязательно бухгалтер            

Бухгалтер либо лицо, 
выполняющее его функции  

Ответственность 
за информацию  

Лицо, которое в рамках управленческого учета 
принимает решения, не обязательно     
бухгалтер            

Руководитель несет  
административную и в ряде случаев 
уголовную ответственность   за 
искажение данных    
отчетности         

Объект учета   По выбору: факты деятельности  
всей компании, только отдельного ее 
подразделения,  какой-либо стороны 
деятельности и т.д. Основное внимание     
уделяется трем видам объектов: доходам, 
издержкам, активам   

К объектам учета относятся:         
- документально  подтвержденные 
факты   хозяйственной жизни всего 
предприятия без всякого изъятия;      
- активы;         
- обязательства;      
- источники  финансирования;      
- доходы;         
- расходы     
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Объекты     
управления    

Управление себестоимостью.    
Управление ассортиментом.    
Управление финансовыми потоками. Другие 
(по выбору менеджмента)           

Все объекты учета, имеющиеся у 
компании  в наличии: активы и    
источники их приобретения 

Периодичность  
составления   
отчетности    

В зависимости от потребности менеджмента      Регулярно, через равные 
промежутки времени     

Характер     
информации    

Информация собирается для целей 
планирования и контроля не только по 
совершившимся  фактам хозяйственной 
жизни, но и по будущим. Часть информации 
носит конфиденциальный характер и, по сути, 
является субъективной, оценочной. На нее 
влияет выбранный объект, квалификация 
экономиста, принятые методики оценки и т.п. 

Носит относительно объективный 
характер,  так как отражает      
информацию по совершенным 
фактам хозяйственной 
деятельности   

 
Содержание и модели построения управленческого учета на 

предприятии определяются информационными потребностями менеджмента, 
которые, в свою очередь, зависят от организационной структуры, 
характеристик менеджмента, от квалификационного уровня руководителей и 
специалистов в области учета технических возможностей информационной 
системы организации. 

Между управленческим и бухгалтерским учетами много общего, 
поскольку они используют информацию учетной системы предприятия и 
единую нормативно-справочную информацию, дополняют друг друга. 

Оба вида учета выполняют регулирующую роль, которая 
предусматривает прямые и обратные связи при реализации функций 
наблюдения, измерения и обработки информации для различных уровней 
управления. 

Координальные отличия заключаются в том, что:Бухгалтерский учет - 
это учет "официальный", его ведение обязательно для всех организаций, 
бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы, является 
объектом аудиторской проверки, может быть опубликована. 

Управленческий учет необходим разным уровням руководства для 
принятия управленческих решений, его материалы могут составлять 
коммерческую тайну. 

Источниками информации для бухгалтерского учета являются 
данные учетной системы организации, а также элементы системы 
налогообложения. 

Для управленческого учета - данные учетной системы, 
производственно-технологические нормы, маркетинговые исследования о 
ситуации на рынке и др. 

Пользователями результатов учета бухгалтерского являются 
акционеры, кредиторы, налоговые органы, внебюджетные фонды, органы 
государственной власти и другие внешние пользователи. 

Управленческий учет - внутренний учет, его результаты использует 
персонал организации разных уровней управления. 
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Формы представления отчетной информации: 
- бухгалтерская отчетность представляется по типовым формам, 

рекомендованным Министерством финансов Российской Федерации; 
- результаты управленческого учета могут быть представлены в 

произвольной форме. 
Измерители учетной информации: 
- в бухгалтерском  учете осуществляется в национальной валюте; 
- управленческий учет использует все виды измерителей: натуральные, 

трудовые, денежные. 
Периодичность представления отчетов: 
- бухгалтерский учет - в установленные сроки (ежеквартально или 

ежемесячно); 
- управленческий учет не устанавливает определенные сроки, может 

быть неделя, месяц и др. 
Масштабы учета: 
- бухгалтерский учет рассматривает в качестве объекта учета 

организацию в целом, в отчетности приводится обобщенная информация; 
- объектами управленческого учета служат центры ответственности 

(цеха, участки, отделы и др.) и организация в целом. 
Методика расчетов: 
- материалы бухгалтерских отчетов основываются на первичных 

бухгалтерских данных; 
- расчеты в управленческом учете основаны на сочетании первичных 

данных, анализа данных за прошедший период и прогнозных оценках. 
Принципы учета: 
- бухгалтерский учет базируется на общепринятых принципах (двойная 

запись, сравнимость данных и др.); 
- управленческий учет общепринятых принципов не имеет, главное - 

простота и удобство использования. 
Применение в практической деятельности: 
- бухгалтерский учет регистрирует хозяйственные операции на основе 

первичных документов (произошедшие факты деятельности); 
- управленческий учет вырабатывает рекомендации на будущее на 

основе анализа произошедших явлений. 
Степень ответственности: 
- бухгалтерский учет ведется в соответствии с регламентом, 

установлены штрафные санкции за нарушение правил ведения 
бухгалтерского учета; 

- управленческий учет - за неправильные управленческие решения 
ответственность (дисциплинарную) несет менеджер. 

В международной практике существует четыре варианта организации 
управленческого учета. При первых двух вариантах управленческий и 
бухгалтерский (финансовый) учеты ведут раздельно. Учет затрат в разрезе 
экономических элементов и доходов по видам деятельности ведется в 
финансовой бухгалтерии, а учет затрат в разрезе статей калькуляции и 
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доходов по видам вырабатываемой продукции - в управленческой 
бухгалтерии. Для этой цели на предприятиях используются три класса 
счетов: счета финансового учета, счета управленческого учета, счета 
забалансового учета. 

При первом варианте для осуществления взаимосвязи между 
финансовым и управленческим учетами используются специальные 
связующие счета. При втором варианте финансовый и управленческий учеты 
полностью автономны, а взаимосвязь между финансовым и управленческим 
учетами осуществляется оперативным путем вне системы счетов 
бухгалтерского учета. 

При третьем варианте учет затрат и доходов ведется в финансовой 
бухгалтерии. Управленческий учет организуется без использования системы 
бухгалтерских счетов (управленческий учет объединяется с оперативным 
учетом). 

При четвертом варианте управленческий и финансовый учеты ведутся 
в общей бухгалтерии с использованием единого плана счетов 
(интегрированный вариант используют большинство российских 
организаций). 

На практике могут применяться разные варианты корреспонденции 
счетов и взаимосвязи финансового и управленческого учетов. 

При первом варианте взаимосвязь может осуществляться с помощью 
контрольных счетов. К ним относятся счета доходов и расходов, с которых 
обороты зачисляются на соответствующие счета управленческой 
бухгалтерии. При прямой корреспонденции счетов управленческого учета с 
контрольными счетами финансового учета обеспечивается интегрированная 
система бухгалтерского учета в организации с выделением подсистем 
финансового и управленческого учетов. 

При втором варианте применяются парные контрольные счета 
(зеркальные счета, счета-экраны). Через них обороты финансового и 
управленческого учетов разграничиваются. При данном варианте 
финансовый и управленческий учеты автономны. 

При третьем варианте применяются специальные связующие счета, 
через которые обороты передаются из одной подсистемы в другую. 

Передача данных из одной системы в другую может осуществляться 
через специальный передаточный счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты", 
который закрывается на отчетную дату и сальдо не имеет. 

Важнейшим фактором при создании системы управленческого учета 
является экономическая эффективность и целесообразность. 

Для любого предприятия главной задачей является формирование 
эффективных систем учета, ориентированных на решение проблем 
ресурсосбережения, повышения доходности бизнеса и экономической 
безопасности коммерческих организаций, конкурентоспособности, а как она 
будет называться не так важно. 

Традиционный управленческий учет сосредоточен на внутренних 
аспектах деятельности организации и призван обеспечить руководителей 
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всех уровней управления информацией, необходимой для текущего 
планирования, контроля и принятия оперативных управленческих решений 
по оптимизации потребления ресурсов и снижению себестоимости, 
повышению качества и ассортименту выпускаемых изделий, повышению 
доходности и уровня рентабельности производства. В традиционной модели 
управленческого учета реализация планово-аналитической, 
коммуникационной и контрольной функций учета является приоритетной. В 
ее задачи входят: 

- формирование внутренней информационно-коммуникационной связи 
между уровнями управления и различными подразделениями посредством 
составления управленческой отчетности; 

- оперативный контроль и оценка результатов деятельности 
подразделений в достижении поставленной цели; 

- перспективное планирование и координация развития организации в 
будущем на основе анализа и оценки фактических результатов; 

- трансфертное ценообразование, определение ценовых стратегий 
организации. 

Большинство отечественных предприятий используют традиционные 
простые варианты организации управленческого учета, основанные на 
методологии отражения учетных данных в общей системе бухгалтерских 
записей и имеющие, по нашему мнению, недостаточную информационную 
емкость. Для решения проблем менеджмента становится необходимостью 
разработка форм управленческой отчетности. Построение системы 
управленческого учета должно опираться на основополагающие принципы, 
быть ориентировано на удовлетворение конкретных информационных 
потребностей пользователей и решение стоящих перед ними управленческих 
задач, что предполагает определенную "гибкость" в его организации. Важно 
соблюдать модульный принцип организации учета, когда добавление какого-
либо блока аналитических признаков сбора информации и направлений 
управленческого учета не нарушает общую систему учета. Кроме того, 
система управленческого учета обязательно должна иметь целенаправленные 
связи с планированием, организацией производства, контролем и анализом, 
что предполагает использование нестандартных приемов и способов сбора и 
обработки учетной информации для целей менеджмента. 
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СУБСИДИИ В РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Ибраева С. К. 

м.э.н., ст. преподаватель КазАТУ им.С.Сейфуллина 
 

Проблема обеспечения населения республики казахстан продуктами 
сельскохозяйственного производства, в первую очередь растениеводческими 
и животноводческими остается в настоящее время очень актуальной. 

Кроме того, рк должна располагать определенными товарными 
ресурсами растениеводческой и животноводческой продукцией для 
реализации на внешнем рынке, в частности в россии и других странах снг, 
что может оказать существенное влияние на экономическую и социальную 
жизнь казахстанцев. [1] 

Решение этих проблем возлагается на новые реформирования 
сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности 
развивающихся по интенсивному пути. 

Поэтому сегодня перед министерством сельского хозяйства рк стоит 
задача оказать всяческое содействие сельским товаропроизводителям в лице 
АО, П.К., К.Т., крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том, чтобы 
задействовать в оборот все наиболее производительные земли, оказать 
финансовую и другую поддержку для существенного подъема 
сельскохозяйственного производства. [1] 

Выпуск продукции в растениеводстве на 39% формируется 
крестьянскими и фермерскими хозяйствами, 31% обеспечивают 
сельхозпредприятия и 30% хозяйства населения.  

Примерно 61% от общей площади посевов приходятся на 
сельхозпредприятия, 38% на крестьянские фермерские хозяйства и 1% 
представляют хозяйства населения. Сельхозпредприятия и крестьянские 
фермерские хозяйства имеют схожую специализацию, в производстве 
преобладают зерновые, оставшаяся часть распределена между масличными и 
кормовыми культурами. Хозяйства населения в наибольшей степени 
полагаются на выращивание овощей, присутствуют также кормовые и 
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зерновые культуры. Посевная площадь сельскохозяйственных культур за 
последние 5 лет составляла порядка 21 млн.га и изменялась незначительно, 
основные изменения были отмечены в ее структуре. Значительная доля 
посевов была отведена пшенице, но благодаря политике диверсификации 
растениеводства, направленной на уход от монокультуры и расширение 
площадей других культур, с 2011 года посевы пшеницы сократились с 13,8 
млн га до 11,8 млн га в 2015 году. 

За указанные годы возросли площади ячменя на 578,7 тыс. га или на 
37,6%, овса – на 66,3 тыс. га (45,2%), кукурузы (маис) - на 40,4 тыс. га 
(41,0%), масличных – на 193,6 тыс. га (10,7%), кормовых – на 1,0 млн га (на 
40,8%), овощебахчевых культур – на 37,8 тыс. га (19,2%), картофеля – на 6,2 
тыс. га (3,4%).[2]  

За 2011– 2015 годы посевная площадь зерновых культур сократилась с 
16,2 до 15,0 млн га. За эти 5 лет среднегодовой сбор зерна составил 18,8 млн 
тонн, что на 10,1% больше аналогичного показателя за 2006 – 2010 годы. При 
этом средняя урожайность зерновых культур составила 12,3 ц/га (больше на 
10,4%). Посевная площадь масличных культур в 2015 году составила 2,0 млн 
га или 9,6% от общей посевной площади. В сравнении с 2011 годом 
удельный вес подсолнечника в общей площади масличных уменьшился на 
15,6 процентных пунктов, при этом доля рапса увеличилась на 3,6 
процентных пунктов, льна – на 13,4 процентных пунктов, сои – на 1,3 
процентных пунктов.  

Структура посевных площадей и валового сбора масличных культур в 
среднем за 2011-2015 годы показана на рисунке 1.  

В 2015 году площадь кормовых культур составила 3,5 млн га, что на 
40,8% больше уровня 2011 года. Доля посевных площадей кормовых культур 
к общей посевной площади составила 16,6% против 11,8% в 2011 году. За 
указанный период площади многолетних трав возросли на 16,1%, однолетних 
трав – в 3,3 раза. Однако, валовой сбор кормовых культур недостаточен для 
обеспечения потребности животноводства.  

За период с 2011 по 2015 годы увеличилась посевная площадь овощных 
культур на 8,4%, при этом производство увеличилось на 23,9%. Доля 
импорта во внутреннем потреблении в 2015 году составила 11%. 
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Рисунок 1. Структура посевных площадей и валового сбора масличных 

культур в среднем за 2011-2015 годы 
 
Площадь сооружений закрытого грунта в 2015 году составила 967,8 га, 

валовой сбор тепличных овощей – 147,7 тыс. тонн, что на 120 тыс. тонн 
больше, чем в 2011 году. Обеспеченность населения в тепличных овощах в 
период межсезонья составляет 60%. 

В 2015 году посевная площадь картофеля составила 190,6 тыс. га, 
валовой сбор – 3 521,1 тыс. тонн, что больше уровня 2011 года на 3,4% и 
14,5%, соответственно. При этом картофель, производимый крупными 
СХТП, полностью идет на рынки городов, семена и экспорт, площади 
плодово-ягодных культур и виноградников составили 57,5 тыс. га, валовой 
сбор – 280,2 тыс. тонн, что больше уровня 2011 года на 5,3% и 19,2%, 
соответственно. Указанный объем позволяет обеспечить потребность 
населения республики на 54%, дефицит покрывается за счет импортной 
продукции, посевная площадь сахарной свеклы составила 9,2 тыс. га, что на 
49,5% меньше уровня 2011 года. За период 2011-2015 годы среднегодовой 
объем производства сахарной свеклы составил 122,9 тыс. тонн, что на 99,5 
тыс. 14тонн или 45% меньше по сравнению с показателем за 2006-2010 
годы.[2] 

Производство хлопка-сырца сосредоточено в Южно-Казахстанской 
области. В рамках принятых мер по диверсификации за период с 2011 по 
2015 годы снижение посевных площадей хлопчатника составило 61,3 тыс. га 
или 38,2%, валовой сбор хлопка-сырца уменьшился на 62,1 тыс. тонн или 
18,5% при среднегодовой урожайности 25,9 ц/га. 

В структуре производственных затрат растениеводческой продукции до 
70% занимают затраты, прямо влияющие на урожайность (семена, горюче-
смазочные материалы, удобрения, средства защиты растений и амортизация 
основных средств). 

В 2016 году производственные затраты СХТП на 1 га посевной площади 
зерновых культур (пшеница, ячмень, овес) составляют в среднем 31657-
36834 тенге на гектар, кукурузы на зерно – 114488 тенге, масличных – от 
26487 тенге (рапс) до 40159 тенге (подсолнечник), сахарной свеклы – 215407 
тенге.[2] 

В республике производство и реализацию семян сельскохозяйственных 
культур осуществляют 362 аттестованных производителя семян, при этом 
подавляющее большинство (74%) занимается производством семян зерновых 
культур, по масличным культурам аттестовано 66 субъектов, кормовым 
травам –55, кукурузе –9, сахарной свекле –2.  

В этой связи производимые в республике объемы семян указанных 
культур не покрывают потребность в них и наблюдается значительная доля 
импорта семян. В связи с изменением с 2015 года механизма субсидирования 
семеноводства с переходом на субсидирование семян 1-й репродукции по 
минимальным нормам снизилась доля посевов, засеянных элитными 
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семенами. Так, в 2011 году данный показатель составил 4,4%, в 2014 году - 
6,3%, в 2015 году - 3,4%. Площадь внесения органических удобрений в 2015 
году составила порядка 69 тыс. га, что ниже уровня 2011 года на 29,1%. [3] 

 Ежегодная потребность республики в органических удобрениях при 
площади пашни 21–22 млн га составляет порядка 100–110 млн тонн при 
научно-обоснованной норме внесения 5 тонн/га. Динамика использования 
минеральных удобрений представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Динамика применения удобрений 
 
В среднем за 2011-2015 годы ежегодно вносилось порядка 109,1 тыс. 

тонн минеральных удобрений в действующем веществе. Ежегодная 
потребность сельского хозяйства в минеральных удобрениях составляет 1,0 
млн тонн в действующем веществе или порядка 2,5 млн тонн в физическом 
весе. При этом на долю азотных удобрений приходится 48%, на долю 
фосфорных – 51%, на долю калийных удобрений – 1%. 

Инструменты субсидирования в растениеводстве направлены на 
погектарное субсидирование сельскохозяйственных приоритетных культур и 
садов. Субсидирование растениеводства по минеральным удобрениям за 
период с 2011 по 2015 год показано на рисунке 3. 

Кроме того, в растениеводстве субсидируются стоимость минеральных 
удобрений, гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, семян, 
затрат на экспертизу качества хлопка-сырца и хлопка-волокна, а также закуп 
сахарной свеклы для производства белого сахара. 

Мероприятия по проведению химических обработок против 
карантинных объектов и особо опасных организмов, за исключением 
карантинных сорняков на землях СХТП, финансируются за счет 
республиканского бюджета (далее – РБ). Мероприятия против вредных 
организмов финансируются за счет местного бюджета (далее – МБ). Борьба с 
карантинными объектами и особо опасными вредными организмами 
осуществляется путем непосредственного вовлечения СХТП в процесс 
обеспечения фитосанитарного благополучия.[2] 
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Рисунок 3. Динамика субсидирования растениеводства, млрд тенге 
В животноводстве заметно улучшение показателей после спада в 2011-

2012 годах и к настоящему времени положительные темпы в среднем 
показывают 3% роста в год, что соответствует историческим показателям. 
Учитывая тот факт, что растениеводство крайне бюрократично, вполне 
логично, что государство в последние годы наращивает поддержку 
животноводства. В мировой торговле наиболее крупные статьи торговли 
приходятся на зерновые и мясо, что говорит о наличии спроса на мясо и 
мясные продукты.  

Объем валовой продукции животноводства в 2015 году составил 1,5 
трлн. тенге, что в реальном выражении выше уровня 2011 года на 5,1%. Доля 
отрасли в структуре валового выпуска продукции сельского хозяйства 
составила 44,4%. 

По состоянию на 1 января 2016 года численность поголовья крупного 
рогатого скота по сравнению с 2011 годом увеличилась на 8,3%, лошадей на 
28,7%, овец на 1,5%, птицы на 8,3%. 

В производстве животноводческой продукции за 2015 год на долю 
личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ) приходится по мясу 62%, по 
молоку – 80%, по яйцу – 26% от общего объема производства. 

По состоянию на 1 января 2016 года производство всех видов мяса 
составило 931,0 тыс. тонн, данный показатель снизился на 0,9% по 
сравнению с 2011 годом. В структуре потребления по итогам 2015 года доля 
импорта говядины составила – 3,7%, свинины – 3,9%, конины – 3%, 
баранины – 0,01%, что говорит о высоком экспортном потенциале данных 
видов продукции. Несмотря на рост производства мяса птицы, степень 
импорто зависимости по данной продукции остается высокой (54%). 
Производство молока всех видов в 2015 году составило 5182,4 тыс. тонн. В 
структуре потребления продуктов переработки молока доля импорта 
составляет от 10 до 40%. 

В структуре производственных затрат животноводческой продукции 65-
70 % затрат занимают корма. Себестоимость производства на промышленной 
основе говядины – 870-930 тг за кг, молока за литр– 70-75 тг, мяса птицы за 
кг – 430-450 тг, яйца (за штуку) – 15-15,5 тг, баранины за кг – 690-720 тг, 
свинины за кг – 610-620 тг, конины за кг – 550 тг.[2] 



127 
 

В течение последних пяти лет средняя продуктивность 
сельскохозяйственных животных у отечественных СХТП повысилась, но 
остается ниже уровня развитых стран.  

К примеру, средний удой молока в стране составляет 2200 кг на дойную 
корову, тогда как в Канаде этот показатель выше, чем в 4 раза. В настоящее 
время на одну условную голову производится 14 центнеров кормовых 
единиц, что в 2 раза ниже зоотехнической нормы. Производство 
комбикормов за 2015 год составило 1,2 млн тонн при совокупной мощности 
предприятий – 2,5 млн тонн.[2] 

Инструменты субсидирования в животноводстве направлены на 
удешевление стоимости приобретенных племенных животных, затрат на 
ведение селекционно-племенной работы, искусственное осеменение 
сельскохозяйственных животных, удешевление стоимости производства 
продукции животноводства.  

Объем государственной поддержки животноводства в 2015 году 
увеличился по сравнению с 2011 годом в 3 раза, это отражено на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Динамика субсидирования отраслей животноводства, млрд. 

тенге 
Уровень поддержки сельхозпроизводителей в Казахстане складывается 

из таких факторов как влияние на внутренние и внешние цены за счет 
интервенций на местном рынке и регулирования тарифов на импорт. 

Широко применяется прямая поддержка производителей 
сельскохозяйственной продукции посредством субсидий на приобретение 
семян, химикатов, ставок вознаграждения, предоставления госуслуг в 
ветеринарии, фитосанитарии, содержание сферы науки и образования и 
другие. [2] 

От общего объема производства говядины субсидированием было 
охвачено 6%.  

При этом более 70% объема производства говядины приходится на 
ЛПХ, который не субсидируется, рисунок 5. 

От общего объема производства молока субсидированием было 
охвачено 4,7%. При этом 80% объема производства молока приходится на 
ЛПХ. 
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В 2015 году было зарегистрировано 248 очагов острых инфекционных 
болезней, в результате чего для ряда областей Казахстана был запрещен 
экспорт животноводческой продукции.  

 
Рисунок 5. Субсидирование продукции животноводства в 2015 году, 

тыс. тонн 
В совокупности через различные схемы и механизмы обеспечивается 

господдержка размером более 1% от ВВП. При этом имеют место и 
побочные эффекты для потребителей, выражающиеся в росте цен импорта 
относительно цен местной продукции хотя и при неудовлетворительном 
качестве последней, потери для бюджета в виде упущенной выгоды от 
реализации бюджетных стимулов АПК. Высокая производительность вместе 
со снижением относительных цен на сельхозпродукцию на фоне смещения 
потребления в пользу услуг и товаров ведет к снижению доли сельского 
хозяйства в развитых экономиках. [2] 
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Основные направления развития местного самоуправления 

предопределяются теми задачами, которые решаются муниципальными 
образованиями в соответствии с Конституцией государств, а так же 
законодательством о местном самоуправлении.  

В соответствии со ст. 117 Конституции Республики Беларусь местное 
самоуправление осуществляется гражданами через местные Советы 
депутатов, исполнительные и распорядительные органы, органы 
территориального общественного самоуправления, местные референдумы, 
собрания и другие формы прямого участия в государственных и 
общественных делах. 

В систему органов местного самоуправления в Республике Беларусь 
входят: 

1. Местные советы Депутатов (далее - Советы) - представительные 
государственные органы, создаваемые в установленном законодательством 
порядке на территории соответствующих административно-территориальных 
единиц, и являющиеся основным звеном системы местного самоуправления.  

Совет избирается гражданами соответствующей административно-
территориальной единицы на основе всеобщего, свободного, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на четыре 
года. Система Советов в Республике Беларусь состоит из трех 
территориальных уровней : областного, базового и первичного и включает 
областные, городские, районные, поселковые и сельские Советы . 

Советы областного уровня являются вышестоящими по отношению к 
Советам базового и первичного территориальных уровней. 

К базовому территориальному уровню относятся городские (городов 
областного подчинения), районные Советы. Советы базового уровня 
являются вышестоящими по отношению к Советам первичного 
территориального уровня. 

Минский городской Совет обладает также правами Совета базового 
уровня. 

К первичному территориальному уровню относятся городские (городов 
районного подчинения ), поселковые, сельские Советы. 

Руководители местных исполнительных и распорядительных органов 
назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом 
Республики Беларуси или в установленном им порядке и утверждаются в 
должности соответствующими местными Советами депутатов. 

Обратимся теперь к особенностям формирования органов местного 
самоуправления в Республике Казахстан. 

Согласно ст. 86 Конституции Республики Казахстан местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно, а также через 
маслихаты и другие органы местного самоуправления в местных 
сообществах, охватывающих территории, на которых компактно проживают 
группы населения. 
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В соответствии со статьей 2 пункт 1 Закона «О местном 
самоуправлении Республики Казахстан» местное самоуправление 
осуществляется отдельно в пределах области, района, города, района в 
городе, аульного (сельского) округа, поселка и аула (села), не входящего в 
состав аульного (сельского) округа. Местное самоуправление осуществляется 
членами местного сообщества непосредственно, а также через маслихаты и 
другие органы местного самоуправления. 

Остановимся более подробно на организации местного 
представительного органа. 

Маслихаты избираются населением соответствующих 
административно-территориальных единиц на основе всеобщего, равного, 
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет 
Полномочия маслихата могут быть прекращены досрочно Президентом 
Республики Казахстан, а также в случае принятия маслихатом решения о 
самороспуске. 

Местные исполнительные органы входят в единую систему 
исполнительных органов Республики Казахстана, обеспечивают проведение 
общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с 
интересами и потребностями развития соответствующей территории. 

Местный исполнительный орган возглавляет аким соответствующей 
административно-территориальной единицы, являющийся представителем 
Президента и Правительства Республики. 

Акимы областей (городов республиканского значения, столицы) 
назначаются на должность Президентом Республики Казахстан с согласия 
маслихата области (города республиканского значения и столицы). Акимы 
иных административно – территориальных единиц назначаются или 
избираются на должность, а так же освобождаются от должности в порядке, 
определяемом законом. Президент Республики вправе по своему усмотрению 
освобождать акимов от должностей.  

Особенность формирования органов местного самоуправления в РФ  
Органы местного самоуправления муниципальных образований не 

входят в систему органов государственной власти.  
Депутаты избираются населением соответствующих административно-

территориальных единиц на основе всеобщего, равного прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. 

Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы 
организации и деятельности указанных органов определяются уставом 
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации. 

Структура органов местного самоуправления определяется населением 
на местном референдуме (в муниципальном образовании с численностью 
жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 человек - на 
сходе граждан) или представительным органом муниципального образования 
и закрепляется в уставе муниципального образования. Изменение структуры 
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органов местного самоуправления осуществляется не иначе как путем 
внесения изменений в устав муниципального образования. Решение 
представительного органа муниципального образования об изменении 
структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по 
истечении срока полномочий представительного органа муниципального 
образования, принявшего указанное решение. 

Различаются общая и внутренняя структуры органов местного 
самоуправления. 

К общей структуре органов местного самоуправления относятся 
органы, указанные в уставе муниципального образования либо в отдельном 
акте главы муниципального образования, утверждающем структуру органов 
местного самоуправления того или иного муниципального образования. 

К внутренней структуре органов местного самоуправления относятся 
комитеты, комиссии либо фракции, формируемые в системе органов 
местного самоуправления или в структуре аппарата, отдела, управления и 
прочих подразделений местной администраций. 

Представительный орган муниципального образования определяется 
уставом муниципального образования.  

Проанализировав особенности формирование органов местного 
самоуправления в Республиках: Казахстан, Беларусь и Российской 
Федерации. Можно сделать следующие выводы: 

В Республиках Беларуси и Казахстана исполнительно – 
распорядительные органы входят в систему государственной власти, 
руководители органов назначаются и освобождаются Президентом 
Республики. 

В Российской Федерации исполнительно – распорядительные органы 
муниципальных образований не входят в систему Государственного 
Управления, в связи, с чем возникает масса проблем при организации 
взаимодействия разных ветвей власти. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ 

 
Выскребенцева А.С.  

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ, г.Рубцовск 
 

Налоговая оптимизация - это снижение размера налоговых 
обязательств через целенаправленные правомерные действия 
налогоплательщика, включающих в себя полное использование всех 
предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и 
других законных приемов и способов. 

Целью налоговой оптимизации является снижение размера всех 
налогов, в отношении которых у налогоплательщика имеются 
соответствующие обязанности, сведение к минимуму штрафных санкций со 
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стороны налоговых органов, снижение налоговых рисков. Наряду с этим 
целью налоговой оптимизации может являться отсрочка налоговых 
платежей, т. е. перенос их уплаты на более поздний срок. 

Правильная и умеренная оптимизация налогообложения (то есть 
оптимизация налогообложения, осуществляемая законными методами) и 
прогнозирование возможных рисков обеспечивают стабильное положение 
организации на рынке, поскольку позволяют избежать крупных убытков в 
процессе хозяйственной деятельности. 

Оптимизация налогообложения организации должна осуществляться 
задолго до начала налоговой проверки, а лучше - до создания организации 
или регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя.  

Существуют такие элементы налоговой оптимизации, как: 
 

 
Использовать налоговую оптимизацию необходимо, соблюдая 

следующие принципы: 
1. Принцип разумности; 
2. Принцип эффективности; 
3. Принцип юридической чистоты; 
4. Принцип индивидуального подхода к оптимизации; 
5.Принцип комплексного подхода к снижению налоговых обязательств.  
Выделяют следующие способы налоговой оптимизации: 
1) Пробелы в налоговых законах; 
2) Использование налоговых льгот; 
3) Форма деятельности субъекта; 
4) Разработка учетной политики; 
5) Офшоры и низконалоговые юрисдикции; 
6) Использование низконалоговых субъектов. 
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Финансовое состояние – способность предприятия финансировать 
свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми 
ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, 
целесообразностью их размещения и эффективностью использования, 
финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 
лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его 
производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Налоговые платежи влияют на конкурентоспособность продукции, 
отпускные цены и тарифы, себестоимость продукции, объем реализации, а в 
конечном итоге на величину чистой прибыли и, следовательно, на 
финансово-экономическое положение предприятия. 

Однако нужно иметь в виду, что налоги влияют на финансовый 
результат только в случае, если они учтены в качестве расходов отчетного 
периода. 

Немаловажным шагом является определение аналитических 
коэффициентов, характеризующих уровень налоговой нагрузки на 
финансовый результат, чистую прибыль, издержки производства и 
обращения и пр. 

Коэффициент влияния косвенных налогов на финансовые результаты 
деятельности характеризует степень воздействия на выручку косвенного 
налогообложения (1). 

 
 
 
 
Коэффициент влияния налога на прибыль характеризует уровень 

воздействия обложения налогом на прибыль предприятия (2). 

 
 

Так же способы налоговой оптимизации можно применить и к 
физическим лицам (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Способы налоговой оптимизации для физических лиц 

Пробелы в 
налоговых 

законах 

Использо
вание 

налоговы
х льгот 

Форма 
деятельност
и субъекта 

Разработка 
учетной 

политики 

Офшоры и 
низконалого

вые 
юрисдикции 

Использова
ние 

низконалог
овых 

субъектов
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Садовые 
участки и 
садовые 
домики, 

земельные 
участки 

под 
гаражами и 
погребами  

По НДФЛ  
Налог на 
имуществ

о, если 
налогопла
тельщик 

пенсионер  

Работать 
только на 

официальной 
заработной 

плате. 
Не допускать 
включения в 

доходы 
дополнитель
ные выплаты 

Доходы 
облагаются 

разными 
доходами и 
по разным 
ставкам. 
НДФЛ – 

ставки 13% 
и 30% 

Сменить 
местожитель
ства (регион, 

где 
предоставля

ются 
большие 
льготы) 

Не 
оформлять 

договоры на 
автомобиль 

по 
настоящей 
стоимости  

 
Каждый гражданин, обладающий собственностью, обязан платить 

следующие виды налогов: 
 транспортный; 
 имущественный; 
 земельный. 
У индивидуальных предпринимателей и юридических лиц налоговая 

нагрузка больше. Они отчисляют подоходные налоги за работников и за себя, 
вносят единый сбор. Некоторые системы налогообложения предусматривают 
налог на добавленную стоимость (НДС). На упрощенной системе 
налогообложения (УСН), популярной схеме налогообложения у обществ с 
ограниченной ответственностью, такого платежа нет. Каждая организация 
самостоятельно решает, по какой схеме она будет платить налоги и 
отчитываться за свою деятельность. 

Если обратиться к Налоговому Кодексу Российской Федерации, то под 
термином «неуплата налогов» скрывается сразу несколько определений [1]: 

 частичное внесение взносов; 
 отказ от оплаты пошлины полностью; 
 неправильный подсчет налога; 
 снижение облагаемой базы; 
 несвоевременная сдача отчетов. 

По данным Следственного Комитета РФ за первое полугодие 2017 года 
было возбуждено 1806 уголовных дел, в том числе 842 дела – по материалам 
ФНС РФ. Для сравнения, в 2016 году возбудили 3111 уголовных дел, из них 
1676 – по материалам налогового ведомства. 

0

5000

2016 год 1 полугодие 2017 год
Всего уголовных дел

 
Рисунок 1. Уголовные дела возбужденные СК РФ 
 
«Неуплата налогов» ведет к тому, что государство недополучает 

налоги, следовательно, не может в полной мере реализовать действующие 
программы. 
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В Налоговом кодексе целая статья посвящена ответственности за 
неуплату взносов. Физические лица, индивидуальные предприниматели и 
организации подвергаются единой системе наказаний, включающей в себя: 

 штрафы; 
 начисление пени; 
 взыскание в судебном порядке. 
Статьей 122 НК РФ предусмотрено несколько видов штрафов, которые 

могут быть начислены физическим или юридическим лицам.[1]  
В 2017 году были введены достаточно серьезные штрафы для 

неплательщиков налогов. Многие физические лица считают, что раз им не 
пришли уведомления, то вносить за владение имуществом ничего не нужно 
(видимо надеются на налоговую амнистию). Юридические, же накапливают 
сумму долга за 3 года, а потом закрывают компанию и начинают работать 
под другим именем. С точки зрения законодательства, обе эти ситуации 
трактуются как уклонение от уплаты налогов, за что может наступить 
ответственность перед ФНС в виде штрафа или уголовное наказание. 

Налоговая система – один из главных элементов рыночной экономики. 
Она выступает главным инструментом воздействия государства на развитие 
хозяйства, определения приоритетов социального и экономического 
развития. Поэтому необходимо, чтобы налоговая система России была 
адаптирована к новым общественным отношениям, соответствовала 
мировому опыту.  

Мировой опыт свидетельствует, что налоговое законодательство - не 
застывшая схема, оно постоянно изменяется, приспосабливается к 
воспроизводственным процессам, рынку. 

Все уплачиваемые налоги, так или иначе, ухудшают его финансовое 
состояние в связи с этим необходимо осуществлять мероприятия по 
снижению налоговой нагрузки. 

Однако, следует помнить, что при осуществлении мероприятий по 
снижению налогового бремени необходимо иметь в виду, что уменьшение 
налоговых платежей - не цель, а способ улучшения финансового состояния и 
повышения инвестиционной привлекательности организации. Недопостимо 
уменьшение налогов ценой ухудшения финансового состояния. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АЙМАҚТАРДЫҢ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Байбусинова Ж.Д. 
Қазақ инновациялық гуманитарлық – заң университетінің «Экономика» 

мамандығының 2 – курс докторанты, Семей қаласы 
 
Қазақстанның аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуына 

қоғамдық өмірдің барлық салаларындағы ілгерілеу серпіні – біздің 
экономикамыздың өркендеуінің, сындарлы әлеуметтік саясатымыздың және 
тұрақты саяси жүйеміздің тиімділігінің айқын айғағы болып отырғаны анық.  

Нарықтық қатынастар аясының кеңеюі, экономиканы басқару 
жүйесіндегі соңғы уақытта жүргізіліп жатқан өзгерістер аймақтардың 
әлеуметтік-экономикалық жүйедегі орны мен рөліне айтарлықтай ықпалын 
тигізді. Осыған орай аймақ экономикасын басқару, олардың дамуын 
мемлекет тарапынан реттеу мәселелері өзекті бола түсері сөзсіз. Шағын және 
орта қалалардың өркендеуі екі – үш өндірістік кәсіпорындардың қызметіне 
тәуелді болады. Жалпы жағдайдың экономикалық тоқырауы, инфляцияның 
күшеюі, шаруашылық қатынастардың үзілуі, көптеген шикізат пен өндіріс 
түрлерінің сұранысының төмендеуі кәсіпорындардың жұмысын тоқтатуына 
алып келді. Бұның әсерінен қала және ауылды аймақтарда жұмыссыздықтың 
белең алуына, жоғары кадрларымыздың басқа елге кетіп қалуына, жергілікті 
халықтың тұрмысының төмендеуіне алып келді. 

Қазақстан Республикасының болашақтағы әлеуметтік-экономикалық 
өсуі, оның аймақтарының дамуымен байланысты. Сондықтан экономикалық 
механизм келесілермен қалыптасу керек: 

—аймақ — мемлекет экономикасын тікелей және жанама ресурстары, 
ғылыми-техникалық, қаржы-несиелік, несие және әлеуметтік байланысы 
дамыған біртұтас бөлігі болуы тиіс; 

—бұл жерде ұдайы өндіріс пен еңбек ресурстары, қаржылай 
айналыммен ұлттық байлықтың жартысы, үйлестіру, айырбастау, 
тұтынушылар өндірісі іске асады ; 

—басқару органдарының біріккен әрекеті, территориялық өндірісітің 
дамуына орындаушы органдардың бірігуіне әкеледі ; 

— аймақтың табиғи құзіретіне жоспарлау, қаржыландыру, несиелеу, 
ақшалай айналыммен еңбек ресурстарын жетілдіру жатады . 

Экономикалық механизмге деген қажеттілік ұдайы өндіріс циклінде 
әлеуметтік- экономикалық аспектісінің біртұтастығын сақтауын қажет етеді. 
Сондықтан, экономиканы дамыту саласында қандай да бір басқарудың 
шешіміне практикалық қызметі халықтың материалды және мәдени 
тұрмысын қамтамассыз етуімен бағалануы тиіс [1]. 

Республиканың қазіргі экономикалық кеңістігі әлеуметтік, 
экономикалық, экологиялық ерекше проблемаларымен сипатталатын әр түрлі 
аумақтарды қамтиды. Осы тұрғыдан алғанда және аймақтардың 
мамандандырылу қағидасына сәйкес республика аймақтарын төрт топқа 
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бөлуге болады:шаруашылықтарының құрылымы экспортқа 
бағытталған;индустриялық дамыған;агроөнеркәсіптік;дағдарыстық. 

Бірінші топ – стратегиялық сипаттағы минералды ресурстардың 
айтарлықтай қорларын иеленетін және ғылыми-өндірістік әлеуетінің 
қарқынды дамуына жеткілікті мүмкіндігі бар, бірақ ауылдық аумақтарының 
экономикалық-әлеуметтік артта қалуымен, эқологиялық жағдайларының 
нашар болуымен ерекшеленетін аймақтар. Бұл аймақтарға Қазақстан 
экономикасын дағдарыстан шығару және тұрақтандырудың рөлі беріледі. 
Осы аймақ топтары үшін төмендегідей проблемалар кешенін шешу қажет деп 
атап көрсетуге болады: 

 минералдық шикізат және көмірсутек шикізаттарын кешенді өндіру 
мен өңдеудің жаңа технологияларын енгізу негізінде стратегиялық шикізат 
түрлеріне бай жерлерді интенсивті игеру; 

 отандық және шетелдік инвесторлар үшін қолайлы инвестициялық 
климатты анықтайтын және әлемдік стандартқа жауап беретін жоғары 
дамыған өндірістік, әлеуметтік және нарықтық инфрақұрылымдарды құру; 

 ауылдық аумақтарының дамуындағы «жинақталған» күрделі 
проблемаларды шешу. 

Екінші топқа ауыр индустрия салаларына нақты маманданған, жоғары 
технологиялық ғылымды қажетсінетін өндіріс құру үшін қолайлы 
экономикалық жағдайлары және жоғары ғылыми-өндірістік әлеуеті бар, 
негізінен қаржылық ресурстармен өзін- өзі қамтамасыз ете алатын аймақтар 
жатады. 

Бұл аймақтарды дамытуда шешуді талап ететін проблемалар қатарына  
төмендегілерді жатқызуға болады: 

 шетел инвестицияларын тарту жолымен экспорттық әлеуетті 
қалыптастыру; 

 жаңа ғылымды қажетсінетін өнімдер шығаруды ұйымдастыру, жаңа 
технологиялар негізінде құрал-жабдықтар мен машиналар, электроника 
құралдары, автомобиль құрылысы, жаңа материалдар, лазер технологиясын 
дамыту; 

 нарықтық инфрақұрылымды дамытуды жеделдету. 
Үшінші топ – ауыл шаруашылығына маманданған агроөнеркәсіптік 

кешенді аймақтар. Бұл топтағы аймақтар үшін халықтың жұмысбастылығын 
қамтамасыз ету және жаңа жұмыс орындарын ашу мақсатында ауыл 
шаруашылығы мен оған сабақтаса дамитын салаларда шағын және орта 
бизнесті дамыту қажет. 

Олардың әлеуметтік-экономикалық дамуын тұрақтандыру үшін 
келесідей мәселелер өз шешімін табуы тиіс: ауыл шаруашылық өнімдерін 
өндіру үшін тиімді мамандандыруды жүзеге асыру;ауыл шаруашылық 
өнімінің жоғары сапалығын және экспорттық әлеуетінің өсуін қамтамасыз 
ететіндей өндірістік үрдістерге жаңа технология мен техникаларды енгізу 
және пайдалану;тұтыну нарығын тепе-тең түрде дамыту мақсатында, тұтыну 
заттарын өндіретін ауыл шаруашылығының және өнеркәсіп салаларының 
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материалдық-техникалық базасын нығайту, міндетті түрде өндірістік және 
әлеуметтік инфрақұрылымдарды құру. 

Төртінші топқа – қысылшаң табиғи-климаттық, әлеуметтік-
экономикалық және техника-технологиялық жағдайдағы, шаруашылықтың 
салалық құрылымы ұтымды емес дағдарыстық аймақтар, сонымен қатар 
экологиялық дағдарысқа ұшыраған аудандар жатады. Бұл аймақтарда 
жинақталған проблемалардан «арылу» үшін мемлекеттік реттеудің нақты 
шаралары қажет. Сонымен бірге осы топтағы аймақтардың дамуы үшін 
шешілуі тиіс мәселелер келесідей:экологиялық дағдарыстың тереңдеу 
үрдісінің алдын-алу;осы аймақтарда тұратын халықтардың өмір сүру сапасын 
және деңгейін көтеру үшін материалдық негіз құру жөнінде нақты шаралар 
қабылдау;қоршаған табиғи ортасы адамдардың денсаулығына өте қауіпті 
ауылдық аймақтардан, кіші және шағын қалалардан және басқа да 
тұрғылықты жерлерден республикамыздың басқа аймақтарына орын 
ауыстырғысы келетін халықтар үшін қажет жағдайлар жасау;шетелдік 
техникалық және гуманитарлық көмектерді тарту және оларды тиімді 
пайдалану. Республика аймақтарын мұндай топтастыру басқарудың 
аймақтық мәселелерін тиімді шешуге және жергілікті шаруашылықтарды 
қарқынды дамытуға мүмкіндік береді [2]. 

Мәселелі аймақтардың қатарына бірқатар себептердің салдарынан 
экономикалық әлеуеті орташа республикалық көрсеткіштерден бірнеше есе 
төмен, ал экономикасы өнеркәсіптің аз әртараптандырылған құрылымымен, 
нашар дамыған инфрақұрылымымен сипатталатын аймақтар жатады. Мұндай 
аумақтар олардың өзіндік дамуын ынталандыратын мемлекеттің көмегіне 
мұқтаж. Сондықтан да экономикалық ғаламдану үрдісіне қадам басып 
отырған Қазақстан үшін шешілуі тиіс басты міндет – аймақтар үшін 
жағымсыз салдарларды бейтараптандыра отырып, олардың дамуы үшін 
қажет жағдайларды қалыптастыру негізінде тиімді нәтижені ұлғайту. 

Аймақтардың дағдарыстығының басты белгілері болып табылатындар: 
өндіріс қарқынының төмендеуі; халықтың өмір сүру деңгейінің төмендеуі 
(жан басына шаққандағы табыстың төмендігі); жұмысбастылыққа қатысты 
жағымсыз тенденциялардың өрістеуі (жұмыссыздықтың жоғары деңгейі); 
демографиялық, экологиялық, әлеуметтік қызметтер көрсету саласындағы 
мәселелердің күшеюі. 

Экономикалық-әлеуметтік аспектілерді теңестіретін үздіксіз оң 
өзгерістердің динамикалық үрдісін көздейтін тұрақты даму парадигмасы 
аумақтық бөлшектердің, соның ішінде Қазақстан өңірлерінде мәселелерді 
шешу жолдарын қалыптастырудың негізіне айналуы тиіс.  

Дағдарысқа қарсы тұру жағдайында өңірдің экономикалық 
көрсеткіштерді жақсарту негізінде ғана тұрақты болып санала алмайды. 
Тұрақты даму оң динамикалы – көрсеткіштер мен шартардың бұтастай 
кешенінің жиынтығын қамтыған өмір сүрудің жоғары сапасына қол жеткізуді 
мақсат етуі тиіс.  

Әрбір экономикалық дағдарыс, әсіресе қалыптасудың және дамудың 
өзгеше ерекшеліктері бар бір салалы территориялар экономикасын 
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айтарлықтай теңестіреді. Олар әлеуметтік және экономикалық құлдыруларға 
неғұрлым сезімтал болып келеді, соған сәйкес ғалымдардың, 
сарапшылардың, билік құрылымдары өкілдерінің тарапынан өздеріне деген 
жоғары назар аударылуын талап етеді. Бір салалы қалалардың туындауы 
әлемдегі индустрияландырудың және ірі компаниялардың пайда болуына 
алып келді.  

Нәтижесінде дүниежүзіндегі жалпы макроэкономикалық оқиғалар 
өзгерістері (әсіресе, дағдарыстық құлдыраулар кезеңінде) көптеген мұндай 
қалаларды құрушы кәсіпорындар тиімді болмай қалды, ал қаланың өздері 
көптеген экономикалық және әлеуметтік мәселелермен ұшырасып, іс жүзінде 
түрткілеу шегінде қалып қойды [3].  

Қазіргі уақытта дүниежүзінде бір салалы қоныс-мекендердің 
мәселелерін шешудің жеткілікті түрдегі үлкен тәжірибесі жинақталған.  

Тұрақты даму феномені – БҰҰ деңгейінде қабылданған адамзаттың 
өмір сүруі мен «басқарылатын» жаһандану мен өзге де жаһандық 
процесстердің деңгейіне шығу стратегиясы. Тұрақты даму мақсаттары мен 
қағидаларын іске асыруға бүкіл өркениеттің үшінші мыңжылдықтағы 
болашағы, оның тағдыры тәуелді болады.Тұрақты даму – әлемдік 
қауымдастықтың дамуы оның өмір сүруін ғана емес, адамзаттың одан ары 
қарай тіршілік етуінің социо табиғи қарама-қайшылықтарының өткірліктерін 
жоюды да қамтамасыз ететін жаңа жаһандық моделі.  

Қазақстан өңірлерінің әлеуметтік-экономикалық даму 
тұрақтылығының, теңгерімділігінің және пропорционалдылығының арасында 
тығыз өзара байланыстың бар екендігін айта кету керек. Мемлекеттік өңірлік 
саясат ҚР теңгерімді әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етуге, 
өңірлердің әлеуметтік-экономикалық ахуалы мен өмір сапасындағы 
өңіраралық дифференцияны қысқартуға бағытталған. Өңірлердің теңгерімді 
әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету ҚР әлеуметтік-
экономикалық дамуының мақсатты бағдарларының бірі ретінде өңірлік 
саясаттың келесі бағыттарын бірегей етуді қажет етеді: өңірдің бірегей 
бәсекелестік артықшылақтарын ескере отырып, ҚР экономикалық өсімінің 
жаңа орталықтарын құру негізінде экономикалық дамуды ынталандыру; 
кеңістіктік дамудың басымдықтарын, ресурстық және демографиялық 
шектеулерді ескере келе, өңірлердегі мемлекеттің инфрақұрылымдық 
инвестициялары мен бизнестің инвестициялық стратегияларын үйлестіру; 
әлеуметтік және бюджеттік саясаттың тиімді механизмдерінің көмегімен 
өмір сүру деңгейі мен сапасындағы дифференцияны қысқарту [4]. 

Қорытa кeлгeндe, әлeмдік жaғымсыз экономикaлық aхуaл сaлдaрынaн 
кeйбір дaмушы eлдeрдeн инвeстициялaрдың кeтуі, ықтимaлдығының aрту 
бaрысындa, олaрдaн сaбaқ aлып eліміздeгі өңірлердің қызмeтін жeтілдіру өтe 
мaңызды болып тaбылaды. Экономикaлық климaтты жaқсaртуғa бaғыттaлғaн 
«Нұрлы жол» жaңa экономикaлық сaясaты aясындa, индустриялaндырудың 
әр кeзeңіндe өңірлерді дaмыту үшін әлeуeттeрді іскe aсыру, формaльды 
кeдeргілeрді жою, инвeстициялaр үшін ынтaлылық жaсaу aрқылы 
тaртымдылығын aрттыру қaрaстырылды. Тұтaстaй aлғaндa өңірлерде бaсқaру 
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жүйeсін жeтілдіріп, сол aрқылы инвeстициялық климaтты жaқсaртуғa, 
aймaқтaрдaғы әлeумeттік aхуaлды aрттыру көздeлeді. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АЙМАҚТЫҚ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМЫТУДЫ ЖАҢҒЫРТУ 

 
Дүйскенова Р.Ж., Нұрпейсова А.З.  

Қазақ инновациялық гуманитарлық – заң университетінің «Экономика» 
мамандығының 2 – курс докторанттары, Семей қаласы 

 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 27 қаңтардағы 

«Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту — Қазақстан дамуының басты 
бағыты» жолдауында алдағы он жылдықтардағы негізгі мәселелер әлеуметтік 
салада экономиканы жаңғырту мен олардың дамуының инновациялық 
жолына арналған. Бұл ретте әлеуметтік-экономикалық жаңғырту өзара 
байланысты қамтитын өнеркәсіптік саясатты дамыту, ғылыми-техникалық 
және инновациялық әлеуетін жетілдіру, әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту 
кешені болып табылады.  

Жаңғырту кезінде экономикалық аумақтарды дамытудағы елеулі 
сұрақтар: бірінші кезекте — экономиканың өсу қарқынын жеделдету немесе 
инфляцияны тежеу; қандай жаңғыртуды бастау — институционалдық 
(институттарды жақсарту) немесе технологиялық (экономикалық өсуді 
ынталандыру); қандай сұранысқа бағдарлану — ішкі немесе сыртқы? Деген 
сұрақтарды толық қамту болып табылады. 

Жаңғыртудың екі балама жолдарын таңдау маңызды: не жоғарыдан 
немесе төменнен. Бірінші жолды таңдаған жағдайда қатаң реттеуде, жалпы 
ішкі өнімді өз пайдасына қайта бөлуде, шаруашылықта ресурстарды 
шоғырландыру үшін қажетті инвестицияларды қайта жаңартуда, салалық 
басымдықтарды таңдауда және әкімшілендіруді күшейтуде мемлекеттің рөлі 
азаяды. Екінші жолы экономиканың басты төменгі рөлін көздейді - 
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кәсіпорындар мен олардың корпоративтік бірлестіктері, нарықтық күштер, 
жеке бастама. Бұл жерде мемлекетке бастамалық шаруашылыққа жағдай 
жасау міндеттеледі [1].  

Қарастырылған нұсқаларға тән аумақтық ерекшеліктерді кең 
жиынтығымен қалыптастыратын кеңістік факторының жеткіліксіз есепке 
алынуы, ұзақ мерзімді стратегиялар аймақтардың әлеуетіне негізделуі тиіс.  

Ұлттық экономиканы жаңғыртуды мемлекеттік ресурстарды және жеке 
бизнесті қалай пайдаланса (креативті түрі), инвестицияларды сыртқы жолмен 
тарту, жаңа білімдік әзірлемелер мен технологияларды тарту жолымен 
жүзеге асыруға болады (бейімдік түрі). Біздің ойымызша, шетелдің озық 
жетістіктері және мүмкіндіктерін өз ғылыми инновациялық әлеуетінде 
пайдалана отырып, қазақстандық аймақтар үшін аралас типті жаңғырту тән. 
Нақты жаңғырту типін таңдау, өңірдің әлеуметтік-экономикалық әлеуетіне 
егжей-тегжейлі талдау жасалудан бастау алуы тиіс және өндірістік база 
ретінде технологиялардың дамыту деңгейін, еңбек ресурстарында әр түрлі 
санаттағы кәсіби құзіреттілік деңгейін, ғылыми-техникалық әлеуеті бар 
аумақтардың қаржылық мүмкіндіктері сияқты аспектілерді қамту керек.  

Осыған байланысты, әлеуметтік-экономикалық әлеуеттің құрылымдық 
элементтер жиынтығын қамтитын «әлеуметтік-экономикалық жаңғырту» 
ұғымын жаңғырту міндеттерін шешу үшін орынды пайдалану ұсынылады.  

Біздің ойымызша, әлеуметтік-экономикалық жаңғыртуды басқарудың 
негізінде келесі принциптер болуы керек: 

 үрдіс динамикалық сипатқа ие және ол процесс барысында ғана 
байқалады; 

 Әлеуметтік-экономикалық жүйенің әлеуетін пайдалану оның 
тұрақты өсіміне сүйемелденуі тиіс; 

  Әлеуетті пайдалану және өсіру процессі үздіксіз және бірін-бірі 
толықтырып отырады.  

Аймақтарды жетілдірудің әлеуетті анықтаушы ерекшелігі – тек маңызды 
көлемді параметрлердің қол жеткізген деңгейінің ғана басым сипаты емес, 
сонымен бірге тиісті аумақтың экономикалық және әлеуметтік даму 
динамикасы да, бұл осы немесе басқа аймақтың оның мысалы, өңірлік жалпы 
өнім сияқты деңгейлік көрсеткіштерімен сипатталатын экономикалық 
дамудың жалпы деңгейінен жетілдіруге деген әлеуетті қабілеттілігін 
түбегейлі ерекшелейді [2]. 

Әлеуметтік-экономикалық талдау жүргізілу барысында Қазақстанның 
көптеген аймақтарының қайта жаңғыртуды жүзеге асыруда анағұрлым төмен 
дайындықтарын байқалған. Мұндай жағдайдың болуына келесі себептер 
түрткі болғаны анық: 

 ЖІӨ халықтың жан басына шаққандағы жеткіліксіз деңгейі; негізгі 
қорлардың елеулі түрде тозуы, жалпы Қазақстан бойынша, сондай-ақ 
Қазақстан аймақтарының қормен жарақтандыру бойынша төмендігі; 

 негізгі капиталға салынған инвестициялардың төменгі деңгейі; 
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 ғылым мен ғылыми жұмыстарға қаржының жетіспеушілігі, 
өндірістің төмен ғылымдануы болып табылатын инновациялық 
белсенділіктің төмен дәрежесі; 

 еңбек ресурстарына байланысты еңбек тапшылығының теңсіздігін 
тудыратын аймақтар; 

 күтілетін өмір сүру ұзақтығының төмен дәрежесі, халықтың 
қартаюы, әлеуметтік-экономикалық саралаудың жоғары деңгейі.  

Республикалық деңгейде салаларды дамытудың динамикасын зерттеу 
аймақтардың өндірістік және әлеуметтік салалардың даму көрсеткіштерін 
қалыптастырудың маңыздылығын көрсетеді, өйткені жалпы қазақстандық 
макроэкономикалық индикаторларына қол жеткізу үшін стратегиялық 
келешекке арналған елдің аймақтық әлеуметтік-экономикалық жүйелерінің 
жұмыс істеуінің нәтижесінде жинақталатын болады. Алайда, ресурстармен 
қамтамасыз етілу және оларды пайдаланудың айырмашылық деңгейін, сол 
немесе өзге де өңірдің жалпы қазақстандық экономикасына сандық 
параметрлері мен сапалық сипаттамаларының үлесі болады.  

Қазақстанның мемлекеттік аймақтық саясаттың бірқатар кемшіліктерін 
көрсетуге болады, оларға жататындар мыналар: 

 елдің әлеуметтік-экономикалық дамытуды жопарлауында бірыңғай 
ғылыми негізделген жүйенің болмауы, сондай-ақ нақты келісу мен 
стратегияларды синхрондау және өңірлерді дамыту бағдарламаларының 
болмауы; 

 билікті орталықтандыру және биліктің шоғырлануы елеулі қаржы 
ресурстарын шоғырландыру республикалық деңгейде өтеді, бұл өңірлік билік 
органдарына ынталандыру мүмкіндігін және басқару тиімділігін арттыруға 
мүмкіндік бермейді; 

 әлеуметтік-экономикалық даму саясатын теңестіру елеулі нәтижелер 
бермейді және ел экономикасының құрылымына айтарлықтай теріс әсер 
көрсетіп отырған өңірлердің әртектілігі сақталуда.  

Аймақтарды әлеуметтік-экономикалық дамытудағы негізгі шарт басқару 
тиімділігін арттыру, оларды жаңғырту, стратегиялық жоспарлар жүйесін 
қамтитын макро-, мезо- және микродеңгейін қалыптастыру. Сондықтан 
әлеуметтік-экономикалық дамуымен стратегиялық бағдарламалық басқару 
жүйесін құру керек [3].  

Қазақстан өңірлерін кешенді әлеуметтік-экономикалық жаңғырту үшін 
мемлекеттік аймақтық саясатты реттеуді күшейту, әлеуметтік-экономикалық 
процесстерге ықпал етудің заманауи нысандары мен әдістерін енгізу, сондай-
ақ сапалы басқару жүйесін өзгерту қажет. Бұның барлығы күрделі жүзеге 
асады, сондықтан кооперация және түрлі аймақтардағы мамандандыруға 
негізделген өңіраралық өзара іс-қимыл шешуші мәнге ие болады.  

Өңірлердің экономикасын жаңғырту шеңберінде өткізілетін жаңғырту 
стратегиясы тұрғысынан аса маңызды болып табылатын бірқатар міндеттерді 
шешу қажет: 
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 Ірі мақсатты жобалар мен бағдарламаларды іске асыру; қаржылық, 
материалдық, еңбек және басқа да ресурстарды жұмылдыру және ұтымды 
пайдалану; 

 Аймақаралық ықпалдастықты дамыту, нарықтық ептілік және 
жүйенің тұрақтылығын арттыратын корпоративтік өндірістік-коммерциялық 
бірлестіктер қалыптастыру (корпорациялар, қауымдастықтар және т.б), 
шағын бизнеспен байланысты, ірі және әртараптандырылған аумақтық-
шаруашылық кешендер және өңірлік (аймақтық) нарықтарының едәуір тауар 
ресурстарымен және нарықтық инфрақұрылыммен тығыз байланысты 
ғылыми-өндірістік кешендерін қалыптастыру; 

 тұрақты ауданаралық байланыстар орнату; 
 ғылыми-техникалық прогрессті тиімді реттеу, табиғи ресурстарды 

пайдалану мен қорғау, өндіру мен ресурсты үнемдеуде жетекші бағыттарын 
белгілеу; 

 аймақтық және салалық басымдықтардың қайта құру құрылымын 
анықтау, инвестициялық белсенділікті, аздамыған өңірлерде мемлекеттік 
қолдау жүйесін ұйымдастыру; 

 халық шаруашылық пропорцияларын ұлттық бірыңғай 
экономикалық тұрақтылыққа ықпал ететін байланыстарды орнату [4].  

Соңғы жылдары Қазақстан өңірлерінде тұжырымдамалық стратегиялық 
және бағдарламалық құжаттар әзірленді.(2015 жылға дейінгі аумақтық даму 
Стратегиясы; аумақтарды дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған 
Бағдарламасы; «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы, моноқалаларды 
дамытудың 2012-2020 жж бағдарламасы). Ең өзекті мәселе оларды өзгерту, 
2050 жылға дейінгі ұзақ мерзімді стратегиямен бірге қазіргі экономикалық 
жағдайымен ұштастыру.  

Қорытындай келе, қазақстандық аймақтардың әлеуметтік-экономикалық 
жаңғырту бағыттарын зерттей келе, белгілі бір тұжырымдар жасауға болады. 

1. Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту өзара байланыс бағыттарын 
қамтитын ұлттық мүдделер жүйесін, мақсаттарын, қоғамдық даму 
мәселелері, қазақстандық экономиканы жаңғырту, оның институтционалдық 
құрылғылары, әлеуметтік-экономикалық саясаттың мазмұнын қамтитын 
кешен болып табылады.  

2. Елдің әлеуметтік – аумақтық ерекшеліктерін жетілдіруді жете 
ескермей іске асыру «жетілдіруші ықпалдардың» әркелкі бөлінуіне әкелуі 
мүмкін, бұл аумақты дамытуда әлдеқашан бар үйлеспеушілікпен 
салыстырғанда одан да үлкен үйлеспеушіліктерге себепші болады және елдің 
әлеуметтік және экономикалық кеңістігінің кейінгі әртектілігіне әкеледі.  

3. Әлеуметтік – экономикалық жетілдіру процесін басқару оның 
стратегиялық, тактикалық және оперативтік түрлерін қамтитын және тұрақты 
жүргізілетін мониторингке сүйенетін жоспарлаудың көп деңгейлі жүйесін 
құру арқылы қамтамасыз етіледі.  

4. Сәтті жетілдірудің қажетті шарттары аймақтық әлеуметтік-
экономикалық жүйелерді жетілдіру міндеттерін, мемлекет серіктестік пен 
бизнестің тиісті механизмдерін дайындау және қолайлы орта аймақтарында 
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аймақтық инновациялық жүйелерге және ғылыми-техникалық әлеуетті 
жетілдіру бойынша ұйымдық – аспаптық жобаларды жүзеге асыруға 
сүйенетін білімді іздестіруді қалыптастыру, жүзеге асырудағы мемлекеттік-
жеке меншік серіктестік институтының рөлі мен орнының өсуі болып 
табылады. Аймақтарды әлеуметтік-экономикалық жетілдіруді іске асыруда 
неоиндустрияландыру анықтауыш мәнге ие, оны жүзеге асырудың 
айтарлықтай тиімді ұйымдық-экономикалық нысаны мақсатты бағытталған 
өнеркәсіптік саясат болып табылады [5].   

Демек, Қазақстан аймақтарында озық шетелдік жетістіктерді және 
меншікті ғылыми-инновациялық әлеуеттің мүмкіндіктері ретінде 
қарастыратын шараларын жетілдіруді іске асыру аса қажет болып табылады. 
Инновациялық экономиканы құрудың экономиканы әртараптандыруға 
тікелей бағытталған индустриалды-инновациялық стратегияны жүзеге 
асырумен тікелей байланыстылығы, Қазақстанның жетекші дамыған елдер 
сияқты жетістіктерге жетуі үшін адамдар әлеуетін, табиғи ресурстарды 
пайдалану тиімділігін түпкілікті көтеру қажеттілігі алғышартта 
қарастырылған.  
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беру үшін адам қызметін ұйымдастыру; ұйымның стратегиялық 
мақсаттарына қол жеткізу үшін адамның мүмкіндіктерін пайдалану; 
әлеуметтік-экономикалық үрдістерді ұйым деңгейінде басқару. Менеджер - 
менеджменттің негізін басқарады, менеджменттің негіздерін біледі, адамдар 
тобының кәсіби қызметін ұйымдастыруға дағдылары мен қабілетін иеленеді 
және өндірістік топтың бизнес көшбасшысы ретінде танылады. 

Менеджмент меншік пен басқару функцияларын бөлу нәтижесінде 
адамдардың өндірістік қызметін басқару теориясы мен практикасы ретінде 
пайда болды. Бухгалтер, экономист, технологиялық инженерден 
айырмашылығы - менеджер басқару саласындағы маман. Басқарма - 
ұйымның стратегиялық және тактикалық мақсаттары мен міндеттерін 
айқындау, оларға жету жолдарын іздеу, қызмет кезеңдерін бағдарламалау, 
халықтың еңбек қызметін жоғары уәждемен қамтамасыз ету, осы қызметтің 
тұрақты мониторингін жүргізу және түзету. 

Басқару психологиясының ғылым ретіндегі негізгі міндеті- 
психологиялық құбылыстарды анықтап, оларды жүйеге келтіру, 
заңдылықтарын ашып,олардың арасындағы байланыс себептерін тәжірибелік 
қорытындылар мен ұсыныстарды жасауды анықтау. Сонымен қатар, 
психология ғылым ретінде, басқару жүйесінің жұмыс сапасын тиімді етіп 
көтеру мақсатында басқарушылық іс-әрекеттің ерекшеліктері мен 
психологиялық шарттарын талдайды.  

Басқару басқарылатын объектіге әсер етудің әр түрлі әдістерін жүйелі 
түрде пайдаланудың кезеңдік үрдісі болып табылады. 

 Негізгі басқару функциялары: 
- ұйымның ресурстарын шынайы қарастыру арқылы тиімді жоспарлау; 

ұйымдастырушылық іс-шаралар жүйесін енгізу, өндірушілерді 
ынталандыруды және өндірістік бөлімшелерде қолайлы психологиялық 
климатты құру, іскерлік қарым-қатынастың жоғары мәдениетін енгізу; 
іскерлік қатынастар мен өндірістік қызметтің ағымдағы түзетулері; 

- Осы топтағы еңбектік мінез-құлықтың ең таралған және өзекті 
себептерін анықтау және оларды осы кәсіпорынның жұмысын 
ұйымдастыруға аудару; 

- қызметкерлердің осы топтарының негізгі мінез-құлық себептеріне 
сәйкес іскерлік қарым-қатынас мәнерін қалыптастыру; жеке қажеттіліктерді 
қанағаттандыру үшін тәуелсіздік жағдайын қалыптастыру және әр 
қызметкердің өз жолдастарының жұмыс тәртібіне деген мүдделері. 

- Тұрақты қарым-қатынас, олардың мотивациялық жағдайының 
динамикасын ескере отырып, қызметкерлермен өзара әрекеттесу; 

- менеджмент персоналының үміттерін анықтау, әрбір қызметкердің 
еңбек қызметін әділ, барабар бағалау, барлық қызметкерлер үшін қол 
жетімділік, олардың сұрауларына және тілектеріне назар аудару [1]. 

Менеджмент туралы айтатын болсақ, олар көбінесе экономика, 
жоспарлау, маркетинг туралы айтып, өркениеттің барлық артықшылықтарын 
жасайтын адамның назарын аударады - тікелей жеке тұлға, адам дей келе, 
адами факторға назар аударылды. Бірақ менеджменттің басты байланысы - 
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адам, оның психологиялық ерекшеліктері. Сондықтан «Психология 
менеджменті» сияқты пәндерді зерттеу ерекше рөл атқарады. Менеджмент 
психологиясы - бұл екі ғылым пәнінің - басқару теориясы мен 
психологиясының түйіндерінде қалыптасқан және дамыған ғылым. Ол 
ұйымдық құрылымдардың құрылымы мен жұмыс істеу ерекшеліктерін 
айқындайтын күрделі, психологиялық білім мен ұйым теориясын біріктіреді 
және қарастырады. 

Лидер кез келген ұйымдық жүйеде маңызды рөл атқарады. Оның 
қызметі ұйымның жұмыс істеуінің барлық аспектілерімен тығыз байланысты. 
Басқару қызметінің психологиясын зерттеу белгілі бір қиындықты тудырады. 
Қазіргі уақытта ішкі мазмұны емес, басқару қызметінің сыртқы көріністері 
зерттеледі. Басқарудың психологиясын белсенді түрде қолдана отырып 
зерттеу керек. Қызмет тұжырымдамасы жалпы ғылыми категория 
мәртебесіне ие және философия, әлеуметтану, психология, экономика, 
инженерлік пәндер, физиология ғылымдарымен зерттеледі. 

Қызметте саналы мақсаттарға жетуге бағытталған және әлеуметтік мәні 
бар құндылықтарды құруға және қоғамдық тәжірибені дамытуға бағытталған 
пәннің шынайы қарым-қатынастарының нысаны ретінде анықталады. Қызмет 
психологиялық компоненттер болып табылады, олар субъектінің еңбек 
қызметін ынталандырады, басқарады және реттейді және оны осы іс-
әрекеттер жүзеге асырылатын іс-әрекеттерге, сондай-ақ жеке қасиеттерге 
енгізеді. Қызметтің негізгі психологиялық қасиеттері - оның құрылымы, 
белсенділігі, объективтілігі, жүйелілік сипаты [2]. 

Басқарудың психологиясында ұйымның қызметкерінің сәйкестігі 
мәселесі, ұйымдағы адамдарды таңдау мәселесі және осы ұйымның 
сипаттамаларына қатысты бағдарлау маңызды болып табылады. 

Басқарудың психологиясында, әлеуметтік психологиядан 
айырмашылығы, зерттеу нысаны тек командалық немесе әлеуметтік топтағы 
адамдардың қарым-қатынасы ғана емес, сонымен қатар ұйымдағы 
адамдардың қарым-қатынасы, яғни, әрбір кәсіпкер іс-әрекеттері, берілген 
белгіленген ортада, қатысушылар бір-біріне ғана емес, өзара тәуелділік және 
өзара жауапкершілік және заң алдында жауапкершілікке байланысты 
жұмыстың жалпы тәртібі жатады. 

Психология пәнін түсіну тәсілдері әртүрлі, бұл белгілі бір дәрежеде бұл 
құбылыстың күрделілігін көрсетеді. Басқару психологиясының субъектісі - 
психикалық құбылыстар мен ұйымдағы қарым-қатынастар, атап айтқанда: 
менеджерлердің тиімді қызмет етуінің психологиялық факторлары; жеке 
және топтық шешімдер қабылдаудың психологиялық сипаттамалары; 
көшбасшылықтың психологиялық мәселелері; басқару қатынастары 
субъектілерінің мінез-құлық кезеңдерін ынталандыру және басқа мәселелер. 
Басқарудың психологиясын зерттеу объектісі - корпоративті пайдалы 
мақсаттарға бағдарланған тәуелсіз ұйымдардағы қаржылық және құқықтық 
қатынастармен айналысатын адамдар.  

Басқару психологиясын зерттеудің тақырыбы дәстүрлі әлеуметтік-
психологиялық құбылыстарды (көшбасшылық, психологиялық климат, 
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байланыс психологиясы және т.б.), еңбек қызметіндегі психологиялық 
мәселелерді (еңбек қызметі шеңберіндегі психикалық жағдайларды), жалпы 
психологияны (психологиялық қызмет теориясы, жеке тұлға, даму теориясы) 
және психологияның басқа қолданбалы бағыттары. 

Басқару психологиясы саласындағы мамандардың арасында ұйым үшін 
ең маңызды психологиялық мәселелерді таныстыру бойынша бірлікке қол 
жеткізіледі. Олар мыналарды қамтиды: барлық деңгейдегі менеджерлердің 
(менеджерлердің) кәсіби құзыреттілігін арттыру; басқару стилін жетілдіру, 
тұлғааралық қарым-қатынас, шешім қабылдау, стратегиялық жоспарлау және 
маркетинг, стресспен күрес және т.б. басқару персоналын оқыту және қайта 
даярлау әдістерінің тиімділігін арттыру; ұйымның адам ресурстарын 
іздестіру және жандандыру; - ұйымның қажеттіліктері үшін менеджерлерді 
бағалау және іріктеу (іріктеу); әлеуметтік-психологиялық ахуалды бағалау 
және жетілдіру, қызметкерлерді ұйым мақсаттарына қатысты жинау [3]. 

Негізгі басқару қызметтерінің жүйесін анықтау басқару теориясының ең 
маңызды әрі күрделі мәселесі болып табылады. Басқару іс-әрекетінің 
функциональдық табиғаты туралы ереже жалпы танымал болып табылады, 
дегенмен жетекші қызметтерінің тұтастай жүйесі айқындалмаған.  

Оны құруда қиындықтарға кездеседі: 
Біріншіден, басқару қызметтерінің оларды жүйелендіруге қиындық 

келтіретіні көптігі мен алуан түрлілігі. 
Екіншіден, бір жағдайларда анықталып болған әлдеқайда маңызды 

қызметтерді, екінші жағдайда: басқа да алуан түрлі қызметтеркөрсетіледі. 
Үшіншіден, қызметтер қорытындысының әр түрлі дәрежесі. Бұл жалпы 

тізімде әртүрлі деңгейдегі қызметтердің қатар құруын туғызады. 
Қызметтердің өзара байланысы мен өзара сипаты олардың айқындалуын 
қиындатады. 

Төртіншіден, жетекші іс-әрекетінде базалық қызметтер және олардың 
туындылары болады. Бұл, мысалы, ұйымдастырушы қызметі. Ол бойында 
қалыптастырады: жоспарлау, шешім қабылдау, бақылау, мотивация. 
Қызметтердің бағытталуы бойынша айырмашылығы. Бұл кез-келген 
ұйымдастыру жүйесінің әлеуметтік-техникалық сипаты және онда әр түрлі 
сапалы компоненттердің, адамдар мен технологиялардың болуын көрсетеді. 

Бесіншіден, қызметтер жүйесі жетекшінің басқару әрекетіндегі нақты 
әрекеті мен қызметтік жағдайының мазмұнына тәуелді болады [4]. 

Басқарудың психологиясы ғылым мен тәжірибе ретінде менеджерлер 
үшін психологиялық тренингтерді ұйымдастыруға, олардың психологиялық 
басқарушылық мәдениетін қалыптастыруға немесе дамытуға, басқарудың 
маңызды мәселелерін теориялық түсіну мен практикалық қолдану үшін 
қажетті алғышарттар жасауға мүмкіндік береді, олар мыналарды қамтиды:  

-басқару процестерінің табиғатын түсіну;  
- ұйымдық құрылым негіздерін білу;  
- менеджердің жауапкершілігінің деңгейін және оны жауапкершілік 

деңгейі бойынша бөлуді анық білдіру;  
- басқару тиімділігін арттыру жолдарын білу;  
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- қызметкерлерді басқару үшін қажетті ақпараттық технологияларды 
және коммуникациялық құралдарды білу;  

- өз пікірін білдіру үшін ауызша және жазбаша сөйлеу қабілеті; 
- адамдардың басқаруындағы құзыреттілік, көшбасшылыққа қабілетті 

мамандарды іріктеу және оқыту, ұйым қызметкерлері арасындағы қызметті 
және тұлғааралық қатынастарды оңтайландыру;  

- компьютерлік және компьютерлік техниканы қолдана отырып, 
ұйымның қызметін жоспарлау және болжау мүмкіндігі; 

- ағымдағы жұмыс талаптарына және келешектегі күтілетін өзгерістерге 
негізделген өздерінің қызметін бағалауға, дұрыс қорытындылар жасауға және 
олардың дағдыларын жақсартуға;  

- ұйымдастырушылық мінез-құлық ерекшеліктерін, кіші топтардың 
құрылымын, олардың мінез-құлқының себептерін және механизмдерін 
түсіну. 

Әлеуметтік басқаруды сипаттайтын негізгі ерекшеліктер мен 
қиындықтардың маңыздысын атап өту қажет. Әлеуметтік басқару жүйесінде 
пән және басқару объектісі орындарды өзгерте алады, субъект бір мезгілде 
объект ретінде әрекет ете алады, ал объект - басқару субъектісі ретінде. 
Осылайша, басқарудың негізгі міндеттері мен ұйымның құрамдас бөлігін 
басқару жүйесі шешіледі. Операцияның түпкілікті нәтижесі әр түрлі ықтимал 
нұсқалардан бір немесе бірнеше балама таңдаудың зияткерлік және 
психологиялық әрекеті болып табылатын тиімді басқару шешімдерін 
қабылдау және енгізу болып табылады. 
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Главной задачей социальной политики Республики Казахстан является 

достижение благосостояния человека и общества, обеспечение равных и 
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справедливых возможностей для развития личности. Эта задача социальной 
политики нашего государства должна решаться в тесном единстве с его 
экономической политикой. 

Социальное развитие общества в значительной степени зависит от 
статуса его первичной ячейки - семьи. В статье 27 Конституции РК 
закреплена общая норма о том, что она находится под защитой государства. 

Семья является основой развития и сохранения нации, гарантом 
духовного и материального благополучия граждан, воспитания детей, опорой 
для стариков и больных. Здоровая, крепкая семья - залог стабильности и 
процветания любого государства. 

В целях улучшения качества и уровня жизни семей с детьми, а также 
укрепления их социального положения в республике выстроена системная и 
комплексная работа. 

В настоящее время социальные гарантии реализуются посредством 
организации социального обеспечения, социального страхования, 
социальной помощи и поддержки. При этом, государство играет главную 
роль в повышении доходов населения, оказывая поддержку и предоставляя 
социальные гарантии наиболее нуждающимся гражданам страны. В порядке 
простого перечисления в качестве мер социальной защиты осуществляются 
следующие виды выплат: 

- пособие на рождение, пособие по уходу за ребенком до достижения им 
возраста одного года, пособие на детей до 18 лет из малообеспеченных 
семей, пособие лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, адресная 
социальная помощь и жилищная помощь. 

Работающим женщинам в рамках системы обязательного социального 
страхования также выплачиваются социальные выплаты на случай потери 
дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) 
новорожденного ребенка, уходом за ребенком по достижению им возраста 
одного года. 

Наряду с социальной помощью и поддержкой на центральном уровне, 
действующее законодательство предоставляет руководителям местных 
представительных органов право принимать дополнительные меры 
социальной поддержки за счёт средств местных бюджетов.[1] 

Кроме того, большое внимание уделяется вопросам укрепления семьи, 
сохранения и приумножения богатства традиций нашего общества, основой 
которого являются многодетные семьи. На сегодняшний день в целях 
повышения престижа и авторитета многодетных матерей, признания их 
важной роли в вопросах воспитания детей многодетным матерям, 
награжденным подвеской «Алтын алқа» и «Күміс алқа», а также 
многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, выплачивается 
специальное государственное пособие. 

Семья как общность людей, связанных отношениями супружества, 
родительства, родства, совместного домохозяйства, как основная ячейка 
общества выполняет важнейшие социальные функции, играет особую роль в 
жизни человека,  удовлетворении духовных потребностей, обеспечении 
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первичной социализации. Этот потенциал реализуется во многом благодаря 
другому социальному институту – материнства и детства, который имеет 
консолидирующее значение, противостоит социальному противоборству и 
напряженности. 

Существенные сдвиги произошли во взглядах людей на брак, семейные 
отношения, роль мужчин и женщин. Наблюдаются сокращение числа браков, 
рост внебрачных рождений, разводов, доли неполных семей и 
воспитывающихся в них детей.[2] 

Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что современная 
казахстанская семья, а также важнейшая ее составляющая – институт 
материнства и детства, переживают кризис, который отражается на процессе 
воспитания и социализации подрастающего поколения. 
В настоящее время в Казахстане реализуется активная социальная политика в 
отношении семьи, материнства и детства, которую мы рассмотрим в данной 
работе. 

Однако модернизация общественных отношений оказала мощное 
воздействие на функционирование института материнства и детства, состав 
структуру, демографическое поведение.  

Система государственной поддержки семьи была определена как 
рефлексивные решения субъектов государственной семейной политики, 
которые имеют целью организовать среду, обеспечивающую благоприятные, 
условия: для социализации детей и возможности совмещения материнства и 
профессиональной деятельности, с учетом изменений, происходящих с 
семьей на основе селективности и принципа адресности оказания помощи. 

На наш взгляд, важно различать понятия «государственная семейная; 
политика» и «государственная поддержка семьи». Первое понятие включает 
в себя всю управленческую деятельность, непосредственно направленную на 
изменение или сохранение условий жизни: семьи, повышение ее 
благосостояния и улучшение социального самочувствия, нейтральную по 
отношению к конкретным типам и моделям семьи или формам семейного 
поведения; 

Государственная поддержка семьи включает социальные трансферты 
семьям, имеющим несовершеннолетних детей, создание условий для 
сочетания семейных и производственных функций, обеспечения здоровья 
семьи, социальное обслуживание семьи, т.е. поддержку семей, оказавшихся в 
особо сложных обстоятельствах. Таким образом, специфика государственной 
поддержки имеет ситуативный характер и проявляется в способе 
реагирования объекта управления на конкретно сложившуюся ситуацию. Это 
надо учитывать при подготовке решений, касающихся семьи. 

В Казахстане чаще используется понятие социальной защиты, которое 
по смыслу шире понятия социального обеспечения. Система социальной 
защиты Казахстана включают в себя следующие элементы: 1) 
государственные пособия; 2) обязательное социальное страхование; 3) 
пенсионное обеспечение; 4) гарантированную обязательную медицинскую 
помощь; 5) защиту материнства и детства; 6) обеспечение доступа к 
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бесплатному образованию (общего и профессионального); 7) социальную 
помощь. 

Материнство и детство, семья находятся под защитой государства, 
которое создает социально-экономические и правовые предпосылки для 
нормального развития, воспитания и образования детей. 

Законодательство об охране здоровья граждан закрепляет право каждой 
женщины самой решать вопрос о материнстве. Оно обеспечивается 
предоставлением ей возможности: 

 получить бесплатные консультации по вопросам планирования семьи, 
пройти медико-генетические обследования с целью предупреждения 
наследственных заболеваний у потомства; 

 воспользоваться в период беременности, во время и после родов 
бесплатной специализированной медицинской помощью; 

 получить во время беременности и в связи с рождением ребенка 
специальные отпуска: по беременности и родам, по уходу за ребенком. 

Социальное развитие общества в значительной степени зависит от 
статуса его первичной ячейки - семьи, защищенности материнства и детства.  
Защита материнства и детства, семьи носит комплексный социально-
экономический характер и осуществляется путем принятия разнообразных 
государственных мер по поощрению материнства, охране интересов матери и 
ребенка, укреплению семьи, ее социальной поддержке, обеспечению 
семейных прав граждан.Безусловным приоритетом в социальной политике 
является «наилучшее обеспечение прав и интересов ребенка». [3] 

Социальная политика и созданная в последние годы нормативно 
правовая база направлены на способствование повышению статуса семьи, 
охране здоровья матери, защите прав детей, некоторому улучшению брачно-
семейных показателей. 

 Таким образом, целью социальной политики в отношении семьи, 
материнства и детства являются: 

 улучшение показателей брачности и снижение показателей 
разводимости семей; 

 снижение показатели материнской, перинатальной и младенческой 
смертности; 

 создание системы семейного устройства детей-сирот, что позволит 
увеличить показатели передачи детей в семьи; 

 сокращение числа безнадзорных детей и семей с детьми, 
находящимися в социально-опасном положении. 

Только при соблюдении этих условий система поддержки будет 
функционировать в соответствии с потребностями современного этапа 
развития семьи.  

Эффективность принимаемых государством мер социальной защиты 
материнства и детства подтверждается положительной статистикой 
рождаемости за последние годы. Так, за период 2012-2017 годов она 
увеличилась на 9,5%, составив в прошлом году 401,1 тысяч детей.[4] 
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Вместе с тем, в целях создания благоприятных условий для граждан 
предпринимаются и иные меры, направленные на укрепление семьи, 
сохранение национальных ценностей и традиций многодетных семей. С этой 
целью по поручению Главы государства Республики Казахстан в 2014 году 
принят и реализуется Общенациональный план мероприятий по укреплению 
семейных отношений, морально-этических и духовно-нравственных 
ценностей в Республике Казахстан на 2015-2020 годы.[4] 

В целом система социальной поддержки семей с детьми будет 
пересмотрена и направлена на обеспечение самореализации каждого члена 
семьи и устойчивости баланса трудовых ресурсов.  

Механизмы поддержки материнства и детства будут сконцентрированы 
на защите доходов родителей и создании благоприятной среды для рождения 
детей. Система социального страхования рисков потери дохода в связи с 
беременностью, родами и уходом за ребенком продолжит свое 
совершенствование, будут разработаны специальные механизмы содействия 
их занятости, в том числе гибкие формы занятости, включающие работу на 
дому, неполный рабочий день и т.д. 
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Инновационная деятельность предприятия складывается из 

инновационной деятельности различных элементов и уровней и включает 
инновационную деятельность группы и инновационную деятельность 
каждого работника. Под термином «работник» в современных условиях 
хозяйствования мы понимаем инновационную личность, которая, реализуя 
свой инновационный потенциал, осуществляет инновационную 
деятельность. Инновационная деятельность зависит не только от 
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инновационного потенциала личности, но и от ее инновационной 
восприимчивости и активности. Чем больше инновационных личностей 
работает в компании, тем будет выше ее инновационный потенциал. Об 
инновационной активности можно судить по таким параметрам, как: 
активность сотрудников на совещаниях, собраниях, тренингах, в процессе 
работы; количество рационализаторских предложений; инновационных идей; 
творческая инициатива [1]. 

Если рассмотреть инновационную деятельность и промышленное 
предприятие с позиций системного подхода, то структурные подразделения 
промышленного предприятия, деятельность которых направлена на 
осуществление инновационных процессов, являются организационной 
подсистемой системы, которой является промышленное предприятие в 
целом. Вместе с тем, инновационная подсистема является и системой, так как 
цели инновационной деятельности хотя и не противоречат, но и не 
совпадают с целями промышленного предприятия. Это связано с тем, что, 
представляя собой неотъемлемую часть единого процесса воспроизводства, 
инновационные процессы, особенно на своей начальной стадии, существенно 
отличаются от носящего во многом рутинный характер производственного 
процесса. Президент Казахстана Н. А. Назарбаев инициировал две 
программы индустриально-инновационного развития, объявил третью волну 
модернизации. Образно говоря, эта та путеводная звезда, на которую должна 
держать курс наша экономика. Конечная точка маршрута – качественный 
экономический рост и рабочая модель индустриальной и технологической 
модернизации в условиях Четвёртой промышленной революции [2]. 

Место инновационной деятельности в воспроизводственном процессе 
определяется ролью науки и техники в развитии производства. Техника как 
совокупность современных машин, приборов, оборудования, средств 
механизации и автоматизации выступает в качестве важнейшей 
составляющей части производительных сил, которую работник, помещая 
между собой и предметом труда, использует для повышения эффективности 
своей деятельности в целях наиболее полного удовлетворения постоянно 
возрастающих материальных и духовных потребностей общества. Техника, 
являясь воплощением процесса познания, развивается под воздействием 
науки, поскольку современное машинное производство не может развиваться 
на простом эмпирическом опыте, а объективно требует все расширяющегося 
и убыстряющегося практического применения научно-технических 
достижений [3]. 

Наука и техника в развитии производительных сил и производства в 
целом формирует многообразные связи инновационной деятельности с 
различными стадиями и элементами воспроизводственного процесса. Прежде 
всего, под воздействием инновационной деятельности изменяются состав и 
структура воспроизводственного цикла, поскольку научно-
исследовательские, опытно-проектные и конструкторские работы 
органически включаются в воспроизводственный процесс. Инновационная и 
производственная деятельность предприятия выполняют свои специфические 
функции. Вместе с тем они составляют взаимодополняющие структуры 
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единого воспроизводственного процесса, в рамках которого происходит 
взаимный обмен научно-технической и производственной деятельностью. В 
этих условиях возникает проблема равновесия между элементами 
воспроизводственного процесса, целенаправленного варьирования 
соотношения между ними, эффективного управления функциями, которые 
они выполняют. Несходство инновационного и производственного процессов 
весьма наглядно иллюстрирует таблица 1 составленная по данным 
отечественных и зарубежных исследователей [4 ,5, 6]. 

Приведенные в таблице 1 различия обусловлены наличием 
диалектического противоречия между производственным и инновационным 
процессами. С одной стороны, производственный процесс стремится к 
стабильности, которая нарушается внедрением инноваций, изменяющих 
состав и структуру, входящих в него элементов, а с другой стороны он 
стремится к постоянному внедрению инноваций, трансформирующих 
производственный процесс в состояние более высокого качественного 
уровня. 

При определении места инновационной деятельности в 
производственном процессе весьма важно исследовать ее разнообразные по 
формам проявления и направленности системно-функциональные связи с 
производством, которые:  

- являются наиболее существенными и определяющими, поскольку они 
отражают взаимодействие инновационной и производственной работы; 

- в процессах формирования производительных сил, трудовой 
деятельности, конечной продукции и т.д.; 

- выражают наиболее устойчивую форму взаимосвязи инновационной и 
производственной деятельности, когда изменение одной из структур 
воспроизводственного процесса неизменно вызывает трансформации в 
другой.  

 
Таблица 1. Различия инновационного и стабильного процесса 

Характеристика процесса Инновационный процесс Рутинный производственный 
процесс 

Конечная цель Удовлетворение новой 
общественной потребности

Удовлетворение сложившейся 
общественной потребности 

Пути достижения цели Многочисленны и 
неопределенны 

Немногочисленны и известен 
оптимальный 

Риск при достижении 
цели Высокий Низкий 

Период образования связи 
от конца к началу 
процесса 

Дискретный Непрерывный 

Управляемость как 
целым, возможности 
планирования 

Низкие Высокие 

Планы Долгосрочные, возможна 
их корректировка 

Краткосрочные, имеющие 
характер директивных 

производственных заданий 
Развитие системы, в Переход системы на новый Сохранение данного уровня 



155 
 

рамках которой 
осуществляется процесс 

уровень развития 

Взаимодействие со 
сложившейся системой 
интересов участников 
процесса 

Вступает в противоречие Основывается на них 

Степень совпадения 
 интересов участников 
процесса 

Низкая Высокая 

Распределение сфер 
ответственности Перераспределяется Стабилизирует 

Формы организации Гибкие, со слабой 
структуризацией системы 

Жесткие, основанные на 
нормативах и регламентах 

Составлено по источникам [4, 5, 6]. 
 

Деятельность предприятия по разработке, внедрению, освоению и 
коммерциализации новшеств включает: 

- проведение научно - исследовательских и конструкторских работ по 
разработке идеи новшества, проведению лабораторных исследований, 
изготовлению лабораторных образцов новой продукции, видов новой 
техники, новых конструкций и изделий; 

- подбор необходимых видов сырья и материалов для изготовления 
новых видов продукции; 

- разработку технологического процесса изготовления новой продукции; 
- проектирование, изготовление, испытание и освоение образцов новой 

техники, необходимой для изготовления продукции; 
- разработку и внедрение новых организационно-управленческих 

решений, направленных на реализацию новшеств; 
- исследование, разработку или приобретение необходимых 

информационных ресурсов и информационного обеспечения инноваций; 
- подготовку, обучение, переквалификацию и специальные методы 

подбора персонала, необходимого для проведения НИОКР; 
- проведение работ или приобретение необходимой документации по 

лицензированию, патентованию, приобретению ноу-хау; 
- организацию и проведение маркетинговых исследований по 

продвижению инноваций и т.д. 
По данным Комитета по статистике РК, инновационная активность 

казахстанских предприятий остаётся низкой. В 2017 году она составляла 
лишь 9,6% от их общего числа. Для сравнения: в России – 10,5%, Беларуси – 
21,7, Киргизии – 7,4, на Украине – 18,9%. По этому показателю мы 
значительно уступаем ведущим индустриальным странам (в Германии 
инновационная активность находится в пределах 70%, Канаде – 65%, 
Бельгии – 60%, Ирландии, Дании, Финляндии – 55-57%), а также 
большинству государств Центральной и Восточной Европы, где этот 
показатель находится в интервале 20-40% [7]. 

Технологическое обновление на казахстанских предприятиях 
происходит в значительной мере на основе заимствования зарубежных 
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технологий и оборудования. На эти цели в период с 2013 по 2017 
предприятиями тратилось до 72% всех инновационных вложений. В то же 
время на научные исследования и подготовку производства для выпуска 
новых продуктов, внедрение новых услуг или методов их производства 
приходится чуть более 5%. 

Эти данные указывают на то, что казахстанский бизнес предпочитает 
приобретать уже готовое оборудование, машины, механизмы, а не 
вкладываться во внедрение отечественных научных разработок. При этом он 
не тратится и на подготовку к новому производству. Например, не 
проводятся маркетинговые исследования рынка, производственное 
проектирование, обучение персонала для работы с технологическими 
инновациями. Об этом свидетельствует достаточно низкая доля затрат на 
них, не превышавшая за последние пятилетие, а в 2017 она снизилась до 
одного процента.  

Одновременно с заимствованием технологий и оборудования идёт 
снижение затрат на отечественные научные исследования и разработки. По 
данным Комитета по статистике РК, за 2017 только на 612 из 30 854 
предприятий были осуществлены инновации на основании внутренних 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, причём на 
205 предприятиях научные работы проводятся постоянно, а на 407 – при 
возникновении проблемы. На 252 предприятиях технологические инновации 
проведены с использованием разработок научных организаций. 

Казахстанские предприниматели почти ничего не знают об 
инновационных проектах. По данным обследования, проведённого в 2017, 
основным источником информации об инновационных технологиях 
руководители предприятий реального сектора экономики назвали 
поставщиков оборудования, материалов, комплектующих и программного 
обеспечения. Научные статьи, публикуемые результаты исследований по 
актуальным для предприятий темам не пользуются спросом.  

На рисунке 1 приводятся данные, доказывающие, что доля 
произведённой инновационной продукции в общем объёме промышленного 
производства в отдельные годы чуть превышала 3%; в 2017 она достигла 
3,7% [8]. 

Причина, по всей видимости, лежит в низкой эффективности затрат на 
инновации. Статистика показывает, что эффективность затрат в 2016 
составила всего 0,29 тенге. То есть тенге, вложенный в инновации, окупился 
лишь на 29 тиынов. Иначе говоря, 1 тенге принес 71 тиын убытка. А общая 
сумма убытков от внедрённых инноваций в 2016 составила 1082 млрд. тенге. 

Вторая программа индустриально-инновационного развития на 2015-
2019, связанные с ней финансовые вливания и административное внимание к 
сфере производства привели к тому, что убыточность инновационной 
деятельности сократилась до 55 млрд. тенге, а эффективность затрат 
поднялась до 0,93 тенге, рисунок 2. То есть, вложения, сделанные в период 
2015-2016, дали заметный эффект в следующем году. Но сфера инноваций 
пока ещё остается убыточной, несмотря на позитивную динамику [8]. 
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Рисунок 1. Объём произведенной инновационной продукции в 

Казахстане 

 
Рисунок 2. Эффективность затрат на инновации 
 
Таким образом, внедрение инноваций - это весьма сложный и 

противоречивый процесс. Принято считать, что совершенствование 
технических средств снижает трудозатраты, долю труда в стоимости 
единицы продукции. Однако в настоящее время технический прогресс 
«дорожает», так как требует создания и применения все более 
дорогостоящих станков, линий, роботов, средств компьютерного управления; 
повышенных расходов на экологическую защиту. Все это отражает на 
увеличении доли затрат на амортизацию и обслуживание применяемых 
основных фондов в себестоимости продукции. Тем не менее, 
конкурентоспособность фирмы или предприятия, их способность удержаться 
на рынке товаров и услуг зависит, в первую очередь, от восприимчивости 
производителей товаров к новинкам техники и технологии, позволяющим 
обеспечить выпуск и реализацию высококачественных товаров при наиболее 
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эффективном использовании материальных ресурсов.Под воздействием 
результатов инновационной деятельности углубляется функциональное 
разделение труда, формируется профессионально- квалификационный состав 
рабочей силы. Это находит свое отражение в уменьшении доли простых 
механических усилий в выполняемых работниками исполнительских 
функциях при соответствующем увеличении удельного веса затрат 
умственного труда. В условиях коренного реформирования экономики 
обогащение работника новыми научными знаниями имеет особо важное 
значение. Оно содействует преодолению отчуждения основной 
производительной силы общества от собственности на средства и результаты 
производства, в том числе и на научно-технические достижения. При этом 
владение собственностью органически соединяется с собственным трудом 
работника, вследствие чего он из объекта трансформируется в субъект 
управления. По сути дела, здесь происходит сращивание объекта и субъекта 
управления в единый производственный элемент, принимающий 
управленческие решения по различным направлениям развития производства 
на основе научно-технических достижений. 
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According to two main accounting boards, FASB and IASB, accrual-based 
accounting is superior in providing summary indicators of company’s 
performance. Quality of the accruals tends to influence gain and loss recognition. 
However, accruals require assumptions and estimates of working capital accruals 
and earnings. Many researchers addressed this topic, and it still provides rich 
grounds for further research. 

The objectives of this work repeat the objectives of Ball and Shivakumar 
(2005) research in Kazakhstani context and explore the optimal models to describe 
the role of accruals in timely gain and loss recognition based on study of 26 
KASE-listed companies of Kazakhstan. 

We analyze accruals in piecewise-linear model shows the difference from 
conventional cash counting. Based on conditional conservatism, we are going to 
understand 1) asymmetry between gain and loss recognition. And by studying 
“abnormal” accruals resulting from correlations between earnings management and 
earnings quality, we will address 2) the noise reduction role of accruals in financial 
statements.  

This work employs both qualitative and quantitative methods of research. 
Qualitative approach is realized in the ‘Literature review’ section through 
overview, comparative review and analysis of previous research on the topic, and 
quantitative methods are used for the assessments of the models in the main part of 
this article. 

One of the most important questions in accounting research is whether 
accruals really provide a better record of firm performance (Arnedo, Lizzaraga, 
Sanchez, 2009). The research on issues of accrual accounting dates back to the 
classic articles by Basu The Conservatism Principle and Asymmetric Timeliness of 
Earnings (1997), Dechow and Dichev The Quality of Accruals and Earnings 
(2002) and Ball and Shivakumar The Role of Accruals in Asymmetrically Timely 
Gain and Loss Recognition (2005). 

Although international researchers have already provided empirical support 
for this role, analysis should be conducted in order to find out whether the results 
hold for a country like Kazakhstan. Kazakhstani stock market is much less 
developed than those of the US, ownership is highly concentrated and external 
finance is obtained mostly from banks. This leads to different agency problems and 
calls into question the interest of accounting information for external users. 

We suggest that there are at least two important economic roles of accounting 
accruals: 1) to mitigate noise in the operating cash flows arising from the variation 
in working capital levels and in the investment cash flows due to changes in the 
level of periodic net investment (e.g. Dechow, 1994) and 2) timely recognition of 
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profits and losses associated with both working capital assets and liabilities and 
non-current assets and liabilities (Basu, 1997). 

These roles of accrual accounting help to explain why stock returns are more 
highly correlated with income than with cash flows (e.g. Dechow 1994; Basu 
1997; Nichols and Wahlen 2004), so analysts typically produce profit forecasts, 
rather than cash, and use price to earnings assessment models, rather than the price 
to cash flow model; and why the credits and compensation agreements are usually 
written using accrual and non-monetary variables (such as income, total tangible 
assets and total liabilities). 

The management of revenues and earnings depend on the quality of the 
specification of expected or "non-discretionary" accrual accounting (e.g. Jones 
1991, Dechow and Dichev 2002). And accrual models, developed by Jones (1991), 
Dechow, Kothari and Watts (1998) and Dechow and Dichev (2002) are often used 
in corresponding calculations. In the present paper we plan to rely on these models 
to identify which of the models – linear or piecewise linear are potent of providing 
more accurate reflection and measurement of the accruals, earnings management 
and earnings quality. 

The present study will employ regression analysis, using the Piecewise linear 
accrual models, Cash flow model, Dechow-Dichev model and Jones model. 

Conditional conservatism introduces an asymmetry in the relation between 
accruals and cash flows. Economic losses are likely to be recognized on a timely 
basis as accrued charges versus income, while the economic benefits are likely to 
be recognized after disposed in cash. The asymmetry is true for both working 
capital accruals and larger accumulations cycle. This means that positive 
correlation between accruals and cash flows is longer in the times of economic 
losses than in the periods of economic benefits. In turn, this means that linear 
calculating models do not accurately reflect the cash flows, and the more accurate 
formulas are likely to be piecewise linear. The assumption of non-linearity is 
confirmed by previous research. In Basu (1997), cash flow and income variables 
have various additional slopes when regressed on the negative stock returns. 
Similar result can be found in Ball, Kothari and Robin (2000) for international 
sample.  

To test the hypothetical asymmetry between accruals and operating cash flow 
period, we computed a version of a piecewise-linear relationship, applying the 
formulas shown below:  

Piecewise-linear accruals model: 
 

Where,  is accruals in year t ,  is the set of independent variables that 
prior studies have used to explain accruals,  is a proxy for gain or loss and 

 is a (0,1) dummy variable that takes the value 1 if  implies a loss 
occurs in year t . 

Cash-flow model (CF):  
 

Dechow-Dichev model (DD): 
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Jones model: 

 
Where,  , is change in total revenue and  is the undepreciated 

acquisition cost of property, plant and equipment. 
The above piecewise-linear framework accommodates both roles of accruals: 

a) mitigation of noise in cash flow and b) asymmetric recognition of unrealized 
gains and losses. These models are estimated first in their linear form, replicating 
the results of prior studies. The models then are re-estimated in a piecewise-linear 
form, using different proxies for the existence of gains or losses in the current year.  

Our predictions are:  
1. < 0 in the CF model, where contemporaneous cash from operations is the 

sole explanatory variable (i.e., = ). This prediction assumes the negative 
correlation due to the noise reduction role of accruals (Dechow 1994, Dechow, 
Kothari and Watts 1998) exceeds the positive correlation we hypothesize due to 
the timely gain recognition role. We also expect a negative slope in the DD model.  

2. > 0 in all accrual models. We expect a positive incremental coefficient on 
 in years when the loss-proxy dummy equals one, since in those years there is 

a greater possibility of timely recognition than in years when the proxy indicates 
gains.  

3. increases in scale in the piecewise linear specification (1), corresponding 
to the conventional linear specification.  

4. The adjusted r-squared of the piecewise linear specification (1) exceeds its 
equivalent in the conventional linear specification.  

We offer no predictions for and , due to correlation between the accrual 
models’ independent variables and our proxies for economic gains and losses.  

In this study, we used data gathered by Asel Yemberdieyeva (2014) about 12 
Kazakhstani companies representing three different industries, and expanded the 
pool by adding data about 14 more local companies registered on KASE and 
representing four different industries. Thus, we analyzed the pool of 26 KASE-
listed companies in seven industries of Kazakhstan, taking data from their financial 
reports available on kase.kz and in Asel Yemberdiyeva’s (2014) study. The 
samples are taken for the period from 2006 to 2013. Regressions are estimated 
from pooled data using either the entire sample or separately, as in Dechow and 
Dichev (2002) study. For industry-specific regressions, t-statistics were obtained 
from the cross-sectional distribution of industry-specific coefficients. Each 
industry regression has data of 3-4 companies. To calculate industry-specific 
regression, we take the average of the data of each industry.  

Variable definitions are as follows: 
: Accruals in year t, the dependent variable in all regressions, scaled by 

average total assets. Accruals are defined as earnings taken from the cash flow 
statement minus cash flow from operations, also taken from the cash flow 
statement.  
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: Cash flow from operations in year t, taken from the cash flow statement, 
scaled by average total assets.  

: Dummy variable = 1 if < 0.  
 : Change in cash from operations in year t, scaled by average assets.  

: Dummy variable = 1 if < 0.  
: Net revenue (sales) in year t 

 : Change in revenue in year t, scaled by average total assets.  
: Gross Property, Plant and Equipment scaled by average total assets.  

We employ four proxies VAR for fiscal-year gains and losses (and hence for 
the loss-year dummy variable DVAR). Three of these are non-market measures: 

Gain/loss Proxy  
VARt 

Loss Proxy 
DVARt*VARt Variable definitions 

Level of cash flows DCFt*CFt CFt: Cash flow from operations 
DCFt = 1 if CFt< 0, 0 otherwise 

Change in Cash flows DΔCFt*ΔCFt ΔCFt: Change in cash flow from operations 
DΔCFt = 1 if ΔCFt< 0, 0 otherwise 

Industry-adjusted cash 
flows DINDt*INDADJ_CFt 

INDADJ_CFt =(CFt – MEDIAN_CFt) 
MEDIAN_CFt: Median cash flow from operations in three digit 
SIC industry 
DINDt = 1 if INDADJ_CFt< 0, 0 otherwise 

 
We also consider a proxy based on stock market returns, as in Basu (1997):  

Gain/loss Proxy  
VARt 

Loss Proxy 
DVARt*VARt Variable definitions 

Abnormal returns DABNRETt*ABNRETt 

ABNRETt = (RETt-MKTRETt) 
RETt = Stock return in fiscal year t 
MKTRETt = CRSP equally-weighted market return in the fiscal 
year t 
DABNRETt = 1 if ABNRETt< 0, 0 otherwise  

 
Each proxy has potential advantages and disadvantages. Market returns tend 

to have an advantage to include more information than in the financial statements 
on the basis of "the book" variables. However, changes to the market value also 
include information about "unbooked" items, such as growth options and 
interactions that cannot generate the "orders" of the current period profit or loss. 
Market returns, therefore, contain a potentially noisy measure of economic losses 
that cause overcharging, even when they are adjusted for market-wide impact in 
order to control the exogenous (financial statements) changes in expected yield. 
However, unbooked assets, such as stock options and growth synergies, are less 
likely to produce current period cash flows, not to mention the changes in cash 
flows. Of the three non-market proxies, change in cash flows DΔCF*ΔCF seems 
more likely to correlate with changes in the levels of future cash flows than the 
level of cash flow DCF*CF. But it also has the disadvantage that the cash flow 
cannot correspond to a random walk process (Dechow 1994; Dechow , Kothari and 
Watts 1998) changes in cash flows and, therefore, do not reflect the new 
information in the variable. 

To the extent that the industry average is a reasonable expectation for 
individual firms, DIND * INDADJ_CF may be higher than a proxy for economic 
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gains and losses that cause the book accrued income and expenses, but it ignores 
the gains and losses from sectored shocks in the present and future cash flows. 
Because each proxy has the potential strengths and weaknesses, we explore them 
all individually and in combination. 

First, to test our hypothesis we start as Ball and Shivakumar (2006) with 
calculating accruals by Cash Flow model, Dechow-Dichev model and Jones 
model. In the Table 1 we use linear calculation model, through the E-views 
program, and divide them in two columns to compare the pooled regression and 
industry-specified regression. Since, as in Ball (1989), and Ball et al (2005), the 
current year accruals are dependent variable in all specifications, regression slope 
of the current year cash flow is negative (-0,574). For DD model, current CF slope 
is (-0,8481) and the slopes on the preceding (0.1840) and following years positive 
cash flows (0.1905) in accordance with the role of noise cancellation accrual 
accounting. Adjusted R-squared from pooled regression with comparison of 
industry-specific regression, by using Cash Flow model (57,80% (pooled) and 
47,20% (ind)), Dechow-Dichev model (75,06% (pool) and 47,28% (ind)) are 
higher which is not contrary to the prior studies of Ball and others. The results of 
Jones model (12,05% (pool) and 19,09% (ind)) are generally consistent with the 
previous works of Ball and Shivakumar (2005). 

 Pooled regression Industry-specific regression 
CF model DD model Jones model  CF model DD model Jones model 

Intercept 0.0490 
(0.0079) 

0.0331 
(0.0078) 

0.0717 (0.0203)    

 -0,5738 
(0,03698) 

-0.8481 
(0.04468) 

  -0,541685 
(0,122201) 

-0,66835 
(0,21388) 

 

  0.1840 
(0.04219) 

  0,08608 
(0,13703) 

 

  0.1905 
(0.0470) 

  0,16944 
(0,19975) 

 

   0.006395 
(0.00814) 

  0,133454 
(0,11197) 

   -0.1553 (0.0310)   -0,14868 
(0,15399) 

Akaike info criteria -1,9561 -2.4438 -1.2161    
Scwarz criteria -1,9201 -2.3529 -1.1621    
Durbin-Watson stat 1,7264 1.5859 2.1521    
Log likehood 174,14 155.52 110.02    
F-statistic 240,73 124.40 12.99    
Prob (F-stat) 0,0000 0.000000 0.000006    
Nobs 176 124 176  25 17 25 
Adj Rsq (%) 57,80% 75,06% 12,05%  47,02% 47,28% 19,09% 

Table 1: Replication of Linear Accruals Regressions 
 
The next table explains the collinearity of the four proxies, which is based 

on Basu works. The panel A provides the matrix coefficients for gain and loss 
proxies of Pearson and Spearman’s rho correlation between cash flow for current 
year (CF), change in cash flow (∆CF), industry adjusted cash flow (IndAdj CF) 
and abnormal return (ABNRET). And Panel B is correlation matrix for four loss 
proxy dummies, dummy of cash flow (DCF), dummy of the change in cash flow 
(D∆CF), dummy of industry (D_Ind) and dummy in returns (DRET). In both 
panels, abnormal return and dummy in return are negatively correlated with 
industry variables. In panel A other variables are positively correlated, but 
correlation between cash flow, changes in cash flow and industry adjusted cash 
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flow are significant at the 0.01 level (**, 2-tailed). In panel B correlation between 
dummy of cash flow and dummy of industry is significant at the 0.05 level (*, 2-
tailed). 

 
  Pearson Correlation 

Sp
ea

rm
an

’s
 rh

o  CF ∆CF IndAdj CF ABNRET 
CF 1 .653** .882** .042 
∆CF .574** 1 .610** -.021 
Ind Adj CF .767** .536** 1 .091 
ABNRET .026 .000 .050 1 

Table 2a: Collinearity among gain and loss proxies. 
Panel A: Correlation matrix for gain and loss proxies 

 

  Pearson Correlation 

Sp
ea

rm
an

’s
 rh

o  DCF D∆CF D_Ind DRET 
DCF 1 .424** .268* .094 
D∆CF .424** 1 .430** .043 
D_Ind .268* .430** 1 -.196 
DRET .094 .043 -.196 1 

Table 2b: Collinearity among gain and loss proxies. 
Panel B: Correlation matrix for loss proxy dummies 

In the table 3 from panel A to panel C we use the models with book-based 
proxies, as in Ball and Shivakumar (2005), to test the predictions. The accrual 
models are tested by pooled-regression and industry-specific regression. According 
to Basu (1997) one should use at least three industries, which are not related to 
each other. So, for industry-specific regression we use seven industries: food 
industry, energy, telecommunication industries, oil and gas industry, metals and 
mining, construction and agricultural industries. we calculate each industry 
separately through e-views regression and find out the average of them by using 
excel. 

 
 Pooled regression  Industry-specific regression 

CF model DD model Jones model  CF model DD model Jones model 
Intercept 0.0176 

(0.0095) 
0.0159 
(0.0097) 

0.0411 
(0.0145) 

    

 -0.4150 
(0.04379) 

-0.6980 
(0.0620) 

-0.4062 
(0.0434) 

 -0,6475 
(0,1725) 

-0,7643 
(0,1994) 

 

  0.1460 
(0.0415) 

   0,1329 
(0,1067) 

 

  0.1790 
(0.04540) 

   0,1167 
(0,1726) 

 

   0.0127 
(0.004997) 

   0,057204 
(0,004192) 

   -0.0480 
(0.0203) 

   -0,1070165 
(0,0763295) 

 -0.00139 
(0.02524) 

-0.01277 
(0.0256) 

-0.01186 
(0.02488) 

 -0,0078 
(0,1255) 

0,0182 
(0,0590) 

0,2589185 
(0,1972975) 

 -0.6607 
(0.1248) 

-0.4184 
(0.1166) 

-0.6640 
(0.1214) 

 -0,1912 
(1,4916) 

0,1878 
(0,4641) 

2,656125 
(2,562636) 

Akaike info criteria -2.1393 -2.5268 -2.1870     
Schwarz criteria -2.0652 -2.3904 -2.0790     
Durbin-Watson stat 1.9033 1.7271 1.9806     
F-statistic 110.22 85.245 72.82     
Prob(F-statistic) 0.000000 0.000000 0.000000     
Nobs 176 124 176  28 20 31 
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Adj Rsq (%) 65,18% 77,4% 67,24%  43,29% 62,74% 10,51% 
Table 3a: Piecewise linear accruals regressions, book-based proxies 
Panel A: Proxy for economic loss: <0 
 
The loss recognition role of accruals predicts positive coefficients on the 

dummy variables that proxy for economic loss when they are interacted with 
current-year cash flow. (Ball and Shivakumar, 2005) 

Unfortunately, the predictions are not confirmed by the results of adding the 
dummies. But compared with the linear specification in Table 1, the adjusted r-
squared for the piecewise linear specifications in Table 3 increase substantially. 
The most prominent example is the Jones model estimated from pooled regression 
data, where the increase is from 12,05% under a conventional linear specification 
to approximately 67,24% (in panel A) under the piecewise linear specification with 
proxies for gains and losses. The Dechow-Dichev model exhibits the least 
improvement, which is not surprising because the model incorporates future cash 
flow as an explanatory variable and hence captures some of the gain/loss 
recognition role of accruals. Overall, the increase in explanatory power is 
consistent with loss recognition being an important role of accounting accruals.  

 
 

 Pooled regression  Industry-specific regression 
CF model DD model Jones model  CF model DD model Jones model 

Intercept 0.0196 (0.0115) 0.0164 
(0.0126) 

0.0265 
(0.0203) 

    

 -0.4409 
(0.04804) 

-0.7085 
(0.0761) 

  -0,4707 
(0,1753) 

-0,6903 
(0,2954) 

 

  0.0814 
(0.0620) 

   0,1160 
(0,1940) 

 

  0.2109 
(0.0470) 

   0,1690 
(0,2250) 

 

   0.0093 
(0.0063) 

   0,1455 
(0,0736) 

   -0.0834 
(0.0249) 

   -0,1550 
(0,1087) 

 -0.0437 
(0.06538) 

 -0.3459 
(0.0667) 

 0,0097 
(0,2412) 

 -0,5556 
(0,2356) 

 0.00539 
(0.0161) 

0.00374 
(0.0154) 

0.0011 
(0.0193) 

 0,0100 
(0,0482) 

0,0328 
(0,0522) 

0,0001 
(0,0555) 

 -0.3078 
(0.08583) 

-0.2295 
(0.0946) 

-0.2596 
(0.1017) 

 0,0577 
(0,7599) 

1,0054 
(1,1252) 

0,3719 
(0,7341) 

Akaike info criteria -2.0804 -2.4604 -1.7481     
Schwarz criteria -1.9904 -2.3239 -1.640     
Durbin-Watson stat 1.7279 1.614 1.6985     
F-statistic 76.63 78.25 34.88     
Prob(F-statistic) 0.000000 0.000000 0.00000     
Nobs 176 124 176  25 17 25 
Adj Rsq (%) 63,35% 75,84% 49,18%  53,63% 51,42% 56,93% 

Table 3b:Piecewise linear accruals regressions, book-based proxies 
Panel B: Proxy for economic loss: <0 
 
In the accruals regressions, the coefficients on current-period cash flows 

〖CF〗_t generally are higher in magnitude in the piecewise linear specification 
than in the conventional linear specification. For the linear CF model, the 
coefficient is - 0,57 (Table 1), compared with – 0.42 for the equivalent piecewise 
linear model using current-period cash flow as the gain/loss proxy (Table 3, Panel 
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A). By failing to discriminate between the noise mitigation role of accruals (which 
predicts asymmetric, negative correlation between cash flows and accruals) and the 
timely loss recognition role (which predicts an offsetting positive correlation, 
conditional on losses), the linear specification underestimates the extent of both. 
The linear specification also provides misleading estimates of earnings quality. 
(Dechow and Dichev, 2002) 

 
 Pooled regression Industry-specific regression 

CF model DD model Jones model  CF model DD model Jones model 
Intercept 0.0448(0.0142) 0.0370(0.0141) -0.034968 

(0.025581) 
    

 -
0.5223(0.0454) 

-
0.8294(0.0606) 

  -0,5329 
(0,1859) 

-0,5217 
(0,3309) 

 

  0.1723 
(0.0438) 

   0,1225 
(0,1531) 

 

  
0.1864(0.0470) 

   0,0815 
(0,2250) 

 

   0.0115 
(0.0061) 

   0,0802 
(0,0512) 

   -0.1172 
(0.0233) 

   -0,1655 
(0,1071) 

   -0.5685 
(0.0815) 

   -0,6931 
(0,2417) 

 -0.0257 
(0.0156) 

-0.0126 
(0.0148) 

-
0.0352(0.0190) 

 -0,0318 
(0,0400) 

-0,0008 
(0,0482) 

-0,0665 
(0,0430) 

 -
0.3531(0.0919) 

-
0.0897(0.0915) 

-
0.2079(0.1229) 

 -0,2622 
(0,3065) 

-0,2298 
(0,4709) 

0,0361 
(0,3685) 

Akaike info criteria -2.021789 -2.424512 -1.814255     
Schwarz criteria -1.949733 -2.288046 -1.706170     
Durbin-Watson stat 1.691134 1.560997 1.594684     
F-statistic 91.94 74.66 39.59     
Prob(F-statistic) 0.000000 0.000000 0.000000     
Nobs 176 124 176  25 17 25 
Adj Rsq (%) 60,92% 74,96% 52,44%  55,95% 49,85% 63,58% 

Table 3b:Piecewise linear accruals regressions, book-based proxies 
Panel C: Proxy for economic loss: (〖CF〗_t - Industry Median 〖CF〗_t) <0 
 

 Pooled regression Industry-specific regression 
CF model DD model Jones model  CF model DD model Jones model 

Intercept 0.0511(0.0156) 0.0239(0.0185) 0.0193(0.0330)     

 -0.6543 
(0.0993) 

-0.7468 
(0.0980) 

  -1,6840 
(0,4172) 

-0,6105 
(0,1067) 

 

  0.2755(0.0923)    -0,0188 
(0,1260) 

 

  0.1466 
(0.0969) 

   -0,0531 
(0,1251) 

 

   0.0065(0.0066)    0,3444 
(0,3676) 

   -0.0430 
(0.0524) 

   0,4511 
(0,1569) 

 -0.0045 
(0.0109) 

-
0.0034(0.0127) 

-0.0077 
(0.0145) 

 -0,1676 
(0,0575) 

-0,0639 
(0,0264) 

-0,0376 
(0,0441) 

 -0.0146 
(0.0266) 

0.0082(0.0284) 0.016840 
(0.0358) 

 -1,0110 
(0,1785) 

-0,0221 
(0,0331) 

0,0964 
(0,0469) 

 0.0150 
(0.0340) 

0.0480(0.0358) 0.0618(0.0483)  -0,5396 
(0,1647) 

0,0929 
(0,0463) 

0,1117 
(0,0671) 

Akaike info criteria -2.4656 -2.6894 -1.8776     
Schwarz criteria -2.2880 -2.3969 -1.6644     
Durbin-Watson stat 1.2982 1.4972 2.3396     
F-statistic 11.74 12.355 0.8767     
Prob(F-statistic) 0.000001 0.000000 0.503268     
Nobs 58 (adj) 41 (adj) 58 (adj)  10,8(adj) 11,5(adj) 10,8 (adj) 
Adj Rsq (%) 42,98% 63,01% -1,09%  62,20% 83,45% 63,97% 
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Table 4: Piecewise linear accruals regressions, market proxy 
 
Table 4 includes the recognition of loss using market-based piecewise linear 

proxy for economic losses, as Basu (1997). 〖RET〗_t is the annual income is 
measured by the fiscal year. 〖MKTRET〗_t, market return is measured over the 
same period, as 〖RET〗_t. Proxy for economic gain or loss of market-adjusted 
return 〖ABNRET〗_t (= 〖RET〗_t- 〖MKTRET〗_t). Unfortunately, the most of 
the data are not found. The results for these proxies are not sufficient for the 
models, especially for industry-specific regression.  

According to Basu (1997), factor for economic losses (〖DABNRET〗_t* 
〖ABNRET〗_t) is positive and significant. The coefficient on economic loss 
(DABNRETt *ABNRETt) is positive for all models, expect cash flow model in 
industry specific regression. The coefficient varies between 0.015 and 0.062 in the 
full-sample regression and between -0.54, 0.09 and 0,11 in the industry-specific 
regressions. In accordance with the conditional conservatism, only negative 
abnormal market returns contain important information about the book of accrual 
accounting: the coefficient on 〖ABNRET〗_t (for positive abnormal returns) has 
conflicting signs all regression tends to be statistically insignificant. In the model 
of Jones, the negative coefficient on 〖ABNRET〗_t potentially reflects a negative 
correlation between accruals and operating cash flow, which correlates with 
〖ABNRET〗_t, but cannot be controlled in the present model. The result for Jones 
model is negative, which shows that the model is not working even in pooled 
regression, if we will add variables of market return.  

In Ball and Shavikumar (2005) the adjusted R-squared significantly higher 
in accordance with the improved model specification as compared with a linear 
specification in Table 1. For example, to model the cash flow in the industry 
regression, adjusted R-squared increases at the role of timely loss recognition 
accrual accounting indicated - an increase of about one-third. However, our 
analysis shows opposite results. This can be explained by the fact that majority of 
the companies we used in this work, doesn’t have active trading market or listing, 
i.e. have no market data. However, the coefficients of the current period cash flow 
usually increases in size as the piecewise linear specification, as is the case in 
Table 3 based proxy for book: model for CF, the coefficient increases in magnitude 
from (-0,55) in Table 1 to (-1,68) in Table 4 for the same piecewise linear model 
using market return as a proxy for gain/loss. Market proxy confirms the 
conclusions drawn from the use of the book on the basis of proxy, namely, that the 
asymmetrically timely recognition of losses and accrual accounting the main role 
of conventional linear charging substantially miss these models. 

In general, the increase in the specification at the market proxy similar to, 
but smaller than those of the proxy individual financial statements based in Table 
3. 

This means that, taken by itself, market proxy is inferior to book based 
proxy to identify "bookable" accrued gains and losses. This is not surprising, as 
“unbooked” assets, such as stock options and growth synergies are likely to create 
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market returns than the current period cash, not to mention the changes in cash 
flows (Ball and Shivakumar, 2005). 

Since all error terms measures of economic losses that could potentially 
"book" on an accrual market and non-market-based proxy can provide step by step 
information. So we re-estimate the model accrual accounting include both. On the 
panel A through panel C Table 5 report results for each of the non-market proxy, 
combined with a market proxy. Eighteen r-squared (for all combinations of proxy 
loss accrued models and methods of pooling) cannot exceed their table 3 and 4 
counterparts, in accordance with the market and non-market proxy, an incremental 
information about accrual accounting. In industry regressions, r-squared rises for 
Jones and Cash Flow accrual models. They represent an increase of more than 
compared with the corresponding r-squared in Table 1. In addition, almost all 
eighteen coefficients based on the book on the basis of loss of proxy (〖DCF〗_t * 
CF, 〖DΔCF〗_t * ΔCF and 〖DIND〗_t * 〖IND_CF〗_t), as well as all eighteen 
coefficients on 〖DABNRET〗_t * 〖ABNRET〗_t positive, which confirmed the 
predictions. These factors are increasing the sensitivity of the capture of accrual 
accounting for basic determinants of loss of years. Finally, the coefficients for the 
current period cash flows generally increase in size even more when a piecewise 
linear specification uses both the proxy: a model for the 〖CF〗_t, the zoom ratio 
of the value. 

 
 Pooled regression  Industry-specific regression 

CF model DD model Jones model  CF model DD model Jones model 
Intercept 0.0213 

(0.0235) 
0.0278 
(0.0302) 

0.0718 
(0.0308) 

    

 -0.3308 
(0.1917) 

-0.6850 
(0.2562) 

-0.4651 
(0.1862) 

 -0,9678 
(0,2114) 

 -0,92898 
(0,2294) 

  0.2097 
(0.1082) 

     

  0.1277(0.1004)      
   0.0069 

(0.0045) 
   -0,0050 

(0,0399) 
   -0.0707 

(0.0355) 
   0,0964 

(0,1116) 
 -0.0046 

(0.0104) 
-0.0042 
(0.0132) 

-0.0067 
(0.0098) 

 -0,0058 
(0,0073) 

 -0,0100 
(0,0108) 

 -0.0528 
(0.0496) 

-0.0584 
(0.0601) 

-0.0844 
(0.0478) 

 -0,0443 
(0,1164) 

 -0,0383 
(0,1867) 

 -0.8253 
(0.2884) 

-0.3174 
(0.3512) 

-0.7626 
(0.2735) 

 0,0229 
(1,5811) 

 0,0769 
(2,8160) 

 -0.0176 
(0.0252) 

0.0022 
(0.0292) 

-0.0318 
(0.0248) 

 -0,0810 
(0,0460) 

 -0,0820 
(0,0494) 

 0.0142 
(0.0323) 

0.0467 
(0.0363) 

0.00748 
(0.0330) 

 -0,0371 
(0,0523) 

 -0,0207 
(0,0587) 

Akaike info criteria -2.5469 -2.6361 -2.6431     
Schwarz criteria -2.2982 -2.25999 -2.3234     
Durbin-Watson stat 1.4241 1.4050 1.4825     
F-statistic 10.130 9.2970 9.711     
Prob(F-statistic) 0.000000 0.000002 0.000000     
Nobs 58 (adj) 41 (adj) 58 (adj)  16 (adj)  16 (adj) 
Adj Rsq (%) 49,01% 62,40% 55,01%  74,40%  14,79% 

Table 5a: Piecewise linear accruals regressions, market and non-market proxies 
Panel A: Non-market-based proxy for economic loss: 〖CF〗_t<0 

 Pooled regression  Industry-specific regression 
CF model DD model Jones model  CF model DD model Jones model 
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Intercept 0.030 (0.0235) -
0.0189(0.0325) 

0.011 (0.0307)     

 -
0.4204(0.1432) 

-
0.2727(0.2970) 

  -0,2164 
(0,2915) 

0,0299 
(0,5432) 

 

  0.1116 
(0.1482) 

   -0,168 
(0,2259) 

 

  
0.1653(0.0989) 

   0,0895 
(0,2649) 

 

   0.0038(0.0053)    -0,0282 
(0,0284) 

   -
0.0508(0.0417) 

   0,1065 
(0,1121) 

 -0.139(0.1095)  -
0.1497(0.1166) 

 0,0234 
(0,3583) 

 0,4428 
(0,4179) 

 -0.0047 
(0.0106) 

-
0.0015(0.0129) 

-0.0052 
(0.0113) 

 -0,0341 
(0,0467) 

-0,0501 
(0,0384) 

-0,0235 
(0,0300) 

 -
0.0043(0.0215) 

0.0084 
(0.0252) 

-0.0034 
(0.0236) 

 -0,0023 
(0,0417) 

0,0296 
(0,0342) 

0.0603 
(0,0428) 

 -
0.1017(0.1616) 

-0.5419 
(0.3146) 

-0.337 
(0.1481) 

 -0,5186 
(0,4932) 

-0,65 
(0,6195) 

-1,1295 
(0,5175) 

 -0.0040 
(0.0271) 

-
0.0009(0.0306) 

0.0058(0.0287)  -0,0555 
(0,0487) 

-0,0219 
(0,0401) 

0,0020 
(0,0466) 

 0.0261 
(0.0344) 

0.0353(0.0362) 0.0359 
(0.0386) 

 -0,0153 
(0,0765) 

0,0439 
(0,0695) 

0,0194 
(0,0679) 

Akaike info criteria -2.4819 -2.6809 -2.3481     
Schwarz criteria -2.1977 -2.3047 -2.0284     
Durbin-Watson stat 1.3826 1.2219 1.7162     
F-statistic 8.0418 9.9056 5.666     
Prob(F-statistic) 0.000002 0.000001 0.000042     
Nobs 58 (adj) 41 (adj) 58 (adj)  17 (adj) 12 (adj) 17 (adj) 
Adj Rsq (%) 46,37% 64,04% 39,57%  45,51% 82,32% 61,08% 

Table 5b: Piecewise linear accruals regressions, market and non-market proxies 
Panel B: Non-market-based proxy for economic loss: 〖∆CF〗_t<0 

 
 Pooled regression Industry-specific regression 

CF model DD model Jones model  CF model DD model Jones model 
Intercept 0.038 (0.0304) -0.0084 

(0.0341) 
0.029 (0.0337)     

 -0.422(0.1598) -0.4939 
(0.1923) 

  -0,248 
(0,525) 

0,130 
(0,727) 

 

  0.2183 
(0.0993) 

   0,083 
(0,231) 

 

  0.1276 
(0.0977) 

   -0,006 
(0,166) 

 

   0.0107 
(0.0051) 

   -0,001 
(0,0175) 

   -0.0516 
(0.0364) 

   0,0470 
(0,101) 

   -1.1431 
(0.5748) 

   0,702 
(1,327) 

 -0.0025 
(0.0098) 

-
0.0022(0.0127) 

-
0.0010(0.0097) 

 -0,073 
(0,046) 

-0,06 
(0,040) 

0,035 
(0,046) 

 -0.0282(0.022) 0.009 (0.0247) -0.0446 
(0.0282)  

 -0,003 
(0,031) 

-0,002 
(0,029) 

0,031 
(0,042) 

  -0.3287 
(0.1254) 

-0.2223 
(0.148) 

0.576(0.586)  -0,093 
(0,539) 

-0,815 
(0,778) 

-1,264 
(1,378) 

 -0.035(0.0337) 0.0176(0.0293) 0.0134(0.0308)  -0,121 
(0,048) 

0,001 
(0,053) 

-0,024 
(0,059) 

 0.0002(0.0383) 0.0669(0.038) 0.0336(0.0371)  -0,919 
(0,071) 

0,085 
(0,059) 

-0,054 
(0,076) 

Akaike info criteria -2.566 -2.66 -2.5476     
Schwarz criteria -2.317 -2.286 -2.2279     
Durbin-Watson stat 1.3842 1.458 1.5712     
F-statistic 10.49 9.648 8.269     
Prob(F-statistic) 0.000000 0.000001 0.000001     
Nobs 58(adj) 41 (adj) 58 (adj)  12 (adj) 12 (adj) 17(adj) 
Adj Rsq (%) 49,97% 63,36% 50,50%  37,97% 79,77% 43,63% 
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Table 5c: Piecewise linear accruals regressions, market and non-market proxies 
Panel C: Non-market-based proxy for economic loss: 〖INDADJ_CF〗_t<0 

 
 Pooled regression  Industry-specific regression 

CF model DD model Jones model  CF model DD model Jones model 
Intercept 0.011(0.0397) -0.027 

(0.049) 
0.06 (0.047)     

 -0.200 
(0.230) 

-0.279 
(0.354) 

-0.355(0.227)  -0,330 
(0,586) 

 -0,173 
(0,879) 

  0,023 
(0.168) 

     

  0.175 
(0.106) 

     

   0.006 (0.005)    0,029 (0,090) 
   -0.062 (0.037)    -0,071 

(0,169) 
 -0.132 

(0,113) 
 -0.120(0.108)  0,808 

(0,784) 
 0,83 (1,127) 

 -0.003 
(0.0097) 

-0.005 
(0.013) 

-0.004(0.009)  0,008 
(0,011) 

 0,006 (0,022) 

 -0.043 
(0,055) 

-0,055 
(0,063) 

-0.072 (0,053)  1,437 
(0,629) 

 1,670 (1,021) 

 -0.479 
(0,406) 

0,197 
(0,544) 

-0.402 (0,387)  27,634 
(12,032) 

 31,847 (19,2) 

 0.003 (0,021) 0,011 
(0,028) 

-0.005 (0,021)  0,048 
(0,066) 

 0,057 (0,093) 

 -0.0101 
(0,184) 

-0,611 
(0,421) 

-0.019 (0,176)  -2,419 
(1,146) 

 -2,595 
(1,697) 

 -0.013(0.024) -0.015 
(0.028) 

-0.013 (0.023)  0,048 
(0,043) 

 0,039 (0,081) 

 -0.19 (0.176) -0.152 
(0.193) 

-0.187(0,168)  0,065 
(0,414) 

 -0,060 
(0,687) 

 -0.019 
(0.037) 

0.002 
(0.034) 

-0.028 (0.035)  -0,016 
(0,047) 

 -0,004 
(0,071) 

 0.013 (0.042) 0.053 
(0.041) 

0.007 (0.041)  -
0,029(0,047) 

 -0,04 (0,067) 

Akaike info criteria -2.51 -2.57 -2.59     
Schwarz criteria -2.08 -2.02 -2.089     
Durbin-Watson stat 1.47 1.17 1.44     
F-statistic 6.31 6.45 6.44     
Prob(F-statistic) 0.000003 0.000024 0.000001     
Nobs 58 (adj) 41 (adj) 58 (adj)  16 (adj)  16 (adj) 
Adj Rsq (%) 50,59% 62,07% 55,37%  41,60%  67,60% 

Table 5d: Piecewise linear accruals regressions, market and non-market proxies 
Panel D: Piecewise linear accruals regressions, combining all proxies 

 
Panel D Table 5 receives this further analysis. It reports regression estimates 

accrual models that include conditional conservatism, using all four non-market 
and market-based proxy together. Due to multicollinearity, we caution against 
placing too much emphasis on the coefficients for individual variables. we should 
note that this table reports higher adjusted for all accrual accounting r-squared 
models and estimation methods than in any of the panels in Tables 3-5. Piecewise 
linear model Jones, when installed on industry data, using all four proxy receives 
RSQ 67,6%. But not for Dechow-Dichev model, the variables for observation are 
not sufficient. We conclude that all proxies add information about orders of the 
economic losses that the best proxy for the profit and loss account to fix the result 
that the timely recognition of the loss of important role of accounting accrual 
accounting, and that the usual linear accrual model relatively poor characteristics 
of the process of accrual accounting, the properties of time series of conservatism 
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Basu (1997) documents a steady increase in conditional conservatism since 
the mid-1970s onwards. Later research documents a persistent increase in the 
degree of reporting conservatism over the past four decades, where conservatism is 
measured either as the sign and magnitude of the accumulated accrual accounting, 
or additional Basu slope in the regression of income on profitability, in this section 
we examine whether there is a a similar pattern for the conditional conservatism in 
accrual accounting. We annually assess the piecewise linear model for scores of all 
firms for each year 2006 to 2013. 

All the reported results include Akaike information criterion and Schwarz 
criterion tomeasure distance between two models and Durbin-Watson statistics for 
testing positive serial correlation. 

We show that, in accordancewith Basu (1997), accrued loss recognition is 
more common than accrued gain recognition. Therefore, conditional conservatism 
of accruals defined as the asymmetry between timely recognition of funds’ inflow 
and outflow is a valid concept. 

One of the consequences of asymmetric timeliness is that accruals are a 
piecewise-linear function of operating cash flows in the current period. Therefore, 
standard linear models (Jones 1991, Dechow and Dichev 2002) are a priory mis-
specified. Furthermore, our results demonstrate that the piecewise linear 
specification significantly increases explanatory power as compared to the linear 
models of specification. 

The results of this study will be of use to allKazakhstani researchers 
interested in conservatism of reported earnings. In contrast to the timely loss 
recognition hypothesis, classic concept of conservatism does not predict that 
reduction in income’s accrual as a function of current period, cash flows and return 
on equity can be modified to predict firms exaggerated losses once theselosses are 
recognized in a timely manner. Consequently, usage of modified concept is highly 
recommended for further use in detection of earnings management. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ В КОНЦЕПЦИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯЗАТРАТАМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Ахметова А.Е. 

Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина, г. Астана 
 

В условиях жесткой рыночной конкуренции крайне важно иметь на 
предприятии систему управления, способную адекватно и своевременно 
реагировать на происходящие вокруг изменения. Стратегический 
управленческий учет дает возможность получения необходимой информации 
для разработки стратегии и тактики внутреннего управления деятельностью 
предприятия. 

Вопросы организации управленческого учета на предприятии тесно 
связаны с вопросами управления затратами на всех уровнях его 
производственно-комерческой деятельности. Стремление построить такую 
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внутрипроизводственную учетную систему, которая бы взаимосвязано 
отражала весь производственный процесс, - одна из приоритетных задач. 

Почетный профессор управленческого учета  Дж. Шанк и и 
профессор международного бизнеса В. Говиндараджан подчеркивают: 
«Глубокое понимание структуры затрат какой-либо компании может 
значительно продвинуть ее при поиске путей достижения устойчивого 
конкурентного преимущества» [1]. Поэтому считаем целесообразным 
рассмотрение аспекта учетного обеспечения процесса стратегического 
управления затратами. 

Проблема разработки и использования в практике учета новых 
подходов к эффективному управлению издержками предприятия широко 
обсуждается в отечественной и зарубежной литературе. Российский ученый 
Землякова С.Н. в своем учебном пособии «Становление и развитие 
бухгалтерского управленческого учета в сельскохозяйственной организации» 
отмечает: «Дефиниции «затраты», «расходы», «себестоимость» широко 
применяются в рамках новых концепций, например, концепции 
стратегического управления затратами, концепции процессно-
ориентированного анализа рентабельности и др. Данные показатели 
занимают важное место в системе оценочных показателей деятельности 
коммерческих организаций и оценке эффективности бизнеса. Знание 
себестоимости продукции, работ, услуг, полученной в процессе 
калькулирования, позволяет выработать управленцам ценовую политику на 
базе учета как внутренних, так и внешних факторов. Информация о затратах 
и расходах организации формируется в рамках различных видов учета: 
финансового, управленческого, налогового, стратегического и др. 
Информации о расходах, раскрываемой в финансовой отчетности, явно 
недостаточно для принятия обоснованных управленческих решений [2].  

Сущность стратегического управления сводилась к переходу от 
оперативного к стратегическому управлению, в целях акцентирования 
внимания высшего руководства на быстро меняющиеся внешние условия 
бизнес среды для скоростного и своевременного реагирования. Как считает 
Акимова Б.Ж. и Кузьмина М.С., концепция стратегического управления 
издержками (англ. SCM, StrategicCostManagement) появилась сравнительно 
недавно и в настоящее время часто рекомендуется в деятельности 
предприятий. Стратегическое управление затратами включает в себя систему 
приемов и методов, которая обеспечивает реализацию конкурентной 
стратегии предприятия. Приемы и методы позволяют прогнозировать 
рациональный уровень затрат на всех стадиях жизненного цикла товара, 
производимого предприятием, осуществлять контроль за осуществлением 
необходимого уровня и регулированием уровня затрат в ходе 
производственного процесса, обеспечивать информационную поддержку при 
принятии управленческих решений. Стратегия управления затратами не 
является самоцелью, а служит средством для достижения 
стратегическойцели организации.  

Принципиальным отличием стратегического управления затратами 
является то, что затраты и их анализ рассматривается в более широком 
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контексте, так что основные моменты стратегии организации становятся 
более ощутимыми, четко обоснованными и оформленными. Здесь данные о 
затратах используются для разработки обобщенной стратегии организации и 
обеспечения ее выполнения, направленной на достижении цели работы и 
устойчивого преимущества организации перед конкурентами.  

В рамках стратегического управления затратами планирование 
системы управления затратами меняется в зависимости от конкурентной 
стратегии предприятия. Если используется традиционная система, то при 
управлении затратами учитываются только внутренние факторы. При 
традиционной системе поведение затрат анализируется в краткосрочном 
периоде, в связи с этим проводится обстоятельный анализ переменных, 
постоянных и смешанных издержек. Объем продукции рассматривается как 
критический фактор образования затрат. С позиции стратегического 
управления затраты прежде всего зависят от стратегического выбора. Можно 
сказать, что система стратегического управления затратами создает базовые 
установки для оперативного управления затратами, так как на 
производственных менеджеров лежит ответственность за применение 
передовых методов производства и организации. 

Совершенствовать производство можно во многих направлениях: 
повышать качество продукции или производственных процессов, сокращать 
процент брака, внедрять более совершенные производственные технологии, 
модернизировать производство, использовать новое оборудование, 
расширять мощности, улучшать контроль качества, повышать оперативность 
отгрузки продукции, рационализировать систему снабжения и закупок, 
ввести аутсоринг, сделать производство безотходным, усовершенствовать 
систему стимулирования работников, создать систему обучения и 
переподготовки кадров. При стратегическом управлении затратами анализ и 
управление факторами, определяющими затраты, предполагают 
формирование условий производства, обеспечивающих наиболее 
благоприятное сочетание функциональных возможностей предприятия [3]. 

Таким образом, управление затратами должно обеспечивать разработку 
и реализацию деловой стратегии организации, поэтому стратегическое 
управление затратами – непрерывный процесс, включающий формулировку 
стратегии, распространение в организации информации о выработанной 
стратегии, выбор и реализацию тактики для проведения в жизнь 
стратегической линии, разработку и внедрение методов контроля и 
регулирования по осуществлению практических шагов реализации тактики и, 
следовательно, успеха в достижение стратегических целей.  

Недостаточность или полное отсутствие сведений о влиянии внешних 
факторов приводит к тому, что менеджеры, владея неполной информацией, 
нередко принимают ошибочные решения с целью воздействия на внутренние 
показатели. Если в краткосрочном периоде это может привести к видимому 
улучшению финансовых показателей, то в долгосрочном периоде 
предприятие может потерять контроль над рынком, поскольку не были 
учтены тенденции в его изменении. Поддержка стратегического управления 
требует включения в систему управленческого учета, анализа и контроля 
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более широкого круга показателей, определяющих результативность 
хозяйственной деятельности предприятия, т.е. это приводит к необходимости 
включения в систему управленческого учета показателей, характеризующих 
изменение рыночной ситуации [4]. 

В связи с этим для более полного информационного обеспечения 
процесса управления предлагается произвести классификацию затрат по 
отношению к внешним факторам производства. Так, являясь отраслью 
сельского хозяйства, животноводство подвержено, хотя и в меньшей мере, 
чем растениеводство, влиянию природно-климатических факторов. 
Подразделение затрат на зависимые от природно-климатических условия 
(затраты на корма, потери от падежа животных в результате стихийных 
бедствий) и независимые создает возможность установить, насколько 
показатели эффективности производства продукции обусловлены 
негативным влиянием нерегулируемых затрат, усиливая при этом внимание к 
затратам, уровень которых можно изменять вне зависимости от 
климатических условий производства.  

Колебания рыночных цен на производственные ресурсы определяют 
необходимость классификации затрат на те, уровень которых зависит от 
текущего изменения рыночных цен, и остающихся неизменными. К первой 
группе относятся затраты на корма, семена, затраты на оплату услуг 
производственного характера, оказываемых хозяйству сторонним 
предприятиями; средства защиты животных и растений. Ко второй группе – 
оплата труда с отчислениями на социальные нужды; содержание основных 
средств; организация производства и управления; потери от падежа 
животных и неурожая в период засухи и прочие затраты. 

Логическим следствием группировки затрат по отношению к внешним 
факторам является группировка затрат по центрам ответственности, в основе 
которой лежит принцип контролируемости. Землякова С. Н. на уровне 
управления по центрам ответственности сельскохозяйственного 
производства затраты классифицирует по следующим видам [3, с.147]: 

 подконтрольные; 
 неподконтрольные; 
 достоверные; 
 изменяемые; 
 неизбежные, или обязательные. 
Если рассматривать предприятие как единое целое, каждая система 

затрат оказывается подконтрольной: затраты любого подразделения можно 
ликвидировать, закрыв его; закупать комплектующие, а не производить 
самим, и т.д. 

По отношению к центру ответственности все статьи затрат можно 
разделить на прямые и косвенные. Косвенные затраты 
неподконтрольныцентру ответственности,так как «выделяются» ему сверху. 
Центру ответственности подконтрольны прямые затраты, однако не все 
(например, амортизация оборудования, арендная плата и т.п.). 
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Не всегда подконтрольные затраты идентичны переменным расходам. 
Некоторые из них являются постоянными, но подконтрольными (заработная 
плата контролеров, электроэнергия, отопление). 

Неподконтрольные затраты могут быть преобразованы в 
подконтрольные: 

 изменением базы определения себестоимости (вместо плановой берут 
иную величину); 

 путем изменения уровня ответственности за принятие решения. 
Значительную часть косвенных расходов можно превратить в 

подконтрольные. Например, для контроля расхода электроэнергии и воды 
вместо одного счетчика устанавливают счетчики в каждом подразделении. 
Техническое обслуживание оборудования может быть косвенным расходом, 
т.е. неподконтрольным и прямым, и подконтрольным, если плата взимается 
за каждый час работы техника. 

Мы же предлагаем рассмотреть классификацию затрат на 
контролируемые и неконтролируемые в зависимости от уровня управления. 
Руководитель высшего звена обычно контролирует все поддающиеся 
контролю затраты. При этом на децентрализованном предприятии большая 
часть затрат подконтрольна нижестоящим центрам ответственности. При 
хорошей системе управленческого контроля высшее руководство может 
делегировать свои полномочия подчиненным, которые лучше разбираются в 
обстановке на местах. 

Помимо перечисленных очевидных затрат при принятии решения 
должны учитываться также вмененные (альтернативные) затраты, которые 
куда сложнее идентифицировать. 

Согласно К. Друри, альтернативные издержки – это затраты, 
измеряющие возможность, которая потеряна или которой пожертвовали в 
результате выбора одного из вариантов действий, когда от остальных 
вариантов приходится отказываться [5, c.36]. 

Данная категория присутствует лишь в управленческом учете. Бухгалтер 
финансового учета не может позволить себе «вообразить» какие-либо 
затраты, так как он строго следует принципу их документальной 
обоснованности. 

В управленческом учете для принятия решения иногда необходимо 
начислить или приписать затраты, которые могут реально и не состояться в 
будущем. Такие затраты называются вмененными. По существу это 
упущенная выгода предприятия.  

Мы согласны с мнение Ивашкевича В.Б. о том, что вмененные затраты 
характеризуют издержки иной альтернативы, которая заменяется более 
предпочтительной. Это всегда дополнительные затраты, отнесенные на 
объект их учета, несмотря на отсутствие фактической операции-основания, 
отраженной в бухгалтерском учете. Невнимание к ним, недоучет их 
величины могут привести к неправильным решениям. Это особенно важно 
при калькулировании себестоимости продукции, работ и услуг для целей 
ценообразования, оценки эффективности инвестиционных проектов и других 
предстоящих расходов [6, c. 64]. 
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 По отношению к цепочке жизненного цикла растений и животных, 
производственные затраты могут быть подразделены по технологическим 
переделам, процессам, а по отношению к временным периодам года        
(периодам био-трансформации биологических активов) на затраты зимнего, 
весеннего, летнего и осеннего периодов. Данный признак классификации 
производственных затрат позволит в отечественном аграрном учете 
использовать положения МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» для 
идентификации затрат, связанных с каждым изменением (ростом или 
дегенерацией) количества и качества биологических активов и оценки 
результатов их биотрансформации (доходов, расходов, прибылей и убытков) 
с целью управления.  

Козлюк Н.В. в своем исследовании акцентрирует свое внимание на 
одной из проблем сельскохозяйственного производства – это повышение 
качества сельскохозяйственной продукции. Она считает, что для наблюдения 
и управления качеством продукции растениеводства, оценки экономической 
производительности дополнительных затрат на улучшение качества 
продукции, логичного решения вопроса об уместности их выполнения 
необходима полная и достоверная информация об их размерах в разрезе 
видов растениеводческой продукции, стадий технологического процесса, 
центров ответственности. Для этого производится группировка 
последовательности образования вспомогательных затрат на качество в 
условиях определенного хозяйствующего субъекта, определение состава и 
структуры затрат, организация их учета, анализа и оценки. Схема 
образования затрат на повышение качества сельскохозяйственной продукции 
продукции на предприятии представлена на рисунке 1. 

Дополнительные (вспомогательные) затраты подразделяются на:  
1) производственные затраты на качество продукции;  
2) непроизводственные затраты на качество продукции.  
Производственные затраты на качество продукции включают затраты 

на предупредительные меры и затраты, проводимые организацией с целью 
получения и обеспечения требуемого уровня качества. Непроизводственные 
затраты на качество продукции включают затраты на изучение, оценку, 
затраты, связанные с утверждением качества продукции и представлением 
потребителю независимых аргументов этого качества [7, с.131]. 
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Рисунок 1. Схема образования затрат на повышения качества 

продукции на предприятии  
 
Таким образом, по результатам исследования мы обоснованно считаем, 

что в условиях конкурентной среды развития бизнеса необходимо выделять 
затраты из общей их совокупности для целей стратегического управления. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Бахирева А.А. 

ФГБОУ ВО Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного 
университета, г. Рубцовск 

 
Современное бюджетирование, воспринимаемое менеджерами на 

уровне управленческой технологии, постепенно выходит за рамки 
внутренней среды компании, все более расширяя области применения. И в 
первую очередь это связано с тем, что часть внутренней информации, 
являющейся конфиденциальной, в большинстве случаев со временем 
раскрывается, а открытость (транспарентность) данных становится 
неотъемлемой нормой деятельности многих компаний. Эти новые веяния 
получили название в литературе «тихая революция». Принцип 
транспарентности (прозрачности) предполагает раскрытие заинтересованным 
лицам целей и направлений деятельности компании, ее правовых, социально-
экономических, экологических основ, принципиальных решений и их 
обоснования в доступной форме, последовательно и на регулярной основе. 
Подобная открытость, честность, прозрачность провозглашена во многих 
международных руководствах, имеющих для компаний определяющее 
значение, например, Кодекс корпоративного управления, Руководство по 
управлению рисками и ряд других. Наличие в управленческой учетной 
политике закрепленного требования транспарентности к раскрытию 
информации закладывает традицию представления отчетности, которая 
способствует формированию прозрачной правовой и экономической среды. 
Из такой отчетности внутренние и внешние пользователи получают 
подтверждение и/или опровержение в том, что руководство проводит именно 
ту политику, которая соответствует их интересам. Таким образом, 
складывается двухъярусная система контроля, построенная на сочетании 
процедур внутреннего и внешнего контроля и анализа достижения 
запланированных (бюджетных) показателей, стимулирующая менеджмент 
выполнять принятые на себя обязательства. Комплементарной 
рассматриваемому подходу выступает оформившаяся в 80-е гг. теория 
стейхолдеров, основанная на полусубъектном подходе в определении круга 
заинтересованных в информации менеджмента лиц. В первоначальном 
значении ее автор Р.Э. Фримен предположил, что на формирование 
стратегии оказывают влияние не только непосредственные стейкхолдеры, в 
роли которых выступают акционеры, собственники, директорат, работники, 
но и конкуренты, поставщики, представители органов власти, покупатели, 
профессиональные сообщества, средства массовой информации, другие 
активные представители общественности. Поддержка и положительная 
оценка результатов деятельности компании со стороны последних наиболее 
важна, поскольку именно они, являясь конечными потребителями 
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продукции, выступают основой выполнения стратегических и текущих 
планов предприятия. Поэтому компания должна всячески способствовать 
укреплению доверия к ней, увеличению имеющейся и потенциальной 
готовности к покупке ее продукции, работ и услуг. Акцент в целеполагании 
современной организации, стремящейся продолжать свою деятельность в 
обозримом будущем, с исключительной ориентации только на 
организационные цели должен быть смещен на максимальный учет 
социальной обстановки в регионе, согласованность с политикой местных 
властей, минимизацию негативного воздействия на экологию, формирование 
положительного имиджа стабильного налогоплательщика, надежного 
работодателя, ответственного бизнес-партнера. В русле рассматриваемой 
концепции, на первый план выходят такие понятия как бизнес-этика, 
социальная ответственность, учет экологических факторов, активные связи 
компаний с заинтересованными сторонами, согласованность действий с ними 
на основе получения взаимной выгоды. Таким образом, современное 
бюджетирование исходит из допущений, что будущее вариативно, оно не 
следует из прошлого и зависит от решений, принимаемых участниками; 
будущее зависит от прилагаемых усилий, его можно создать; есть области, по 
отношению к которым можно строить прогнозы, но в целом будущее нельзя 
предсказать достоверно, можно подготовиться к такому будущему, какое мы 
хотим видеть или самим подготовить его.  

В переводе с английского понятие «стейкхолдер», с одной стороны, 
включает всех заинтересованных участников, которые имеют фактическую 
или потенциальную возможность оказать влияние на достижение целей 
компании, с другой стороны, подразумевается, что достижение целей 
организации может воздействовать на неопределенный круг 
заинтересованных лиц. Поэтому компания должна выделять подобные 
неформальные «коалиции влияния», анализировать их противоречивые 
интересы, связи друг с другом и компанией, которые, как правило, не носят 
конструктивный характер сотрудничества и совпадения интересов, напротив, 
являются конкурентными и деструктивными. В сфере взаимодействия с 
подобными агентами наука менеджмент выработала ряд подходов, наиболее 
глубоко исследованными и описанными являются модели «прямого 
воздействия» и «согласования». Первая предусматривает наличия прямого 
влияния стейкхолдеров на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности компании независимо от реализуемой стратегии; вторая модель 
предполагает наличие процесса согласования интересов заинтересованных 
сторон, которое оказывает косвенное влияние на содержание стратегии и 
финансовые результаты предприятия. По нашему мнению, возможным 
направлением взаимодействия руководства предприятия и стейкхолдеров 
является моделирование претензий последних путем представления 
общественности определенной информации относительно целей, условий 
функционирования, принятых и выполненных экономических, социальных, 
экологических обязательств предприятия, направлений взаимодействия с 
органами власти и т.п., на основе интеграции процессно-ориентированного 
бюджетирования и теории стейкхолдеров.  
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Реализация идеи совершенствования КАИБ на основе применения 
процессного подхода с учетом интеграции с теорией стейкхолдеров на 
практике будет означать включение в процесс бюджетного планирования 
показателей, характеризующих управленческие действия, направленные на 
учет согласование мнений всех заинтересованных сторон. Предлагается в 
качестве одного из главных применить инструмент декомпозиции интересов 
стейкхолдеров, разделив их на три группы- экономические, экологические и 
социальные. Если экономические интересы связаны с изменением 
преимущественно финансовых показателей- затрат и результатов; 
социальные и экологические обусловлены изменением, как финансовых, так 
и нефинансовых параметров- снижение социальной напряженности, 
улучшение экологической обстановки, реализация социальных мероприятий, 
формирование положительного имиджа компаний. Претензии стейкхолдеров 
подчас противоречивы. Так, если акционеры компании преследуют интересы 
роста финансовых результатов, а, следовательно, и дивидендных выплат, то 
наемные работники, в том числе высший менеджмент, преследуют 
противоположные цели, желая минимизации текущей прибыли и сумм 
налоговых платежей из нее. Однако минимизация финансовых результатов 
может быть достигнута не только за счет увеличения вознаграждения 
работникам, связанным трудовыми договорными отношениями с компанией, 
но и путем применения адекватного поставленной задаче учетно-
контрольного инструментария. В качестве такового могут выступать АВС- 
учет, Таргет-костинг, Кайдзен-костинг, функционально-стоимостной анализ. 
Данные инструменты направлены на поиск неэффективных затрат, их 
минимизацию, начиная с этапа проектирования продукта. Поэтому 
информация о применяемых в управлении методиках, инструментах также 
способствует формированию определенного мнения о целях и направлениях 
деятельности компании. С другой стороны, экологические запросы 
покупателей в безопасной, экологически чистой, сертифицированной по 
действующим стандартам качества и экологичности продукции, а также 
затраты предприятия на улучшение экологической обстановки приводят к 
росту общей суммы затрат. Несомненно, что оценка затрат на проведение 
экологических и социальных мероприятий с позиций различных групп 
стейкхолдеров может быть различной и этот факт необходимо учитывать в 
процессе гармонизации интересов внешних и внутренних интересантов, 
исходя из ограничений финансово-хозяйственной деятельности, норм 
действующего законодательства, выбранных стратегий развития 
предприятия.  

С нашей точки зрения, проведение политики моделирования среды, 
несомненно, должно найти отражение в инструментах применяемой 
бюджетной политики. Так, в структуре информации должна быть обособлена 
экономическая, социальная и экологическая деятельность, в системе учета 
предполагается обособленная регистрация операций по названным 
направлениям. Требуют уточнения следующие вопросы: состав показателей 
для раскрытия, отражающих интересующие стейкхолдеров сведения в 
разрезе видов деятельности, временные характеристики и процедуры 
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контроля исследуемых показателей. Независимо от сферы деятельности 
предприятий социальные показатели обобщены в таблице ниже. 

 
Таблица 1. Состав социальных показателей  

Тип 
показателя 

Наименование показателя 

ВН
У

ТР
ЕН

Н
И

Е 

Темп роста средней заработной платы 
Среднесписочная численность персонала  
Количество обучившихся, переобучившихся, повысивших свою 
квалификацию 
Сумма материальной помощи (по направлениям) 
Прямое материальное стимулирование (годовые, долгосрочные 
премиальные выплаты, программы участия в прибыли, акционирование) 
Программы дополнительных льгот, доступные всем сотрудникам и 
отдельным их категориям 
Выплаты за рационализаторство, изобретательство, патентирование  
Формирование «мобильного персонала» 
Организация рабочего пространства в соответствии с пожеланиями 
работников  
Компенсация проезда к месту работы и обратно 
Компенсация питания в столовой 
Корпоративные мероприятия 
Членство в ассоциациях и союзах 

ВН
ЕШ

Н
И

Е 

Поддержание статуса компании как «предпочтительного работодателя»: 
- изучение тенденций на рынке труда стран и регионов присутствия 
компании 
- целенаправленное продвижение корпоративного бренда на рынке труда, 
информирование потенциальных кандидатов о преимуществах работы в 
компании 
- налаживание и совершенствование взаимоотношений с целевой группой 
учебных заведений, проведение специальных мероприятий по описку и 
отбору талантливых выпускников 
- институт наставничества 
Адресная социальная поддержка  
Спонсорская помощь  
Членство в ассоциациях и союзах 

Для повышения уровня информационной подготовленности 
внутренних и внешних пользователей также требуется раскрывать и 
информацию о степени достижения бюджетных показателей в соответствии с 
принципом транспарентности. В связи с этим нужно решить ряд задач: 

1) Охарактеризовать области воздействия предприятия (в разрезе 
видов деятельности). 

2) Определить круг заинтересованных пользователей (стейкхолдеров). 
3) Очертить состав их интересов (в разрезе видов деятельности).  
4) Решить ряд практических вопросов, например, определить состав 

представляемых показателей, формат и периодичность представления, 
способы подтверждения достоверности представляемых показателей. 
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Предприятий, производящие пивобезалкогольные напитки, 
осуществляют экономическое воздействие, развивая потенциал региона и его 
производственную инфраструктуру через активизацию деятельности 
предприятий-смежников, реализуя программы импортозамещения, 
осуществляя налоговые и неналоговые платежи в бюджеты разных уровней, 
обеспечивая производство «местными» ресурсами. Экологическое 
воздействие реализуется посредством природоохранных программ, 
инвестиций в деятельность экологических организаций, капитальных 
вложений в модернизацию активов, минимизирующих техногенное 
воздействие на окружающую среду. Социальное воздействие состоит в 
обеспечении жителей региона присутствия рабочими местами со стабильной 
и конкурентной заработной платой и социальным пакетом, расширении 
возможностей профессионального и карьерного роста посредством 
реализации программ развития.  

Систематизация заинтересованных сторон проводится с 
использованием таких методов, как внутренний/внешний анализ 
заинтересованных кругов, анализ первичных и вторичных стейкхолдеров, 
анализ силового поля, SWOT-анализ, диаграммы влияния факторов, матрица 
власть/динамизм, матрица власть/интерес, модель Р.К. Митчела, Б.Р. Агла и 
Д.Дж. Вуда «власть, легитимность, срочность». В последней модели 
авторами выделены три основных фактора, определяющих силу возможного 
воздействия определенной группы стейкхолдеров на деятельность компании. 
А именно, широта полномочий заинтересованной стороны оказывать 
влияние на организацию (власть), законность отношений и действий 
заинтересованной стороны с точки зрения целесообразности и 
правомерности (легитимность), временная чувствительность 
заинтересованной стороны к удовлетворению информационных требований 
(срочность). В результате выделены три категории стейкхолдеров, 
обладающих одним из представленных факторов (латентные стейкхолдеры), 
еще три категории - двумя факторами (ожидающие стейкхолдеры), одна 
категория - тремя факторами (категорические стейкхолдеры). Выделим 
основные группы стейкхолдеров пивобезалкогольных предприятий и 
очертим круг их интересов и компетенций. 

 
Таблица 2. Группы стейкхолдеров пивобезалкогольных предприятий 

(фрагмент) 

Наименование Сущность информационных 
претензий 

Категория в 
соответствии с 

моделью 
«власть, 

легитимность, 
срочность» 

Взаимодействие с 
заинтересованными 

сторонами 

Реальные и 
потенциальные 
инвесторы. 
Акционеры, не 

Одни ориентированы на рост 
прибыли, получение 
дивидендов, стабильное 
изъятие определенной доли 

Категорические 
стейкхолдеры 

Способы 
взаимодействия- 
Общее собрание 
акционеров, 
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связанные 
трудовыми 
договорными 
отношениями с 
компанией. 
Кредиторы 
(финансово-
кредитные 
организации, 
физические и 
юридические 
лица, 
предоставившие 
займы, 
коммерческий 
кредит, бюджет 
и 
внебюджетные 
фонды). 

денежных средств на личные 
нужды, благодаря чему 
возможно расширение 
собственной власти, влияния, 
роста качества ресурсов для 
удовлетворения 
потребностей. Целью других 
является возврат 
кредитованных средств с 
процентами. Цель третьих 
состоит в обеспечении 
наполняемости бюджета 
средствами налоговых и 
неналоговых поступлений. 
Поскольку интересы данной 
категории защищены 
действующим 
законодательством и 
Уставом предприятия, их 
влияние на решения 
менеджмента все более 
существенно. 

бухгалтерская, 
статистическая, 
налоговая отчетность, 
конференции. 
Ключевые вопросы- 
реализация 
стратегических и 
текущих планов, 
управление рисками, 
повышение 
эффективности 
бизнес-процессов. 

Менеджмент 
компании. 
Поставщики, 
подрядчики. 
Покупатели. 
Конкуренты. 

Менеджмент компании 
ориентирован на получение 
стабильного заработка и 
предусмотренных трудовым 
договором доплат на 
долгосрочной основе, потому 
предпринимает усилия по 
созданию эффективно 
функционирующего бизнеса, 
способного продолжать 
деятельность в обозримом 
будущем, производить и 
реализовать продукт, 
удовлетворяющий 
требованиям потребителей, 
конкурентоспособный, что 
предполагает анализ 
эффективности и 
оптимизацию бизнес-
процессов. Наращивают свой 
интеллектуальный капитал, 
совершенствуют 
компетенции, добиваются 
лидерства в своей области. 

Ожидающие 
стейкхолдеры 

Способы 
взаимодействия - 
договоры, 
соглашения, деловые 
встречи, форумы, 
конференции, 
высатвки, сайт 
компании, 
форумы, система 
работы с 
претензиями, 
отчетность 
Ключевые вопросы-
взаимное соблюдение 
обязательств, 
принципы выбора 
контрагентов, 
соблюдение деловой 
этики, 
противодействие 
коррупции, качество 
и ассортимент 
продукции, уровень 
сервиса. 
ценообразование, 
деловая этика 

 
Анализируя интересы различных групп стейкхолдеров, следует 

отметить, что представленная классификация непостоянна. Так, наметилась 
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тенденция перехода поставщиков в первую группу. Об этом свидетельствуют 
ряд исследований: по результатам опроса, проводимого на сайте 
«Финансовый директор» около четверти организаций проверяют своего 
контрагента перед каждой сделкой, а 62% опрошенных проводят такую 
проверку, если контрагент новый. Все более активизируется деятельность 
общественных экологических организаций и движений, что позволит со 
временем перенести их в группу «ожидающих». Как видно из таблицы, 
интересы стейкхолдеров сосредоточены на экономической, социальной и 
экологической составляющих деятельности компании, а наиболее 
достоверным источником информации во всех случаях выступает отчетность 
компании, что требует дополнительной информации о воздействии 
предприятия на экономическое, экологическое и социальное состояние как 
представленных субъектов, так и экономические системы местного, 
регионального и глобального уровня.  

Развивать систему коммуникаций, направленную на развитие диалога с 
внешними аудиториями и повышение информированности заинтересованных 
сторон о запланированных и достигнутых результатах с целью 
моделирования среды принятия решений возможно посредством детализации 
ряда показателей отчетности предприятий пивобезалкогольного 
производства и предоставления информации, дополняющей показатели 
отчетности. Исходя из специфики круга пользователей, их образовательного, 
профессионального уровня, преследуемых целей, предоставляемые данные 
должны содержать финансовые и нефинансовые оценки, часть информации 
должна носить описательный характер. Поскольку экологическая и 
социальная деятельность осуществляется на основе проектов, то следует 
указать порядок утверждения бюджетов проектов, степень их выполнения и 
освоения средств.  

Таким образом, бюджетирование современного предприятия 
становится очевидным инструментом не только внутрихозяйственного 
планирования, но и моделирования состояния предприятия в будущем.  
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Одним из важнейших условий получения достоверных данных о 

себестоимости продукции и финансовых результатах деятельности 
организации является четкое определение состава производственных затрат, 
т. е. содержание себестоимости. 

В экономической литературе, а также нормативных документах часто 
применяют такие термины, как «затраты», «себестоимость», «расходы». 
Неправильное определение этих понятий не только искажает их 
экономический смысл, но и в конечном итоге, приводит к искажению 
показателей результативности хозяйствования. Поэтому целесообразно 
уточнить и конкретизировать эти важнейшие экономические категории. 

Определения экономической категории затрат зарубежными авторами 
достаточно кратки и на первый взгляд просты. Например, «...затраты - 
стоимостная оценка потребления товаров и услуг» или «...обычно под 
затратами понимают потребленные ресурсы или деньги, которые нужно 
заплатить за товары и услуги» [3, с. 20]. Сделаем попытку сформулировать 
определение затрат. 

Затраты - стоимостное выражение использованных в хозяйственной 
деятельности организации за отчетный период материальных, трудовых, 
финансовых и иных ресурсов. 

Основными нормативными документами в нашей стране, 
регламентирующими состав затрат, являются: 

– до 1 января 2002 года – Положение «О составе затрат по 
производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в 
себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования 
финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли»; 

– после 1 января 2002 года – Положение по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» (ПБУ 10/99). 

В Положении о составе затрат использовался термин «затраты». 
Затраты формируют себестоимость продукции (работ, услуг). Себестоимость 
продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку 
используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных 
ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых 
ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. После 
утраты действия данного положения, нет ни одного нормативного документа, 
который бы давал четкое определение себестоимости. 
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Себестоимость продукции включает различные виды затрат, зависящих 
и независящих от работы предприятия, вытекающих из характера данного 
производства и не связанных с ним непосредственно. Себестоимость 
представляет собой объективный показатель, который не должен зависеть от 
содержания тех или иных нормативных актов, и сущность которого 
определяется рядом экономических принципов: 

– разделение текущих и капитальных затрат; 
–допущение временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности; 
– принцип начисления; 
– допущение имущественной обособленности организации. 
Затраты могут быть отнесены либо в активы, либо в расходы 

организации. Здесь мы сталкиваемся с понятием расходов, которому также 
необходимо дать определение. 

Часто понятие «затраты» отождествляется с понятием «расходы», 
однако эти явления имеют принципиальные отличия и могут использоваться 
как синонимы только в конкретном тексте. 

Рассмотрим определения, даваемые понятию «расходы» в 
отечественном законодательстве. 

В ПБУ 10/99 «Расходы организации», дано следующее определение 
расходов: «...расходами организации признается уменьшение экономических 
выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и 
(или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества)». 

По признаку принадлежности к отчетным периодам расходы 
организации делятся на две категории: 

- расходы данного (текущего) отчетного периода; 
- отложенные расходы [2]. 
Отложенные расходы по признаку возможности возникновения 

будущих ресурсов организации делятся на: 
– инвестиции (капитальные вложения); 
– расходы будущих периодов. 
Расходы данного (текущего) отчетного периода по признаку 

взаимосвязи с доходами отчетного периода делятся на: 
– расходы данного (текущего) отчетного периода, обусловленные 

полученными в данном отчетном периоде доходами; 
– расходы данного (текущего) отчетного периода, не связанные с 

получением текущих доходов (расходы периода). 
Затраты в период их возникновения могут совпадать с расходами, если 

выполняется одно из следующих условий: 
- получены доходы в результате их осуществления; 
- имеется достаточная степень уверенности в отсутствии доходов как в 

данном, так и в будущих отчетных периодах [2]. 
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Совокупность затрат, не признанных в качестве расходов на конец 
отчетного периода, признается не в отчете о финансовых результатах, а в 
балансе в качестве активов (правило соотношения расходов и затрат).  

В общем случае стоимостная оценка потребленных ресурсов 
продолжает числиться в составе затрат до тех пор, пока не наступит момент 
признания дохода, на извлечение которого было направлено потребление 
этих ресурсов. В момент признания дохода затраты признаются в качестве 
расходов. 

По мнению Друри, затраты, которые отражаются на счете прибылей и 
убытков – истекшие затраты, это средства (ресурсы) израсходованные для 
получения дохода и потерявшие способность приносить доход в дальнейшем. 
Входящие затраты – это средства и ресурсы, которые были приобретены, 
имеются в наличии и, как ожидается, должны принести доход в будущем. В 
балансе они регистрируются как активы [1].  

Кроме того, Друри предлагает еще одну очень важную классификацию 
затрат, которая также дает возможность понять разницу между затратами и 
расходами: 

- затраты, входящие в себестоимость продукции; 
- затраты отчетного периода. 
В себестоимость продукции включаются те затраты, которые относятся 

на товары, купленные или произведенные для перепродажи. На 
промышленном предприятии под этими затратами понимается себестоимость 
единицы продукции, которая учитывается при определении себестоимости 
готовой продукции или незавершенного производства до момента ее 
реализации (продажи). После продажи продукции эти затраты сравниваются 
с выручкой от продажи для подсчета прибыли. Затратами отчетного периода 
считаются затраты, не учитываемые при оценке запасов, поэтому 
рассматриваются как расходы, приходящиеся на период, когда они были 
понесены. При этом исключается всякая попытка связать затраты отчетного 
периода с затратами, учитываемыми при оценке запасов [1]. 

На промышленных предприятиях все производственные затраты 
включаются в себестоимость продукции, а непроизводственные относятся к 
затратам отчетного периода. 

Очень похожую классификацию затрат предлагает С.А. Николаева: в 
зависимости от метода признания затрат в отчете о прибылях и убытках их 
можно разделить на «затраты на продукт» и «затраты (расходы) периода» [2]. 

Обобщив все выше изложенное, можно в виде схемы показать 
взаимосвязь таких понятий как «затраты», «себестоимость» и «расходы» 
(Рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 

Затраты 
(использованные ресурсы) 

Затраты  периода Затраты на продукт 
(производственные затраты) 
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Непроданная продукция 
 

 
 
 
 
 
Рисунок 1. Взаимосвязь понятий «затраты», «себестоимость» и 

«расходы» 
 
Из схемы видно, что понятия «затраты», «себестоимость» и «расходы» 

не являются синонимами. Понятие «затраты» шире, чем понятие 
«себестоимость», не все затраты включаются в себестоимость. В 
себестоимость включаются только те затраты, которые относятся на товары, 
купленные или произведенные для продажи. Затраты на продукт 
распределяются между текущими расходами, участвующими в 
формировании доходов отчетного периода, и запасами. Запасы могут стать 
расходами (в качестве себестоимости товаров, работ, услуг), только когда 
продукция реализована, что может произойти через несколько периодов, 
после того, как она была произведена. Затраты периода, признаются в том 
периоде, в котором были произведены и не проходят через стадию запасов 
(то есть не признаются активами). Кроме текущих расходов, существуют еще 
отложенные расходы, в виде инвестиций и расходов будущих периодов, 
которые подлежат капитализации на балансе организации. 

Однако при определенных условиях эти три понятия могут совпадать: 
производственные затраты (или «затраты на продукт»), составляющие 
себестоимость продукции, которая уже реализована, будут учитываться как 
расходы на счете прибылей и убытков за текущий отчетный период. 
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Экономиканы реформалау экономикалық түрленудің заманауи 
кезеңінде нарықтық қатынастардың тиімді қызмет көрсетуіне жағдайлар 
жасау мәселелерін шиеленістіріп, өзектендіре түсті. Осы шарттарда 
кәсіпорындар қызметінің тиімділігі өңірдегі экономика өсуін анықтайтын 
факторлардың бірі болып, бұл өзгерістегі шаруашылық жүргізу шарттарына 
олардың бейімделу қажеттіліктерін туындатады. Осындай шаралардың бірі 
кәсіпорындар реструктуризациясы болып табылады.   

Білім беру мен денсаулық сақтау саласының жақсартылған жүйесі 
өндірушілік шығындарын төмендету және қаржы салдарынан қорғау 
жолымен бәсекеге қабылеттілікті жоғарылатуға ықпалын тигізеді, сондай-ақ 
көбірек тиімді инвестицияларға қаржы бөле алады.  Осыған сәйкес, 
медициналық және білім беру қызметтерінің сапасын жоғарылату, саланы 
қаржыландыру мен басқару жүйелерін модернизациялау бойынша іс – 
шаралар жоспарланды [1]. 

Қазіргі таңда елдегі медико – демографиялық үрдістердің, тұрғындар 
денсаулығының сапасы денсаулық сақтау жүйесіндегі жеке құрылымдық 
элементтердің тиімді жұмыстарына, олардың қызметтік сипаттарына көп 
дәрежеде тәуелді болатыны айқындалып келеді. Осыған байланысты, 
денсаулық сақтау жүйесін дамыту мен қалыптастыру медик – әлеуметтік 
және емдік – профилактикалық көмек көрсетудің тиімді нұсқаларын іздестіру 
және жүзеге асыру мүмкіндіктерін іске асыру, ұйымдастырушылық – 
құқықтық қызмет көрсету формаларына, ресурстарға ұлттық экономика 
жақтауларында жүйелі және кешенді жолдарын талап етеді. Осындай 
жолдармен тұрғындар денсаулығын басқарудың арнайыведомстволық 
бағыттарын жеңу, денсаулық сақтау саласындағы өзара байланысқан салалар 
мен қызметтер аясын көбірек тиімді дамыту мүмкіндігін иеленуге болады. 
Жоғарыда аталған бағдарларға қол жеткізу үшін, еліміздегі денсаулық сақтау 
саласының мекемелеріне реструктуризация жүргізу қажеттілігі туындайды 
[2]. 

Мамандар, жақтауларында реструктуризация қалыптасатын, негізгі үш 
қағиданы анықтайды: Бұл: 

1) жаңа (немесе осыған дейін қолданылмаған, немесе қоданылған, бірақ 
жеткілікті тиімді емес қолданылған) менеджмент технологияларын қолдану, 
сондай – ақ реструктуризация үрдісіне барлық ішкі резервтерді қосу 
(негізінен, ұстап қалуларды минимизациялаудың немесе фильтрациялаудың 
нәтижесінде алынғандар осындай болуы мүмкін);  
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2) стратегиялық маркетинг жақтауларында шешімдерді енгізу (бұл 
қажет болатын, сәйкесті технологиялар мен нарықтарды, сәйкесті 
қызметтерді іздестіруде айқындалуы мүмкін); 

3) дағдарыс шарттарында қолданылуы мүмкін болатын, инновациялық 
жолдар мен инновацияларды кең енгізу [3]. 

Кезеңінде реструктуризация бірлігі құрылымында сапалы өзгерістер 
болатын, уақытша интервалдың анықталуы да аз емес мәнділіктегі мәселе 
болып табылады. Екі жол жолы мүмкін болады:  

- толық өзгертілген құрылымды қолдану. Басқа сөздермен айтқанда, 
революция: ескі құрылымды түбегейлі сындырып, мүлдем жаңа құрылымды 
жасау;  

- сапасы бөлігінде қолда бар құрылымды кезеңмен реформалау.  
Батыстық мамандардың пікірінше реструктуризацияны эволюциялық 

жолмен (кезеңмен) ғана жүргізуге болады. Олар бұл тұжырымын, бүкіл 
кәсіпорын құрылымын революциялық қайта құруға қарағанда, кезеңмен 
жүргізгенде денсаулық сақтау салаларының мекемелерін басқару 
шығындарының қаупі аз болатынымен дәлелдейді.  

Реструктуризацияны жоспарлау үрдісіне келетін болсақ, бұл субъектінің 
жалпы қызметінің бастапқы кезеңі болып, келесі негізгі сәттерден тұрады:  

1. реструктуризация туралы қабылданған шешіммен сәйкес денсаулық 
сақтау мекемелерінің болашақ мақсаттарына анықтама ретінде келтіруге 
болатын, реструктуризация жоспарын құру. Нәтижесі – жоспарлар жүйесі.   

2. жоспарларды тікелей жүзеге асыру. Нәтижесі – реструктуризация 
бірлігі қызметінің нақтылы көрсеткіштері.  

3. алынған нәтижелердің бақылауын жүзеге асыру. Осы кезең 
жақтауларында жоспарлы көрсеткіштермен нақтылы нәтижелердің 
салыстырмалы талдауы жүргізіледі, егер осы талдауда бірдеңе тиесілі емес 
түрде қалыптасса, денсаулық сақтау мекемелерінің қызметін түзету бойынша 
іс – шаралар қарастырылады [4]. 

Осылайша, денсаулық сақтау мекемелерін реструктуризациялаудың 
тиімді стратегиясы келесілерге негізделеді:  

- сыртқы орта мен бәсекелес ортаның нақтылы және болжамды 
жағдайын ескеретін, дұрыс таңдалған ұзақ мерзімді мақсаттарға;  

- реструктуризация субъектісінің мүмкіндіктерін және жеке ресурстарды 
нақтылы бағалауға. Осылайша, реструктуризация үрдісін тиімді басқаруға 
келесі қағидалардың сақталуы қажет болады:  

- негізделі қағидасы, реструктуризация жүргізу қажеттілігінің осы 
сәттегі дамудың мүмкінді сценарийлері мен шектеулеріне қатынасы маңызды 
болуына негізделген;  

- ескерту қағидасы, реструктуризация жүргізу жағдайында теріс ұзақ 
мерзімді тенденцияларды болжау мүмкіндігіне негізделген. Бұл жағдайда, 
реструктуризация субъектісі қызметінің тиімділігін жоғарылату үшін, 
қаржылай тұрақтылық шарттарында бастамашылық ететін, реструктуризация 
туралы сөз қозғалып отыр; 
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- өз уақытындылық қағидасы, реструктуризация үрдісінің оптималді 
басталу және аяқталу мерзімдерін сақтауға тәуелді болады. Сондай – ақ, 
аталған қағида, денсаулық сақтау мекемесі болатын, даму циклының кезеңін 
дұрыс бағалаудан тұратынын атай кеткен маңызды;  

- тепе теңдік қағидасы, реструктуризацияға дейінгі даму қарқындары 
мен оны жүргізу есебінің қатынастарын тиісті анықтауға негізделген;  

- реструктуризация үрдістерінің анықталмауын есепке алу қағидасы ұзақ 
мерзімді келешекте сыртқы және ішкі ортаның жоғары анықталмауы 
шарттарында кенеттен болатын жағдайларды саналы түрде қабылдауға 
мүмкіндік береді;  

- дамуға қарсылықты төмендету қағидасы, белгіленген бір жақтауларда 
сыртқы, сондай – ақ ішкі ортаның қарсылығын төмендету қажеттілігін түсіну 
маңыздылығынан туындайды;   

- дайындық қағидасы реструктуризацияны жүргізуге жылдам 
дайындалуға негізделген. Бұл мүмкінді түрленулер жақтауларында энтропия 
деңгейін минимизациялау мүмкіндігін береді [5]. 

Осылайша, реструктуризацияны жүргізу қажеттілігінің себептерін, 
мәнін, осы үрдіс құрылатын қағидаларды, және реструктуризация тиімділігі 
ұғымын құратын, басқа да көптеген басқаларын қарастыра отырып, 
денсаулық сақтау мекемесі реструктуризацияның стратегиялық 
мақсаттарына қол жеткізуге қажетті ресурстарға ие болғанымен, оларсыз 
мекемедегі ресурстар ақтық өнімді немесе қызметті алуда қолданысқа 
енгізіле алмайтын, технологиялар немесе білім, шеберлік, дағдылар мен 
тәсілдер болмаса, реструктуризацияның алға қойған мақсаттарына қол 
жеткізу мүмкін емес [6]. 

Өз кезегінде көрсетілетін қызметтің бәсекеге қабылеттілігін және 
тиімділігін жоғарылату мақсатында реструктуризацияны жүргізу бағытын 
таңдауды негіздеу, қабылданатын шешімдерді экономикалық бағалаумен 
байланысқан, теориялық және әдістемелік мәселелердің толық қатарын 
шешудің ерекше өзектілігіне алып келеді.  

Экономикалық әдебиеттер мен қолданыстағы нормативтік қамтуды 
талдаудың нәтижелері көрсеткендей, кәсіпорындарды реформалау үрдісінің 
әдістемелік регламентациялау мәселелері толық шешілмеген. Ондай 
мәселелерге келесілер жатады:  

- банкротқа ұшырау процедурасының алдын алу бойынша экономикалық 
негізделген шешімдерді қабылдауға мүмкіндік беретін және кәсіпорынның 
қалыптасқан қаржы жағдайына сәйкес келетін, мақсаттарды таңдау әдістері 
мен қағидаларының зерттелмеуі;  

- қаржылай төзімділік белгілері бойынша кәсіпорындарды 
топтастырудың жүзеге асырылмауы;  

- ұсынылатын іс – шаралардың тиімділігі мен кәсіпорындарды 
реформалау бағыттарын бағалау мүмкіндігін қамтамасыз ететін, 
аналитикалық көрсеткіштер жүйесінің өңделмеуі [7]. 
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Кәсіпорын қызметінің тиімділігі мен экономикалық ортадағы өзгерістер 
арасындағы өзара байланыстар орнатылған. Көптеген кәсіпорындар үшін 
келесі мәселелер ортақ болатыны анықталған:  

- кәсіпорынның өндірістік және ұйымдастырушылық құрылымдарының, 
қалыптасқан басқару жүйесінің сыртқы орта талаптарына сай келмеуі;  

- әртүрлі нарық сегменттерінде іске асырылатын, негізгі шартты – ақтық 
өнімнің (қызметтің) үлкен номенклатурасы;  

- инвестициялық үрдістерді рационалды емес басқару;  
- мобилизациялық қуаттарды ұстау бойынша шығындарды мемлекеттік 

қаржыландырудың (мүмкін, салық төлемдері бойынша жеңілдіктер беру 
есебінен) тәжірибесі болмауы;  

- кәсіпорын балансында қалатын, инфрақұрылым нысандарын қайта 
мамандандыруға және (немесе) сатуға шектеулердің болуы [8]. 

 Республикада денсаулық сақтау ұйымдарының желілері жаңа 
мемлекеттік нормативіне ауысуы жалғасуда. Қазақстан Республикасының 
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексін жүзеге 
асыру барысында 2009 жылғы 15 желтоқсанда Қазақстан Республикасының 
Үкіметінің № 2131 қаулысымен денсаулық сақтау ұйымдары желісінің жаңа 
мемлекеттік нормативі бекітілген, бұл денсаулық сақтау саласының 
мемлекеттік ұйымдар желісінің тәртібін реттеуге, көпсалалы ауруханалар 
желісін жасауға, алдымен ауыл тұрғындарына алғашқы медициналық 
санитарлық көмек көрсетудің қолжетімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар, медициналық ұйымдарды кезеңмен шаруашылық 
жүргізу құқығымен мемлекеттік кәсіпорындар мәртебесіне ауыстыру 
денсаулық сақтау саласындағы инвестициялық саясатты, қаржыландыруды, 
басқару жүйесін, жетілдіруге, медициналық ұйымдар қызметінің 
экономикалық тиімділігін жоғарылатуға, сондай – ақ мамандармен 
қамтамасыз ету мәселелерін шешуге мүмкіндік береді.    

Автономдылықты қамтамасыз ету мақсаттарында, медициналық 
ұйымдар кезеңмен шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік 
кәсіпорындар мәртебесіне ауысуда, 2015 жылда 504 медициналық 
ұйымшаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар 
мәртебесіне ауысты.   

Денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту мақсаттарында 
мемлекеттік – жеке серіктестік негізінде 2017 жылы 34 келісімшарт 
жасалған. Бұл Қазақстан экономикасы салаларының ішіндегі ең жоғарғы 
көрсеткіштердің бірі болды. Басқару тиімділігін жоғарылату мақсаттарында 
шаруашылық жүргізу кәсіпорындары формасына ауысқан ұйымдар саны 82% 
- ға жетті, бақылау кеңестерінің саны 30%-ға өсті.  

Тәжірибемен өзара алмасу негізінде, халықаралық стандарттарға сәйкес, 
заманауи технологияларды енгізу, мемлекеттік және жеке инвесторлар 
арасындағы қауіпті бөлу, денсаулық сақтау тиімділігін жоғарылату, сондай – 
ақ мемлекеттік бюджетке түсетін жүкті қысқарту мақсаттарында жеке 
секторды дамыту және мемлекеттік пен ведомстволық медициналық 
нысандарды басқаруға жеке компанияларды тарту жоспарланып, жүзеге 
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асырылуда. Жеке компанияларға сенімхат негізінде басқаруға және жалға 
жабдықтарды, нысандарды беру, мемлекеттік – жеке серіктестік кең 
қолданысқа енгізілуі қарастырылған. Әкімшіліктік кедергілер жойылып, 
корпоративтік медицина ұйымдары мен қызметтері қолдауға ие болуда.  

Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік кәспорындар қызметінің 
тұнықтығын жоғарылату мақсатында, корпоративті басқару элементтерін 
енгізуді қарастыратын, нормативтік – құқықтық база жетілдірілуде.  

Кәсіпорындардың ұйымдастырушылық және өндірістік құрылымдарын 
жетілдіру ерекшеліктері анықталып зерттелді. Қайта құрылған 
кәсіпорындарға жасалған талдаулар кәсіпорын реструктуризациясының 
қажеттілігі критерийлерін белгілеуге және кәсіпорынның қаржы жағдайын 
сипаттайтын, көрсеткіштерге байланысты реструктуризация бағыттарын 
топтастыруды ұсынуға мүмкіндік берді.  

Реструктуризацияның таңдалған бағытын жүзеге асырудың нәтижесінде 
кәсіпорынның қаржылай төзімділігіне қол жеткізуді қамтамасыз ететін, 
кәсіпорын реструктуризациясының ұйымдастырушылық – экономикалық 
механизмдері қалыптастырылды. Кәсіпорынды реформалау барысында 
оларды қолданудың экономикалық тиімділігі анықталды.  

Реструктуризация нұсқаларының тиімділігін анықтауға мүмкіндік 
беретін, реструктуризацияланатын кәсіпорындардың қаржы жағдайын 
рейтингті бағалаудың экономикалық – математикалық моделі жасалды [9]. 
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Глобальная проблема современной экономики, преследующая 

человечество с незапамятных времен, - ограниченное количество доступных 
ресурсов труда, капитала, земли, используемых для производства товаров и 
услуг. На решение данной проблемы направлены исследования в разных 
научных областях, а особенно это касается экономической науки и ее 
практической направленности, значимость которой сложно переоценить. 

Распиловка древесины в деревоперерабатывающей промышленности 
сопровождается такими отходами, как опилки и щепа, которые могут быть 
использованы для производства стройматериалов, экодров, в хозяйственных 
нуждах. В данной статье представлено экономическое обоснование 
производства декоративной щепы на примере ООО «Рубцовский ЛДК».  

Мульчирование – один из лучших агротехнических способов, с 
помощью которого можно защитить почву от переувлажнения в сезон 
дождей или, напротив, чрезмерного испарения влаги в засушливую погоду. 
Владельцы приусадебных участков для этих целей нередко используют 
солому, скошенную траву, опилки. Но все же наибольшей популярностью 
пользуется древесная щепа – мягкая и экологически чистая отсыпка, которая 
помимо превосходных качественных характеристик, отличается 
декоративностью, а потому широко применяется и в ландшафтном дизайне. 
Щепа – не просто элемент украшения участка. Секрет популярности этой 
разновидности отсыпки заключается в том, что она имеет ряд неоспоримых 
достоинств, основные среди которых: Экологичность материала. Древесина, 
выступающая основой для изготовления щепы, не имеет химических 
примесей и абсолютно безвредна для растений и почвы, а также здоровья 
человека. Надежная защита почвы. Мульча помогает защитить грунт от 
резких колебаний температуры, сезонного выветривания и вымывания 
ливнями. Щепа сдерживает чрезмерное испарение влаги, благодаря чему в 
жаркий период растения не нуждаются в столь частом поливе. Обеспечение 
притока свежего воздуха. Поверхность почвы укрытая древесной щепой, не 
оседает и не каменеет, оставаясь мягкой и рыхлой. Почва «дышит», создавая 
оптимальные условия для развития корневой системы растений. 
Разнообразие цветовых решений. Благодаря широкому выбору цветовых 
решений с помощью отсыпки можно создавать эффектные полотна, которые, 
гармонично сочетаясь с растительными композициями, подчеркнут 
неповторимый стиль участка. 

Рассмотрим рациональность внедрения в производство нового вида 
продукции – декоративной щепы на примере ООО «Рубцовский ЛДК». 
Предметом деятельности общества являются: лесоводство и лесозаготовки; 
первичная переработка лесоматериалов хвойных и лиственных пород; 
заготовка, а также глубокая переработка древесины, переработка древесных 
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отходов и дров и др. Основные экономические показатели ООО «Рубцовский 
ЛДК» за 2015-2017 гг. рассчитаны на основе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности предприятия и отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Анализ основных финансово-экономических показателей ООО 
«Рубцовский ЛДК» за 2015-2017 гг. 

 
Повышение выручки в анализируемом периоде происходило за счет 

роста реализации продукции лесозаготовок, а также сортиментов. 
Себестоимость реализованной продукции в 2016 году по сравнению с 2015 
годом увеличилась за счет роста цен на ГСМ и заработной платы персонала и 
т.д. Основной вид деятельности предприятия прибылен, однако ситуация не 
стабильна, что отразилось на показателях рентабельности (таблица 2). 

Предлагаемое мероприятие может благоприятно отразиться на 
показателях рентабельности. 

 
Таблица 2. Анализ рентабельности ООО «Рубцовский ЛДК» за 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное изменение 
2016-
2015 

2017- 
2016 

Рентабельность продаж, % 29,0 33,1 20,1 4,1 -13 
Рентабельность -1,71 12,0 10,0 13,7 -2 

Показатели 

Значение показателя, год Темпы изменения, % 

2015 2016 2017 2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

1.Выручка, тыс. руб. 949205 1166721 1374599 122,9 117,8 
2.Полная себестоимость  
тыс. руб. 674229 780460 796506 115,7 102,0 

3.Прибыль от продаж, тыс. 
руб. 274976 386261 275830 140,5 71,4 

4.Прибыль до 
налогообложения, тыс. руб. -26468 175746 126481 -664,0 72,0 

5.Рентабельность  
(убыточность) продаж, % 29,0 33,1 20,1 114,1 60,7 

6.Чистая прибыль, тыс. руб. -13500 182549 100591 -1352,2 55,1 
7.Затраты на 1 рубль  
реализации продукции, руб. 0,71 0,67 0,58 94,4 86,6 

8.Численность, чел. 150 196 206 130,7 105,1 
9.Годовой фонд заработной 
платы, тыс. руб. 37748 53992 57103 143,0 105,8 

10.Среднемесячная  
заработная плата  
одного работающего, руб. 

20971 22956 23100 109,5 100,6 

11.Среднегодовая  
выработка на одного 
работающего, тыс. руб./чел.  

6328 5952,6 6672,8 94,1 112,1 
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производства, % 
Рентабельность продукции, 
%  47,7 58,2 25,7 10,5 -32,5 

Рентабельность активов, % -0,82 11,8 7,00 12,6 -4,8 
Рентабельность 
собственного капитала, % -1,78 21,5 10,1 23,3 -11,4 

 
На производствах для окрашивания щепы применяется специальная 

установка - колорайзер. Окрашенная с ее помощью декоративная щепа имеет 
равномерную расцветку и насыщенные оттенки. 

 
Таблица 3. Стоимость капитальных затрат на покупку колорайзера 

Наименование Кол-во, шт. Цена с НДС, включая 
доставку и монтаж, 

руб. 

Цена без НДС, руб. 

Колорайзер 1 200000 169491,5 
 

Из данной таблицы следует, что стоимость оборудования составляет 
169491,5 руб. 

Рассчитаем затраты на эксплуатацию оборудования. Предположительно, 
что данный аппарат будет осуществлять работу при 8-ми часовом рабочем 
дне, в одну смену.  

Согласно техническим характеристикам закупаемого оборудования 
мощность электроэнергии потребляемая в час составит 7,6 кВт. 

7,6 кВт × 8 час × 5 руб. ×22 дн.= 6688 (руб.)- будет потреблять 
электродвигатель в месяц. 

6688 руб. ×12 мес. = 80256 руб. за год. 
Заявленный срок покупаемого оборудования 10 лет.  
169491,5/10 лет=16949 руб. 
16949 / 12 мес. = 1412,4 руб. 

 
Таблица 4. Годовая смета текущих затрат по содержанию оборудования  

Текущие затраты Ед. измер. Стоимость 
за ед. (руб.) 

Затраты за 1 
месяц (руб.) 

Затраты за год 
(руб.) 

Электроэнергия кВт 5 6688 80256 
Амортизация А * 1412,4 16949 
Итого 97205 

 
Стоимость затрат, на эксплуатацию оборудования в год составит 97205 

руб. На данное оборудование потребуется 1 рабочий. 
 
Таблица 5. Годовая смета текущих затрат на оплату труда рабочему 

Текущие затраты Ед. измер. Кол-во Затраты за 1 
месяц (руб.) 

Затраты за год 
(руб.) 

Заработная плата рабочего  чел. 1 15000 180000 
Социальные выплаты (30%) * 1 4500 54000 
Итого *  19500 234000 
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Из данной таблицы следует, что текущие затраты, связанные с 

содержанием персонала составят 234000 руб.  
Предлагается 1200 м³ щепы, переработать в декоративную. Первичная 

обработка заключается в измельчении на рубильной машине, а затем 
очищении от мелких фракций и просеивании древесной щепы. Последующая 
– представляет собой измельчение материала до необходимого размера и 
повторное просеивание. В результате такой двухступенчатой обработки 
получается качественное однородное сырье, которое остается лишь окрасить 
в желаемый оттенок. 

 
Таблица 6. Расчет сырья и материалов на производство щепы декоративной 

№ п/п   
Составляющие 

материалы 

Сумма руб. на 1 
м³ 

Общая сумма, руб., 
на 1200 м³ 

1. Колер 350 420000 
2. Щепа технологическая 1000 0 
4. Вода 15,0 18000 
Итого  438000 

Из данной таблицы следует, что сумма сырья и материалов на весь 
выпуск декоративной щепы составит 438000 руб.  

Затраты на производство щепы организация не понесет, так как щепа 
вырабатывается как отходы в производственном процессе обработки 
древесины. При рабочей смене 8 часов.  

Представим в таблице 7 годовую смету текущих затрат. 
 

 Таблица 7. Себестоимость по производству декоративной щепы  
Текущие затраты Затраты за 1 месяц 

(руб.) Затраты за год (руб.) 

Сырье  36500 438000 
Заработная плата рабочих 15000 180000 
Социальные выплаты (30%) 4500 54000 
Электроэнергия 6688 80256 
Амортизация 1412,4 16949 
Итого 64100,4 769205 

 
Таким образом, себестоимость по производству декоративной щепы за 

год  составит 769205 руб. Окрашенную и тщательно просушенную щепу 
фасуют по полиэтиленовым пакетам и отправляют в магазины для сада и 
огорода, а также в строительные магазины.  

 
Таблица 8. Коммерческие расходы по производству декоративной 

щепы на 2018 год 
Текущие затраты Затраты за 

ед., руб. Затраты за год (руб.) 

Полиэтиленовые мешки 0,10 120000 
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Для установления цены на щепы 1 м3, необходимо рассмотреть цены 

конкурентов производящих арболитовые блоки. На рынке города Рубцовска 
прямые конкуренты отсутствуют.  

 
Таблица 9. Формирование цены на производство декоративной щепы 

Наименование  Себестоимость 1 
м3, руб. 

Наценка, 
50%, руб. 

Цена без 
НДС, руб. 

Цена с НДС, руб. 

Декоративная щепа 641 320,5 961,5 1134,6 
 

Низкая себестоимость обусловлена отсутствием затрат на щепу. 
Дадим оценку эффективности предлагаемого проекта. 
1134,6 руб.* 1200м3= 1361484руб. (1361 тыс.руб.) (выручка от 

реализации) 
1361 тыс.руб.- 769 тыс.руб. =592 (тыс.руб.) -валовая прибыль 
592 тыс.руб.- 120 тыс.руб. = 472 (тыс.руб.) - прибыль от продаж 
Рассчитаем чистую прибыль: 
472 тыс.руб.× 20%= 94,4 (тыс. руб.) - налог на прибыль 
472тыс.руб. – 94,4 тыс. руб. = 377,6 (тыс. руб.)- чистая прибыль 
Показатели доходов, расходов и прибыли предприятия в связи с 

реализацией мероприятия представлены в таблице 8. 
 
Таблица 10.Прибыльность предлагаемого мероприятия ООО «Рубцовский 
ЛДК» 

Наименование В результате мероприятия 

Выручка, тыс.руб. 1361 
Себестоимость, тыс.руб. 769 
Валовая прибыль, тыс.руб. 592 
Управленческие расходы, тыс.руб. 12 
Прибыль от продаж, тыс.руб. 472 
Налог на прибыль, тыс.руб. 94,4 
Чистая прибыль, тыс.руб. 377,6 
Рентабельность продаж, % 34,7 

Предложенное мероприятия положительно отразится не только на 
финансовых показателях ООО «Рубцовский ЛДК», но и позволит повысить 
эффективность использования факторов производства, что особенно 
актуально в условиях рыночной экономики. 

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
 

Абдульменов Р.Ф., магистрант 
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Научный руководитель: Мухамадиева А.А., к.э.н. 
Казахстанский инновационный университет, г. Семей 

 
Начало третьего тысячелетия становится периодом анализа огромных 

возможностей информационно-коммуникационных технологий для 
человечества и их использования в различных областях экономики и 
международного бизнеса. Современные достижения в развитии глобальных 
информационных и коммуникационных технологий (интернет - технологий) 
привели к стремительному росту экономической деятельности, называемой 
«электронной торговлей (коммерцией)». 

Распространяясь повсеместно и предлагая все более широкий 
ассортимент товаров и услуг, электронная коммерция становится 
инструментом интеграции отдельных лиц, предприятий, отраслей, 
государственных учреждений и государств в единое сообщество, внутри 
которого взаимодействие партнеров эффективно и беспрепятственно 
реализуется средствами информационных и телекоммуникационных 
технологий. Применение современных информационных технологий и 
систем коммуникаций (электронного обмена данными, сети Интернет, 
электронной почты, электронных платежей) способно вывести на 
качественно новый уровень все аспекты ведения бизнеса.  

Появились и широко используются на практике новые термины: 
электронный бизнес (е-бизнес) или онлайновый бизнес — ведение бизнес-
процессов через Интернет, электронная коммерция (е-коммерция) — 
проведение через Интернет операций купли-продажи. Некоторые 
специалисты употребляют и такие словосочетания, как электронная 
экономика, виртуальный бизнес, интернет-бизнес. 

В настоящее время термины «электронный бизнес», «электронная 
коммерция», «электронный рынок» часто смешиваются и употребляются 
практически как синонимы. Но на самом деле это хотя и близкие, 
пересекающиеся, но все же разные понятия. 

В общем случае, электронный бизнес (e-Business) — любая форма 
бизнес-процесса, в котором взаимодействие между субъектами происходит 
электронным способом. Большинство специалистов выделяют две составные 
части электронного бизнеса. Первая — создание и применение 
информационных систем, оптимизирующих внутрифирменные бизнес-
процессы. В результате становится возможной унификация работы с 
персоналом, внутрифирменных систем и процессов, включая 
документооборот (back-office), а также их связи с внешним миром. Вторая 
составная часть, или электронный бизнес в узком понимании этого слова, — 
это способ зарабатывания денег посредством электронных устройств и 
коммуникаций. 

Существует еще одно определение электронного бизнеса: электронный 
бизнес — предоставление услуг или конечного продукта через электронные 
средства, позволяющие использовать современные информационные 
технологии. Телевидение, телефон, Интернет являются таковыми. 
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Электронный бизнес — это качественно новые технологии работы, 
которые позволяют компании достичь конкурентного преимущества за счет 
улучшения обслуживания своих клиентов и оптимизации бизнес-отношений 
с партнерами. Интернет-технологии являются одним из основных, но не 
единственным ключевым аспектом в электронном бизнесе. 

Строго говоря, электронный бизнес — инструмент бизнеса 
традиционного. Причем инструмент наиболее мощный, позволяющий 
оптимизировать практически всю технологическую цепочку любого 
экономического процесса, начиная с моделирования идеи до конечного 
результата, т.е. полного оборота капитала. 

Важно отличать электронный бизнес от электронной коммерции (e-
Commerce) — процесса, совершаемого электронным способом, в результате 
которого право собственности или право пользования товаром/услугой было 
передано от одного лица к другому. С этой точки зрения электронная 
коммерция — частный случай электронного бизнеса. 

Сочетание слов «электронный бизнес» содержит главную идею, т.е. 
сделать формализуемые бизнес-операции электронными и перевести их в 
интернет-среду, что требует пересмотра всей модели делового оборота. Как и 
традиционный, электронный бизнес требует комплексного подхода, 
включающего планирование и управление, поддерживаемое технологией, 
процессами и структурой. 

В случае электронного бизнеса основная тяжесть поддержки ложится 
на безопасное и надежное программное и аппаратное обеспечение, сети, 
каналы связи и, конечно, Интернет. 

Для чего нужен для того, чтобы сделать основной бизнес компании 
более рентабельным, а саму компанию — более конкурентоспособной. 

Беспрецедентно высокий уровень обслуживания, простые инструменты 
общения с бизнес-партнером и клиентом, круглосуточный доступ ко всем 
элементам, вовлеченным в заказ, т.е. полная «интеграция» бизнес-партнера 
во все производственные циклы предприятия, — вот что требуется для 
построения долгосрочных и обоюдовыгодных взаимоотношений. 

Считается, что электронный бизнес включает продажи, маркетинг, 
финансовый анализ, платежи, поиск сотрудников, поддержку пользователей 
и поддержку партнерских отношений. 

Бизнес-решение — система, обеспечивающая функционирование 
электронного бизнеса, основанного на интернет-технологиях. Бизнес-
решение может быть реализовано в виде портала, каталога, электронного 
магазина и др. 

Теперь, когда появились технические вспомогательные средства и 
сформировались стандарты, можно констатировать тенденцию к 
консолидации, кооперации и экономической синергии. Предпринимательство 
как целое, движимое экономическими закономерностями и естественным 
рыночным отбором, эволюционирует в сторону глобализации. Электронный 
бизнес облегчает этот процесс. 
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В этой эволюции можно выделить пять этапов. Каждый из них 
основывается на предыдущем и представляет собой иной уровень бизнес-
практики и сложности операций. 

В первой фазе отдельные корпорации оптимизируют внутреннюю 
эффективность своих операций: разрабатывают стратегии поведения, 
сфокусированные на электронном бизнесе, приспосабливая к ее поддержке 
управление, маркетинг и административные структуры; внедряют системы 
ERP-класса (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов 
предприятия). 

Во второй фазе акцент смещается на внешнюю сторону дела, причем 
внимание фокусируется на расширении компании. Вводятся интернет-
технологии, дающие прямой выход на потребителей. Расширяя свои 
интрасети, фирмы создают экстрасети для подключения поставщиков, 
дистрибьюторов и клиентов. Так возникают сообщества по интересам, 
которые, консолидируя информацию, помогают своим участникам 
унифицировать процессы и совместно пользоваться ресурсами. 

Третья фаза характеризуется широкомасштабным и 
скоординированным внедрением прогрессивных электронных бизнес-
стратегии, таких как быстрый отклик (Quick Response — QR), оплата по 
факту изготовления (Paid on Production — POP), оценочное соглашение о 
распределении доходов (Evaluated Receipts Settlement — ERS), управляемые 
поставщиком материально-производственные запасы (Vendor Managed 
Inventory — VMI). В результате внутренние бизнес-процессы компаний 
стандартизируются, и тем самым прокладывается путь к внедрению тех 
прикладных программ, которые являются наилучшими для создания 
подлинно открытой системы. В первой и второй фазах на первом плане 
находилась технология, третья фаза расширила горизонт посредством 
ориентации на стратегические аспекты электронного бизнеса между 
компаниями и сообществами. 

В четвертой фазе создаются экономические синергии. Центры 
электронного бизнеса шаг за шагом сливаются в региональные торговые 
сети, пользующиеся обычными электронными услугами, инструментами и 
системами. 

В пятой фазе геоэкономические структуры сначала соединяются в 
мегасообщества, или торговые блоки, а затем по мере необходимости 
постепенно интегрируются со всеми другими региональными структурами, с 
которыми поддерживают деловые отношения. 

За последние несколько лет также резко изменился и стиль 
проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и 
особенно работ, связанных с созданием сложных программных систем. Всего 
лишь года два-три назад специалистам, работающим над каким-то проектом, 
нужно было ежедневно собираться вместе. Если проект надо было отправить 
в другой город, приходилось распечатывать чертежи или отчеты и 
отправлять их по почте. Там проект проверялся, дорабатывался или 
передавался в производство. Все это требовало огромных затрат ручного 



203 
 

труда, из-за чего дело шло медленно и сопровождалось постоянными 
ошибками и исправлениями.  

Internet изменил скорость разработки проекта. Он предоставил такую 
помощь, какую не в состоянии были обеспечить даже мощные компьютеры. 
Местонахождение специалистов больше не играет никакой роли. Любой, у 
кого есть подключение к Internet, может принять участие в работе над 
проектом. Предложены также новые средства для совместной работы, 
которые используют новые возможности Internet.  

Благодаря Internet можно совершенствовать технические разработки, 
предлагая принять в них участие специалистам из разных стран мира. 
Отлично зарекомендовали себя открытые инженерные разработки и 
программные средства (проекты и программы, не связанные ограничениями 
на дальнейшую модификацию и распространение с сохранением 
информации о первичном авторстве и внесенных изменениях). Любой 
пользователь может принять участие в работе над ними и добавить что-то от 
себя. Любой может переделать программу для удовлетворения своих 
требований.  

Развитие электронной коммерции и увеличение ее объемов будет 
сопровождаться и уже сопровождается рядом положительных эффектов для 
мировой и казахстанской экономики. Это результаты расширения 
электронной коммерции: прежде всего, сокращение транзакционных 
издержек, упрощение процедур торговли, расширение возможностей для 
притока инвестиций, расширение географии и доступности для участия в 
бизнесе, повышение конкуренции. 

Аспекты электронной коммерции являются сейчас одними из самых 
актуальных. В современных условиях вопросы содействия более широкому 
доступу к международной электронной коммерции все чаще переходят в 
разряд приоритетных в повестках дня ряда влиятельных экономических и 
торговых организаций, а также в постановлениях государственных органов 
многих развитых и развивающихся государств.  
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Казахстанский инновационный университет, г.Семей 

 
Современные исследования показывают, что распространение 

многоязычия в мире — закономерный процесс, обусловленный коренными 
изменениями в экономике, политике, культуре и образовании. 
Целенаправленное, системное осмысление феномена многоязычного 
образования началось относительно недавно, если не считать поиски 
эффективных методов преподавания иностранных языков. Действительно, 
усилия исследователей до сих пор были сосредоточены в основном на 
проблемах двуязычного образования (изучение родного языка и 
иностранного) как наиболее часто встречающейся форме многоязычного 
обучения. Процессы, связанные с освоением третьего языка и, тем более, ещё 
большего количества языков, наименее изучены и стали объектом 
исследования лишь только в последнее время — в связи с планами 
Европейской комиссии узаконить трехъязычное образование. 

Согласно концепции ЮНЕСКО понятие «многоязычное образование» 
предполагает использование в образовании, по меньшей мере, трех языков: 
родного, регионального или национального и международного языка. 
Применение этих языков является «важным фактором инклюзивности и ка-
чества образования». 

В Послании Президента Республики Казахстан Назарбаева 
Н.А. Стратегия «Казахстан-2050» «Новый политический курс состоявшегося 
государства» говорится «молодежь Казахстана, состоявшегося государства 
должна стать полиязычной, поскольку знание языков предполагает 
формирование нового казахстанского патриотизма и открытие новых 
возможностей для молодого поколения. Ответственная языковая политика 
является одним из главных консолидирующих факторов казахской нации». 

Казахстан – страна многонациональная. В Казахстане в дружбе и 
согласии проживает более 130 народностей и национальностей. На 
сегодняшний день для казахстанцев открыты двери почти во все страны 
мира. Для молодежи есть возможность обучаться, стажироваться в 
зарубежных вузах посредством различных программ обучения и 
академической мобильности. Знание языков дает возможность увидеть мир, 
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перенять опыт и быть востребованным специалистом не только в своем 
регионе и стране, но и также далеко за его пределами. Успешно на 
сегодняшний день идет реализация принципов Болонского процесса в вузах 
Казахстана.  

Внедрение принципов Болонского процесса непосредственно связано с 
полиязычным обучением. Совместные образовательные программы, 
академическая мобильность не предоставляется возможным без знания 
иностранного языка. 

В настоящее время в Республике Казахстан происходит перенос акцента 
на создание моделей, способствующих соизучению языков (казахского как 
государственного, русского как языка межнационального общения и 
английского как иностранного), а также культур данных языков. Вследствие 
этого вопросы подготовки к полиязычному образованию в школе и вузе, 
безусловно, требуют пересмотра целей, содержания, системы и моделей 
языкового образования.  

Полиязычие – «употребление нескольких языков в пределах 
определенной социальной общности (прежде всего государства); 
употребление индивидуумом (группой людей) нескольких языков, каждый из 
которых выбирается в соответствии с конкретной коммуникативной 
ситуацией». 

Необходимость внедрения полиязычного образования служит основой 
формирования поликультурной личности. Полиязычный человек – это не 
только человек, который может говорить и понимать иностранную речь, но и 
умеющий в различных ситуациях общения пользоваться иностранными 
языками.  

Полиязычие в образовательной среде является одним из основных 
аспектов работы всех учебных заведений Казахстана. Программа 
полиязычного обучения предусматривает создание новой модели 
образования, способствующей формированию конкурентоспособного 
поколения в условиях интернационализации, владеющего языковой 
культурой. Трёхъязычие дает студентам ключ к мировым рынкам, науке и 
новым технологиям, создает условия для формирования нового 
мировоззрения и приобщения к культурам различных народов. 

Как известно, полиязычное образование неразрывно связано с 
выполнением основных параметров Болонского процесса, корреляцией и 
унификацией учебных планов с Европейскими стандартами образования. 
Основным механизмом практической реализации при этом должен явиться 
принцип «двойного вхождения знаний»: языковое образование через 
изучение собственно языковых дисциплин и преподавание отдельных, к 
примеру, математических и естественнонаучных дисциплин на иностранном 
языке, социогуманитарных дисциплин на казахском, русском и английском 
языках. 

С 2014-2015 учебного года Казахстанский инновационный университет 
приступил к реализации подготовки полиязычных специалистов. В 
соответствии с Правилами организации учебного процесса в КИУ 
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разработаны модульные образовательные программы. В соответствии с ними 
сформированы рабочие учебные планы и учебно-методические комплексы 
дисциплин. Также в вузе успешно внедрены в учебный процесс 
дистанционные образовательные технологии на заочной форме обучения. 
Применяются дистанционные технологии обучения как кейсовые, так и 
сетевые на платформе MOODLE.  

Внедрение полиязычного образования дает большие перспективы вузам 
и особенно обучающимся в реализации своего потенциала, в применении 
своих знаний и умений для улучшения собственного благосостояния и 
благосостояния своей страны. 

В Казахстанском инновационном университете принимаются активные 
меры по созданию условий для того, чтобы студенты наряду 
с государственным и русским активно изучали английский язык. 
Университет располагает соответствующей материально-технической базой 
для организации процесса изучения языков: имеется лингафонный кабинет, 
оборудованный специальной техникой односторонней звуковой передачи и 
активно используемый при проведении практических занятий по 
английскому языку и кабинет изучения государственного языка. 

В настоящее время в Казахстанском инновационном университете в 
целях развития полиязычия преподаватели кафедр ведут занятия на трех 
языках (казахском, русском и английском). На занятиях применяются 
учебные пособия, разработанные преподавателями кафедры. При проведении 
занятий преподаватели активно используют образовательные сайты, 
располагающие качественными аутентичными аудиоматериалами; 
интерактивные способы подачи аудиовизуальной информации с помощью 
современных технических средств, литературу, переведенную на 
государственный язык в рамках программы «100 Үздік кітап». 

С каждым годом вуз увеличивает количество дисциплин, изучаемых на 
трех языках. Изучение состояния полиязычного образования в КИУ и 
проведенный анализ показывают, что существует острая проблема 
недостаточной языковой подготовки преподавателей неязыковых дисциплин, 
отсутствие отечественных учебников на английском языке по 
профилирующим дисциплинам. 

Проблема при внедрении полиязычия состоит в количественном, а также 
качественном составе ППС, ведущих занятия на трех языках, а также в 
повышении квалификации ППС в соответствии с требованиями 
полиязычного образования.  

Для того чтобы обеспечить качественное полиязычное обучение 
преподавательскими кадрами необходимо: 

- планировать участие их в программах международной и 
внутриреспубликанской академической мобильности, на семинарах и 
тренингах по полиязычному обучению;  

- организовать издание учебников, учебных пособий, словарей на трех 
языках; 
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- приглашать для проведения лекций и мастер-классов зарубежных и 
казахстанских специалистов в области полиязычия. 

 Все эти проблемы требуют не только правильного организационного и 
методического подходов, но и не малых финансовых затрат. Естественно с 
проблемами с аналогичными проблемами столкнулся и наш университет. 
Дальнейшими мерами по реализации полиязычного образования в нашем 
вузе являются: 

− разработка и внедрение новых элективных курсов на трех языках в 
соответствии с международными стандартами; 

− разработка инновационных методик полиязычного образования на 
основе изучения передового опыта зарубежных стран; 

− разработка модели полиязычного дистанционного обучения; 
− увеличить число ППС для прохождения стажировок в рамках обмена за 

рубежом; 
− разработка программы издания учебной, учебно-методической и 

научной литературы в соответствии с учетом полиязычного обучения. 
Владение казахским, русским и иностранным языками становится в 

современном обществе неотъемлемым компонентом личной и 
профессиональной деятельности человека. Всё 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 отношении положение.  

Одной из главных задач приобщения молодежи к универсальным, 
глобальным ценностям, формирования у студентов умений общаться и 
взаимодействовать с представителями других культур в мировом 
сообществе. В этой связи понимание роли языков на данном этапе ставит 
перед нами вопрос обучения языкам и повышение уровня языковой 
подготовки обучающихся, а так же преподавателей вузов, которые должны 
знать государственный язык, русский язык как язык межнационального 
общения и английский язык как язык международного общения. 

«В соответствии с задачами, поставленными Президентом РК в 
Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 
2011-2020 гг»., Государственной программе функционирования и развития 
языков на 2011-2020 гг. и культурной программе «Триединство языков» к 
2020 году все казахстанцы должны овладеть казахским, 95% – русским и 25% 
– английским языками. Реализация полиязычного образования требует 
расширения образовательного пространства, обмена опытом, увеличения 
лингвистических знаний казахстанцев и формирования поликультурной 
личности, эффективно функционирующей в условиях интернационализации 
в сфере образования и глобализации мира. 
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Одним из методов физико-химического анализа является метод 

инверсионной вольтамперометрии. Чувствительность метода определяется 
отношением полезного сигнала к помехе. При проведении 
вольтамперометрического определения тяжелых металлов природа фонового 
раствора электролита оказывает значительное влияние на итоговый результат 
анализа. Отличие в характеристиках движения ионов в структурном каркасе 
воды вносит различный вклад в величину помехи. Что, в частности, можно 
зафиксировать, проводя измерение величины тока заряжения в разных по 
природе катионов и анионов растворах фоновых электролитов.В рамках 
теории о процессах, протекающих в растворах, можно сказать, что, чем более 
структурно-организованной является система, а именно вода, как матрица 
процессов, тем интенсивнее проявляются процессы, связанные с движением 
ионов.Знание установленных в результате проведения исследований 
качественных рядов зависимостей, приведенных в табл.1, не является 
полным обоснованием влияния внешних параметров на ток заряжения РПЭ. 
Поэтому необходимым является выявление математических законов 
установленных зависимостей. Поскольку, знание математического закона 
позволит выявить влияние внешних параметров, в случае отклонения 
зависимости от установленного математического закона [1-3]. 
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Таблица 1 –Зависимость тока заряжения РПЭ от потенциала в 
различных растворах концентрации 10-1 моль/л 

Е,В/Iз,мкА LiCl NaCl NaF NaI KF KCl KBr CsCl KI 
-1,1 0,18 0,3 0,42 0,45 0,22 0,42 0,5 0,6 0,85 
-1,0 0,19 0,3 0,42 0,45 0,22 0,42 0,5 0,6 0,85 
-0,9 0,19 0,3 0,42 0,45 0,22 0,42 0,5 0,6 0,85 
-0,8 0,19 0,35 0,46 0,45 0,25 0,46 0,55 0,6 0,85 
-0,7 0,20 0,38 0,46 0,48 0,25 0,46 0,55 0,6 0,88 
-0,6 0,22 0,38 0,5 0,52 0,25 0,5 0,6 0,6 0,85 
-0,5 0,25 0,39 0,5 0,58 0,3 0,5 0,6 0,65 0,9 
-0,4 0,28 0,48 0,55 0,6 0,35 0,55 0,65 0,7 0,9 
-0,3 0,25 0,59 0,6 0,65 0,4 0,6 0,7 0,9 0,95 
-0,2 0,40 0,64 0,7 0,72 0,5 0,7 0,75 2 1,2 
-0,1 0,50 0,8 0,9 0,92 0,6 0,9 0,95  1,6 

Задача построения качественного уравнения регрессии, 
соответствующего эмпирическим данным и целям исследования, является 
достаточно сложным и многоступенчатым процессом [4, с. 96]. Его можно 
разбить на три этапа:выбор формулы уравнения регрессии;определение 
параметров выбранного уравнения;анализ качества уравнения и поверка 
адекватности уравнения эмпирическим данным, совершенствование 
уравнения. 

Построение уравнений регрессии осуществлялось с помощью пакета 
Statistica [5-7].  

В случае парной регрессии выбор формулы обычно осуществляется по 
графическому изображению реальных статистических данных в виде точек в 
декартовой системе координат, которое называется корреляционным полем 
(диаграммой рассеивания) [4, с.96] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.Корреляционное поле (диаграмма рассеивания) 
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По расположению точек на корреляционном поле полагаем, что 
зависимость между E и I описывается следующим уравнением регрессии 

сEI a be  .       (1) 
На рис.2 представлены точечные оценки, стандартная ошибка, t-

статистика и интервальные оценки коэффициентов регрессии (LiCl). 
Из рис. 2 видим, что уравнение регрессии имеет следующий вид: 

4.9110460.185468 0.515869 E
LiClI e  .    (2) 

Построение эмпирического уравнения регрессии является начальным 
этапом эконометрического анализа. Поэтому следующей важнейшей задачей 
эконометрического анализа является проверка качества уравнения регрессии. 

 
Рис.2.Точечные оценки, стандартная ошибка, t-статистика и интервальные 

оценки коэффициентов регрессии 
 
Проверка статистического качества оцененного уравнения регрессии 

проводится по следующим направлениям:проверка статистической 
значимости коэффициентов уравнения регрессии;проверка общего качества 
уравнения регрессии;проверка свойств данных, выполнимость которых 
предполагалась при оценивании уравнения (проверка выполнимости 
предпосылок МНК). 

Статистическая значимость коэффициентов полученной регрессии 
проверяется на основе t-статистики, имеющей распределение Стьюдента [4,8-
9]. Поскольку p-значение коэффициентов уравнения регрессии достаточно 
мало (меньше критического уровня значимости 0.05), то оценки параметров 
a , b , c  значимы, а значит, переменная E  имеет существенное влияние 
на LiClI . 

Качество построенной модели в целом оценивает коэффициент (индекс) 
детерминации 2R , является одной из наиболее эффективных оценок 
адекватности регрессионной модели [4,8-9]. В данном случае коэффициент 
детерминации равен 0.9577551 больше 0.8. Столь высокое значение 
коэффициента детерминации свидетельствует о высоком общем качестве 
построенного уравнения регрессии 
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После оценки индивидуальной статистической значимости каждого из 
коэффициентов регрессии обычно анализируется совокупная значимость 
коэффициентов. Такой анализ осуществляется с помощью F-критерия 
Фишера [1,3]. 

В нашем случае (см. рис.3) фактическое значение F-критерия Фишера 
равно 508.2522 F  , а стандартная ошибка регрессии 2 0.004397.S S   

Поскольку p-значение уравнения регрессии достаточно мало (меньше 
критического уровня значимости 0.05), то уравнение регрессии значимо на 
уровне значимости 0.05 (см. рис.3). 

 

 
Рис.3. Дисперсионный анализ 

 
Наблюдаемые, предсказанные значения и остаткипредставлены на рис.4, 

а график полученной функции и исходные данные − на рис.5. 
 

 
Рис.4. Наблюдаемые, предсказанные значения и остатки 

 
Для оценки качества однофакторной модели в эконометрике 

используется средняя ошибка аппроксимации [8]. Она определяется как 
среднее отклонение предсказанных значений от наблюдаемых  
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.      (3). 
Допустимая ошибка аппроксимации не должна превышать 10%. В 

нашем случае средняя ошибка аппроксимации: A=5.093484% показывает, 
что линия регрессии хорошо приближает исходные данные. 

В ходе регрессионного анализа нами были рассмотрены три 
математические модели для различных растворах: экспоненциальная, 
логарифмическая и полиномиальная. 

 

 
Рис.5.График функции и исходные данные 

 
Анализ данных таблиц 2-3 позволяет сделать вывод, что установленный, 

на основе анализа водных растворов с постоянной анионной и меняющейся 
катионной компонентой и постоянной катионной на меняющейся анионной 
компонентой, ранее неизвестный математический закон зависимости тока 
заряжения от потенциала имеет экспоненциальный вид (1).  

Установленные закономерности говорят об абсолютном математическом 
законе зависимости тока заряжения от потенциала не зависимо от природы 
фонового раствора электролита, поэтому отклонение от закона говорит о 
внесении дополнительных внешних помех, влияющих на итоговый результат 
анализа. 

Таким образом, при проведении физико-химического определения 
тяжелых металлов на этапе подготовки необходимо провести 
математическую обработку экспериментальных данных.  

Рассмотрим значение аналитического сигнала свинца, зафиксированного 
в фоновых растворах, в которых зависимость тока заряжения от потенциала 
подчиняется экспоненциальной зависимости (1) (см. рис.6).Анализ данных 
(см. рис.6) позволят говорить о том, что с ростом концентрации раствора 
электролита растет абсолютное значение тока заряжения для всех растворов 
электролитов. При этом, чем меньше величина тока пика для одного и того 
же по природе раствора электролита, тем выше значение тока пика 
определяемого элемента в нем.  
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Таблица 2– Результаты исследования экспоненциальной зависимости 
Экспоненциальная зависимость 2R  S Значимость 

коэффициентов
Значимость 
уравнения A, % 

4.9110460.185468 0.515869 E
LiClI e   0.957755 0.0044 Значимы Значимо 5.09348 

3.0920180.272463 0.714595 E
NaClI e   0.985104 0.0040 Значимы Значимо 3.58552 

4.5702040.424845 0.732892 E
NaFI e   0.989698 0.0023 Значимы Значимо 2.42629 

3.6133960.432509 0.670878 E
NaJI e   0.981553 0.0041 Значимы Значимо 2.52199 

3.5145010.201970 0.575663 E
KFI e   

0.996899 0.0010 Значимы Значимо 2.48822 
4.5702040.424845 0.732892 E

KClI e   
0.994836 0.0023 Значимы Значимо 2.42629 

3.6317260.497218 0.615882 E
KBrI e   

0.986813 0.0049 Значимы Значимо 2.66364 
15.056190.60609 28.27747 E

CsClI e   
0.999424 0.0019 Значимы Значимо 1.74387 

8,6124600.852272 1.782924 E
KII e   

0.996628 0.0036 Значимы Значимо 1.44395 

 
Таблица 3– Результаты исследования гиперболической зависимости 

Гиперболическая зависимость 2R  S Значимость 
коэффициентов 

Значимость 
уравнения A, % 

0.0365410.158773LiClI
X

   

0.935099 0.0068 Значимы Значимо 7.023510 

0.574340.288687NaClI
X

   

0.943974 0.0294 Значимы Значимо 9.367474 

0.0538990.39112NaFI
X

   

0.985408 0.0063 Значимы Значимо 3.861602 

0.0533260.423601NaJI
X

   

0.969379 0,0133 Значимы  Значимо 5.826615 

0.0450730.199897KFI
X

 
 

0.953018 0.015 Значимы Значимо 9.321925 

0.0538990.391120KClI
X

 
 

0.985408 0.0063 Значимы Значимо 3.861602 

0.0491930.487675KBrI
X

 
 

0.971742 0.0104 Значимы Значимо 4.504833 

0.3074630.163963CsClI
X

 
 

0.908035 0.3019 Незначим 

Значим 

Значимо 17.12204 

0.0850500.737419KII
X

 
 

0.988085 0.0128 Значимы  Значимо 3.073340 

 
Таким образом, соблюдение установленного закона уже на первых 

этапах физико-химического анализа позволяет минимизировать внешние 
помехи. Что значительно сокращает время пробоподготовки и увеличивает 
правильность метода определения. 
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Рис.6.Зависимость величины аналитического сигнала свинца от 

концентрации фонового раствора электролита(С(Pb2+)=5 10-7 М, Т=298 К) 
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РАЗРАБОТКА МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НА БАЗЕ ARDUINO 

NANO 
 

М.В. Досымова, Е.И. Кирибаев, А.Е. Ефимкин, В. Рязанова 
Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного университета 

 
В течение 2017-2018 гг. студенты и преподаватели Рубцовского 

института (филиала) Алтайского государственного университета активно 
участвуют в мероприятиях по лесовосстановлению реликтового ленточного 
бора в Угловском районе Алтайского края. 

За указанный период было проведено 4 мероприятия по высадке 
саженцев сосны. Но помимо самих высадок саженцев сосны необходимо 
проводить мониторинг приживаемости саженцев сосны. На приживаемость 
влияют различные факторы, в том числе температура и влажность воздуха в 
момент высадки саженцев. Поэтому проведение мониторинга окружающей 
среды в период проведения лесовосстановительных мероприятий трудно 
переоценить. 

В рамках данного проекта планируется разработать 
микроконтроллерную систему мониторинга окружающей среды (измерение 
температуры и влажности воздуха), а также попытаться выполнить экспорт 
данных в геоинформационную систему «Мероприятия по 
лесовосстановлению в Угловском районе Алтайского края». 

В качестве задач проекта выступают: 
 обзор платформы Arduino; 
 проектирование и разработка микроконтроллерной системы; 
 интеграция микроконтроллерной системы на базе ArduinoNano с ГИС; 
 подготовка предложений по модернизации предложенной 

микроконтроллерной системы. 
В качестве объекта исследования выступает платформа Arduino. 

Предметом исследования является процесс измерения температуры и 
влажности с использованием микроконтроллерного комплекта Arduino. 

Arduino – это семейство программируемых микроконтроллеров для 
создания средств автоматики и робототехники, ориентированное на 
непрофессиональных пользователей. Робототехника в настоящее время 
является одним из перспективных направлений развития науки и техники. 
Так, агентство стратегических инициатив в рамках программы 
«Национальная технологическая инициатива» определяет платформу Arduino 
как часть NeuroNet – рынка средств человеко-машинных коммуникаций, 
основанных на передовых разработках в нейротехнологиях и повышающих 
продуктивность человеко-машинных систем, производительность 
психических и мыслительных процессов. 

Существует несколько разновидностей микроконтроллеров Arduino. Это 
ArduinoUNO, ArduinoNano, ArduinoMEGA и другие. 
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ArduinoNano – это полнофункциональное миниатюрное устройство на 
базе микроконтроллераATmega328 или ATmega168. Микроконтроллер 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1– ArduinoNano 

 
14 цифровых выводов ArduinoNano могут работать в качестве входа или 

выхода. Максимальный ток, который может отдавать или потреблять один 
вывод, составляет 40 мА. Все выводы сопряжены с внутренними 
подтягивающими резисторами (по умолчанию отключенными) номиналом 
20-50 кОм. Помимо основных, некоторые выводы Arduino могут выполнять 
дополнительные функции: 

 последовательный интерфейс; 
 внешние прерывания; 
 ШИМ; 
 интерфейс SPI; 
 светодиод; 
 I2С. 
ArduinoNano программируется с помощью программного обеспечения 

Arduino IDE.  
ATmega168 и ATmega328 в ArduinoNano выпускается с прошитым 

загрузчиком, позволяющим загружать в микроконтроллер новые программы 
без необходимости использования внешнего программатора.  

На рисунке 2 представлена блок схема данного устройства. 

 
Рисунок 2 – Блок схема устройства 

 

 
Рисунок 3 – Данные о температуре и влажности 
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Принцип работы данной микроконтроллерной системы заключается в 
следующем: с датчика температуры и влажности DHT11 с помощью 
микроконтроллера ArduinoNano считываются данные о температуре и 
влажности воздуха при помощи скрипта для MSExcel. Таблица с данными 
имеет структуру, приведенную на рисунке 3. Для удобства и большей 
наглядности взято 50 измерений. Измерения проводятся с частотой в 3 
секунды. Все параметры можно поменять в прошивке микроконтроллера. 

Данную технологию можно использовать при проведении мероприятий 
по лесовосстановлению при высадке саженцев сосны. Полученные данные 
мониторинга окружающей среды могут быть использованы при построении 
математической модели приживаемости саженцев. 

 

 
Рисунок 4 – Создание слоя objects 

 
Данные в формате MS Excel импортируются в геоинформационную 

систему MapInfo.MapInfoProfessional – географическая информационная 
система (ГИС), предназначенная для сбора, хранения, отображения, 
редактирования и анализа пространственных данных [1, с. 2-3]. 

Геоинформационная система «Мероприятия по лесовосстановлению в 
Угловском районе Алтайского края» находится в стадии разработки, поэтому 
в качестве демонстрации возможности интеграции микроконтроллерной 
системы и ГИС MapInfo можно привести измерение температуры и 
влажности воздуха в главном корпусе Рубцовского института (филиала) 
АлтГУ, находящегося по адресу: г. Рубцовск, проспект Ленина 200б. 

На сайте администрации города был найден генеральный план, который 
был взят за основу в качестве базового слоя и зарегистрирован в ГИС 
MapInfo по четырём реперным точкам, в проекции Долгота/широта. 
Координаты реперных точек были определены с помощью сервиса 
GoogleMaps. Далее нужно нанести на карту города точку, обозначающую 
главный корпус Рубцовского института (филиала) АлтГУ. 
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Следующим этапом было создание слоя для хранения результатов 
измерения температуры и влажности воздуха. Результат представлен на 
рисунке 4. 

Самым важным обстоятельством для решения поставленной задачи 
объединения табличной и пространственной информации является наличие в 
обеих таблицах одинаковых значений ключевого поля. Для нашего случая 
это будут поля longitude и latitude в данных MapInfoobjects и в таблице 
MSExceldata. Однако, для начала необходимо импортировать в MapInfo 
данные MSExcel. Результат импорта данных представлен на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Данные измерений температуры и влажности воздуха в ГИС 

MapInfo 
 

Последний этап работы состоит в сохранении полученного списка в 
виде файла в формате .tab (слой MapSample.tab). 

Результат выполнения интеграции данных представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Результат интеграции микроконтроллерной системы 

мониторинга окружающей среды с ГИС MapInfo 
 
В дальнейшем планируется усовершенствование микроконтроллерной 

системы: добавление датчика атмосферного давления, датчика освещенности 
и установка устройства на квадракоптер. 

Для развития данного проекта планируется использованиеGSM-модуля 
для автоматической фиксации координат на местности, а также 
применениеWi-Fi-модуля для установления беспроводной связи между 
микроконтроллерной системой мониторинга окружающей среды и 
персональным компьютером с установленной ГИС MapInfo. 

 
Список литературы: 
1. Досымова М.В. Геоинформационные системы. Лабораторный 

практикум / Учебное пособие. – LAP LAMBERT AcademicPublishing, 
Саарбрюкен (Saarbrücken), 2016. – 73 с. 

 
 

АППРОКСМАЦИЯ ОДНОЙ МОДЕЛИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ  
 

Алмабаев Д.Ж., Смагулов К.Б. 
Казахстанский инновационный университет, г.Семей 

 
Сплошная среда трактуется как меняющееся со временем часть 

физического пространства [1]. Принципиальный вопрос о структуре 
пространства-времени событий в классическом подходе решается так: 
сплошная среда считается частью трехмерного евклидова аффинного 
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пространства  и предполагается, что время  не зависит от событий, т.е. 
абсолютно. Эти предположения, составляющие основу ньютоновой 
механики, принимается в качестве первой аксиомы.  

А1 (аксиома пространства-времени). Сплошная среда есть подмножество 
трёхмерного евклидова аффинного пространства. Время абсолютно.  

Евклидово-аффинное пространство состоит из векторов и точек, причем 
для любых двух его точек ,  однозначно определён вектор  с началом  
и концом . В этом пространстве фиксируется начало отсчета – точка , а 
положение любой другой точки  характеризуется ее радиус-вектором 

. Все векторы считаются принадлежащими одному и тому же 
евклидову векторному пространству над полем вещественных чисел R. 

Открытые связные множества – области  – рассматриваются как 
положения (конфигурации) сплошной среды. В механике область с кусочно-
гладкой границей обычно называют объемом. 

2. Область  называется материальной областью (или средой), 
если на ней определена аддитивная функция множеств, называемая массой. 
Предполагается, что для любого (не пустого) объема  его масса 

. Аддитивность массы означает, что для любых двух 
непересекающихся объемов  и  справедливо равенство 

. 
Кроме массы, на среде предпологается заданной другая аддитивная 

функция множества, называемая внутренней энергией и обозначаемая . 
Среда  называется материальным континуумом, если функции  

и  дифференцируемые на  и их плотность (объемная) ограничена. 
Объемная плотность массы обозначается  и называется плотностью среды 
или просто плотностью. Объемная плотность называется удельной 
внутренней энергией (внутренней энергией единицы массы). Следующие 
формулы устанавливают связь между соответствующим аддитивной 
функцией множества и ее объемной плотностью. 

 
Вторая аксиома фиксирует соответствующее свойство сплошной среды. 
А2(аксиома материального континуума). Сплошная среда есть 

материальный континуум.  
3. Переход сплошной среды из положения  в положение  

называется ее перемещением. Далее рассматриваются перемещения 
сплошной среды в зависимости от времени , изменяющегося в некотором 
интервале  положение среды в момент времени  обозначается 

. Совокупность точек, принадлежащих семейству областей  
рассматривается как множество (область) , где  

 
В этом представлении каждое положение  есть сечение 

четырехмерного множества  гиперплоскостью, несущей данное значение  
и параллельной пространству . 
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В дальнейшем фиксируется момент времени  и рассматривается 
однопараметрическое семейство перемещений  положения  в 
положение  для каждого  (для простоты вместо  будет 
использоваться символ ). Если каждое перемещение  является 
отображением,  то для каждой фиксированной точки  
возникает отображение , действующее по формуле 

. 
Отображение , действующие по формуле  

называется движением сплошной среды. Следующая аксиома фиксирует 
существование и класс перемещений. 

А3 (аксиома движения). Для любого  перемещение сплошной среды 
из положения  в положение  определено и есть гомеоморфизм области 

 на область ; для каждой точки  отображение  
непрерывно и кусочно-непрерывно дифференцируемо на . 

Эта аксиома позволяет индивидуализировать (материализовать) точки 
сплошной среды. Индивидуальной (материальной) точкой называется точка 

, получаемая в результате движения фиксированной точки 
. Для краткости индивидуальная точка называется частицей сплошной 

среды. Каждая частица при изменении времени описывает в  кривую, 
называемую траекторией этой частицы. 

Движущимся объёмом или (индивидуальным объёмом, или 
материальным объёмом) называется объём , состоящий для всех  из 
одних и тех же частиц. 

В силу аксиомы А2, для всех  и всех (кроме, быть может, 
конечного числа) значений  существует производная , которая 
называется скоростью движения частиц. Скорость есть вектор, обозначаемый 

. 
4. Существует два способа описания скалярных, векторных или 

тензорных полей, заданных на движущейся сплошной среде. Первый 
называется эйлеровым описанием и заключается в задании значения поля  
на положение как функции точки  и времени , т.е. значения . 
Второй, связанный с понятием частицы, называется лагранжевым описанием 
и состоит в задании значения того же поля на каждой частице  в 
момент времени . Пусть это значение есть . Функции  и связаны 
тождеством 

 
Дифференцирование по  приводит к равенству 
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В правой части на функцию  действует дифференциальный оператор, 
который называется полной производной (синонимы: индивидуальная 
производная; материальная производная; производная в частице; 
производная вдоль траектории) и обозначается символом  (в отличие от 

частной производной ). Итак, для любого гладкого поля  его 
полная производная даётся формулой  

 
В частности, если , то и снова получается формула 

определения скорости 

 
Координаты  называются лагранжевыми, а  - эйлеровыми. 
Различие этих двух описаний существенно. Например, если поле вектора 

скорости  известно в лагранжевом описании, т.е. задана вектор-функция 
, то определение траектории частиц ( а значит и движения сплошной 

среды в целом) сводится к квадратуре 

 
Если же поле  известно в эйлеровом описании, т.е. задана вектор-

функция , то та же задача приводит к задаче Коши для 
дифференциального уравнения движения частиц (уравнение траекторий) 

 
Несмотря на то, что первая задача много проще второй, лагранжево 

описание удобно не всегда. В частности, основные дифференциальные 
уравнения сплошной среды имеют более простой вид в эйлеровом описании. 

При эйлеровом описании отображение  получается в силу зависимости 
решения вышеупомянутой задачи Коши от начального значения . Если поле 

 один раз непрерывно дифференцируемо, то существует якобиан 
. Для него справедлива формула Эйлера 

 
вытекающая из уравнения в вариациях  
5. В дополнение к основным числовым характеристикам объема 

сплошной среды определяются еще следующие аддитивные функции 
множества для любого объема : 
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количество движения (импульс)     
; 

момент количества движения (момент импульса)
 ; 

кинетическая энергия     ; 
полная энергия       . 
Изменение этих характеристик при движении происходит под действием 

силовых и энергетических воздействий на объём . Эти воздействия 
осуществляются с помощью новых величин: главного вектора сил , 
главного момента сил  и вносимой мощности . 

Если все упомянутые величины взять для какого-либо фиксированного 
движущегося объёма, то они будут функциями только времени . Аксиома 
устанавливает их определённую связь. 

А4 (аксиома баланса). Для любого движущегося объёма  и в 
любой момент времени  справедливы равенства 

 

 

 

 
Эту аксиому иногда называют «принципом отвердевания», так как 

данные равенства справедливы в случае движения твёрдого тела. 
6. Для конкретизации правых частей в аксиоме баланса требуется 

определённое представление о силах, действующих на объёмы  сплошной 
среды. В настоящем пособии будут рассматриваться только внешние 
массовые силы и внутренние поверхностные силы. 

Внещней массовой силой называется аддитивная вектор-функция , 
имеющая плотность. Если ввести её массовую плотность , то объёмная 
плотность будет . Поэтому внешняя массовая сила, действующая на объём 

 даётся формулой 

 
Соответственно, момент внешней массовой силы, действующей на 

объём , определяется по формуле 

 



224 
 

Внутренняя поверхностная сила действует на объём  только по его 
поверхности . Для её определения рассматривается сечение  области  
некоторой плоскостью, делящей  на части  и . 

Внутренней поверхностной силой, действующей через сечение  со 
стороны части  на часть , называется аддитивная вектор-функция  
множеств . Следующая аксиома утверждает существование и 
дифференцируемость этой силы. 

А5 (аксиома внутренних поверхностных сил). Внутренняя поверхностная 
сила определена для любого сечения  области  и имеет плотность 
(поверхностную) на . 

7. Пусть  - орт нормали к , направленный в сторону . Вводимая 
аксиомой А5 поверхностная плотность обозначается  и называется 
напряжением поверхностных сил, действующим на область  через 
площадку с нормалью . Для области  сила, действующая на часть  
со стороны части  через площадку , равна 

 
Внутренней поверхностной силой, действующей на объём  со 

стороны области , называется сила 

 
где в каждой точке поверхности  в качестве  взят орт внешней 

нормали к  (точнее, в почти каждой точке, так как предполагается лишь 
кусочно-гладкой). Соответственно, момент внутренних поверхностных сил, 
действующих на объём , определяется формулой 

 
Следующая аксиома фиксирует предположение о том, что никаких 

других, кроме перечисленных выше, сил и моментов на объём  не 
действует. 

А6 (аксиома сил и моментов). Главный вектор и главный момент сил, 
действующих на любой объём  даются формулами 

 

 
8. Наконец, требуются ещё сведения о мощности притока энергии в 

объёмы . Этот приток происходит за счёт работы действующих сил, за счёт 
переноса тепловой энергии и за счёт внешних источников энергии. 

Мощностью, развиваемой внутренними поверхностными силами и 
внешними массовыми силами называются, соответственно, величины 
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9. Приток тепла через поверхность определяется с помощью сечений  

аналогично внутренней поверхностной силе. 
Притоком тепла через сечение  из части  в часть  называется 

аддитивная скалярная функция  множеств . 
Следующая аксиома утверждает существование и дифференцируемость 

этой функции. 
А7 (аксиома потока тепла). Поток тепла определён для любого сечения  

области  и имеет плотность (поверхностную) на . 
Поверхностная плотность потока тепла обозначается . Для области 
 поток тепла части  в часть  через площадку  равен 

 
Потоком тепла в объём  из области  называется величина 

 
где  - внешняя нормаль к . 
Следующая аксиома фиксирует предположение об отсутствии других, 

кроме перечисленных выше, механизмов внесения энергии в объёмы . 
А8 (аксиома передачи энергии) . Мощность , вносимая в любой объем 

, равна  

 
10. В итоге принятых аксиом и данных определений формируется 

следующая классическая математическая модель движущейся сплошной 
среды. 

: интегральные законы сохранения. В движущейся сплошной среде 
для любого движущегося объема  и любого момента времени  
справедливы равенства 
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Каждое из этих равенств принято называть «законом сохранения» 
соответствующей механической величины [2]. Следовательно, модель  
состоит (последовательно) из законов сохранения массы, количества 
движения (импульса), момента количества движения (момента импульса) и 
полной энергии. Окончательно можно сформулировать следующее 
определение: 

Движущаяся сплошная среда есть объект , удовлетворяющий аксиомам 
А1 – А8 . Её математической моделью является совокупность законов 
сохранения М1. 
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«АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» 
ПӘНІНЕН КӨПТІЛДІ ҚОЛДАНУ 

 
Карибаева Анар Сериковна 

Техника ғылымдарының магистры,«Ақпараттық жүйелер және есептеу 
техникасы» кафедрасының оқытушысы 
Қазақстан инновациялық университеті 

 
Заманауи білім беру жүйесі әлі күнге дейін бір орында тұрмайды, уақыт 

өте келе өзгеріп отырады, бірнеше шет тілін меңгерген әртүрлі біліктілік 
мамандарына сұраныс күн сайын артып келеді. Қазақстан Республикасының 
жоғары оқу орындарын және колледждерін бітірген бірнеше тіл білетін 
мамандар жақын және алыс шет елдерде жұмыс істеуге шақырылады, 
сондықтан оқу орындарында көптілділік енгізу қажет болды. 

Қазіргі Қазақстан қоғамында «Қазақстан-2050» жаңа даму стратегиясы 
қабылданып, қазақ тілін ғана емес, сонымен қатар орыс және ағылшын 
тілдерін оқып-үйренуге бағытталған белсенді үштілділік саясаты жүргізілуде. 

Қазақстан халқының Ассамблеясының ХІІ сессиясында Мемлекет 
басшысы Н.Ә. Назарбаев «кем дегенде үш тіл білуі қазақстандық балалардың 
болашағы үшін маңызды» деп атап өтті.  

Көп тілді білу – өмірлік қажеттіліктен туындаған құбылыс. Қай заманда 
болсын, бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар өзінің 
коммуникациялық және интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырған. 
Халықтың рухани, мәдени құндылығымен сусындау үшін ана тілін білу 
керек. Әрбір адамның өз тілінде сөйлеп, білім алып, азамат болып 
қалыптасуы маңызға ие. «Әр елдің тілін, өнерін білген кісі өзгемен бірдейлік 
деңгейде сұхбаттаса алады» деген Абай атамыз. 
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Ағылшын тілін оқытуда жаңа технологияларды қолдану бүгінгі күннің 
шындықтарымен байланысты. Қазіргі заманғы сабақты ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды қолданусыз елестету мүмкін емес. 
Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, 
информатиканы зерделеу қазіргі уақытта көптеген қадамдарды едәуір алға 
жылжытты, сапалы жетілдіруге үлкен қадамдар жасады. Интернеттің 
дамуымен шет тілдерін, атап айтқанда ағылшын тілін оқытуда жаңа 
мүмкіндіктер пайда болды. Дегенмен, оқу үрдісінде ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды қолдануды енгізу барлық қауіпсіздік 
шаралары бойынша мұқият және мұқият жүргізілуі керек. 

Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар сабақтарында жаңа 
тақырыпты түсіндіру барысында ағылшын тілін жарым-жартылай 
қолданылады, студенттерге үш тілде (қазақ, ағылшын, орыс) негізгі ұғымдар 
мен түсініктерді ұсынылады. Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар 
пәнін жақсы меңгеретіндей студенттердің компьтерлік аудиторияда жұмыс 
істеуге қажетті барлық бағдарламалар ағылшын тілін жақсы біріктіру үшін 
ағылшын тіліндегі интерфейсімен орнатылады. 

Студенттер ағылшын тілі мен информатика арасындағы байланысты 
«байқайды», сондай-ақ табысты компьютерлік жұмыс негізінен ағылшын 
тілін жақсы білетіндігіне көз жеткіземіз. Оларға ағылшын тіліндегі 
әріптермен және мәтінмен жұмыс істеуде жаңа дағдыларды пайдалану 
қызығырақ және қарым-қатынас дағдыларын дамыту, олардың іс-әрекеттері 
туралы шет тілінде сөйлеу қабілетін дамыта алады. 

Аталмыш пән сабағында студенттер MS Office мәтіндік, кестелік, 
деректік редакторларында тек қана орыс және қазақ тілдерінде жұмыс 
істемей, сонымен қатар ағылшын тілінде де ақпараттарды енгізеді, бұл 
тапсырманы студенттер пернетақтадағы пернешелерді жақсы меңгеруге 
арналған десекте қате тұжырым емес. 

Ағылшын тілінде ұсынылған барлық тест тапсырмаларды орындау 
кезінде қиындықтар туғызбайды, айтарлықтай тапсырмалар күрделі емес, 
себебі студенттер аталмыш пәнге байланысты шет ел тілін үйренуі басты 
міндеті деп санаймын. Осындай өзгерістердің басталуында студенттер 
Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар пәніне, және де шет тілін 
үйренуге қызығушылықтарын жоғалтпайды. Күрделі тапсырмалар орыс 
тілінде орындалатын болады. Ақпараттық – коммуникациялық 
технологиялар пәні сабағында ағылшын тілінде сөйлесу қажеттілігі бірнеше 
күнде әдетке айналады. Бағдарламалық қамтамасыз етудің көп бөлігі, 
компоненттері, терминдері және т.б. оны ағылшын тілінде айтылады. 

Үш тілдесу - Мемлекет басшысының Жолдауында айтқан қажеттілігі. 
Кеңсе жұмысын мемлекеттік тілге кеңінен аудару оны терең білуді талап 
етеді, Қазақстанның әлемдік кеңістікке интеграциялануы ағылшын тілін 
білуді талап етеді, ал орыс тілі халықаралық байланыс тілі ретінде қажет. 
Қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білу заманауи қоғамдағы кәсіби 
қызметтің қажеттілігіне айналуда. Үш тілде еркін сөйлейтін түлектер 
қоғамдағы әлеуметтік және кәсіби тұрғыдан беделді орынға ие болу 
мүмкіндігіне ие болады. Үш тілдің құзыретті енгізілуі біздің бітірушілерге 
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коммуникативтік бейімделуге, бәсекеге қабілетті болуына, жастарға әлемдік 
нарыққа, ғылымға және жаңа технологияларға қол жеткізуге мүмкіндік 
береді. 

Мен үшін үш тілдесу - бұл Президентіміздің алдына қойған 
мақсаттарының бірі ғана емес, бәрі де талпынуға тиіс. Мен үшін мұғалім 
ретінде «көптілділік» түсінігі де кәсіби жоспардың кейбір аспектілерімен 
толтырылады. Атап айтқанда: 

- сыныпта интеграциядағы пәнаралық байланыстарды енгізу; 
- үш тілді меңгеру, толеранттылық пен интернационализмді тәрбиелеу 

арқылы студенттердің көзқарасын және мәдениетін өзара байытуды кеңейту. 
Көптілділікті дамыту жөніндегі жұмыстың бастапқы кезеңінде менің 

міндетім студенттердің тілдерді, уақыт шектеулі шектерде байланыс пен 
ақпарат берудің құралы болуы мүмкін екенін көрсету болып табылады. 1-
курс топтарының студенттері тілдер үшін қызығушылығын тудырады, бір-
бірімен қарым-қатынас жасауды қалайды және тілдерді үйрену кезінде осы 
психологиялық ерекшелікті қолдануға болатынына сенімдімін. Бұл бағытта 
алғашқы қадам - «Сәлемдесу», «танысу» диалогтары мен пилилогтары.  

Шет тілін жақсы білмесемде, қарапайым сөздерді, өлеңдерді, ұғымдарды 
қолданамын ... 

Әрине сабақ ағылшын тілінде басталатын болады: 
Оқытушы: 
Hello, dear children, 
I’m glad to see you. 
Студенттер: 
Hello, dear teacher, 
We are glad to see you. 
Осы ағылшын тіліндегі диалогтық сөздерден кейін студенттер өз 

компьютерлеріне орналасып одан әрі жұмысқа дайындалады. Бастапқысында 
және ортасында, пернетақтаны тікелей пайдалану арқылы белгілі бір 
тапсырмалар орындағанда кішігірім жаттығулар жасалады. Жаттыққан кезде 
студенттер пернетақта батырмаларының есімін есте сақтайды және оларды 
дұрыс айтуға тырысады. Егер студенттер батырмалардың атын қате айтса, 
дереу түзетіп, оқылу ережелері мен «құпияларын» ескертемін. 

Сабақ барысында және өздік жұмыс істеуге арналған тапсырмалар 
күрделіліктің әртүрлі деңгейлерінде жасалуы мүмкін, себебі студенттердің 
дайындық деңгейі, дамуы және тілдік мүмкіндіктері дифференциалданған 
тәсілді қажет етеді. Бұл жағдайда әрбір жұмысқа қатысуға мүмкіндік алады. 

Оқу барысында критикалық ойлау әдістерін қолдану арқылы үш тілде 
сөйлеудің кейбір элементтерін қолдану оң нәтиже береді. Осы әдістердің 
бірнеше түрін төменде келістіріп өтейін. 

Алдымен ең қарапайым мысал келтірейік, студенттер ағылшын тілінде 
дауыстап оқудың 4 түрі туралы сөйлеседі (ашық, жабық, үнділік + r, дауысты 
+ r + е). Студенттер мына сөздерді оқиды: Shift, Enter, Back, Space, Caps Lock. 

Сондай-ақ балалар бұрында оларға таныс болмаған батырмаларды 
табады: Home, End, Insert, Delete, Page Up, Page Down. 
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Студенттер осы батырмаларды пернетақтадан тапқаннан кейін, осы 
сөздердің айтылуын сұрап, аударма жасалынады, студенттер сөздерді жазады 
және сөздікті аударады. 

Кей-кезде сабақтың соңында компьютерлік ғылым тақырыбына сай 
студенттерді сабақ барысында қажытып алмау мақсатында қысқа әзілді өлең 
жолдарын қолдануғада болады. 

Тағыда бір мысал қарастырайық: «Жасырын сөз» қабылдау. Әрбір жолда 
5 сөз бар, олардың 4-еуінің біреуін бір топқа біріктіруге және оны атауға 
болады және бір сөз сол топқа жатпайды. Оны табу және жою керек: 

 
Тапсырма: 

1. Заливка, ластик, отступ, кисть, карандаш 
2. Гарнитура, өлшем, түс, құралдар, курсив 
3. ctrl, book, del, shift, home 
4. Capslock, Numlock, Enter, Tab, Message 
5. Монитор, Системный блок, Клавиатура, Байт, Мышь 

 
Тапсырма кілті: 
1. отступ  
2. құралдар 
3. book  
4. message  
5. байт 

 
Сондай-ақ MS Word қосымшасындағы функциялық атрибуттарына 

жүгіне отырып, келесі тапсырманы қолдануға болады. Тапсырма барысы: 1-
суретте көк және қызыл қатар берілген. Көк қатарда орыс тілінде берілген 
сөдер бар, ал қызыл қатарда ағылшын тілінде берілген сөздер бар. Қызыл 
қатардың реті араласқан. Көк қатардың қызыл қатармен мағынасы жағынан 
сәкестендіру керек. Жауабы 2-суретте берілген. 

 

 
Сурет – 1 

 

 
Сурет - 2 

Алгоритм тілі бойынша тапсырмаларды қарастыратын болсақ, келесі 
тапсырмаға назар аударайық. Төменде екі кесте берілген. 1-кестенің ішін үш 
тілді қолдана отырып толтыру қажет. Жауабы 2-кестеде берілген. 

 
KZ RU EN 
? ? Begin 
? Конец ? 

Шығару ? ? 
? Ввод ? 
? ? algorithmi 

Кесте 1. 

KZ RU EN 
Басы Начало Begin 
Соңы Конец End 

Шығару Вывод Write 
Енгізу Ввод Read 

Алгоритм Алгоритм Algorithmi 
Кесте 2. 
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Шындық қарапайым: қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеру 
арқылы жаңа білімді игере алатын кез келген адамға әлем ашық. Сабақтарда 
инновациялық әдістерді қолдану, оқытуға қызығушылықты арттыру, жаңа 
технологияларды енгізу, мұғалімдер тілдік құзыреттілікті белсендіреді және 
осылайша тілдерді меңгерудің тиімділігіне ықпал етеді. 

Көпұлтты және көп мәдениетті ортада белсенді өмірге қабілетті бәсекеге 
қабілетті, позитивті тұлғаны қалыптастыру үшін, басқа мәдениеттерге деген 
терең түсіністік пен құрметпен бейбітшілік пен келісімде өмір сүру қабілеті, 
көп мәдениетті және көптілді білім беру қажет. 

Президенттің бастамасы арқасында біздің мемлекет білім берудегі 
көптілділік тұжырымдамасын іске асыра бастады, себебі бұл Қазақстанның 
бәсекеге қабілеттілігін нығайтатын көптілділік. 

 
Әдебиеттер тізімі: 
1. Назарбаев Н.А. Новый Казахстан в новом мире // Казахстанская 
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жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 
3. «Қазақстан Республикасының білім беруді дамыту тұжырымдамасы» 
4. Джейсон Сеноз, Фред Генеси. За двуязычием: Полиязычие и 

полиязычное образование. – 1998. – 269 с. 
5. Great Soviet Encyclopedia: Linguistics, 1998. 
 
 

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ФИГУРАЛАРДЫҢ ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЮ-
ӨРНЕКТЕРІНДЕ ТАҢБАЛАНУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Жумагалиева Амина Кайроллаевна, Битапалова Гульдаш Серикбаевна 

математика пәні мұғалімдері 
«№34 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, Семей қаласы  

 
Әлемдегі жан-жануарлар, адамзат түгелдей бір-бірімен мүлде 

ұқсамайтын келбетпен жаратылған. Адам болсын, әлде жан-жануар болсың 
олардың келбетіне зер салсаңыз барлығы бір осьтің бойында, тепе-теңдігін 
сақтап тұратындығын көреміз. Қарапайым мысал өзіне қарап тұрған кез 
келген нәрсені сол суреттің төбесінің дәл ортасынан бір нүкте белгілеп екі 
нүктені тұтастырсаңыз бір түзу келіп шығады. Сол түзудің байлатып суретті 
бүктесіп – екі көзі, екі жақ қанаты, мұртшалары, әрқайсысы бірінің үстіне 
бірі келіп беттесе алады. Бұл түзу математикада бір түзуге қатысты 
симметрия осі деп аталады. Бұдан математика мен суреттің ішкі байланысы 
өте тереңде екенің көруге болады. Ал қазақ ою-өрнектерінің де қабысу, 
жанасу,беттесу сыңды математикалық элементтері осы негізде барлыққа 
келгенін көруге болады. Ою-өрнектердің бойында математиклық 
элементтердің болуы математика мен ою-өрнектің бір тұлғалы ғылым екенін 
дәлелдей түседі. Ою-өрнек көбінде не үшін қошқар мүйіз имек формасында 
болып келеді. Өйткені, онда математикалық өрнек элементтерінің өрнек 
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құлақша формасы мен өрнек бүршігіне формасының болатындығында 
математика-ақиқатты, нақтылықты, турашылдылықты, шындықты 
жақтайтын ғылым. Біздің әже-апаларымыз математиканың осындай күрделі 
де,дәлдік қасиетінің элементтің өрнекке ежелден-ақ сіңіре білген. Олар ою-
өрнекті- ең алдымен образды ойлау тәсілімен ойлап алып сосын дәлдікпен 
сызып, сызған сайын түрлендіру құбылту арқылы көркем көз тартатын 
адамға әдемілік сезім бағыныштайтын әсерге жеткізген.Ою-өрнек адамзат 
өміріндегі аса қажетті, негізгі тұрмыстық әсемдік талғамның бір түріндегі 
өнер деп баға беруге болады. Ою-өрнектің математикалық; геометриялық 
нақтылықтарын қазақ ою-өрнегінің математикалық элементтерін 
өлшемдестіріп нақты математикалық, геометриялық дәлелдермен жүйелі 
көресетуге күш болады.Осы заманғы білім беру жүйесінің мақсаты мен 
әлеуметтік экономикалық жағдайларды, өз бетінше белсенді әрекет етуге 
жан-жақты жетілген тұлғаны дайындау болғандықтан, өскелең ұрпақты 
заманына сай білім құралдарымен жан-жақты қамтамасыз етіп отыруымыз 
қажет. Халқымыздың ертеден келе жатқан қол өнерінің бір саласын зерттеу, 
оның математикалық және тарихи мәнін ашу оқушылардың бойынан ел 
сүйерлік сезімімен қатар эстетикалық талғамдарын байыту боп табылады. 
Оюларының сиқырлы сырын аша отырып олардың математикалық мәнін 
айқындау үшін, сонымен қатар олардың геометриялық дәлдікпен құрастыру -
қазақтың ұлттық ою-өрнегі қазақ жерін мекендеген көшпелі тайпалар өнері 
әсерімен ғасырлар бойы қалыптасып белгілі бір жүйеге келген ою-өрнек 
түрлері. Қазақ оюы, қазақтың ою-өрнегі-үй жиһаздарын, сәндік тұрмыстық 
бұйымдары мен киімдерді жаңашалап безендіруге қолданылатын иректер. Үй 
жиһаздарында геометриялық ою-өрнек түрі жиі кездеседі. Ол барлық дерлік 
бұйымдарында анық көрінеді,көбінесе жалпы композиция құру барысында 
негізгі күрделі ою-өрнектерді жалғастырушы, толықтырушы рөлін атқарады. 
Кейде әр қилы орындалған сызықшалар . 40градус -50 градус көлбеу 
орналасса тартылады. Осындай геометриялық ою-өрнектер үй жиһазының 
жиектеріне, бүйірлеріне, қапталдарына нақышталады. Көбінесе кебеже, 
әбдіренің орта тұсында шеңбер сызық түрінде бедерленуі. Үй бұйымдарында 
геометриялық ою-өрнектердің үшбұрыш, төртбұрыш, сүйір бұрыш, айқын 
бұрыштар, сопақша түрлері жиі кездеседі. Ою-өрнектің бойында 
математикалық элементтердің болуы математика мен ою-өрнектің бір 
тұлғалы ғылым екенің дәлелдей жүреді.Ою-өрнектегі ортақ қазынамызды 
қорғауға, ондағы тарихи құндылық пен ұлттық жасампаздық жауһарын 
қадірлеп сақтауға мән беру-үлкен саналы ұғым.Халқымыздың шеберлері ою-
өрнек түрлерін тұрмыс тіршілігіне өз дәуіріндегі заман ағымына қарай 
лайықтап орналастырған. Ұлттық дүние таным ерекшелігін танытатын ою-
өрнек өнер саласында заман талабына сай жетілдіріп, көркем рухани қазына 
ретінде пайдалана білген және ою-өрнектей киелі өнерді әрі қарай дамыта 
отырып көздің қарашығындай сақтап жандандырған.Қазақтың ою-
өрнектерінің жинау, реттеу барысында шығу тегіне қарай ретке тұрғызылды, 
әрі оның математикалық қағидалары ою-өрнектің қарапайымдылқтарын 
күрделілікке қарай дамуы, математикалық өлшеммен сызып көрсетілген.Әр 
қайсысы өрнек үлгілеріндегі қоршау өрнегін бұру және бұрыштық 
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симметриялы осьпен бұру, ұзарту, жалғап беру секілді тәсіл математикалық 
ұғымдармен берілген.Кең сахараны мекендеген қазақ халқы мал 
шаруашылығы сынды көп салалы шаруашылықпен шұғылдану барысында, 
айналасындағы жан-жануарлармен басқада табиғат көріністерін бейнелеп 
қазақ ою-өрнектерінің тапқырлаған.Дүние жүзінде барлық ел, барлық 
ұлттардың жасаған ортасына байланысты өз ерекшеліктері бойынша өрнек 
үлгілерін ойлап тапқанын көреміз. Солардың ішінде қазақ ою-өрнек 
үлгілерінің шоқтығы биік, сұранысы мол, оны қажетсінетін адамдар қатары 
барған сайын көбейе түсуде. Ою латын тілінен аударғанда «әшекей» деген 
сөзді білдіреді. Оюларды әр түрлі заттарды, сәулеттік құрылыстарды және 
адамның денесін әшекейлеу үшін қолданған. Оюларда адамның іс-әрекетінің 
эстетикалық, сонымен қатар, табиғат пен діннің мәні ашылған.  

Ою өрнек ісі  тым ерте заманнан бастап –ақ қолөнерінің барлық түріне 
бірдей ортақ, әсемдеу, әшекейлеудің негізі болып келеді. Әрбір халықтың 
өзіне тән ою- өрнектері баршылық, қай халықтың да мәдениетіне көз салсақ, 
халықтың эстетикалық талғамы, дамуы ою- өрнекпен байланысты. 

Үлгі- ою –өрнек қиылған қағаз, өрнектің қалыбы. Халықтың ою –
өрнектерді қарап онымен айналысатын халық шеберлері өздері көріп, 
көңілдеріне ұнағандарын не қағазға, не тақыр теріге, не матаға түсіріп ойып 
алатын болды. Оюдың осындай қиындысын «Үлгі » деп атады.  

Оюшы- әр түрлі өрнек үлгілерін жасаушы, қазақ ою-өрнегінің шебері.  
Шеберлер іске беріліп, жұмыс әдісіне төселе келе өздеріне керек ою 
үлгілерін жатқа жасап, оюға өз бетімен жаңа түрлер енгізу дәрежесіне жетті. 
Халық мұндай адамды «оюшы» деп атады. 

 Әрбір елдің, әрбір рудың өз ішінде атағы шыққан, таңдаулы оюшылары 
болды. Ою- өрнектерде киімдер мен кілемдерде, сырмақтарда, тұскиіздерде 
және т.с.с. «Арғын үлгісі», «Керей үлгісі» немесе «Ұлы жүздің үлгісі», «Орта 
жүздің үлгісі», «Кіші жүздің үлгісі»- деген мәнерлер пайда болды. 

Ою –өрнектердің қолдану орны (1-сурет) тақыр кілемдер мен 
қоржындардың әшекейі ретінде жиі көреміз. Өрнектерге қарап қозғалыстағы 
адамдарды, жануарлар мен өсімдіктерді, Күн және Айды елестетуге болады. 
Халық шеберлері өрнек үлгілерін адамды қоршаған табиғат аясынан алады.  

 

 
2- суреттегі өрнектен отырған адамның бейнесі бейнеленіп тұрғандай. 
3- суретте қарағай ағашының, ал 4- суретте бишінің бейнесін көруге 

болады. 
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Ою –өрнектер тек бояуымен ғана емес, сондай –ақ заттардың 

стильденген бейнелерімен де ерекшеленеді 
Ою- өрнектің жасалу жолдарын көрсететін болсақ ,кез келген өрнекті 

қарапайым етіп құрастыруға болады.Өрнектерді суретте көрсетілгендей 
тәртіппен орналастырып, композиция құрып көрейік. Шеңбердің ішіне ою- 
өрнектерді рет – ретімен орналастырамыз. 
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Композиция –ою- өрнектердің үйлесімді орналасуы. Кейде мүйізді ою-

өрнектер композицияда басқа пішіндермен толықтырылады.. 
Ою –өрнекті композицияларда міндетті түрде: 
1. Өрнектердің бұйымда бір үйлесіммен орналасуы. Үйлесім 

(ритм)- өрнектің бір элементінің қайталануы. 
2. Өрнектегі симметрия. 
3. Өрнектегі бояулардың жарасымдылығы болуы керек. 
 Қазақтың ою –өрнектерінің түрі де атауы да өте көп. Қазақтың осы 

күнгі ою- өрнектерін қарт шеберлер екіге бөліп қарайды. Біріншісі- қазақ 
халқының өзіне тән ертеден келе жатқан ұлттық оюлар. Екіншісі- басқа 
халықтармен араласқанда солардан ауысқан жаңа интернационалдық ою-
өрнектер. Ертедегі қазақ оюларын мазмұны жағынан іріктесек, негізінен үш 
түрлі ұғымды бейнелейді. Олар: біріншіден –мал өсіру мен аңшылықты. 
Екіншіден- жер- су, көшу-қону айналасындағы ұғымдар болса, үшіншіден –
күнделікті өмірде кездесетін әр түрлі заттардың геометриялық сыртқы 
бейнесінің ұғымында болады. Осы үш түрлі ұғымның қайсысын 
бейнелегенде де, ұлттық ою-өрнектің негізгі түрі болған мүйіз оюы үнемі 
араласып отырады.Қазіргі кезде қолөнерінің біздің өмірімізде алатын орны 
зор. Ертеден келе жатқан осы қолөнерін дамытып, кейінгі ұрпаққа жеткізуші 
біздерміз. Қолөнері туралы жақсы білетін біздің көне көз қарттарымыз уақыт 
өткен сайын азайып барады. Сол үшін қазіргі кезде көптеген мектептерде, 
балабақшаларда қазақтың ұлттық қол өнеріне жақсы көңіл бөлінуде. 
Мектепте бейнелеу өнері сабағында оқушылар қолөнеріне байланысты 
суреттер салады. Мысалы, қазақтың үй жиһаздары: сырмақ, текемет, тұскиіз, 
сандық т.б. суреттерін салып үйренеді. Ал еңбек сабағында, үйірме 
сабақтарында осы қазақтың ұлттық киімдерін, бұйымдарын тігіп үйренеді. 
Бұл оқушыларға үлкен көмек. Оюларда, әсіресе халық 
шығармашылығында,әлемге деген фольклорлы – ақындық көз қарасы 
көрсетілген. Ою – өрнектер – халық өнерінің үлкен де күрделі салаларының 
бірі. 
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мемлекеттің жаңа саяси бағыты. Қазақстан Республикасының Пре зиденті 
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 

2. «Шаңырақ»- үй тұрмыс энциклопедиясы. 
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ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚЫТУ «E-LEARNING» ЖҮЙЕСІ –ЗАМАН 

ТАЛАБЫ 
 

Жақсылықов Тлек Тлеужанович 
Бейнелеу өнері, сызу, көркем еңбек пәні мұғалімі 

«№34 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, Семей қаласы 
 
 “ ... Біз бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру 

қызметін және оны ақпараттандыруды жолға қоюға тиістіміз...”. 
Н.Ә.Назарбаев, 

Қазақстан Республикасының Президенті 
 

Білім берудің қарқынды дамуы мен жаңаруы, соның ішінде 
ақпараттандырылуы Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың назар аударып, жан-жақты қолдау көрсетуінің және оның 
бастамаларының арқасында жүзеге асты.Елбасының 2010 жылғы 7 
желтоқсанда № 1118 Өкімімен бекітілген Қазақстан Республикасы 2011-2020 
жылдарға арналған білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламаның 
негізгі міндеттерінің бірі оқу үдерісін автоматтандыруды енгізудегі « білім 
беру ұйымдарының 90 %-ы электрондық оқыту жүйесін қолданылады» 
мақсаттық индикаторға негізделген болып табылады.Қазақстан 
Республикасын 2020 жылға дейінгі дамытудың стратегиялық жоспарының 
136-тармағында: «Орта, техникалық, кәсіптік және жоғарғы оқу 
орындарында электрондық оқыту жүйесі (e-learning)» енгізілетін болады»,-
деп қарастырылған [1,55].Электрондық оқыту жүйесінің 2011-2020 жылдарға 
арналған Тұжырымдамасы (әрі қарай –Тұжырымдама) орта білім беру 
ұйымдарында ақпараттандыру үдерісінің ағымдағы жай-күйді талдауға баға 
береді, сонымен бірге электрондық оқытудың бірыңғай жүйесін енгізу 
бойынша процестерді жеделдету үшін қажетті шараларды 
анықтайды.Әлемдік тәжірибеде электрондық оқыту қазіргі білімнің 
ажырамас бөліктерінің бірі болып табылады. Электрондық оқытуды тарату 
деңгейі бойынша Қазақстан АҚШ, Финляндия, Сингапур, Оңтүстік корея, 
Канада, Австралия ,Жаңа Зеландия елдерімен салыстырғанда бірнеше жылға 
артта қалып келеді. Бұл елдерде жасалған білім беру үлгілері экономиканың 
жедел түрде дамуына және елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып 
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табылатын стратегиялық мақсаттарға табысты жетуге жұмыс жасайды, 
Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігінің ауқымды индексі «мектептердің 
Интернет желісіне енуі» көрсеткішіне сәйкес позициялық төмендеуі 
байқалды, атап айтсақ, 2007 жылы 50 орыннан 2008 жылы 54 орынға , 2009 
жылы 56 орыннан 2010 жылы 64 орынға дейін төмендеді.Ақпараттандыру 
саласындағы білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасының 
ағымдағы жай-күйі электрондық оқыту жүйесінің енгізілуіне өту дайындығы 
жеткіліксіз деп сипаттауға болады.Сонымен , қазіргі таңда республика 
бойынша 1 компьютерге 16 оқушыдан келеді.Республика мектептеріндегі 
компьютердің жергілікті желіге қосылғаны 14%-дан 24%-ға дейін құрайды. 
3385 мектеп пен 346 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары 
интерактивтік тақталармен, 3450 лингафондық және мультимедиа 
кабинеттерімен жабдықталған. Мектептердің 37,3 % кең жолақты интернет 
желісіне қосылған, оқулықтардың 90 %-ы сандық форматтарға 
ауыстырылған. Сонымен қатар республикадағы педагогтардың 
компьютерлермен қамтамасыз етілуі туралы статистикалық есеп 
жүргізілмейді. Педагогтарға белгіленген тәртіп бойынша 1 компьютерге 4 
педагогтың келуі қалыпты жағдайға жатпайды, өйткені қазіргі мектепте әрбір 
педагогке 1 компьютер тиесілі болуы керек.Білім беру ұйымдарында 
инфрақұрылымның дамуы мен бақылап отыруы және АКТ әкімшілігі туралы 
мәселелер АКТ-қызметкерлерінің жоқтығынан информатика мұғалімдеріне 
жүктеліп отыр.Мультимедиялық білім бағдарламалары мен электрондық 
оқулықтар формасында білім ресурстарын құру бойынша Министрлікте 
шаралар қолданылуда. Дегенмен, жасалған электрондық оқулықтар, құралдар 
және бағдарламалар CD және DVD тасымалдаушы құралдармен беріледі, 
бірақ веб-бағдарланған және Интернет арқылы бірнеше рет қолдануға мүмкін 
болмай отыр.Республикада электрондық оқыту саласында ҚР Ст 34.016-2004 
«Техникалық және қашықтықтан оқытудың программалық құралдары.Жалпы 
техникалық талаптар» мен ҚР Ст 34.017-2005 «Ақпараттық технологиялар. 
Электрондық басылым» қабылданған. Электрондық оқу курстарын жасауда 
авторлардың Халықаралық стандарттардағы талаптарды негізге ала отырып, 
e-learning жүйесінің SCORM стандартымен үйлесімділігін қамтамасыз ету 
қажет [1,62]. Алайда, қазақстандық электрондық өңдеулер үшін білім 
стандарттары әзірге ұсыныс түрінде болып отыр.2008 жылы Оқулықтарды, 
оқу-әдістемелік кешендер мен құралдарды даярлау, сараптамадан өткізу мен 
баспадан шығару жұмыстарын ұйымдастыру туралы Ереже бекітілген. 
Алайда, қолданысқа жіберілген оқу әдебиеттері, оның ішінде,электрондық 
оқулықтар Интернетте жарияланбағандықтан, білім ресурстарын 
пайдаланушылар жеткілікті деңгейде қолдана алмай отыр.Электрондық 
оқулықтарды жасайтын педагогтардың авторлық құқығын алу мен оны 
дамыту өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Бүгінгі танда мұндай 
ресурстарға қойылатын бірыңғай талаптар анықталмаған,электрондық оқу 
материалдарын жасайтын педагогтарды ынталандыру мен марапаттау 
механизмі жасалмаған. Ең үздік жасақтамалардың рейтингісі жүргізілмейді. 
Электрондық оқыту жүйесінің қызметінің негізгі шарттарының бірі үздік 



237 
 

халықаралық тәжірибелердің талаптарына сәйкес оқу үдерісінің ашықтығын 
қамтамасыз ету болып табылады және оқу нәтижелерін бағалау бойынша 
Халықаралық қауымдастықтың TIMSS, PISA сияқты халықаралық 
рейтингілерін қазақстандық білім беру позицияларын айқындау мақсатында 
жүргізу қажет. Қазақстандық білімдік орта білім беру ұйымдары, аймақтық 
білім басқармалары мен Министрліктің ведомстволық құрылымдары 
Интернет сайтында берілген. Электрондық білім ресурстарының 
катологтарын Интернетте тек сайтты жасақтаушылар ғана жариялай алады. 
Қазақстан сайттарының бірыңғай тәзбелерінің жоқтығы, білім саласында кең 
көлемдегі ақпараттың таралуына, білімді ақпараттандыру бойынша 
қазақстандық білім ресурстарының кеңінен таралуына кедергі келтіріп отыр. 
Қазіргі ақпараттық білімдік орта барлық қатысушыларды біріктіруі 
тиіс:Министрліктің құрылымдық бөлімдері мен ведомстволық құрылымдары, 
аймақтық Білім басқармалары, білім беру ұйымдарының басшылар мен 
педагогтары, оқушылар мен олардың ата-аналары. Интернет- барлық 
қатысушылардың қажеттіліктерінің өзара әрекеттесулерін есепке алуы мен 
ақпараттарды жіберудің ашықтығын қамтамасыз ету желісі.Сонымен бірге 
білім беру үрдістерінің ақпараттық жүйелері мектеп басшылары, ұстаздармен 
және тәрбиешілермен оқушылардың үлгерімі туралы ақпараттарды алу үшін 
ата-аналардың қатысуын, өзара ақпараттар алмасуды қамтамасыз етуі керек. 
Өткізілетін байқаулар мен олимпиадалардың нәтижелері, әр түрлі пәндер 
бойынша тестілер туралы толық ақпараттар және Ұлттық бірыңғай тестке 
даярлану Интернет арқылы қолжетімді болуы қажет. Электрондық оқыту 
жүйесі жергілікті желі мен ауқымды Интернет желісін, желілік 
технологияларды белсенді қолдану арқылы ұйымдастырылатын 
қашықтықтан оқытудың мүмкіндіктері де енеді. АҚ «Ұлттық ақпараттандыру 
орталығының» Интернет-сайтында» қашықтықтан оқытудың ашық жүйесі 
Moodle (www.moodle.nci.kz) орналасқан[1,71]. Ол көпфункционалды 
модульдік орта LMS (Learning Management System) және білім берудегі 
технологиялар үшін халықаралық стандарттар негізінде стандартталған жүйе 
болып табылады. Сонымен бірге бұл жүйе Интернет желісіне ену 
мүмкіндігінің жеткіліксіздігінен Қазақстанда бұл жүйені пайдаланушылар 
жан-жақты қолдана алмады. Сонымен, электрондық оқыту жүйесін қолдану 
оқу үдерістеріндегі барлық қатысушылардың өзара әрекеттесуі жағдайында 
тек олардың кірігуінің нәтижесінде тиімді болады. 
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Большинство людей, услышав слова «жучок» или «закладка», 

представляют себе изделие, предназначенное для перехвата речевой 
информации с последующей передачей этой информации по радиоканалу. 
Именно поэтому основной упор при проведении специальной проверки 
помещений делается на сканирование частотного радиодиапазона. Потому 
как технических каналов утечки информации намного больше. И какой из 
них будет использован для хищения значимой для вас информации знает 
только специалист, установивший этого «жучка» в ваш кабинет. Но он вам 
этого не скажет. Поэтому при проведении специальных проверочных 
мероприятий нужно проверять все эти каналы [1].  

Акустический канал утечки информации (передача информации через 
звуковые волны) реализуется в следующем: 

- Подслушивание разговоров на открытой местности и в помещениях, 
находясь рядом или используя направленные микрофоны (бывают 
параболические, трубчатые или плоские).  

- Негласная запись разговоров на диктофон или магнитофон (в том 
числе цифровые диктофоны, активизирующиеся голосом). 

- Подслушивание разговоров с использованием выносных микрофонов. 
Поскольку через микрофон и подключенные к нему оптические волокна не 
проходит электрический ток, то отсутствуют какие-либо электромагнитные 
поля, что делает данный микрофон невидимым для электронных средств 
обнаружения каналов утечки информации. 

- Зондирование оконных стекол направленным (лазерным) излучением с 
расстояния до 300 метров. 

- Прослушивание разговоров с помощью конструктивно доработанных 
сотовых телефонов. 

- Подслушивание разговоров через элементы строительных конструкций 
(стетоскопы).  

- Считывание с губ. 
Акустоэлектрический канал утечки информации - получение 

информации через звуковые волны с дальнейшей передачей ее через сети 
электропитания. Его особенности: 

• удобство применения (электросеть есть везде); 
• отсутствие проблем с питанием у микрофона; 
• трансформаторная развязка является препятствием для дальнейшей 

передачи информации по сети электропитания; 
• возможность съема информации с питающей сети не подключаясь к 

ней (используя электромагнитное излучение сети электропитания). Прием 
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информации от таких "жучков" осуществляется специальными приемниками, 
подключаемыми к силовой сети в радиусе до 300 метров от "жучка" по длине 
проводки или до силового трансформатора, обслуживающего здание или 
комплекс зданий; 

• возможные помехи на бытовых приборах при использовании 
электросети для передачи информации, а также плохое качество 
передаваемого сигнала при большом количестве работы бытовых приборов 
[2]. 

Использование изделий, осуществляющих перехват речевого сигнала с 
передачей информации по радиоканалу. У этого канала существует большое 
количество подканалов, описываемых в тематической литературе. 
Разделение на подканалы идёт в основном по методу передачи, по 
используемой модуляции, по возможному применению устройств, 
использующих легальные протоколы, такие как GSM, Wi-Fi и прочие, и по 
виду маскировки передаваемой информации. Сейчас у многих на слуху 
«жучки», работающие по принципу накопления и сжатия речевой 
информации, а потом передающие накопленную информацию по 
радиоканалу одним пакетом в течение короткого времени. Это сложные и 
дорогие изделия, которые, тем не менее, можно приобрести на «чёрном» 
рынке. Многими теоретиками этот способ съёма информации указывается 
как отдельный технический канал. Хотя по сути это один из подканалов 
радиоканала. Данный канал находится на втором месте по количеству 
использования для получения нужной информации. Причина - относительная 
простота приобретения необходимой техники и отсутствие особых 
сложностей в организации канала. Степень опасности канала очень высокая. 
Обусловлено это тем, что множество подканалов данного канала очень 
сложно вычислить в ходе проведения специальной проверки помещения. А 
также тем, что заблокировать данный канал очень сложно, несмотря на 
применение различных генераторов, так часто рекламируемых как надёжное 
средство борьбы с утечкой информации по этому каналу [1]. 

Телефонный канал утечки информации. Использование телефонного 
канала утечки информации возможно по следующим направлениям: 

• прослушивание телефонных переговоров; 
• использование телефонного аппарата для акустического контроля 

помещения. 
Подслушивание разговоров в помещении с использованием телефонных 

аппаратов возможно следующими способами: 
- Низкочастотный и высокочастотный способ съема акустических 

сигналов и телефонных переговоров. Данный способ основан на 
подключении к телефонной линии подслушивающих устройств, которые 
преобразованные микрофоном звуковые сигналы передают по телефонной 
линии на высокой или низкой частоте.  

- Использование телефонных дистанционных подслушивающих 
устройств. Данный способ основывается на установке дистанционного 
подслушивающего устройства в элементы абонентской телефонной сети 
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путем параллельного подключения его к телефонной линии и 
дистанционным включением.  

Признаки использования телефонных подслушивающих устройств: 
• изменение (как правило уменьшение) напряжения питания телефонной 

линии при положенной телефонной трубке на рычаги аппарата; 
• наличие электрических сигналов в телефонной линии при положенной 

телефонной трубке на рычаги аппарата; 
• наличие электрических сигналов в телефонной линии в диапазоне 

частот свыше 4 килогерц при любом положении телефонной трубки; 
• изменение технических параметров телефонной линии; 
• наличие импульсных сигналов в телефонной линии. 
Телефонные абонентские линии обычно состоят из трех участков: 

магистрального (от АТС до распределительного шкафа (РШ)), 
распределительного (от РШ до распределительной коробки (КРТ)), 
абонентской проводки (от КРТ до телефонного аппарата). Последние два 
участка - распределительный и абонентский являются наиболее уязвимыми с 
точки зрения перехвата информации. 

Каналами утечки информации за счет побочных электромагнитных 
излучений и наводок могут быть: 

• электромагнитные поля рассеивания технических средств; 
• наличие связей между информационными цепями и различными 

токопроводящими средами (система заземления, сеть электропитания, цепи 
связи, вспомогательные технические средства, различные металлические 
трубопроводы, воздуховоды, металлоконструкции зданий и другие 
протяженные токопроводящие объекты). 

Технические средства съема информации могут быть внедрены 
«противником» следующими способами: 

• установка средств съема информации в ограждающие конструкции 
помещений во время строительных, ремонтных и реконструкционных работ; 

• установка средств съема информации в предметы мебели, другие 
предметы интерьера и обихода, различные технические средства как общего 
назначения, так и предназначенные для обработки информации; 

• установка средств съема информации в предметы обихода, которые 
вручаются в качестве подарков, а впоследствии могут использоваться для 
оформления интерьера служебных помещений; 

• установка средств съема информации в ходе профилактики 
инженерных сетей и систем. При этом в качестве исполнителя могут быть 
использованы даже сотрудники ремонтных служб [2]. 

Теперь перейдем непосредственно к скрытию и защите информации от 
утечки по техническим каналам.  

Одним из методов защиты акустической информации является 
маскирование речевых сигналов активными, т. е. преднамеренными шумами. 
Очевидно, что маскирующие шумы должны обладать определенной по 
заданному критерию эффективностью или, иначе говоря, должны быть 
оптимальными в рамках поставленного критерия [3, 4]. 

Системы технической защиты. 
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Концепция инженерно-технической защиты информации определяет 
основные принципы, методы и средства обеспечения информационной 
безопасности объектов. Она представляет собой общий замысел и принципы 
обеспечения информационной безопасности объекта в условиях угроз и 
включает в себя:  

• оценку угроз;  
• систему защиты информации;  
• принцип построения системы защиты информации.  
Инженерно-техническая защита представляет собой совокупность 

специальных органов, технических средств и мероприятий по их 
использованию для защиты конфиденциальной информации.  

Эффективная техническая защита информационных ресурсов является 
неотъемлемой частью комплексной системы обеспечения информационной 
безопасности и способствует оптимизации финансовых затрат на 
организацию защиты информации. Техническая защита информации 
предполагает комплекс мероприятий по защите информации от 
несанкционированного доступа по различным каналам, а также 
нейтрализацию специальных воздействий на нее – уничтожения, искажения 
или блокирования доступа.  

Цели и задачи технической защиты:  
• предотвращение проникновения злоумышленника к источникам 

информации с целью уничтожения, хищения или изменения;  
• защита носителей информации от уничтожения в результате 

различных природных и техногенных воздействий;  
• предотвращение утечки информации по различным техническим 

каналам. Принципы проектирования систем технической защиты:  
• непрерывность защиты информации в пространстве и во времени, 

постоянная готовность и высокая степень эффективности по ликвидации 
угроз информационной безопасности;  

• многозональность и многорубежность защиты, задающее 
размещение информации различной ценности во вложенных зонах с 
контролируемым уровнем безопасности;  

• избирательность, заключающаяся в предотвращении угроз в первую 
очередь для наиболее важной информации; 

• интеграция (взаимодействие) различных систем защиты информации 
с целью повышения эффективности многокомпонентной системы 
безопасности;  

• создание централизованной службы безопасности в 
интегрированных системах. По функциональному назначению средства 
инженерно-технической защиты подразделяются на следующие группы:  

• инженерные средства, представляющие собой различные устройства 
и сооружения, противодействующие физическому проникновению 
злоумышленников на объекты защиты;  

• аппаратные средства (измерительные приборы, устройства, 
программно-аппаратные комплексы и др.), предназначенные для выявления 
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каналов утечки информации, оценки их характеристик и защиты 
информации;  

• программные средства, программные комплексы и системы защиты 
информации в информационных системах различного назначения и в 
основных средствах обработки данных;  

• криптографические средства, специальные математические и 
алгоритмические средства защиты компьютерной информации, передаваемой 
по открытым системам передачи данных и сетям связи.  

В концепции инженерно-технической защиты информации кроме целей 
и задач системы безопасности, определяются принципы ее организации и 
функционирования; правовые основы; виды угроз и ресурсы, подлежащие 
защите, а также основные направления разработки системы безопасности, 
включая: физическую, правовую, организационную, экономическую, 
инженерно-техническую, программно-математическую защиту, 
информационно-аналитическое обеспечение и консультативную помощь.  

К целям защиты информации относятся: предотвращение утечки, 
хищения, утраты, искажения, подделки информации и предотвращение 
других несанкционированных негативных воздействий.  

Безопасная информационная деятельность требует наличия системы ее 
защиты – комплекса организационных, организационно-технических и 
технических мероприятий по обнаружению, предотвращению и ликвидации 
возникших угроз объекту.  

Создание новой системы защиты или оценка эффективности 
существующей системы безопасности объекта начинается с анализа 
возможных угроз и оценки их реального появления. Основой для анализа 
является исследование объекта на наличие уязвимостей в защите, изучение 
расположения и особенностей инженерных конструкций, коммуникаций и 
т.п. На следующем этапе осуществляется выбор соответствующих методов и 
средств адекватной защиты.  

Итак, нами рассмотрены шесть реально использующихся технических 
каналов утечки информации и некоторые методы организации защиты 
информации. По любому из вышеперечисленных каналов может быть 
осуществлен перехват и передача речевой информации, циркулирующей в 
контролируемом помещении. Поэтому каждый из них должен быть 
отработан в ходе специального обследования помещения. Таким образом, вы 
должны проводить проверочные мероприятия для того, чтобы обезопасить 
себя от возможной утечки информации.  
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Қазіргі заманғы қоғамның даму стратегиясы білімге және тиімділігі 

жоғары технологияларға негізделеді, олардың арасында ақпараттық 
технологиялар алдыңғы қатарда. Қазіргі уақытта ақпараттық технологиялар 
облысы ғылыми - техникалық прогрестің қарқынын анықтайтын 
экономиканың маңызды секторына айналды. Инновациялар мен жаңа 
технологияларды енгізу экономикалық дамыған елдерде қамтамасыз етеді. 
Сондықтан, жаңа ақпараттық технологияларды дамытуға және оларды 
тәжірибеде тиімді пайдалануға қоғамның прогресі үшін стратегиялық 
маңызды болып отыр. Ақпараттық технологиялар саласындағы барлық 
қоғамның білім деңгейін арттыру міндеті де маңызды болып табылады.  

Ақпараттық технологиялар саласындағы барлық қоғамның білім 
деңгейін арттыру міндеті де маңызды болып табылады. Оны шешу кезінде 
білім беру саласының қызметкерлерін даярлау мен қайта даярлауды жүзеге 
асыратын педагогикалық жоғары оқу орындарына ерекше жауапкершілік 
жүктеледі. Білім беру саласында ақпараттық технологияларды пайдалану 
оның инновациялылығы мен перспективалылығына айтарлықтай дәрежеде 
ықпал етеді [1]. 

Әрбір жаңа тілмен бағдарламалау процесі әмбебап болады. Сондықтан 
тілдердің көп түрлілігі өте жақсы. Ол прогресті көрсетіп, одан әрі қозғалуға 
мүмкіндік береді.  

Модель - бұл нақты үлгілеудің мақсаттары үшін елеулі және олар 
прототиптен өзгеше болуы мүмкін елеулі емес қасиеттерді түсіретін объект 
немесе құбылыс, ұқсас, яғни жеткілікті дәрежеде модельделетін объектінің 
немесе құбылыстың (прототип) қасиеттерін қайталайтын объект немесе 
құбылыс. Математикалық модель - математикалық түсініктердің көмегімен 
шындықты оңайлатылған сипаттау. Математикалық модельдеу - нақты 
процестер мен құбылыстардың математикалық модельдерін құру және 
зерттеу процесі. Математикалық аппаратты қолданатын барлық 
жаратылыстану және қоғамдық ғылымдар шын мәнінде математикалық 
үлгілеумен айналысады: нақты нысанды модельмен ауыстырады және содан 
кейін соңғы зерттейді. Кез келген үлгілеу жағдайында да математикалық 
модель толық зерттелетін құбылысты сипаттамайды және осылайша алынған 
нәтижелердің қолданылуы туралы сұрақтар өте мазмұнды болып табылады. 

Компьютерлік модель - бұл түрлі қызметтік бағдарламалармен 
толықтырылған математикалық модельді бағдарламалық іске асыру [2].  
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Бұлтты технологиялар - заманауи ақпараттық технологияларды 
дамытудың ең перспективалы бағыттарының бірі. 

Бұлтты есептеулер (ағылш. cloud computing) - жалпы пулаға талаптар 
бойынша барлық жерде және ыңғайлы желілік қатынауды қамтамасыз ететін 
ақпараттық-технологиялық тұжырымдама (ағыл. (мысалы, деректерді беру 
желілеріне, серверлерге, деректерді сақтау құрылғыларына, қосымшалар мен 
сервистерге - бірге де, жеке-жеке де) жедел ұсынылуы және ең аз пайдалану 
шығындарымен немесе провайдерге жүгінулермен босатылуы мүмкін 
конфигурацияланатын есептеу ресурстарын (мысалы, деректерді беру 
желілеріне, серверлерге, деректерді сақтау құрылғыларына, қосымшалар мен 
сервистерге-бірге де, жеке де) қамтиды. 

Өз мақаламда қазіргі заманғы оқу орнының білім беру үрдісінде 
оқытушының жоғарыда аталған технологияларды қолдану мүмкіндігі мен 
мақсаттылығын көрсеткім келеді. Бірақ бұрын бұлт технологияларының 
қысқаша сипаттамасын беріп, оларға тән белгілерді белгілейміз. 

«Бұлтты» технологиялардың ерекше ерекшеліктері: 
 қызмет көрсетудің сервистік моделі (желілік ресурстар пайдаланушы 

тарапынан қосымша орнатусыз және баптаусыз онлайн-жазылу жағдайында 
дереу пайдалануға дайын бапталатын сервистер пулы түрінде ұсынылады); 

 өзіне-өзі қызмет көрсету (тұтынушылар http-клиентті пайдалана 
отырып, онлайн режимінде сервистердің номенклатурасы мен 
конфигурациясын өз бетінше өзгерте алады); 

 сервистер пулын, пайдаланушылардың есептік жазбаларын және 
ресурстарды тұтынуды басқару процесін жоғары автоматтандыру; 

 икемділік (қолда бар ресурстарды тұтынушылар арасында 
динамикалық қайта бөлу); 

 кең таралған желілік технологияларды пайдалану ("бұлт" стандартты 
технологиялар мен хаттамаларды пайдалана отырып, кез келген клиенттік 
жабдық үшін қолжетімді) [3]. 

Бұлтты сервистердің артықшылықтары: 
 қолжетімділік (міндетті шарт-интернетке қол жеткізудің болуы); 
 төмен құн (бұлтты технологиялар арнайы БҚ сатып алу және қызмет 

көрсету шығындарын талап етпейді, бағдарламаларға кіру веб-браузер 
терезесі арқылы алуға болады); 

 икемділік-есептеу ресурстарының шектелмеуі (жады, процессор, 
дискілер); 

 сенімділік – әсіресе арнайы жабдықталған ДӨО орналасқан 
«бұлттардың» сенімділігі өте жоғары); 

 қауіпсіздік (қауіпсіздік оны тиісті қамтамасыз ету кезінде жеткілікті 
жоғары, бірақ салғырттық жағдайда қарама-қарсы әсер болуы мүмкін). 

Бұлтты сервистердің кемшіліктері: 
 желімен тұрақты байланыс («бұлт» қызметіне кіру интернет 

желісімен тұрақты қосылуды көздейді); 
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 бағдарламалық жасақтама және оның кастомизациясы 
(бағдарламалық жасақтаманы пайдаланушы пайдаланатын бағдарламалық 
жасақтамада шектеулер бар және кейде оны өз мақсатына теңшеуге 
мүмкіндігі жоқ); 

 құпиялылық (қазіргі уақытта сақталатын деректердің 100% 
құпиялылығын қамтамасыз ететін технология жоқ); 

 сенімділік (жоғалған ақпарат, сақталған «бұлт» қалпына 
келтірілмейді); 

 қауіпсіздік («бұлт» өзі жеткілікті сенімді жүйе болып табылады, 
бірақ оған кірген кезде қаскүнем деректердің үлкен қоймасына қол 
жеткізеді); 

 жабдықтардың қымбат болуы (өз бұлтын құру айтарлықтай 
шығындарды талап етеді, бұл білім беру мекемелеріне тиімді емес) [4]. 

Білім беру процесінде бұлтты технологияларды пайдалану тәжірибесі аз 
емес. Алайда, оқытушылар өз жұмысында бұлтты сервистерді қаншалықты 
ертерек пайдалана бастайды, олар бұрын оқытудың жеке әдістерін әзірлеуге 
арналған тиімді құрал алады. Бұл оқыту процесін өнімді және қызықты етуге 
мүмкіндік береді. 

Білім беру үдерісінде бұлтты сервистерді қолдану мүмкіндіктері: 
 Оқушылардың бір-бірімен және оқытушылармен оқу үдерісі үшін 

қажетті ақпараттар мен құжаттар алмасу: жобалар мен рефераттар бойынша 
кеңес беру, үй жұмысын тексеру.  

 Топтарда бірлескен жобаларды орындау: мәтіндік файлдар мен 
презентацияларды дайындау, құжаттарда нақты уақыт режимінде басқа да 
тең авторлармен түзетуді талқылауды ұйымдастыру, интернетте жалпы қол 
жетімді веб-беттер түрінде жұмыс нәтижелерін жариялау, әр түрлі 
ақпараттық объектілерді өңдеуге практикалық тапсырмаларды орындау: 
Мәтінді пішімдеу және редакциялау, мәтіндік редакторда кестелер мен 
схемаларды құру.  

 Білім беру процесінің көптеген қатысушыларынан ақпаратты 
желілік жинауды ұйымдастыру. Оқытушы әрбір тапсырманы оқушылар 
орындаған сайын жетілдіру кезеңдерін қадағалауға мүмкіндік алады. Оқу 
пәндерінің үлгілеу, кестелерде сандық мәліметтерді өңдеу, диаграммаларды 
құру сияқты бөлімдері бойынша жеке және бірлескен практикалық 
жұмыстарды жүргізуге болады.  

 Ағымдағы, тақырыптық, қорытынды бақылауды, сондай-ақ өзін-өзі 
бақылауды жүзеге асыру. Оқытушының құжатта арнайы формаларды 
қолдана отырып, сұрақтардың әртүрлі типтерімен тест ұйымдастыруға, 
сұрақ-жауап сайысын ұйымдастыруға, ата-аналар мен оқушыларға сауалнама 
(сауалнама) жасауға мүмкіндігі бар. 

 Оқу үдерісін тиісті сервис құралдарымен жоспарлау теориялық 
және практикалық сабақтардың, кеңестердің кестесін жасауға, бақылау және 
өзіндік жұмыстар, рефераттар мен жобаларды тапсыру мерзімдері туралы 
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еске салуға, оқушыларды үй тапсырмасы туралы, сабақтардың ауысуы 
туралы хабардар етуге мүмкіндік береді [5]. 

Жоғарыда айтылғандардың барлығын қорытындылай келе, оқыту 
үрдісінде бұлтты технологияларды қолдану білім беру жүйесіндегі ең 
перспективалы инновациялардың бірі болып табылады, өйткені ақпараттық 
инфрақұрылымға шығындарды азайтудан басқа, олар білім беру ортасында 
білім беру сапасын арттыруды қамтамасыз ете алатын сервистерді құруға, 
таратуға және пайдалануға мүмкіндік береді. 
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Қазіргі уақытта ақпараттық технологиялар (АТ) қолданылмайтын 
саланы табу оңай емес, өйткені олар біздің өміріміздің ажырамас бөлігіне 
айналды. Ақпараттық технологияларды жаппай енгізу аясында прогрестің 
өте жылдам қарқыны медицинаны да қамтыды. 

Дәрігерлер мен зерттеушілер пациенттер мен олардың аурулары туралы 
медициналық деректердің гигабайттарын пайдаланады. Медицинада 
ақпараттық технологияларды пайдалану уақытты «қағаз» жұмысқа 
қысқартуға мүмкіндік береді, бұл одан да маңызды, себебі дәрігерлер мен 
ауруханалар қағаз медициналық карталардан электрондық түрге 
көшетіндіктен, бұл деректер жиірек жиналады және электрондық форматта 
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қол жетімді болады, өйткені бұл көптеген артықшылықтар береді. Мысалы, 
егер дәрігерге пациент туралы қандай да бір ақпаратты білу керек болса, ол 
жай ғана ол жұмыс істейтін мекеменің пациенттерінің дерекқорына кіріп, 
мұны істей алады. Сондай-ақ, пациент туралы ақпаратты өзгерту қажет 
болса, дәрігер оны компьютерден немесе смартфоннан шықпай-ақ жасай 
алады.  

Қазіргі уақытта көптеген медициналық мекемелер жаңалықтарды 
пайдаланады. Осындай бір дәрігерге онлайн жазылу деп атауға болады. 
Кезекте тұрудың орнына, науқас белгіленген уақытта келеді. Мұндай 
жаңашылдықтар дәрігерлер үшін де бар. Бұған мысал ретінде дәрігерге 
пациенттерге медициналық көмекке мұқтаждар тізімін, олардың мекен-
жайын, медициналық деректерді, пациенттердің үйлеріне дейінгі оңтайлы 
маршрутты және т. б. көрсете отырып, үйде баруға көмектесетін мобильдік 
қосымшалар қызмет ете алады. Ақпараттық технологиялар ақпаратты өңдеу 
үшін технологияларды пайдаланудың жаңа және ең жақсы тәсілдерін 
әзірлеуге бағытталған [1]. 

Бүгінгі күні ақпараттық технологиялар медициналық қызмет көрсетудің 
барлық кезеңдерінде базалық зерттеулерден көмек көрсетуге дейін 
қолданылады және биоинформатика, медициналық информатика, 
биомедициналық информатика сияқты көптеген мамандықтарды қамтиды. 
Биоинформатика саласы соңғы онжылдықта молекулалық биология және 
геномиканы зерттеу саласындағы жетістіктермен бірге жету үшін үлкен 
жетістіктерге жетті. Зерттеушілер күрделі биологиялық процестерді жақсы 
түсіну үшін биоинформатика қолданады, мысалы, ДНҚ тізбектерін талдау 
немесе ақуыз құрылымдарын модельдеу арқылы. Бұл ең танымал мысал 
Адам геномы жобасы болып табылады, ол адам ДНҚ құрайтын химиялық 
негіздердің үшмиллиардты буының дұрыс талдауы мен реттілігі үшін 
информатикаға сүйенген. Іргелі зерттеулерде айтарлықтай ілгерілеу 
ақпараттық технологиялар саласындағы жетістіктердің арқасында мүмкін 
болды, соның ішінде есептеу қуаты, сақтау технологиясы және генетикалық 
зерттеулерде пайдаланылатын деректердің үлкен жиынтығын жинау, сақтау 
және талдау үшін қажетті бағдарламалық алгоритмдер. Информатика 
жүйелік биология саласына да үлкен әсер етті. Жүйелік биология күрделі 
биологиялық жүйелердің мінез-құлқын болжау үшін компьютерлік және 
математикалық моделдеуді пайдаланады. Мысалы, зерттеушілер ісік өсуін 
имитациялау үшін үлгілер жасады.  

Компьютерлік модельдерді қолдану арқылы зерттеушілер аурулардың 
жеке компоненттерге әсер етуіне қосымша барлық биологиялық жүйеге 
қалай әсер ететіні туралы жақсы және толық түсінік ала алады. Медициналық 
және клиникалық информатика медициналық қызмет көрсетуді жақсарту 
үшін ақпаратты өңдеуді пайдалануға шоғырланады. Медициналық 
информатиканың мысалы клиникалық шешімдерді қабылдауды қолдау 
жүйелерін пайдалану болып табылады. Олар кері байланысты қамтамасыз 
етеді және күтім кезінде медицина қызметкерлерін оқытуды қамтамасыз 
етеді. Мұндай жүйе, мысалы, пациенттің ауру тарихы мен белгілі 
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аллергиялар негізінде пациенттерге дәрі-дәрмек тағайындау туралы 
дәрігерлерді хабардар ете алады. Клиникалық ұсыныстары бар пациент 
туралы ақпаратты біріктіре отырып, дәрігерлер медициналық қателіктерді 
азайтуға көмектесе алады.  

Соңғы 20 жылда медицинада компьютерлерді қолдану деңгейі өте өсті. 
Практикалық медицина барынша автоматтандырылған болып келеді. 
Компьютерлік қамтамасыз етудің екі түрі бар: бағдарламалық және 
аппараттық. Бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелік және қолданбалы. 
Жүйелік бағдарламалық жасақтамаға сервердегі деректерге қатынауды 
қамтамасыз ететін желілік интерфейс кіреді. Компьютерге енгізілген 
деректер, әдетте, деректер базасына ұйымдастырылған, ол өз кезегінде, 
деректер қорын басқарудың қолданбалы бағдарламасы (ДББЖ) басқарылады 
және атап айтқанда, ауру тарихын, цифрланған түрдегі рентген суреттерін, 
стационар бойынша статистикалық есептілікті, бухгалтерлік есепті қамтуы 
мүмкін. Қолданбалы қамтамасыз ету компьютер үшін арналған 
бағдарламалар болып табылады [2].  

Бұл-есептеулер, зерттеу нәтижелерін өңдеу, әртүрлі есептеулер, 
компьютерлер арасындағы ақпарат алмасу. Медицинадағы күрделі заманауи 
зерттеулер есептеуіш техниканы қолданбай ойластырылмайды. Мұндай 
зерттеулерге компьютерлік томографияны, ядролық-магниттік резонанс 
құбылысын пайдалана отырып, томографияны, ультрасонографияны, 
изотоптарды қолдана отырып зерттеулерді жатқызуға болады. Мұндай 
зерттеулерде алынған ақпарат Саны компьютерсіз адам оны қабылдауға және 
өңдеуге қабілетсіз еді. 

Ақпараттық технология (IT) басқару қызметі процесінде жүзеге 
асырылатын ақпаратты жинау, өңдеу, жинақтау, сақтау, тарату, қорғау және 
тұтыну тәсілдері мен әдістерінің реттелген жиынтығын білдіреді. Қазіргі IT 
компьютерлерді, есептеу желілерін және басқару процесінде бағдарламалық 
қамтамасыз етудің барлық түрлерін кеңінен қолданады.  

Ақпараттық технологияларды енгізудің мақсаты талдау және олардың 
негізінде басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін ақпараттық жүйелерді 
(АЖ) құру болып табылады. Ақпараттық технологиялар екі факторды 
қамтиды — машина және адам. Ақпараттық технологиялардың нақты іске 
асырылуы негізінен автоматтандырылған жүйелер болып табылады және тек 
бұл жағдайда ғана компьютерлік технологиялар туралы айту қабылданған. 
Қазіргі ақпараттық технологиялар үшін келесі мүмкіндіктер тән: деректерді 
ұсынудың, сақтаудың, іздестірудің, бейнелеудің, қалпына келтірудің және 
қорғаудың бірыңғай біріздендірілген нысанын көздейтін интеграцияланған 
деректер базасы негізінде ақпаратты өткізудің барлық кезеңдерінде толассыз 
ақпараттық қолдау, құжаттарды өңдеудің қағазсыз процесі, байланыс 
құралдарымен біріктірілген желілік технология негізінде бірлескен жұмыс 
істеу мүмкіндіктері, есептерді шешу процесінде ақпаратты ұсыну әдістері 
мен формаларын бейімдеп қайта құру мүмкіндіктері [3]. 

Басқарудың тиімділігі қолда бар ресурстарға ғана емес, нәтижелері 
тиісті көрсеткіштермен бағаланатын нақты қол жеткізілген мақсатқа де 
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байланысты. Онсыз басқару жүйесі тиімсіз. Бұл процестердің негізгі мәні 
барлық мүдделі тараптар (ақпаратты әлеуетті пайдаланушылар): денсаулық 
сақтаудың әртүрлі құрылымдары мен қызметтері, басқару және бақылау 
органдары, медициналық техника мен дәрілік заттарды өндірушілер, 
ғылыми-зерттеу ұйымдары, Медициналық тауарлар мен қызметтерді 
тұтынушылар үшін бірыңғай ақпараттық кеңістік құру болып табылады. Бұл 
денсаулық сақтауды жетілдіру мен дамыту міндеттеріне жауап беретін 
ғылым мен тәжірибенің соңғы жетістіктерін күнделікті практикаға енгізу 
жылдамдығы мен ақпарат алмасуды айтарлықтай қарқындатуға мүмкіндік 
береді. 

Жаңа ақпараттық технологиялар басқарудың тиімділігін едәуір 
арттыруға және денсаулық сақтаудың кешенді проблемаларын 
мамандандырылған деректер базасына жедел қол жеткізу жолымен шешуге 
мүмкіндік береді. 

 
Әдебиеттер тізімі: 
1. ИТ в здравоохранении 2016: ни законов, ни денег. [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www.cnews.ru  
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Python - жалпы мақсаттағы ашық бастапқы мәтіндермен (open source) 

жұмыс жасауға арналған бағдарламалау тілі. Ол сапалы бағдарламалық 
қамтамасыз етуді жасау үшін оңтайландырылған, жоғары еңбек өнімділігін 
әзірлеуге, қайта компоненттердің интеграциясы болып табылады. 

Python тілі веб-сценарийлер жасау, жүйелік бағдарламалау, 
пайдаланушы интерфейстерін жасау, пайдаланушы үшін бағдарламалық 
өнімдерді теңестіру, сандық бағдарламалау және басқа салаларда бүкіл әлем 
бойынша жүздеген мың әзірлеушілер пайдаланылады. Көптеген, әлемдегі ең 
қолданылатын бағдарламалау тілдерінің бірі деп саналады. 

Бағдарламаны әзірлеуге кететін уақытты қысқартатын танымал тіл –бұл 
Python тілі. 

Қазіргі уақытта Python пайдаланушыларының қатарына - 
Google,YouTube, Industrial Light & Magic, ESRI- жүйелер, BitTorrent файл 
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алмасу, NASA-да Jet Propulsion Lab, Eve Online және National Service ойыны 
(ұлттық метеорологиялық қызмет, АҚШ)кіреді. 

PyClock бағдарламалық коды өте қарапайым көрінгенмен код жазу 
барысы өте күрделі. Ол ағымдағы уақытты көрсету үшін және after әдістері 
арқылы цифер-блат салады, өзін секундына 10 рет, келесі секундқа уақыт 
тудырады. 

Егер дұрыс болса, жаңа уақытты көрсету үшін секундтық, минуттық 
және сағаттық көрсеткіштер (немесесандық сағат белгілерінің мәтіні 
өзгереді). Графикалық интерфейстер жасау тілінде аналогтық сурет 
кенептешығады, терезенің өлшемдері өзгерген кезде қайта суреттеледі және 
сұраныс бойынша сандық форматқа өзгереді[1]. 

PyClock-да стандартты Python time модулі де қолданылады, оның 
көмегімен сценарий жүйелік сағат үшін қажетті ұсынысқа уақыт туралы 
ақпараттар екі сөзде onTimer әдісі time функциясын шақырудың жүйелік 
уақытын алады. Time кезең басынан өткен секунд санын білдіретін өзгермелі 
нүктелі санды қайтаратын кірістірілген құралдарсіздің компьютеріңізде 
уақытты санау нүктелері бар. Содан кейін функцияның 
көмегіменtime.localtime бұл уақыт мәні бар кортежге сағат, минут және 
секунд айналады. 

Экранды жаңартуын азайту үшін, PyClock боялады және келесі секундқа 
өту кезінде тек сағат көрсеткілері-тәуекелдер циферблат терезенің өлшемін 
бастапқы іске қосу және өзгерту кезінде ғана суреттеледі. - Сур. 1,2 бастапқы 
циферблат көрсетіледі[2]. 

Тікелей шығарылатын әдепкі пішімде PyClock-файлды ашу 
analogclock.py ескерту. 

 
Сур. 1 Әдепкі PyClock аналогтық сағат (бағытты қолдар) 

 
Барлық PyClock іске асыру бір файлда, қоспағанда алдын ала 

дайындалған мәнерлерді баптау. Егер 1 мысалының соңында көруге болады, 
сағат нысаны теңшелімдері бар нысанды құрастырушыға немесе пәрмен 
жолының аргументтеріндегі теңшеу параметрлерін анықтау төменде 
көрсетілген (бұл жағдайда сценарий параметрлері бар нысанды өзі жасайды): 

C:\...\PP4E\Gui\Clock>analogclock.py -bg gold-sh brown-size 300 
Жалпы айтқанда, сағаттарды іске қосу үшін бұл файлды тікелей, 

аргументтермен немесе онсыз орындауға болады; оны импорттауға және 



251 
 

сағат көбірек көріну үшін баптаулары бар нысандарды жасау оның 
нысандарын басқа графикалық интерфейстерге импорттау және бекіту[3].  

PyClock 2.1: Python/tkinter графикалық интерфейсі бар сағат. Екі 
бейнелеу режімінде де аналогтық және цифрлы, күні бар белгіні, 
циферблаттағы графикалық бейнелерді шығара алады, өлшемдерді өзгерте 
алады және т.б. Ағымдағы уақытты қажет ететін басқа графикалық 
интерфейстерге автономды түрде іске қосылуы немесе қосылуы (бекітілуі) 
мүмкін. Жаңа 2.0 нұсқасында: s / m пернелері қалқымалы хабарды шығарар 
алдында секунд/минут санайтын таймерді орнатады; терезе белгішесі 2.1 
нұсқасында жаңа: Python 3 басқаруында орындау мүмкіндігі қосылды. X (2.X 
енді қолдау жоқ), теңшеу параметрлері, cандық интерфейс нысаны.Ал, енді 
олардың командаларын қарастырайық [4].  

 

 
Сур. 2 Әдепкі PyClock аналогтық сағат (сызықты қолдар) 

 
import sys # for Python version 
pv3 = sys.version_info[0] > 2 # True for Python version 3, else 2 
if pv3: 
 import tkinter as tk 
 from tkinter import ttk # for the Combobox 
 import tkinter.messagebox as messagebox 
else: 
 import Tkinter as tk 
 import ttk 
 import tkMessageBox as messagebox 
root = tk.Tk() 
import math, os, time 
from threading import Timer, currentThread 
 
root.title("Аналогтық сағат") 
 
# sizes (sizewh may change on resize event): 
sizewh = [400, 400] # canvas size, width and height, pixels 
border = 30 
framewidth = 20 
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bpf = border + framewidth 
center = (0.5 * sizewh[0], 0.5 * sizewh[1]) 
# variables 
arcdims = [] 
archands = 2 
arrowdims = [] 
arrowhands = 1 
nohands = 0 
clocktype = arrowhands 
debugprints = 0 
handnames = ('багытты колдар', 'сызыкты колдар ') 
handtype = arrowhands 
holdsecs = 1.0 # seconds between time displays 
init = True 
now = () 
 
#Сандық интерфейс нысаны 
 
def drawhands (canvas, handtype=1, hand=0, dims=[], refl=0, color='red'): 
 # Draw a hand at the current local hour, minute, and second in 12-hour 

format set by timeinfo 
 hour12, minute, second = now[0], now[1], now[2] 
 minute = minute + second / 60. 
 hour12 = hour12 + minute / 60. 
 circ = 2 * math.pi 
 div = (12. / circ, 60. / circ, 60. / circ) 
 angles = (hour12 / div[0], minute / div[1], second / div[2]) 
 angle = math.pi - angles[hand] 
 center = [0.5 * sizewh[0], 0.5 * sizewh[1]] 
 
#Сағаттардың құрамдас нысаны 
 
def drawnumerals(canvas, center=[100., 100.], scale=[100., 100.], 

color='gold'): 
 # Draw 12 numerals around the clock face 
 numerals = 12 
 scale = 0.5 * (sizewh[0] - border), 0.5 * (sizewh[1] - border) 
 fontsize = int(min(scale[0], scale[1]) / 8.) #radius / 8) 
 x, y = 0, -1 
 xn, yn = x, y 
 
def timeinfo(): 
 # Returns a Tuple with 4 elements: the current local hour (in 12-hour format), 
 # minute, and second, and the date and time as formatted text 
 lt = time.localtime() 
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 hour, minute, second = lt[3], lt[4], lt[5] 
 year, month, day = lt[0], lt[1], lt[2] 
 hour12 = int(hour % 12) 
 if hour12 == 0: hour12 = 12 
 ampm = (' AM', ' PM')[int(hour/12)] 
 mons = ('Қантар', 'Ақпан', 'Наурыз', 'Сәуір', 'Мамыр', 'Маусым', 'Шілде', 

'Тамыз', 'Қыркүйек', 'Қазан', 'Қараша', 'Желтоқсан') 
 sec2d = str(second) 
 if second <= 9: sec2d = '0' + sec2d 
 nowtext = str(hour12) + ':' + str(minute) + ':' + sec2d + ampm 
 date = mons[month-1] + ' ' + str(day) + ', ' + str(year) 
 # The following works only if str.format is available, Python version > 2.3.5 
 # nowtext = '{0:d}:{1:02d}:{2:02d}'.format(hour12, minute, second) + 

ampm 
 # date = '{0:s} {1:d}, {2:d}'.format(mons[month-1], day, year) 
 nowtext = date + ' ' + nowtext 
 return (hour12, minute, second, nowtext) 
 
 #Бағдарламаны қосу 
 
timer = Timer (holdsecs, run) # must be placed after run is defined 
# Create the buttons and digital time label 
digitaltimelabel = tk.Label(root, width = 22, height = 1, bg = 'light blue') 
savebutton = tk.Button(root, text='PostScript файлы ретинде сактау')  
typebutton = tk.Button(root, text=handnames[2-handtype]) 
typebutton.bind('<Button-1>', changehandtype) 
root.bind("<Configure>", onresize) 
# Create the layout 
canvas.pack(fill='both', expand=True) # This is critical to allow resize 
typebutton.pack (side='left') 
digitaltimelabel.pack (side='left') #'bottom') 
savebutton.pack(side = 'right', padx = 10) 
savebutton.bind('<Button-1>', saveclicked) 
root.protocol('WM_DELETE_WINDOW', ondismiss) 
# Start the run loop 
run() 
root.mainloop() 
 
Соңында 1, 2 -мысалдарында pydemos сценарийімен орындалатын 

модуль келтірілген, онда бірнеше сағат стильдері анықталады және бір 
мезгілде жеті сағат іске қосылатын мүмкіндігі де бар. Демонстрациялық әсер 
жасау үшін жоғарғы деңгейдегі жаңа терезелерге әдетте экранда бір сағат 
болуы жеткілікті деп ойлаймын.Бұл сценарийді іске қосқан кезде, суретте 
көрсетілгендей, сағат жасайды. 1, 2 - мысалдарындаконфигурация нысандары 
көптеген параметрлерді қолдайды.  



254 
 

Әдебиеттер тізімі: 
1. Марк Лутц - Программирование на Python. Том 1-4. 2016 
2. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 1-2 / М. Лутц. - М.: 

Символ, 2016. - 992 c. 
3. Саммерфилд М. Программирование на Python 3. Подробное 

руководство / М. Саммерфилд. - М.: Символ, 2016. - 608 c. 
4. Гэддис Т. Начинаем программировать на Python. — 4-е изд.: Пер. с 

англ. — СПб.: БХВ-Петербург, 2019. — 768 с.: ил. ISBN 978-5-9775-40 
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Дербес компьютердематематикалық және ғылыми-техникалық есептерді 

қолдану маңызды шара болып табылады. Негізінен олар жоғары деңгей 
дәрежесінде жазылған. Мысалы, С, С++ немесе Python бағдарламалау тілі 
арқылы орындалады. Бүгінде математикалық есептердің 
автоматтандырылған интегралды программалар жүйесін (Eureka, MathCAD, 
MatLab, т.б.) қолдану арқылы күрделі есептерді тиімді шешуге болады. 
Осындай жүйелердің бірі ретінде MathCAD-тың мүмкіндіктері мен даму 
үрдістері қарастырылады. 

1986 жылы MathSoft Inc (АҚШ) фирмасы бұл жүйенің алғашқы 
нұсқасын жарыққа шығарды.  

Mathcad – бұл ғылым, білім және техниканың әртүрлі салаларында 
массивті математикалық есептерді шешуді автоматтандыруға арналған 
компьютерлік математиканың танымал жүйесі. Жүйе атауы – MATHematica 
(математика) және CAD деген (Computer Aided Design – автоматты жобалау 
жүйесі немесе АЖЖ) екі сөзден шыққан. Яғни, толығымен Mathcad-ты 
математикалық АЖЖ деп есептеуге негіз бар. 

Бүгінде Mathcad-тың әртүрлі нұсқалары математикаға бағытталған 
әмбебап жүйе болып табылады. Оның сандар сияқты, жеке есептеулермен 
қатар, танымал мәтіндік редактор немесе электронды кестеде қиындықпен 
шешілетін, аналитикалық та, күрделі есептерді жете шешу мүмкіндігі бар. 
Mathcad-тың көмегімен мысалы, мақалалар, кітаптар, диссертациялар, 
ғылыми есеп берулер, дипломдық және курстық жобаларды сапалы 
мәтіндермен ғана емес, сонымен бірге жеңіл жүзеге асырылатын ең күрделі 
математикалық формулалар жиынын да орындауға және есептеулердің 
сансыз таңдамалы графикалық қорытындысын ұсынуы, оның «жанды» 
мысалы бола алады. Ал, Mathcad-тың кітапханалар мен пакеттерді қолдануды 
кеңейтуі ғылым, білім және техниканың кез келген саласына кәсіби 
бағытталғанын көрсетеді [1]. 
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Mathcad жаңа версиясының маңызды жетістігіне онша танымал емес 
баспа құрылғылар типінің кезкелген баптауы /настройка/, шрифттердің 
көптүрлі жиынтығы, Windows инструменттерінің барлығын пайдалану және 
қазіргі көптерезелі интерфейс жатады. Mathcad жаңа версиясына құжаттарды 
түрлі түстерде дайындауда тиімді құралдар, анимацияланған (қозғалатын) 
графиктер құру және дыбыстық сүйемелдеу мүмкіндігі кіргізілген. Мұнда да 
қуатты есептеуіш мүмкіндіктерімен біріктірілген мәтіндік, формулалық және 
графиктік редактірлер бар. Аса күрделі есептерді шешуде басқа 
математикалық және графикалық жүйелермен біріктіру мүмкіндігі 
қарастырылған. Осы себептен де оның – интегралданған жүйелер атауы 
шыққан. 

MathCAD жүйелерінің құрамы: 
MathCAD 14 интегралданған жүйесі келесі негізгі бөліктерді құрайды. 
1. Құжаттық редактор – математикалық шартты белгілер-дің жинағын, 

графиктік шаблонды және мәтіндік түсініктерді қою мүмкіндігі бар редактор. 
2. MathConnex – жүйелік интегратор, басқа программалық жиындардың 

қасында MathCAD интегралдауын қамтамасыз етеді. 
3. Ресурс орталығы – ресурстық жүйелердің басқару жүйесі. 
4. Электрондық кітаптар – ғылым мен техниканың әртүрлі саласындағы 

типтік есептерді суреттейтін электрондық кітаптар. 
5. Анықтама жүйесі – математикалық және индекстік каталогтың 

анықтамалық мәліметін алуға және де керекті жасырын сөздермен 
сөйлемдерді іздеуге арналған жүйе. 

6. Quick Sheets жылдам шпаргалкалары – қолданылатын барлық 
құрылған операторлармен функцияларды қысқаша мысалмен мүмкіндігінше 
түсіндіруін суреттейтін жүйе. 

7. Интернет Браузері – Интернеткешығудыңменшіктікқұралы. 
MathCAD математикалық амалдардың шешімі ғана емес. Бұл ең жоғары 

полиграфиялық деңгейдегі кез келген ғылыми және техникалық 
материалдарға қатысты – документациялау, ғылыми есептер, кітаптар және 
мақалалар, диссертациялар, дипломдық, курстық жұмыстар және тағы 
басқаларға байланысты екенін атап өткен жөн [2].  

MathCAD – жақсы дамып жатқан жүйе. Оның жаңа түрлері жыл сайын 
шығаруда. 

Жаңа MathCAD 14 көп қатарлы пайдалы мүмкіндіктерді ұсынады: 
1. Интернетпен жекеше интеграциялау ресурстар орталығына 

ауыстырылып, интерфейс жүйесі жақсарылған; 
2. Given құрам бөлігінде сандық дифференциялық теңдеу шешімі, 

үшөлшемді беткейлік матрицалар құру, қаржы-экономикалық есептер үшін 
бір қатар жаңа функциялар енгізілген; 

3. Экспоненттік, логарифмдік, синусоидалық және басқа да регрессиялық 
орындаулар үшін функциялар жиынтығы енгізілген; 

4. Логикалық операторлар жиынтығы енгізілген; 
5. Root функциясы – қазір бұл тек берілген жуықтық түбірініз депқана 

қоймай (екі параметрлі функция) берілген интервал (төрт параметрлі 
функция) мүмкіндігі кеңейтілген; 
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6. Жеделдетілген және ықшамдалған үш өлшемді графиктерді салу 
енгізілген; 

7. Құжаттар бөліміне жазулар, графикалық қалдырулар 
қарастырылған; 

8. Ресурстар орталығын дамысалдар жиынтығы ерекше жаңаланған; 
9. Ағылшын тіліндегі мәтіндерді үш диалектіде қадағалау қамтамасыз 

етілген. 
Осы келтірілген тізімдерге қарап, MathCAD түрлі жүйелерінің тез дамып 

жатқанын, мықты және қолайлы болатынын, жаң аәртүрлі мүмкіндіктерін 
көруге болады. 

Жүйенің негізгі менюі 
Негізгі меню келесі позицияларды қамтиды: 
File, Edit, Window, Help –команданың бұл топтары барлық Windows–

қолданбаларда, стандартты болғандықтан, оған тоқталмаймыз. 
View – стандартты пункттермен қатар,анимацияларды құруға 

жәнеойнатуға мүмкіндік беретін «Animate»және«Playback» командалары 
бар(сурет 1). 

«Preferences»пунктінде интернетке программаларды қосу параметрі 
жәнедұрыс жазу (тек ағылшын тілі) ережесін тексеруді құруды орындауға 
болады.  

 
Сурет 1. View терезесі 

 
Insert – құжатқа әртүрлі обьектілерді енгізуді басқаратын командалар 

тобы. Graph –құжатқа2, 3-шідегі графикаларды және координаттарды 
полярлықжүйелерде енгізу мүмкіндігіне ие. 

Matrix – сандық массивті құжатқа енгізу мүмкіндігіне ие. 
Function – құжатқа функцияларды(тіпті,жай математикалық 

синус,косинуссияқтылармен қатар, спецификалық мақсатқа тән – мысалға, 
кескіндермен жұмыс істеу) енгізу мүмкіндігіне ие. 

Unit – құжатқа өлшем бірліктерін
 (метрлер,градустаржәне т.б) енгізумүмкіндігіне ие. 

Picture – құжатқа суреттер енгізу мүмкіндігіне ие. 
Math Region/Text Region – белгілеу мүмкіндігіне ие:қай жерде жай 

мәтін,қайжерде формулалар енгізіледі. 
Page Break – құжатқа келесі бетке еріксіз ауысуды енгізу мүмкіндігіне 

ие. 
Hyperlink – құжатқа гиперсілтеме енгізу мүмкіндігіне ие. 
Reference – құжатқа басқа файлға сілтеме енгізу мүмкіндігіне ие. 
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Component – құжатқа,мысалыExcel-ден, MathLabесептеу/из 
расчетных/программалардан басқа файлдарды енгізу мүмкін-дігіне ие. 

Object – құжатқа мысалы, Flashсияқты мүлдем басқа файл енгізу 
мүмкіндігінеие. 

MathCADбағдарламасының тиімділіг және ерекше дайындау әдістері 
MathCAD жүйелерінің соңғы түрлері қиын құжаттарды дайындаудың 

жаңа әдістерін аталған электронды құжаттар үшін ұсынады. Жекеленген 
формулалардың бейнелік, бір құжаттың басқасынан көп жолды шақыру, 
бөлек құжаттардың құрамын «кілтке» жабу (және пароль арқылы ашылу) 
мүмкіндіктері гипермәтінді және гиперорта тапсырысы [3]. 

Бұлардың бәрі керемет программалар және кез келген курсқа көптеген 
кітаптар, математикалық аппараттар тіркелуін құруға мүмкіндік береді. 

Кіру тіліне қатысу және MathCAD тілінде жүзеге асыру туралы түсінік 
Алдында айтып өткеніміздей, MathCAD жүйесімен пайдаланушы қатысу 

тілі деп аталатын деңгейде өтеді. Тілдік математикалық тапсырма 
суреттемесі максималды жақындайды. Сондықтан да осындай 
тапсырмалардың шешімі ортақ қабылданған мағыналы программада – кейбір 
аралық тіл немесе машиналық кодтарда жазуды керек етпейді. 

Мысалға, атақты Бейсик тілінде және MathCAD-та ауыспалы квадрат х-
ің және берілген мәні x = 3 қалай көрінетінін байқайық (кесте 1). 

 
Basic MathCAD Түсініктеме 
х = LET(3) х := 3 Айнымалы х 3–іңмәнінменшіктейді 
У = х^2 у := х2 Айнымалы у х-ің квадрат мәнінменшіктейді 
PRINT("y=";y) у 9 у қорытындыайнымалымән 

 
Кесте 1. Бейсик тілінде және MathCAD-таауыспалы квадрат х-ің және 

берілген мәні x = 3көрінісі 
Есептер мысалы: 
1) N:2 sinc*cosa/b 
C=300 , a=900, b=20 
2sin30 *cos900/20=21/2* =  
 
 
2) F(x)=x2 
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Basic-ке қарағандағы MathCAD шарты белгілерін жазу мәнде екенін 
аңғару қиын емес. Оның үстіне бұл әлдеқайда қысқа. Бұл ерекшеліктер бұдан 
да қиын есептеулерде айқын көрінеді.  

Медицинадағы есептерді MathCADбағдарламасында шешудің тиімділігі 
«Қоғамдық денсаулық сақтау» пәнінен математикалық есептеулерді 

MathCADбағдарламасында шешудің мысалы: 
№1.2015 жылы жалпы скринингтен өткен адамдар саны 80000, солардың 

ішінде 18 бен 25 жас аралығындағы адамдар саны 15000 және олардың 
тексерілгендер саны 28000, 25 бен 40 жас аралығында 20000 адам және 
олардың тексерілу саны 21000, 40 пен 60 жас аралығында 45000 және 
олардың тексерілу саны 47000. Барлық жастағы адамдардың тексерілуінің 
тарамдылық көрсеткішін есептеңіз. 

1топ. 18-25 а=15000 а,=28000 
2топ. 25-40 а=20000 а,=21000 
3топ. 40-60 а=45000 а,=47000 
Т\К=А,/А 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Кожамжарова М.К. 
Магистрант 2-го курса «Информационные системы» 

Казахстанский Инновационный Университет, г. Семей 
 
Создав систему программирования с использованием базы данных 

объектов и генератором схем свойств контейнеров, А. Усов разработал ядро 
типовой АСУ предприятия, позволяющее за короткие сроки и при малом 
количестве программистов генерировать АСУ все новых предприятий. 

Информационное пространство любого предприятия состоит и двух 
частей – зависимой и независимой от профиля предприятия. Независимая 
часть базируется на общности свойств, которые присущи любому 
предприятию. Благодаря этому, во-первых,можно построить классификатор 
предприятий любого профиля так, как это принято в технологии объектно-
ориентированного проектирования. Во-вторых, это позволяет объединить 
предприятия разного профиля в единую композицию. В-третьих, можно 
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создавать абстрактные предприятия, требующие минимальной настройки на 
конкретный профиль. Наконец, благодаря наличию общих свойств у всех 
предприятий, внешние организации могут контролировать деятельность 
предприятия. 

Каждое предприятие имеет, как правило, иерархическую структуру 
подразделений. Структурное подразделение (СП) включает в себя три 
информационных класса: служащие, оборудование и материалы. Здесь под 
оборудованием будут пониматься основные фонды предприятия или данного 
СП. Термином «материалы» обозначаются те сущности, которые 
потребляются в процессе производства. Базовые информационные классы – 
служащие, оборудование и материалы – могут иметь общий суперкласс 
(нечто, участвующее в производстве) или нет (дело вкуса). 

Таким образом, создав необходимые информационные классы, сложив 
их в контейнер СП и представив набор этих контейнеров в виде иерархии 
владения, мы тем самым создаем абстрактное предприятие. Да, это 
предприятие ничего не производит, ибо производство является специфичным 
и определяет профиль предприятия. Но такой класс позволяет создавать 
подклассы предприятий будь то промышленные, муниципальные, 
транспортные, финансовые или другие. Каждый из этих классов предприятий 
может образовывать свое поддерево классов. 

Есть еще ряд моментов, на которых остановимся. Существующие 
системы достаточно громоздки и тяжелы в настройке. Перед их установкой, 
как правило, проводятся исследования по организации бизнес-процессов. По 
результатам этих обследований выдаются рекомендации, цель которых 
является оптимизация основных процессов. Однако после внедрения систем 
переорганизация производства требует значительных усилий по настройке 
системы на новые условия. Обычно к этой работе привлекаются специальные 
фирмы, занимающиеся сопровождением АСУ. Но современные условия 
ведения бизнеса требуют высокий гибкости, которая пока остается 
недостижимой мечтой. 

В предлагаемом решении каждое структурное подразделение выделено в 
самостоятельную сущность, это позволяет, во-первых, моделировать и 
просчитывать новые схемы управления производством, а во-вторых, дает 
возможность внедрять эти схемы «на ходу». Действительно, предприятие, 
как уже было сказано, представляет собой контейнер с наличием ряда 
свойств. Разложение этих свойств по СП есть генерация схем. Имея 
механизм версионности схем, можно строить модели, оптимизируя их по 
различным критериям и используя строгие математические методы. 

Здесь же можно отметить, что современная теория управления 
предприятиями базируется на BPR (businessprocessre-engineering) и TQM 
(totalqualitymanagement).Одно из основных положений BPR говорит о 
необходимости переноса точки принятия тактических решений как можно 
ближе к исполнителям, т.е. СП должно быть в максимальной степени 
самостоятельным, самодостаточным и компетентным в принятии решений. 
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Опять же, приобретая возможность рассматривать каждое СП как 
самостоятельную часть предприятия, нам гораздо легче решить данную 
задачу. Не составляет труда оценить, во что обходится каждое СП и какую 
оно дает отдачу, насколько продумано внутренняя структура СП и его место 
в общей структуре производства. Так же, как и на уровне производства, 
можно заниматься оптимизацией бизнес-процессов на уровне отдельного 
подразделения. Наконец, перенос точки принятия тактических решений 
внутрь СП позволяет если не упразднить совсем, то, по крайней мере, 
существенно облегчить работу многих отделов, функционирующих на 
уровне предприятия (отдел кадров, планирование закупок оборудования и 
проведения ремонтных работ и т.п.). 

Функциональная часть предприятий различна и зависит от профиля 
предприятия. Поэтому возьмем за основу рассмотрения типичное 
(обобщенное) промышленное предприятие, производственный цикл которого 
можно представить следующей схемой, показанной на рис. 1. 

 
                 Производство 
 
 
Сырье Продукция 
 
 
                  Закупки 

Рис. 1. Производственный цикл промышленного предприятия. 
 
Каждая фаза производства дробится на более мелкие, например, стадия 

«Сырье» состоит в поиске поставщиков, заключении договоров, получении и 
оплате счетов, получении и складировании сырья и т. п. Деление происходит 
до получения элементарных операции, реализуемых в виде наборов сервисов. 

Когда выполнено разложение исходной задачи на сервисы, можно 
приступить к комплектованию должностей. Должность определяется 
набором доступных и необходимых сервисов, т.е. должность представима 
контейнером сервисов. В свою очередь должности соединятся в структурные 
подразделения. Таким образом, произошло соединение функциональной и 
функционально-независимой частей. Мы сохранили возможность 
динамического изменения как отдельной должности, так и структурного 
подразделения, следовательно, нам доступно и динамическое 
перепрофилирование предприятия в целом. 

Система поддерживает произвольное количество логических слоев 
(аналог – многоуровневые системы клиент – сервер). Слой хранения 
информации представлен средой хранения (СУБД), слой отображения – 
средой отображения, основанной на GUI (пользовательскими 
приложениями), слой бизнес правил – схемами и т.д. 

Каждый сервис представляет собой группу классов (возможно, 
иерархий). Класс могут быть объединены в контейнеры, свойства которых 
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реализуется в виде схем. Приложение, взаимодействуя с контейнерами явно 
или опосредованно, запускает те или иные схемы, реализуя тем самым 
собственную логику работы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИИ И ПРИМЕНЕНИЯ БОТОВ 
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магистр технических наук 
 
Python (МФА: [ˈpʌɪθ(ә)n]; в русском языке распространено название 

пито́н) — высокоуровневый язык программирования общего назначения, 
ориентированный на повышение производительности разработчика и 
читаемости кода. Синтаксис ядра Python минималистичен. В то же время 
стандартная библиотека включает большой объём полезных функций. 

Основные архитектурные черты - динамическая типизация, 
автоматическое управление памятью, полная интроспекция, механизм 
обработки исключений, поддержка многопоточных вычислений и удобные 
высокоуровневые структуры данных. Код в Python организовывается в 
функции и классы, которые могут объединяться в модули (они в свою 
очередь могут быть объединены в пакеты) [1]. 

Python - активно развивающийся язык программирования, новые версии 
(с добавлением/изменением языковых свойств) выходят примерно раз в два с 
половиной года. Вследствие этого и некоторых других причин на Python 
отсутствуют стандарт ANSI, ISO или другие официальные стандарты, их 
роль выполняет CPython 

Python - стабильный и распространённый язык. Он используется во 
многих проектах и в различных качествах: как основной язык 
программирования или для создания расширений и интеграции приложений. 
На Python реализовано большое количество проектов, также он активно 
используется для создания прототипов будущих программ. Python 
используется во многих крупных компаниях: Dropbox, Google (например 
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некоторые части Youtube и Youtube API написаны на Python), Facebook, 
Instagram[2]. 

Python с пакетами NumPy, SciPy и MatPlotLib активно используется как 
универсальная среда для научных расчётов в качестве замены 
распространённым специализированным коммерческим пакетам Matlab, IDL 
и другим. Библиотека Astropy — популярный инструмент для 
астрономических расчётов. 

В профессиональных программах трёхмерной графики, таких как 
AutodeskMaya, Blender, Houdini и Nuke, Python используется для расширения 
стандартных возможностей программ. 

Python используется в коммерческих BI-инструментах. Например, в ПО 
Microsoft Power BI DesktopPython, наряду со встроенными языками запросов 
и языком программирования R, может использоваться на этапе загрузки 
данных в ETL-процессах, расчётах и графической визуализации данных[3]. 

Бот (англ. bot, сокращение от «робот», от чеш. robot) — программа, 
выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо 
действия, и имеющая в этом некое сходство с человеком. 

Чат-бот – это программа, работающая внутри мессенджера. Такая 
программа способна отвечать на вопросы а также самостоятельно задавать 
их. Чат-боты используются в разных сферах для решения типовых задач. 

По прогнозам BusinessInsider, уже к 2020 году 80% компаний будет 
пользоваться чат ботами. 

Чат-боты могут использоваться в службах поддержки, помогая решить 
простые вопросы, например, такие как смена пароля. 

Чат-боты можно использовать для поиска информации. Например, 
прогноз погоды, афиша мероприятий. В мессенджере Telegram можно найти 
десятки тысяч ботов, способных рассказать о погоде или помочь выбрать 
подарок. 

Сфера путешествий стали одними из самых первых использовать чат-
боты. Чат-бот может предложить направления/рейсы/рестораны – на 
основании поисковых запросов и предпочтений пользователя. После покупки 
программа обеспечивает клиентскую поддержку, предоставляя ответы на 
часто задаваемые вопросы. 

Чат-боты помогают работодателям и соискателям в процессе поиска 
работы и подбора кадров. Летом 2016 года агентство по поиску работы 
FirstJob выпустило чат-ботаМия, который не только предлагает подходящие 
вакансии, но и проводит с кандидатом на вакансию собеседование. В России 
собеседования проводил чат-бот от компании Superjob для компании 
«Связной»[4]. 

Маркетолог ЭстерКраудфорд создала чат-бота EtherBot, который 
рассказывает представителям hr-департаментов о карьере хозяйки, её 
способностях и хобби. 

Чат-боты можно использовать как персональных помощников. 
Изобретатель хэштега Крис Мессина использует бота-помощника, 
MessinaBot, который отвечает всем тем, кто пишет ему в Facebook. 
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Telegram- кроссплатформенный мессенджер, позволяющий 
обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. 
Используются проприетарная серверная часть c закрытым кодом, 
работающая на мощностях нескольких компаний США и Германии, 
финансируемых Павлом Дуровым в объёме порядка 13 млн долларов США 
ежегодно, и несколько клиентов с открытым исходным кодом, в том числе 
под лицензией GNU GPL[5]. 

Telegram не предоставляет никому, кроме самих администраторов 
канала, информацию о том, кто ведёт канал и кто на него подписан. 

С концептуальной точки зрения каналы дают читателям, с одной 
стороны, возможность ощутить себя на одном уровне с автором (публикации 
каналов выглядят так же, как и обмен личными сообщениями, только без 
возможности публикации ответов читателями), а с другой — позволяют 
пользователям потреблять контент в удобной системе координат в формате 
отдельного диалога (отталкиваясь от хронологии публикации материалов). 

При помощи специального API сторонние разработчики могут создавать 
«ботов», специальные аккаунты, управляемые программами. Типичные боты 
отвечают на специальные команды в персональных и групповых чатах, также 
они могут осуществлять поиск в интернете или выполнять иные задачи, 
применяются в развлекательных целях или в бизнесе. 

В сентябре 2015 года Павел Дуров заявил о скором появлении 
возможностей монетизации и размещения рекламы в ботах. 

 
8 мая 2017 года для ботов было 

представлено платёжное API. Чтобы 
пользователи могли протестировать эту 
функцию, командой Telegram был создан 
тестовый бот, который предлагает купить 
«Машину времени» (деньги с 
пользователей не взимались). 

Мной был создан Telegram бот 
системного администратора. Через бот мы 
можем включать/выключать компьютер, 
либо другие действия выполнять. В данный 
момент мой бот умеет выключать 
компьютер, открывать/закрывать блокнот и 
калькулятор. В дальнейшем я думаю 
реализовать полноценном Telegram бот 
облегчающий работу системному 
администратору.  
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ПРИМЕНЕНИЕ 1С В АВТОМАТИЗАЦИИ 
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1С:Предприятие — это специализированная объектно-ориентированная 

система управления базами данных (СУБД), предназначенная для 
автоматизации деятельности предприятия и решения разноплановых задач. 
Особенно хорошо у нее получается автоматизировать учетные задачи: 
кадровый учет, расчет зарплаты, бухгалтерский учет, складской и 
управленческий учет. 

По сравнению со своими предшественниками "1С:Предприятие 8.2" 
позволяет решать более сложные задачи, обеспечивает высокую 
масштабируемость и предоставляет разработчику богатый набор 
инструментов для создания многофункциональных прикладных решений. 

Почему именно 1С:Предприятие? Ведь существует много программ 
подобного рода. Все дело в том, что 1С:Предприятие воплощает самые 
передовые технологии баз данных, а именно, объектно-ориентированный 
подход к разработке программ, реализация трехзвенной архитектуры и 
возможности доступа к системе посредством Web-браузера. К тому же 
1С:Предприятие наиболее распространена в пределах России и СНГ. Владея 
таким мощным инструментом, Вы можете быть спокойным за свое 
трудоустройство и приличную зарплату на ближайшие 15 лет! 

Версия 1С:Предприятие 8.2 - это принципиальное изменение 
архитектуры платформы версии 8, наиболее существенное с момента ее 
выпуска.  

Концепция управляемого приложения - Новая модель построения 
интерфейса приложения и реализации клиент-серверной архитектуры.  

Новая модель интерфейса - Интерфейс основан на отдельных 
независимых окнах. Каждое окно решает свою задачу, например, навигация 
по прикладному решению или построение отчета.  

Новая модель клиент-серверного взаимодействия - Максимальный 
перенос выполнения всей функциональности на сервер и максимальное 
«облегчение» клиента. 
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Система программ «1С:Предприятие 8» включает в себя платформу и 
прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации 
деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не является 
программным продуктом для использования конечными пользователями, 
которые обычно работают с одним из многих прикладных решений 
(конфигураций), разработанных на данной платформе. Такой подход 
позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя 
единую технологическую платформу. 

Гибкость платформы позволяет применять 1С:Предприятие 8 в самых 
разнообразных областях: 

 автоматизация производственных и торговых предприятий, 
бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и 
т.д. 

 поддержка оперативного управления предприятием; 
 автоматизация организационной и хозяйственной деятельности; 
 ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и 

произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность; 
 широкие возможности для управленческого учета и построения 

аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета; 
 решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа; 
 расчет зарплаты и управление персоналом; 
 другие области применения. 
Система 1С:Предприятие предоставляет в распоряжение разработчику 

широкий набор объектов, на основе которых и создаются все прикладные 
решения. К ним относятся перечисления, константы, справочники, 
документы, регистры и т.д. А также система имеет встроенный язык 
программирования, механизм запросов (SQL запросы), различные 
визуальные редакторы и конструкторы. 

Многие задумываются над изучением программирования в системе 
1С:Предприятия 8.2. Программирование на данной системе обеспечит вас 
работай и самое главное -зарплата среднего специалиста в этой сфере 

Большинство 1С-программистов не пишут конфигурации с нуля. Их 
основной доход — от доработок и «доделок» типовых конфигураций 
(добавить аналитику, отчеты, внешние обработки) и т.п. 

Текущая версия платформы 8.1 (точнее 8.1.х). Изменение первой цифры 
в версии означает глобальные изменения. Второй – добавление новых 
функций. Третьей – исправление ошибок. 

Программисты 1С делятся на «семерошников» и «восьмерошников». 
«Предыдущая» версия 7.7 оказалась весьма удачной и надолго задержалась у 
клиентов, т.к. она не совместима с последующей 8.0. Переходить же не все 
спешат. Переход с 7.7 на 8.х - сложный. Поэтому в вакансиях часто 
упоминают «опыт перехода с 7.7 на 8.х». 

В качестве базы данных может использоваться: 
- файл 1Cv8.1CD (нужно указать каталог, где он находится) 
- Microsoft SQL 
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- Postgre SQL (бесплатная). 
Файловая – когда мало пользователей и мало данных (до 4Гб). При 

работе с SQL также устанавливается сервер 1С (как сервис windows). При 
использовании Postgre сервер 1С можно поставить под Linux. 

Анонсирована версия 8.2, в которой есть «тонкий клиент» - т.е. вся 
работа проводится на сервере 1С, а на клиентский компьютер отправляется 
только форма с вычисленными данными. 

Конфигурации 
Конфигурация это: 
- список справочников, документов, отчетов 
- текст программ, написанные на встроенном языке 
- окна и кнопки для ввода данных. 
По составу сильно похоже на файл базы данных MS Access, не так ли? 
Типовые конфигурации - это конфигурации, которые выпущены фирмой 

1С. Самые основные: 
- Бухгалтерия 
- Управление торговлей 
- Зарплата и кадры. 
Объекты конфигурации - это составные элементы, "детали", из которых 

складывается любое прикладное решение. 
Они представляют собой проблемно-ориентированные объекты, 

поддерживаемые на уровне технологической платформы. По большому счету 
задача разработчика заключается в том, чтобы собрать из этих объектов, как 
из конструктора, необходимую структуру прикладного решения и затем 
описать специфические алгоритмы функционирования и взаимодействия 
этих объектов, отличающиеся от их типового поведения. 

Состав объектов, поддерживаемых технологической платформой, 
является результатом анализа предметных областей использования 
1С:Предприятия, и выделения и классификации используемых в этих 
областях бизнес-сущностей. В результате этого анализа разработчик может 
оперировать такими объектами как справочники,документы, регистры 
сведений, планы счетов и пр. 

На основании этого описания технологическая платформа создаст в базе 
данных соответствующие информационные структуры, и определенным 
образом будет работать с данными, хранящимися в этих структурах. 
Разработчику нет необходимости заботиться о том, в каких таблицах, 
например, должны размещаться данные, каким образом они будут 
модифицироваться или представляться пользователю. Все эти действия 
платформа будет выполнять автоматически, исходя из типового поведения 
используемых объектов. 

Таким образом, разработчик оперирует метаданными - "данными о 
данных", или объектами конфигурации. Добавляя в структуру прикладного 
решения очередной объект конфигурации, разработчик, по сути, добавляет 
описание того, как будут размещаться соответствующие данные, и как они 
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будут взаимодействовать с другими данными, хранящимися в 
информационной базе. 

Состав объектов, которые может использовать разработчик, фиксирован 
и определен на уровне платформы. Разработчик не может создавать 
собственные виды объектов, он может оперировать только тем набором 
объектов, который имеется. Подобный подход к разработке прикладных 
решений позволяет, во-первых, стандартизировать процесс разработки, а во-
вторых - обеспечить простую и быструю модификацию прикладных решений 
другими разработчиками или пользователями. 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ПОВЫШЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Курманова Баян Тургалиевна 

Магистрант Казахстанского инновационного университета 
 
Информационная безопасность – это защищенность информации и 

поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных 
воздействий естественного или искусственного характера, чреватых 
нанесением ущерба владельцам или пользователям информации и 
поддерживающей инфраструктуры. Для того чтобы освоить основы 
обеспечения информационной безопасности, необходимо владеть 
понятийным аппаратом. Раскрытие некоторых ключевых терминов не 
самоцель, важно формирование начальных представлений о целях и задачах 
защиты информации. 

Под безопасностью информации понимается такое ее состояние, при 
котором исключается возможность просмотра, изменения или уничтожения 
информации лицами, не имеющими на это права, а также утечки информации 
за счет побочных электромагнитных излучений и наводок, специальных 
устройств перехвата (уничтожения) при передаче между объектами 
вычислительной техники. 
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Защита информации – это совокупность мероприятий, направленных на 
обеспечение конфиденциальности и целостности обрабатываемой 
информации, а также доступности информации для пользователей. 

Конфиденциальность – сохранение в секрете критичной информации, 
доступ к которой ограничен узким кругом пользователей (отдельных лиц или 
организаций). 

Целостность – свойство, при наличии которого информация сохраняет 
заранее определенные вид и качество. 

Доступность – такое состояние информации, когда она находится в том 
виде, месте и времени, которые необходимы пользователю, и в то время, 
когда она ему необходима. 

Цель защиты информации является сведение к минимуму потерь в 
управлении, вызванных нарушением целостности данных, их 
конфиденциальности или недоступности информации для потребителей. 

Приведенная совокупность определений достаточна для формирования 
общего, пока еще абстрактного, взгляда на построение системы 
информационной безопасности. Для уменьшения степени абстракции и 
формирования более детального замысла необходимо знание основных 
принципов организации системы информационной безопасности. 

Предпринимаемые меры защиты должны быть адекватны вероятности 
осуществления данного типа угрозы и потенциальному ущербу, который 
может быть нанесен в том случае, если угроза осуществится (включая 
затраты на защиту от нее). 

Необходимо иметь в виду, что многие меры защиты требуют достаточно 
больших вычислительных ресурсов, что в свою очередь существенно влияет 
на процесс обработки информации. Поэтому современный подход к решению 
этой проблемы заключается в применении в АСУ принципов ситуационного 
управления защищенностью информационных ресурсов. Суть такого 
подхода заключается в том, что требуемый уровень безопасности 
информации устанавливается в соответствии с ситуацией, определяющей 
соотношение между ценностью перерабатываемой информации, затратами 
(снижением производительности АСУ, дополнительным расходом 
оперативной памяти и др.), которые необходимы для достижения этого 
уровня, и возможными суммарными потерями (материальными, моральными 
и др.) от искажения и несанкционированного использования информации. 

Необходимые характеристики защиты информационных ресурсов 
определяются в ходе ситуационного планирования при непосредственной 
подготовке технологического процесса защищенной обработки информации 
с учетом сложившейся ситуации, а также (в сокращенном объеме) во время 
процесса обработки. Выбирая защитные меры, приходится учитывать не 
только прямые расходы на закупку оборудования и программ, но и расходы 
на внедрение новинки, на обучение и переподготовку персонала. Важным 
обстоятельством является совместимость нового средства со сложившейся 
аппаратно-программной структурой объекта. 
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Зарубежный опыт в области защиты интеллектуальной собственности и 
отечественный опыт по защите государственных секретов показывают, что 
эффективной может быть только комплексная защита, сочетающая в себе 
такие направления защиты, как правовое, организационное и инженерно-
техническое. 

Правовое направление предусматривает формирование совокупности 
законодательных актов, нормативно-правовых документов, положений, 
инструкций, руководств, требования которых являются обязательными в 
рамках сферы их деятельности в системе защиты информации. 

Организационное направление – это регламентация производственной 
деятельности и взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой 
основе таким образом, что разглашение, утечка и несанкционированный 
доступ к конфиденциальной информации становятся невозможными или 
существенно затрудняются за счет проведения организационных 
мероприятий. 

По мнению специалистов, организационные мероприятия играют 
большую роль в создании надежного механизма защиты информации, так как 
возможности несанкционированного использования конфиденциальных 
сведений в значительной мере обусловлены не техническими аспектами, а 
злоумышленными действиями, нерадивостью, небрежностью и халатностью 
пользователей или персонала защиты. 

К организационным мероприятиям относятся: 
- мероприятия, осуществляемые при проектировании, строительстве и 

оборудовании служебных и производственных зданий и помещений; 
- мероприятия, осуществляемые при подборе персонала; 
- организация и поддержание надежного пропускного режима, охраны 

помещений и территории, контроля за посетителями; 
- организация хранения и использования документов и носителей 

конфиденциальной информации; 
- организация защиты информации; 
- организация регулярного обучения сотрудников. 
Одним из основных компонентов организационного обеспечения 

информационной безопасности компании является Служба информационной 
безопасности (СИБ – орган управления системой защиты информации). 
Именно от профессиональной подготовленности сотрудников службы 
информационной безопасности, наличия в их арсенале современных средств 
управления безопасностью во многом зависит эффективность мер по защите 
информации. Ее штатная структура, численность и состав определяются 
реальными потребностями компании, степенью конфиденциальности ее 
информации и общим состоянием безопасности. 

Основная цель функционирования СИБ, используя организационные 
меры и программно-аппаратные средства, – избежать или хотя бы свести к 
минимуму возможность нарушения политики безопасности, в крайнем 
случае, вовремя заметить и устранить последствия нарушения. 
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Для обеспечения успешной работы СИБ необходимо определить ее 
права и обязанности, а также правила взаимодействия с другими 
подразделениями по вопросам зашиты информации на объекте. Численность 
службы должна быть достаточной для выполнения всех возлагаемых на нее 
функций. Желательно, чтобы штатный состав службы не имел обязанностей, 
связанных с функционированием объекта защиты. Служба информационной 
безопасности должна быть обеспечена всеми условиями, необходимыми для 
выполнения своих функций. 

Ядром инженерно-технического направления являются программно-
аппаратные средства защиты информации, к которым относятся 
механические, электромеханические, электронные, оптические, лазерные, 
радио- и радиотехнические, радиолокационные и другие устройства, системы 
и сооружения, предназначенные для обеспечения безопасности и защиты 
информации. 

Под программным обеспечением безопасности информации понимается 
совокупность специальных программ, реализующих функции защиты 
информации и режима функционирования. 

Сформированная совокупность правовых, организационных и 
инженерно-технических мероприятий выливается в соответствующую 
политику безопасности. 

Политика безопасности определяет облик системы защиты информации 
в виде совокупности правовых норм, организационных (правовых) мер, 
комплекса программно-технических средств и процедурных решений, 
направленных на противодействие угрозам для исключения или 
минимизации возможных последствий проявления информационных 
воздействий. После принятия того или иного варианта политики 
безопасности необходимо  

Меры физического управления доступом позволяют контролировать и 
при необходимости ограничивать вход и выход сотрудников и посетителей. 
Контролироваться может все здание организации и, кроме того, отдельные 
помещения, например те, где расположены серверы, коммуникационная 
аппаратура и т.п. Средства физического управления доступом известны давно 
- это охрана, двери с замками, перегородки, телекамеры, датчики движения и 
многое другое. 

Недооценка факторов безопасности в повседневной работе - слабое 
место многих организаций. Дорогие средства безопасности теряют смысл, 
если они плохо документированы, конфликтуют с другим программным 
обеспечением, а пароль системного администратора не менялся с момента 
установки. 

Сделав анализ угроз ИБ организации, можно выделить ряд основных 
угроз: 

Несанкционированный доступ к серверам, ЛВС, рабочим станциям; 
Хищение или копирование информации на бумажном или электронном 

носителе; 
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Аппаратный или программный сбой вследствие непреднамеренных 
действий; 

Физическое хищение или разрушение средств вычислительной техники. 
Таким образом, практическая деятельность в области повышения 

экономической и информационной безопасности наглядно демонстрирует, 
что создание реально действующей системы защиты информации 
оказывается в сильной зависимости от своевременного решения 
перечисленных проблем. Главное – осознать важность проведения таких 
работ, своевременно выявить существующие угрозы и применить адекватные 
меры противодействия, которые, как правило, специфичны для каждого 
конкретного предприятия. Наличие желания и возможностей является 
достаточным условием для плодотворной работы, целью которой стало бы 
создание комплексной системы обеспечения безопасности организации. 
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ОҚУ ҮРДІСІНДЕ ҚОЛДАНУ 
ТИІМДІЛІГІ 

 
Омирбаев О.М.  

информатика пәнінің мұғалімі 
«№ 8 жалпы орта білім беретін көркемдік - эстетикалық білім және тәрбие 

беру мектеп-кешені» КММ, Семей қаласы 
 

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру 
еліміздің даму стратегиясының негізгі бағыттарының бірі, себебі XXI ғасыр-
білім беру жүйесін ақпараттандырудың ғасыры. 

Білім беру үрдісін ақпараттандыру-жаңа ақпараттың технологияларды 
пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын 
жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі 
мен сапасын арттыруды негіздейді. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Білім беру 
жүйесінің басты міндеті-ұлттық және азаматтық құндылықтар мен практика 
жетістіктері негізінде, жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға 
бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа 
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технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 
ғаламдық коммуникациялық желіге шығу»-делінген. 

Осыған орай бүгінгі ұстаздардың алдында оқушыға білім, білік 
дағдыларын игертіп қана қоймай, қабылдауын, ойлауын, қиялын, сезімдерін, 
яғни жан-жақты, азат, шығармашыл, өз бетімен, бәсекеге қабілетті жеке 
тұлғаны дамыту міндеттері тұр [1]. 

Қазіргі оқыту барысында қолданылып жүрген көптеген технологиялар 
жеке тұлғаның жетілуіне, оқытудың тиімділігінің негізін құруға бағытталған. 
Соның бірі-ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану білім 
сапасын арттырудың тиімді жолы болып отыр. 

Ақпараттық-коммуникациялық технология электрондық есептеуіш 
техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, 
модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, 
интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына 
негізделген. 

Жаңа коммуникациялық технологияларды пайдаланудың басты 
мақсаты-оқушылардың оқу материалдарын толық меңгеруі үшін оқу 
материалдарының практикалық жағынан тиімді ұсынылуына мүмкіндік беру. 
Бұл мақсаттарға жету жолында электрондық оқулықтар, тексеру 
программалары, оқыту программалары сияқты программалық өнімдер 
қызмет етеді. Білім саласында компьютер оқу үшін оқу құралы, ал мұғалім 
үшін жұмысшы болып табылады. 

Қазіргі таңда білім жүйесінің барлық саласы компьютерленген, сондай-
ақ, ақпараттандыру тәсілінің тиімді жетістіктерінің бірі-интерактивті 
тақтаның қолданылуы көп мүмкіндікке жол ашуда. Интерактивті тақта 
мүмкіндігін пайдалана отырып өткізген сабақтар мұғалімнің оқу процесінде 
уақытын үнемдей отырып, оқушыларға көптеген ақпараттарды беруге 
көмектеседі. Интерактивті тақтаның керемет мүмкіндіктері оқушыларды 
таңғалдырады, шабыттандырады, қызықтырады. Оқушылар ойнап отырмыз 
деп ойлайды, шындығында олар қызығып, таңғалып, шабыттанып отырып 
білім алады деп ойлаймыз [2]. 

Соңғы кезде білім беруде АКТ пайдалану бағыттары табысты дамып 
келеді. Оқыту үрдісінде ақпараттық технологияның инновациялық 
құралдарын қолдануда оқытудың тек қана формасы мен әдісі өзгеріп қана 
қоймайды, сонымен бірге оқу үрдісін жаңаша басқару және қадағалау 
әдістерінің пайда болуына мүмкіндік туғызады. 

И.В.Роберт ақпараттық технологиялар орталарын пайдаланудың келесі 
педагогикалық мақсаттарын анықтайды. 

1. Ақпараттық технологияларды қолдану негізінде оқу- тәрбие үрдісінің 
барлық деңгейін жетілдіру: 

 оқыту үрдісінің ықпалы мен сапасын арттыру; 
 танымдық қызметінің екпінділігін арттыру; 
 пәнаралық байланысты тереңдету; 
 қажетті ақпаратты іздеуді оңтайландыру жәңе көлемін ұлғайту. 
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2. Оқушы тұлғасын дамыту , ақпараттық қоғам шартында өмір сүруге 
даярлау: 

 ойлардың түрлі формаларын дамыту; 
 коммуникативтік қабілеттерді дамыту; 
 күрделі жағдайларда оңтайлы шешім немесе шешу нұсқаларын 

қабылдау дағдыларын қалыптастыру; 
 компьютерлік графика, мультимедиа технологиясын пайдалану 

арқылы эстетикалық тәрбие беру; 
 ақпараттық мәдениетті қалыптастыру, мәселені немесе жағдайды 

модельдеу біліктілігін дамыту, ақпаратты өңдей білу. 
  эксперименталдық- зерттеушілік қызметті іске асыра білуді 

қалыптастыру. 
3. Қоғамның әлеуметтік тапсырысын орындау: 
 ақпараттық сауаты бар тұлғаны даярлау; 
 компьютерлік орталарды пайдаланушыны даярлау. 
Оқушылардың пәнді жақсы игеруінің басты шарты оқытушының осы 

сабаққа деген қызығушылықты тудыра білуінен басталады. АКТ – 
педагогтың мүмкіндігін күшейтетін құрал , бірақ ол оқытушыны алмастыра 
алмайды. АКТ қолдану мақсаты – сабақты компьютермен сүйемелдеу ісін 
жүргізуге асыру, яғни: 

 Компьютер арқылы оқу сапасының артуына ықпал жасау; 
 Оқыту аймағының кеңеюіне байланысты оқушының білім деңгейінің 

қоғамның әлеуметтік талабына сай болуы; 
 Компьютерлік технологияның бұрынғы дәстүрлі пәндерге енгізілуі, 

оның игеру мүмкіншіліктерін арттыру [3]. 
Компьютермен оқытудың өз мақсаты, мазмұны, формасы және ерекше 

өткізу тәсілі бар екені белгілі. Осындай сабақтар жасаудың мынадай негізгі 
кезеңдері болады: 

 Оқыту мақсатын анықтау; 
 Өтілетін тақырыптың, бөлімнің материалдарын талдау,керектілерін 

таңдап алу және оның сценарийін құрастыру. 
  Сабақты жүргізудің бағдарламасын жасау. 
 Оқу үрдісінде компютерлік сүйемелдеуі бар сабақты кіргізу. 
Компьютерлік тестілеуді енгізу арқылы оқушылар жұмысының 

тиімділігі мен мазмұны туралы кері байланыс қамтамасыз етіледі. 
Компьютерлік жаппай бақылау жағдайында барлық оқушыларға сұрақтар 
немесе мазмұны бірдей тапсырмалар беріледі.Оларды орындау барысында 
оқушылардың арасында ынтымақтастық, жолдастық сезім пайда болады, бір- 
біріне сұрақтар қойып, жауаптарын толықтырады, орындалған жұмыстарды 
өзара тексеріп, іске асырады [4]. 

Оқыту үрдісінде АКТ қолдану оқушылардың өзін- өзі бақылауына өте 
үлкен мүмкіндік береді. Өзін-өзі бақылау олардың оқу бағдарлама материалы 
мен игерген іскерлігі мен дағдысының беріктігі толық ақпарат алуын 
қамтамасыз етеді. 
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Оқыту жағдайындағы ақпараттық технологиялардың орны: сабақ 
уақытына, сабаққа дайындалу уақытына, жобаны зерттеу қызметінде. 

1. Сабақта АКТ қолдану моделі: 
 компьютерлік презентациялар көрсету; 
 жауаптарды таңдаумен тест жүргізу; 
 электрондық оқулықтарды қолдану; 
2. Сабақтан тыс жерде АКТ қолдану моделі; 
 интернеттен және басқа ақпарат көздерінен ақпарат іздеу; 
 қоршаған әлем туралы ақпаратты жазу және бекіту; 
 презентацияларды қолдануымен сөз сөйлеуді дайындау және аз 

сөйлеу. 
Ақпараттық технологияны барлық сабақтада қолдану тиімді. 
Ақпараттық технологияны қолданып өткен сабақтың құрылымы: 
 Айқындылық; 
 Логикалық үйлесімділік; 
 Ақпараттық сыйымдылық; 
Сонымен, қазіргі ақпараттану заманында оқытуды ақпараттық-

коммуникативтік қамтамасыз етудің мәні зор екені даусыз. Сондықтан да 
мен сабақтарымда осы технология негіздерін қолданамын. Оның 
мүмкіншіліктері: Activ Studio бағдарламасында сабақтың әдістемелік 
құрылымын сақтай отырып, флипчарттар дайындау,оқушылардың 
ғаламторға еркін кіріп , ақпаратпен қамтылу мүмкіндігі , сабақтың аудио-
видео технологиясымен жаблықталуы, ең бастысы , оқушылардың сабаққа 
қызығушылығы артып,креативтік іс-әрекетпен айналысуға мүмкіндік ала 
алады. 

Ақпараттық технологияның сабақ үрдісінде қолдану нәтижесі: 
1.Ғылым негізін түсіну, ғылым жүйелігін жүзеге асырудың басты 

шарттарының бірі екендігіне көз жеткізеді; 
2. Дүниеге ғылыми, диалектикалық, материалистік көзқарасты 

қалыптастыру, оқу мазмұнының бір-бірімен тығыз байланыста болуын 
қамтамасыз етеді. 

3. Оқушының жалпы ақыл-ой, дене қимылы,көңіл күйінің үйлесімді 
дамуына әсер етеді. 

4. Қазіргі өндірістің ғылыми негізін меңгеру, техникалық процестер мен 
құрылымы, оның негізгі принциптерін түсіну жүзеге асады. 

5. Тәрбиенің барлық түрлеріне әсер етеді және адамгершілік , саяси- 
идеялық, эстетикалық, еңбек тәрбиесінің бірлікте болуына бағытталады, 
оқушылардың еңбегінің мазмұнынан байқалып,олардың алған білімінің 
жүйелеуіне негіз болады. 

6.Оқу мерзімін тиімді пайдалануда артық қайталауды болдырмауға 
педагогикалық ықпал береді. Осының негізінде оқу тәрбиелік процесін 
беруді басқару жүйесі қалыптасады [5]. 

Сонымен, ақпараттық технологияны қолданып, сабақты ұтымды жүргізу 
оқытушыдан терең білімділікті, оқу үрдісін шеберлікпен  ұйымдастыруды 
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талап етеді. Мұндай сабақ материалдары әр алуан ғылымдағы өзара 
байланыстарды оқушылардың зерделеуіне,олардың білімін арттыруға 
мүмкіндік береді. 
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Первым этапом мною было продуман сценарий мультфильма. При 

разработке сценария учитывал аудиторию, которой адресован наш мультик.  
При создании мультфильма в AdobeFlashPro cs6 использовался 

ActionScript 3.0.  
В программе AdobeFlashPro cs6 я сначала подготовил фоны, далее 

создал персонажей. 
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Кадр №1 

 
Так же нельзя забывать про смены кадров: 
Кадр №2 

 
Кадр №3 
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Все мелкие детали, которые я называю объектами, рисуете ВЫ и только, 
объекты такие как: камень, трава, земля, тень, заборы, дерево, оружия и 
прочие. 

Так же задние фоны, такие как небо, облоко, горы. 
 

 

 
Рисунок 1. Пример подготовленного фона мультфильма 
В данным рисунке вы можете наблюдать групповые рисунки которые 

находятся в одном слое 

 

 
Рисунок 2. Пример рисунка создания персонажей 
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Далее приступил к этапу создания анимации, а именно разделил части 
группы по разным слоям, в можете увидеть это в «временном шкале»  

Или как все называют TimeLine 
Мы двигаем групповые рисунки, которые мы до анимации создали, в 

группу ходят кисть, рука, голова и так далее, в общем что двигается то в 
группу, И кроме таких анимации в этом мультике есть покадровые анимации, 
а именно это кровь, где вы могли не видеть, так же искры от мечей. 
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Вы можете наблюдать за всем этим с помощью скрипта «V-cam». 
V-cam - это скрипт, который играет роль камеры, который мы можем 

передвигать по рабочей области и можно так скрывать свои недорисованные 
части 

Ну и дальше идёт экспорт кадров, а именно тут уже нужна программа 
QuickTime, без этой программы у вас ничего не получится, а именно не 
получится экспортировать. После QuickTime, вам нужна FormatFactory, 
потому что видео файлы от QuickTime нельзя редактировать видео-редакторе 
CamtasiaStudio или в других редакторах программы которые мне известно. 
Следовательно, данная программа меняет формат видео на MP4. Вот так на 
картинке: 

 

 
После удачной смены формата, у вас будет примерно такая картина: 

 
Тут главное всё красиво и понятно сортировать.  
Все эти файлы размещаем в редактор Camtasia, или Вегас, кому как 

удобно. После чего расставляем звуки звона меча, озвучки, ходьбы, шумов. 
Кстати насчёт озвучки. Озвучку можно купить у профессионалов, но можно 
обойтись и бесплатным путем, это попросить знакомых озвучить тех или 
иных персонажей, так же не забывайте про себя. Ведь у вас тоже есть голос. 
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КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Тестирование является одной из самых удобных и популярных форм 

контроля знаний. В школе многие учителя пользуются данной формой 
контроля и имеют разработанные тесты по разным учебным предметам. В 
школе нет единого банка тестов и централизованной системы проверки 
знаний учащихся. Разработка информационной системы по контролю знаний 
учащихся является весьма актуальной задачей в современном образовании. 

Целью создания системы является создание единого банка тестов и 
централизованной системы проверки знаний учащихся. В качестве материала 
для разработки использовались существующие учебные планы для выбора 
предмета. В информационной системе блок централизованного хранения 
информации спроектирован средствами СУБД, блоки обработки информации 
и организации тестирования созданы при помощи среды программирования 
VisualStudio в виде сайта. Результатом разработки является полностью 
спроектированная и отлаженная информационная система для контроля и 
оценки знаний учащихся, которая позволяет вести учёт и статистику 
успеваемости обучающихся как по отдельному предмету.  

Основными преимуществами разработанной автоматизированной 
информационной системы является возможность быстрой организации 
тестирования по любой учебной предмету, возможность мониторинга уровня 
знаний учащихся в любой момент времени и возможность получения 
статистических данных для оценки качества подготовки учащихся. 

Ключевой задачей создания системы оценки качества образования 
является разработка критериев и показателей оценки: содержания 
образовательных программ, условий образовательной деятельности и 
образовательных достижений обучающихся. Единая система оценки качества 
образования позволила бы пользователям создавать, планировать оценочные 
мероприятия, обрабатывать их результаты и получать объективную картину 
о состоянии качества образования в различных разрезах. 
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В настоящее время во многих учебных заведениях широко 
используются рейтинговые системы оценки знаний учащихся, которые 
направлены на повышение эффективности процесса обучения. Для 
получения рейтинговой оценки необходимо пройти несколько этапов 
контроля (текущий, промежуточный, рубежный, итоговый). Наиболее 
популярной формой промежуточного и рубежного контроля является 
компьютерное тестирование, позволяющее дать объективную оценку знаний 
учащихся по изучаемой дисциплине, при этом снизить неоднородность 
предъявляемых требований и повысить производительность труда учителям. 
Компьютерное тестирование не заменяет традиционных методов контроля 
знаний учащихся, а дополняет их, позволяет существенно сократить затраты 
времени при обработке результатов, формирует базы данных об 
успеваемости, позволяет получить результаты сразу после завершения 
тестированию. С помощью компьютерных технологий и заданий в тестовой 
форме можно создавать современные обучающие системы. Существует 
множество компьютерных программ, предназначенных для проведения 
тестирования. Доступны продукты (программы) с готовыми тестовыми 
заданиями и программы-оболочки для самостоятельного создания тестов. 
Однако, несмотря на обилие всевозможных программных продуктов, 
обеспечивающих тестирование, ни один из них нельзя назвать 
универсальным и приемлемым для непрограммирующих пользователей, 
которым и предназначены подобные продукты. Несмотря на то, что 
существует четыре основные формы тестовых заданий (задания открытой, 
закрытой формы, на соответствие, на установление правильной 
последовательности), подавляющее большинство программ компьютерного 
контроля знаний основано на использовании так называемого «выборочного» 
метода. Суть его заключается в том, что ученику предлагается вопрос, 
правильный ответ на который он должен выбрать из ряда предложенных. 

Серьезным недостатком является так же то, что существующие 
программы-генераторы тестов не допускают модификации структуры теста 
после сборки и компиляции отдельных тестовых блоков. Интерактивное 
тестирование с использованием web-интерфейса, что позволяет добиться 
независимости от программной и аппаратной платформ, организовать 
взаимодействие любого количества удаленных пользователей с системой 
посредством Internet. Локальное тестирование — система разработана для 
внутренних нужд школы, требуется настройка клиентского компьютера 
(установка программного обеспечения). В целях оказания помощи 
образовательным учреждениям при создании систем управления качеством 
подготовки учеников на основе независимой внешней оценки. 

Ученик, вне зависимости от места проживания, с помощью средств 
дистанционного тестирования может получить знания в интересующей его 
предметной области. Только дистанционное тестирование не позволяет в 
полном объеме готовить учеников для тех областей деятельности, где 
обучаемый должен демонстрировать не только хорошие теоретические 
знания, но и практические навыки и умения. Развитие программ 
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дистанционного тестирования повышает актуальность разработки 
современных систем контроля знаний учащихся. Компьютерные системы 
тестирования учащихся, кроме выполнения своей главной функции контроля 
знаний, должны отвечать полному набору современных требований, 
предъявляемых к эргономике программного обеспечения, используемого в 
учебном процессе. 

Эргономические требования, предъявляемые к визуальному 
представлению информации на экранах компьютеров: текст достаточно 
крупный, изображение яркое и контрастное, что позволяет снизить 
утомляемость глаз и т.д. 

Должны обеспечивать адекватную оценку уровня знаний тестируемого. 
Желательно минимизировать время тестирования, так как длительное время 
тестирования утомляет людей, сдающих тесты. Современные системы 
контроля знаний могут поддерживать реализацию традиционных и/или 
адаптивных методов тестирования. Вне зависимости от методики построения 
теста, программный интерфейс системы тестирования должен быть 
максимально удобен для пользователя, так как в случае использования плохо 
продуманного разработчиками системы тестирования неудобного 
интерфейса, сдающий будет совершать ошибки не только по причине 
незнания материала контролируемой предметной области, но и чисто 
технические ошибки. Например, ошибочная фиксация флажков в чекбоксах, 
неправильное использование кнопок интерфейса из-за их близкого 
расположения друг к другу и так далее. Нередко разработчики программных 
средств обращают повышенное внимание только на удобство программного 
интерфейса тестируемого, забывая, что ошибки тестирования могут быть 
вызваны некорректным заполнением используемой базы вопросов и ответов, 
и другими проблемами, связанными с недостаточно удобно организованным 
интерфейсом рабочего места оператора, обслуживающего систему 
тестирования. Для современных компьютерных средств контроля знаний 
должен соблюдаться принцип универсальности среды тестирования. 
Учителю необходим рабочий инструмент – оболочка тестирования, которую 
можно самостоятельно наполнять собственными вопросами. Современные 
компьютерные средства тестирования должны быть гибкими в настройках, в 
частности по количеству вопросов в тесте, предлагаемых тестированию. 
Учащимся желательно проходить тестирование в одной и той же среде 
тестирования, чтобы во время сдачи теста-экзамена не отвлекаться на новый, 
непривычный интерфейс программы тестирования. С учетом сказанного, в 
грамотно спроектированной программе тестирования учитель должен иметь 
возможность самостоятельно устанавливать число вопросов тесте, а также 
критерии оценки прохождения теста. Правильно спроектированная система 
тестирования должна включать инструментарий, позволяющий учителям 
получать детальную статистику прохождения тестов, например, какие 
разделы вызвали наибольшие трудности у всей группы людей, сдававших 
тест, или что следует подучить конкретному школьнику. 
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Разрабатываемые системы тестирования должны быть устойчивы к 
попыткам обмана со стороны сдающего тест, что достигается выполнением 
комплексных мер защиты. 

Общедоступными существует множество систем контроля знаний, 
разработанных в различных вузах и реализованных в виде клиент-серверного 
РНР - приложения с помощью протокола TCP/IP и функционирующих в 
среде Интернет на Apache-сервере. Для хранения исходных данных, 
контрольно методических материалов и результатов тестирования 
используется СУБД MySQL. На рабочих местах учителей и учащихся 
требуется только наличие веб-браузера и доступ к сети Интернет. Благодаря 
этому такие компьютерные системы тестирования можно применять в 
инклюзивном обучении. Отметим некоторые положительные стороны таких 
систем: — сервисность — возможность использования в качестве сервисного 
программного обеспечения без установки на собственном сервере. — 
универсальность — возможность применения в любых образовательных 
учреждениях (в том числе зарубежных) вне зависимости от организации 
процесса обучения. — модульность — создание индивидуального 
образовательного продукта под конкретного клиента. — защищенность — 
уникальная подсистема безопасности, полный контроль над действиями 
пользователей и гостей системы. 

Тест формируется из тестовых заданий, каждое из которых 
предназначено для проверки определенной совокупности элементов знаний 
указанного множества. В случае обязательной проверки всех элементов 
знаний некоторой дисциплины формирование оптимального теста сводится к 
решению известной задачи о наименьшем покрытии множества или её 
обобщений. 

Доступ к методическому материалу имеет только учитель-разработчик 
данного материала, а другие учителя могут получить его (доступ) только с 
согласия автора; — каждый школьник для прохождения тестирования при 
первом входе в систему получает личный логин и пароль, что исключает 
возможность доступа в систему учащихся под чужим именем. 

Наличие журнала, который даже при минимально набранном количестве 
баллов позволяет просмотреть данный школьником ответ и сравнить его с 
выводимым одновременно на монитор верным ответом, что исключает 
нарекания со стороны учащихся на необъективность оценки их ответов, в 
том числе и из-за грамматических ошибок. Детальные, гибко настраиваемые 
отчеты позволяют получить максимально полную информацию о всех 
сеансах проведенных тестирований. — массовость — позволяет организовать 
и провести групповое тестирование, как в локальной вычислительной сети, 
так и в сети Интернет. 

Возможные настройки при проведении текущего контроля с помощью 
автоматизированных систем: — предусмотрены разновидности основных 
четырех видов вопросов и вариантов ответа на них школьника: выбор одного 
из многих; выбор нескольких из многих; на соответствие; установка 
правильной последовательности; — для контроля может быть установлено 
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различное количество вопросов: учитель указывает максимальное и 
минимальное количество контрольных вопросов, а школьник сам выбирает 
наиболее приемлемое для него количество вопросов из заданного интервала; 
— оценка правильности ответа может проводиться по нескольким схемам, 
наиболее приемлемой, на взгляд разработчиков, представляется «режим 
накопительной проверки ответа», предполагающий, что каждый правильный 
ответ вносит положительный вклад в результирующий процент по данному 
вопросу, а каждый неправильный — отрицательный. Тем самым исключается 
возможность получения положительной оценки, за счет выбора системой 
правильных ответов из множества данных школьником ответов, когда только 
часть из них являются верными. 

Одно из главных требований к компьютерным тестам — 
многовариантность. Многовариантность должна быть двух типов: во-первых, 
по тематике заданий, во-вторых — по порядку их предъявления. Реализация 
этого требования снимает сразу две организационные проблемы: списывание 
и запоминание ответов. Тестовые задания могут составляться с 
использованием разнообразных компьютерных инструментов, начиная от 
различных редакторов и программ для разработки презентаций и до 
использования языков программирования и возможностей сети Интернет. 
При этом не все, существующие в бесплатном доступе программы, имеют 
возможность добавления собственных вопросов и тем. Нет возможности 
создания индивидуальной траектории обучения. Необходима загрузка 
дополнительного ПО на компьютер обучающегося и, главное, количество 
вопросов никак не связано с элементами знаний. И, наверное, любой учитель, 
не только информатики и ИКТ, создавал для своей работы свою тестовую 
среду. Но разработка качественного тестового инструментария — 
длительный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. 
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CТАТИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ХАБАРЛАМАЛАРЫН 
КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІМЕН ӘЗІРЛЕУ 

 
Қабылғазин А.Ғ.  
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КазГЮИУ,Семей қаласы 

 
Ақпаратты шифрлаудың әдістері мен тәсілдерін зерттеумен 

айналысатын ғылым саласын криптография деп атайды .Криптография ерте 
заманнан бері хабарламаны құпия жасау үшін қолданылып келген болатын. 
«Криптография» деген сөз гректің «криптос –құпия» және «графия – жазу» 
деген сөздерінен құралған. Деректерді қорғау үшін, бөтен адамдардың қолын 
жеткізбеу мақсатында деректерді өзгертуге бағытталған әдістердің жиыны 
криптография деп аталынады. Мұндай өзгертулер деректерді қорғаудың 
негізгі үш проблемасын шешуге бағытталған: құпиялықты, тұтастықты 
және сенімділікті. 

Төменде криптографиялық жүйелердің қысқартылған схемасы 
көрсетілген (1 – ші сурет): 
алғашқы мәтін 
шифрлау 
шифрланған мәтін 
байланыс арнасы 
шифрды ашу 
алғашқы мәтін 

k2 
кілттермен алмасу арнасы 
кілттерді генерациялау 

k1 
1 сурет - Криптографиялық жүйенің қысқартылған схемасы 

 
Криптография қолданбалы ғылым саласына жатады. Ол фундаменталды 

ғылым салаларының соңғы жетістіктерін пайдаланады. Олардың ішіндегі ең 
негізгісі математика болып табылады. Математиканың әдістерін, оның 
саласы модулярлық арифметиканы, пайдалану криптографияны жеке ғылым 
саласына айналдырды. Ал компьютерлік техниканы пайдалану компьютерлік 
криптография деген жаңа білім саласын туғызды.Сонымен қатар, 
криптографияның нақты есептерін шешу үшін техника мен технологияның, 
программалық және аппараттық жабдықтардың, байланыс арналарының 
сапасының ролі өте жоғары. Алдыңғы тарауларда айтылғандай, ақпараттың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде криптографияның ақпарат қорғау 
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мүмкіншілігінің және сенімділігінің жоғары екендігі, оған негізделген 
әдістердің кең тарағандығы белгілі. 

Криптографияның даму тарихы мен адамзаттың пайдалануын үш 
кезеңге бөлуге болады: 

1-ші кезең. Криптография ғылым саласы ретінде зерттелінбеген, бірегей 
жүйелік тәсілдері болмаған кезең. Бұл кезеңді ғылымға дейінгі кезең деп 
атайды. 

2 – ші кезең. Бұл кезең ғылыми кезең деп аталады, ол К. Шеннонның 
«Теория связи в секретных системах» деген 1949 жылы шыққан кітабынан 
басталады. 

3 - ші кезең. Бұл кезең заманауи кезеңі деп аталады, ол У. Диффи мен М. 
Хеллманның «Новые направления в криптографии» деген 1976 жылы жарық 
көрген кітабынан басталады. Осы кітапта қарастырылған концепцияның 
негізінде 1978 жылы үш математик Р. Ривест (Rivest), А. Шамир (Shamir), Л. 
Адлеман (Adleman) жаңа криптографиялық шифрлау әдісін ұсынды. Ол әдіс 
осы авторлардың фамилияларының бас әріптерінен құралған RSA деген 
атпен белгілі. 

Қазіргі кезде ақпаратты қорғау жалпы ұлттық мәселеге айналып отыр. 
Информациялық технологияның қарқынды дамуы және Интернеттің тез 
таралуы конфиденциалды ақпаратты қорғаудың әдістерін дамытуға, әсіресе 
криптографияның дамуына көп әсер етті. Мемлекеттің барлық салаларына 
қатысты ақпарат нақты саяси, материалдық және бағалылығы жағынан да 
құнды болып саналады. Ақпаратты қорғау мемлекеттің көзқарасымен 
алғанда қазіргі кезде өзекті мәселеге айналды және мемлекет алдындағы 
бірден-бір шешілуі қажет, ұлттық қауіпсіздіктің негізгі элементі ретінде 
қарастырылып отыр. Жаңа қуатты компьютерлердің, желілік 
технологиялардың пайда болуы мен ақпараттың компьютерде шоғырлануы 
мүлдем ашылмайды деп саналған криптография жүйесін пайдалануға 
мүмкіндік береді. Криптография термині ежелгі гректердің cryptos – құпия 
және grapho – жазу сөздерінен құралған.Күн сайын криптографиямен 
криптографиялық әдістер біздің күнделікті өмірімізбен тұрмысымызға 
кеңінен еніп келеді. Міне бірнеше мысал . E-mail-ді жібере отырып біз кей 
жағдайларда менюдің мына сұрағына жауап береміз: “Шифрлеу режимі 
қажет пе?”. Банк карточкасының иегері терминал арқылы банкке жүгіне 
отырып, алдымен карточканы аутентификациялаудың криптографиялық 
протоколын орындайды. Криптографиялық әдістер (ақпаратты қорғау) мен 
криптоанализдің ( қорғауды бұзу ) көптеген түрлері шығып жатыр. Олардың 
криптотұрақтылық пен өнімділік сияқты талаптары әрдайым өсіп келеді. 
Соған байланысты соңғы жылдары сызықсыз, соның ішінде ақпаратты 
қорғауға хаостық динамиканы қолдану мәселелері қызығушылық туғызады. 

Жұмысымның мақсаты: 
1) ақпараттық ресурстардың сыртқа кетуін, ұрлануын, жоғалуын, 

бұрлануын, қолдан жасалуын, оларға рұқсатсыз қол жеткізуді пайдалануды 
және таратуды, зиян, залал келтіруді болғызбау; 

2) тұлғаның, мемлекеттің және қоғамның ақпараттық қауіпсіздігі; 
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3) ақпаратты қорғаудың математикалық жолдарын (яғни, математикалық 
әдістерін немесе қулықтарын) және ақпаратты қорғаудың математикалық 
мәселелерін шешу; 

4) математиканы және жалпы білімді дәріптеу. 
Жұмысымның өзектілігі. 
Криптография қоғам өмірінің ажырымас бөлігіне айналып келеді. 

Мыңдаған жылдар бойы криптография әскери және дипломатикалық 
байланыстарды қорғау үшін қолданылып келеді. Информациялық ғасырдың 
басталуымен бірге криптографияның жеке секторлары да қоғамға жедел 
қажет екендігін байқалтты. Ақпаратты қорғаудың әртүрлі жолдары (мысалы, 
механикалық немесе физикалық), әртүрлі мәселелері бар (мысалы, қоғамдық 
немесе әскери). Мен ақпаратты қорғаудың математикалық жолдарын (яғни, 
математикалық әдістерін немесе қулықтарын) және ақпаратты қорғаудың 
математикалық мәселелерін қарастырамын. 

Жұмысымның міндеттері. 
Ақпаратты қорғау әдістері мен ақпаратты шифрлеу жүйелері жайлы 

мағлұмат беру. Сонымен қатар криптографияның математикалық негіздері 
болып табылатын симметриялық және ашық кілтті криптожүйелер туралы 
ашып айту. Ашық кілтті криптожүйеде кілт басқару қалай жүзеге асатынын 
көрсету. Ашық кілтті алгоритмдерде шифрлеу кілті мен дешифрлеу кілттері 
екі түрлі болады. Бұған қоса ,дешифрлеу кілтін шифрлеу кілтінен есептеп 
алуға (санаға сыйымды уақыт ішінде) болмайды. Алгоритм «ашық кілтті» 
деп аталады, себебі әркім шифрлеу кілтін қолдана отырып хабарды шифрлей 
алады , бірақ тек дешифрлеу кілтін білетін белгілі бір адам ғана бұл хатты 
оқи алады. Алгоритмді бұзу қиындығына қарай әр алгоритмнің әртүрлі 
қауіпсіздік деңгейі болады. Егер алгоритмді бұзу құны шифрленген 
мәліметтердің құнынан жоғары болса, онда шифрленген мәтінге қатер 
төнбеуі мүмкін. Егер алгоритмді бұзу уақыты шифрленген мәліметтерді 
сақтау ( өмір сүру уақыты ) уақытынан көп болса, онда шифрленген мәтінге 
қатер төнбеуі мүмкін. Егер бір кілтпен шифрленген мәліметтер көлемі 
алгоритмді бұзуға қажетті мәліметтер көлемінен аз болса, онда шифрленген 
мәтінге қатер төнбеуі мүмкін [2]. Криптоаналитиктегі шифрленген мәтіннің 
көлеміне қарамастан онда ашық мәтінді алу туралы ақпарат болмаса, онда 
бұл алгоритм сөзсіз қауіпсіз болады. Бір ретті блокноттармен шифрлеуді ғана 
шектеусіз ресурстарға қарамастан бұзу мүмкін емес [2]. Қалған 
криптожүйелердің барлығы шифрленген мәтінге мүмкін болатын барлық 
кілттерді қою арқылы және алынған ашық мәтіндерді саралау арқылы бұзып 
ашылуы мүмкін. 175 Алгоритм есептеу тұрғысынан қауіпсіз болады, егер ол 
қазіргі таңдағы адамзат қол жеткізген және болашақтағы 10-20 жылда қол 
жеткізетін ресурстар арқылы бұзыла алмаса. Бұзып ашудың қиындығын әр 
түрлі жолдармен өлшеуге болады [2]: 

Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдісі – бұл ақпаратты 
шифрлаудың, кодтаудың немесе басқаша түрлендірудің арнайы әдісі, мұның 
нәтижесінде ақпарат мазмұнына криптограмма кілтінсіз және кері 
түрлендірмей шығу мүмкін болмайды. Криптографиялық қорғау – ең сенімді 
қорғау әдісі, өйткені ақпаратқа шығу емес, оның тікелей өзі қорғалады, 
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(мысалы, әуелі тасуыш ұрланған жағдайдың өзінде ондағы шифрланған 
файлды оқу мүмкін емес). 

Мұндай қорғау әдісі стандартты операциялар немесе программалар 
дестесі түрінде жүзеге асырылады. Операциялық жүйенің негізіндегі қорғау 
көбінесе қатынас құруды басқарудың процедураларын жүзеге асыруға 
мүмкіндік беретін мәліметтер қорын басқару жүйелері деңгейіндегі қорғау 
құралдарымен толықтырылуы керек. 

Қазіргі кезде ақпарат қорғаудың криптографиялық әдісінің көпшілік 
қаблдаған жіктеуі жоқ. Дегенмен, жіберілетін хабарламаның әрбір символы 
шифрлауға түскенде шартты түрде 4 негізгі топқа бөлуге болады: 

- ауыстыру шифрланушы мәтіннің символдары сол немесе басқа 
алфавит символдарымен алдын ала белгіленген ережеге сәйкес 
ауыстырылады; 

- аналитикалық түрлендіруде шифрланушы мәтін қандай да бір 
аналитикалық ереже бойынша түрлендіріледі; 

- орын ауыстыру шифрланушы мәтіннің символдарының орны 
жіберілетін мәтіннің берілген блогының шегінде қандай да бір ереже 
бойынша шифрланады. 

Ақпаратты шифрлаудың сенімділік дәрежесі бойынша көптеген 
программалық өнімдер бар. Кең таралған программалардың бірі болып 
Циммерменн құрған Pretty Good Privacy (PGP) болып табылады. Оның 
криптографиялық қорғау құралы өте күшті. Танымдылығы мен ақысыз 
таратылуы іс жүзінде PGP-ны дүние жүзінде электрондық хат алысу 
стандартына айналдырды. PGP программасына желіде көпшіліктің шығуына 
мүмкіндігі бар. 

Соңғы жарты ғасырда компьютерлердің есептеу қуаты едәуір өскен, 
және бұл тенденция ары қарай жалғасатынына еш күмән жоқ.Көптеген 
криптографиялық бұзулар параллельді компьютерлер үшін жарамды: есептеу 
процессорлық қарым-қатынасты қажет етпейтін миллиардтаған шағын 
бөліктерге бөлінеді. Сондықтан сенімді криптографиялық жүйелер есептеу 
техникасының дамуын көптеген жылдарға дейін алдын ала ескеріп отырады.  
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КазГЮИУ, Семей қаласы 
 

Электрондық оқытудың жаңа мүмкіндіктері арқылы қосымша 
білімдерімен қаруланған қызметкерлер маңызды бәсекелестік артықшылыққа 
ие болады. Виртуальдік ұйымдардың жаңа үлгілері оқытудың қажеттігін 
арттыруда, оқытудың дәстүрлі бағдарламаларын қашықтан оқыту 
бағдарламалары барған сайын ығыстырып келеді және өз білімін басқарудың 
дамып келе жатқан жүйелері жинақталған тәжірибеден пайда табуға 
көмектеседі. Білім беру – оған компьютерлендірілген оқыту, электрондық 
оқыту көзбе-көз оқыту сабақтары, семинарлар мен пікір таластар 
жатады.Қазіргі заман талабы бойынша болашақ мұғалімдер электрондық 
оқулықтар қолдану тиімді болып отыр. Жаңа ақпараттық технологиялармен 
педагогикалық үрдістің бірі. Сондықтан қазіргі кезде жоғары оқу 
орындарының педагогикалық үрдісіне электрондық оқулықтардың енуі – 
мұғалімдердің электрондық оқулықтарды пайдалануға міндеттейді. Сол 
себепті біз зерттеп жатқан мәселе бойынша ең алдымен электрондық 
оқулықтың мәні неде дегенге жауап іздеп отырмыз. Білім беру жүйесін 
ақпараттандырудың негізгі талаптарының бірі – оқу процесіне электрондық 
оқулықтарды жасау және оны қолдану. Осы уақытқа дейін білім беру 
саласында тек мұғалімнің айтқандарын немесе оқулықты пайдалану қазіргі 
заман талабын қанағаттандырмайды. Сондықтан білім беру жүйесінде 
электрондық оқулықтарды пайдаланбай алға жылжу мүмкін емес. Соның 
нәтижесінде оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артып, 
шығармашылықпен жұмыс жасауына кең мүмкіндік ашылды.Мұғалім үшін 
электрондық оқулық бұл күнделікті дамытылып отыратын ашық түрдегі 
әдістемелік жүйе. Оны әрбір мұғалім өз педагогикалық тәжірибесіндегі 
материалдармен толықтыра отырып, ары қарай жетілдіре алады. Оқу 
материалдарын ұтымды игерудегі электрондық оқулықтардың атқаратын 
ролі зор. Электрондық оқулықтарда теориялық тақырыптар беріліп 
түсіндіріледі. Теориялық материалды графикалық иллюстрация түріндегі 
әртүрлі суреттер, сұлба тәсілдер арқылы толықтырылып отырса, онда 
теориялық білімді оқып, көзбен көріп, түйсініп және оны мида бекіту 
үрдістері бір уақытта өтіп отырады да материалды қорыту үрдісі ұтымды 
болады. 

Электрондық оқулықтың құндылығы әрине, оның тақырыптық 
мазмұнында. Кейін сынақ не емтихан тапсырылуы тиіс пәннен болса, онда 
бір материалды үш түрлі құрылымда беруге болады: 

1. Мазмұндау мәтін, сурет, кескін, схема, кесте, график т.с.с. түрінде 
беріледі. Сонымен қатар мұнда анимация, видео, дыбыстық эффектілер 
сияқты компьютерге тән элементтер болуы мүмкін. 

2. Кескінді – окулықтын мазмұнын қысқартылған мәтін, график түрінде 
бейнелеу. Бұл оқу материалының құрылымын, ондағы негізгі идеяларды 
түсінуге септігін тигізеді. 

3. Өзін – өзі бақылаудың тесттік жүйесі – оқу материалының мазмұны 
арнайы интерактивті жүйені пайдалану арқылы сұрақтар мен жауаптар 
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түрінде беріледі. Тесттік жүйе көбіне алынған білім деңгейін тексеруге 
арналғандықтан, оқушы үшін оқулықтың ең қызықты бөлігі болып табылуы 
мүмкін. Бұл тесттер қорын сынақ және емтихан қабылдау кезінде де 
пайдалануға болады.Барлық оқушылар үшін “Информатика” пәнін оқытуда 
“Word редакторын окыту” электрондық оқулығын құруға Місrosоfоt Роwег 
Роіnt қолданбалы программасын қолдануға болады, Місrosоfоt Роwег Роіnt 
қолданбалы программасы арқылы презентация жасауға болады. Презентация 
ұғымының екі түрлі мағынасы бар. Жалпы жағдайда презентация – баяндама 
жасау, шығып сөйлеу, ғылыми ұсыныс жасау, реферат, үлкен жобаларды 
қорғау, жоспарларды немесе техникалық ұсынысты талқыға салу, қандай да 
бір қызмет түрін ұсыну, идеяларды, қызмет түрлерін ұсыну – осының бәрі 
презентация болып табылады. 

Бүгінде интернетте автоматты режимде жұмыс істейтін көптеген 
презентацияларды көруге болады. Екінші жағынан алғанда презентация деп 
айрықша текті электрондық құжатты айтады. Ол өзінін мультимедиялық 
мазмұны мен кұжатты экранға шығаруды басқарудың айрыкша 
мүмкіншіліктерімен ерекшеленеді. Құжатты экранға шығару 
автоматтандырылған, интерактивті түрде өтеді, осы тектес құжаттарды 
арнаулы программалық құралдардың көмегімен дайындайды. Қорыта келе 
электрондық оқулықтың құрамында: Титул беті; Программамен жұмыс істеу 
тәсілдері жөнінде нұсқаулар жүйесі болуы тиіс.Оқытудың компьютерлік 
құралдарды дидактика мен әдістеменің жаңа қырынан дамуына ықпал ететіні 
оқу процесінде пайдалану негізінде оқытудың сапасы артады.;Оқыту 
жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізуге келетін шығындар азаяды; 
Мұғалімдердің оқыту барысында сабақ түсіндіру, бақылау, тапсырманың 
орындалуын қадағалау, бағалау, білім мен іскерлікті игеру деңгейлерін 
анықтау сияқты басқару жұмыстарының шығармашылық іс – әрекетке 
көшуіне алып келеді; 

Оқытудың мазмұны мен құрылымдарының өзгерістеріне қарай оқу 
процесін оқу – әдістемелік құралдармен қамтамасыздандыруды женілдетеді. 
Сонымен, мұғалімдердің электрондық оқулықтарды қолдану 
шығармашылықпен жұмыс жасауына, белсенділігін арттыруына мүмкіндік 
береді. 

Қазіргі кездегі қоғамның ақпараттану жағдайында ақпараттық 
технологиялардың қарқынды дамуы адам өмірінің әр түрлі саласына 
біртіндеп өзгерістер енгізуде. Ақпараттандыру ісі Қазақстанның білім беру 
жүйесінің даму жолына да ықпалын тигізуде. Ақпараттық технологияның 
қарқынды дамуына сәйкес электрондық оқыту деп аталатын оқытудың жаңа 
технологиясы қалыптасып нығая түсуде. Электрондық оқытудың жүйе 
құраушы факторлары мен негізі педагогикалық ұстанымдарын анықтау және 
айқындауға байланысты бірқатар міндеттер қойылады. Сонымен қатар 
электрондық оқыту құрылымы мен мазмұнына, оқыту әдістеріне, оқытудың 
формасына және құрамына қойылатын кешен талаптарды анықтау 
қажеттігінен электрондық оқытудың әдістемелік жүйесін қалыптастыру 
мақсаты туындап отыр. 
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Әдістемелік жүйенің бөліктері төмендегіше көрсетіледі: оқыту мақсаты; 
оқыту мазмұнынын құрамы; ақпараттық теориялық бөлік, тәжірибелік бөлік, 
меңгерген білім деңгейін анықтау; оқыту құралдары; оқыту әдістері; оқыту 
түрлері. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2006 жылдың 
1 наурызындағы халыққа Жолдауында электрондық үкімет жүйесін шұғыл 
енгізу қажеттілігін нақты атап көрсеткені мәлім. Ал электрондық оқулық жас 
буынның жаңа әдебиеті болып есептелетіні даусыз. Сондай-ақ ол компьютер 
технологиясының мүмкіндіктері мен кәсіби оқулықтардың дәрежесін 
біріктіреді. Электрондық оқулықпен оқытудың негізгі мақсаты – оқыту 
үрдісін үздіксіз және толық деңгейін бақылау, сонымен қатар ақпараттық-
ізденіс қабілетін дамыту. 

Білім берудің кез келген саласында Электрондық оқулықтарды 
пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, 
ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай 
туғызады. 

Осы уақытқа дейінгі білім беру саласындағы оқулықты пайдалану 
қазіргі заман талабын қанағаттандырмайды. Сондықтан қазіргі 
ақпараттандыру қоғамында бұл оқулықтарды пайдаланбай алға жылжу 
мүмкін емес. 

Қазіргі уақытта электрондық оқулықтың қандай екендігі туралы біртұтас 
ой жоқ. Дегенмен, біздіңше электрондық оқулық дегеніміз – 
мультимедиялық оқулық, сондықтан электрондық оқулықтың құрылысы 
сапалы жаңа деңгейде болуы тиіс. Электронды оқулықтың мазмұны 
оқушының зерделі ойлау қабілетін дамытуға бағытталуы және оның мына 
қасиеттерді қанағаттандыруы өте қажет: қисынды ойлау жүйесінің 
қалыптасуы, жинақтылығы, жүйелілігі, эстетикалық көркемділігі, 
жылдамдылығы,т.б. 

Білім беру жүйесін тұтастай ақпараттандыру оқушының білім сапасын 
арттыру мен жаңа оқыту технологиясын пайдаланудың тиімділігін мынадай 
артықшылықтармен сипатталады.1. Олар оқушыларға тақырып шеңберінде 
немесе белгілі бір уақыт аралығында айтылуға тиіс мәліметтер көлемін 
ұлғайтады. Ол оқыту үрдісіндегі жаңа оқыту технологиясының үш нұсқасы 
бойынша жүзеге асырылуы мүмкін: Тереңдетілген технология ретінде 
(компьютерлік оқытуды жекелеген тақырып немесе тарау бойынша қолдау); 
негізгі технология ретінде (белгілі бір бөлімді оқытқанда қолданылатын 
технологиялық қоры); монотехнология ретінде (барлық оқыту, оқытуды 
басқару үрдісі, яғни диагностика, мониторинг компьютерді қолдануға 
негізделген). 2.Білімге бір-бірімен арақашықтықта орналасқан әр түрлі оқу 
орнында (дистанционды формада) отырып қол жеткізуге болады.  

Бұдан концептуалды ұстанымдарды қалыптастыру мүмкіндігі төмендегі 
формада жүзеге асады:оқыту – бұл баланың компьютермен қарым-қатынасы: 

- баланың компьютерлік икемделе алуы; 
- оқытудың диалог түрінде болуы;мұғалімнің кез келген уақытта оқу 

үрдісіне өзгерістер енгізе алуы; 
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- оқушы мен компьютердің өзара байланысы барлық түрде болуы: 
субъект– субъект, объект- субъект; 

- жеке және компьютермен байланыс кезіндегі психологиялық 
ахуалын демеу. 

Компьютерлік құралды оқу үрдісінде пайдалану мүмкіндіктеріне 
қатысты мынандай қорытынды жасауға болады:Компьютерлік оқыту 
құралдарының мүмкіндіктері информатика пәні бойынша өтетін сабақтарды 
едәуір түрлендіруге жол ашады, оқушылардың танымдық белсенділігіне 
қосымша ынталандырушылық ықпал етеді, соның нәтижесінде пән бойынша 
білім мен білік-дағды деңгейі көтеріле түседі. 

Оқушылардың білімін қалыптастыру пәнді оқытудың мақсатты 
әдістемесін әзірлеуге жағдай жасайды.Бір ескере кететін жағдай – 
информатика пәнінде сабақ беру барысында электронды оқу құралын 
әзірлегенде оқушылардың психологиялық ерекшеліктерін ескерген жөн. 

Қазіргі заманауи мектептің даму болашағы қоғамның даму үрдісімен 
үнемі өсіп отыратын ақпарат көлемінің әртүрлі деңгейде анықталады. Білім 
алушыларға білім беруде жаңа оқыту технологияларын қолдану, 
инновациялық бағытта жұмыс жасау заман талабына сай талап етілуде. Оқу 
процесінде компьютерді тиімді пайдалану және қолдану кейінгі жылдары 
айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. Оқушылардың өз бетімен ізденісі, 
пәнге деген қызығушылығын арттырып, шығармашылығын дамытуға, оқу 
қызметінің мәдениетін қалыптастыруға, дербес жұмыстарын ұйымдастыруға 
ерекше қолайлы жағдай туғызып отыр. 

Сонымен қатар электрондық оқулықтарды сабақта пайдалану кезінде 
оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен шығармашылық 
тапсырмалар орындайды. Әрбір оқушы таңдалған тақырып бойынша 
тапсырмалар орындап, тестілер шешіп, карталар және кескіндер мен жұмыс 
жасауға дағдыланады.Электрондық оқулық арқылы түрлі суреттер, 
видеокөріністер, дыбыс және музыка тындатьш көрсетуге болады. Бұл, әрине 
мұғалімнің тақтаға жазып түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді, әрі әсерлі.  

Меңгерілуі қиын сабақтарды компьютердің көмегімен оқушыларға 
ұғындырса, жаңа тақырыпқа деген баланың кұштарлығы оянады. 
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Ақпаратты қорғау — ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
бағытталған шаралар кешені. Тәжірибе жүзінде ақпаратты қорғау деп 
деректерді енгізу, сақтау, өңдеу және тасымалдау үшін қолданылатын 
ақпарат пен қорлардың тұтастығын, қол жеткізулік оңтайлығын және керек 
болса, жасырындылығын қолдауды түсінеді. Сонымен, ақпаратты қорғау - 
ақпараттың сыртқа кетуінің, оны ұрлаудың, жоғалтудың, рұқсатсыз жоюдың, 
өзгертудің, маңызына тимей түрлендірудің, рұқсатсыз көшірмесін жасаудың, 
бұғаттаудың алдын алу үшін жүргізілетін шаралар кешені. Қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету кезін қойылатын шектеулерді қанағаттандыруға бағытталған 
ұйымдастырушылық, программалық және техникалық әдістер мен 
құралдардан тұрады. Ақпараттық қауіпсіздік — мемкелеттік ақпараттық 
ресурстардың, сондай-ақ ақпарат саласында жеке адамның құқықтары мен 
қоғам мүдделері қорғалуының жай-күйі. Ақпараттық қауіпсіздік режимін 
қалыптастыру кешендік мәселе болып табылады. Оны шешу үшін 
заңнамалық, ұйымдастырушылық, программалық, техникалық шаралар 
қажет. Ақпараттық қауіпсіздіктің өте маңызды 3 жайын атап кетуге болады: 
қол жеткізерлік (оңтайлық), тұтастық және жасырындылық. Қол жетерлік 
(оңтайлық) - саналы уақыт ішінде керекті ақпараттық қызмет алуға болатын 
мүмкіндік. Ақпараттың қол жеткізерлігі - ақпараттың, техникалық 
құралдардың және өңдеу технологияларының ақпаратқа кедергісіз (бөгетсіз) 
қол жеткізуге тиісті өкілеттілігі бар субъектілердің оған қол жеткізуін 
қамтамасыз ететін қабілетімен сипатталатын қасиеті. Тұтастық - ақпараттың 
бұзудан және заңсыз өзгертуден қорғанылуы. Ақпарат тұтастығы деп ақпарат 
кездейсоқ немесе әдейі бұрмаланған (бұзылған) кезде есептеу техника 
құралдарының немесе автоматтандырылған жүйелердің осы ақпараттың 
өзгермейтіндігін қамтамасыз ететін қабілетін айтады. Жасырындылық - 
заңсыз қол жеткізуден немесе оқудан қорғау.  

Қауіпсіздік саясаты - мекеменің ақпаратты қалайша өңдейтінін, 
қорғайтынын және тарататынын анықтайтын заңдар, ережелер және тәртіп 
нормаларының жиыны. Бұл ережелер пайдаланушының қайсы кезде белгілі 
бір деректер жинағымен жұмыс істей алатынын көрсетеді. Қауіпсіздік 
саясатын құрамына мүмкін болатын қауіптерге талдау жасайтын және оларға 
қарсы әрекет шаралары кіретін қорғаныштың белсенді сыңары деп санауға 
болады. Қауіпсіздік саясатының құрамына ең кемінде мына элементтер кіруі 



294 
 

керек: қатынас құруды ерікті басқару, объектілерді қайтадан пайдаланудың 
қауіпсіздігі, қауіпсіздік тамғасы және қатынас құруды мәжбүрлі басқару. 
Кепілдік - жүйенің сәлетіне және жүзеге асырылуына көрсетілетін сенім 
өлшемі. Ол қауіпсіздік саясатын іске асыруға жауапты тетіктердің 
дұрыстығын көрсетеді. Оны қорғаныштың, қорғаушылар жұмысын 
қадағалауға арналған, белсенсіз сынары деп сипаттауға болады. Кепілдіктің 
екі түрі болады: операциялық және технологиялық. Біріншісі жүйенің сәулеті 
және жүзеге асырылу жағына, ал екіншісі - құрастыру және сүйемелдеу 
әдістеріне қатысты. Есепберушілік (немесе хаттамалау тетігі) қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудің маңызды құралы болып табылады. Сенімді жүйе 
қауіпсіздікке байланысты барлық оқиғаларды тіркеп отыруы керек, ал 
хаттаманы жазу-жүргізу тексерумен (аудитпен - тіркелу ақпаратына талдау 
жасаумен) толықтырылады. Сенімді есептеу базасы (СЕБ) - компьютерлік 
жүйенің қауіпсіздік саясаты жүзеге асыруға жауапты қорғаныш тектерінің 
жиынтығы. Компьтерлік жүйенің сенімділігіне баға беру үшін тек оның 
есептеу базасын қарастырып шықса жеткілікті болады. СЕБ негізгі міндеті - 
қатынасым мониторының міндетін орындау, яғни, объектілермен белгілі бір 
операциялар орындау болатындығын бақылау. 

Қауіпсіздік өзегі - қатынасым мониторының жүзеге асырылуы. 
Қауіпсіздік өзегі барлық қорғаныш тетіктерінің құрылу негізі болып 
табылады. Қатынасым мониторының аталған қасиеттерінен басқа қауіпсіздік 
өзегі өзінің өзгерместігіне кепілдік беруі керек. Қауіпсіздік периметрі - 
сенімді есептеу базасының шекарасы. Оның ішіндегі сенімді, ал сыртындағы 
сенімсіз деп саналады. Сыртқы және ішкі әлемдер арасындағы байланыс 
ретқақпа арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретқақпа сенімсіз немесе 
дұшпандық қоршауға қарсы тұра алуға қабілетті бар деп саналады. 
Объектінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтаммасыз етуге арналған жұмыстар 
бірнеше кезеңге бөлінеді: даярлық кезеңі, ақпараттық қорларды түгендеу, 
қатерді талдау, қорғаныш жоспарын жүзеге асыру. Осы аталған кезеңдер 
аяқталған соң эксплуатациялау кезеңі басталады. Даярлық кезең. Бұл кезең 
барлық келесі шаралардың ұйымдастырушылық негізін құру, түпқазық 
құжаттарды әзірлеу және бекіту, сондай-ақ, үрдіске қатысушылардың өзара 
қарым - қатынастарын анықтау үшін қажет. Даярлық кезеңде ақпарат қорғау 
жүйесінің ақпараттың міндеттері анықталады. Ақпараттық қорларды 
түгендеу. Бұл кезеңде, әдетте, объект, ақпараттық ағындар 
автоматтандырылған жүйелердің құрылымы серверлер, хабар тасышулар, 
деректер өңдеу және сақтау тәсілдері жайында мәлімет жиналады. Түгендеу 
анықталған соң олардың осалдылығына талдау жасалынады. Қатерді талдау. 
Келесі шаралардың нәтижелерді ақпараттық қорлардың қорғанылу күй - 
жағдайның қаншалықты толық және дұрыс талдануына тәуелді болады. 
Қатерді талдау мыналардан тұрады: талданатын объектілерді және оларды 
қарастырудың нақтылану дәрежесін таңдау; қатерді бағалау әдіснамасын 
таңдау; қауіптерді және олардың салдарын талдау; қатерлерді бағалау; 
қорғаныш шараларын талдау; таңдап алынған шараларды жүзеге асыру және 
тексеру; қалдық қатерді бағалау.  
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Қорғаныш жоспарын құру ақпарат қорғау жүйе,сінің функционалдық 
сұлбасын әзірлеуден басталады. Ол үшін қорғаныш жүйесінің атқаратын 
міндеттері анықталады және нақты объектінің ерекшеліктерін ескере отырып 
жүйеге қойылатын талаптар талқыланады. Жоспарға мынадай құжаттар 
қосылады: қауіпсіздік саясаты; ақпаратты қорғау құралдарының объектіде 
орналасуы; қорғаныш жүйесін жұмысқа қосу үшін қажет шығындардың 
сметасы; ақпарат қорғаудың ұйымдастырушылық және техникалық 
шараларын жүзеге асырудың күнтізбелік жоспары. Қорғаныш жоспарын 
жүзеге асыру. Бұл кезеңде қорғаныш жоспарында келтірілген шаралармен 
қоса жабдықтаушылармен келісім - шарттар жасасу жабдықтарды орнату 
және баптау, қажетті құжаттарды әзірлеу және т.б. осы сияқты шаралар іске 
асырылады. 

Ақпараттық қоғамды қалыптастыру ақпараттық қорғаудың жоғары 
деңгейдегі құзыреттілігі бар адамды талап етеді. Осыған байланысты, 
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық (құқықтық) 
және аппараттық негіздерін оқып-үйренумен қатар, оқушылардың 
ақпараттық қауіпсіздік саласындағы құзыреттілігін қалыптастырудың 
қажетті шарты - мектеп білімінің барлық кезеңдерінде криптография 
әдістерін және алгоритмдерін зерттеу. «Ақпаратты қорғау» курсының 
мазмұнын зерделеу студенттердің қоғам дамуының әр кезеңінде ақпараттық 
қауіпсіздік проблемаларының маңыздылығын түсінуіне және осы саладағы 
құзыреттілік деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Ақпаратты қорғауға 
студенттерді оқыту әдістемесі криптография әдістерін, оқу міндеттерін 
қолдану жағдайларын, жағдайларды және криптография алгоритмдерін 
оқып-үйренуге негізделген болуы керек, бұл студенттерге күнделікті 
ақпараттық қызметті одан әрі жүзеге асыруда ақпаратты қорғау қабілетін 
дамытуға мүмкіндік береді. 

Бүгінгі таңда компьютерлік ақпараттық жүйелерде және мәліметтерді 
жіберу желілерінде ақпаратты қорғау технологиясы –жаңа қазіргі заманғы 
технология тууда деп бекітуге болады. Бұл технологияның іске асырылуы 
өсуші шығындарды және күш салуды талап етеді. Дегенмен бұл ақпараттық 
жүйе және ақпараттық технология нақты қауіп төну кезінде көзге түсерліктей 
аса басым түсетін шығындар мен залалдардан құтылуға мүмкіндік береді.  

Ғылыми-техникалық революция соңғы кездерде қоғамда 
ақпараттандыру аумағында есептеу техникасының казіргі заманғы амалдар 
базасында, байланыстарда, сонымен қатар ақпаратты өңдеуді 
автоматтандырудың қазіргі заманғы тәсілдерінде көрнекті масштабтарды 
қабылдады.Бұл әдістер және тәсілдер негізінде құрылған ауқымдық яғни 
аумақтарға бөлінетін бірдей технологиялық процесстерді жинақтауда, 
жіберуде, сақтауда, іздеуде, ақпараттарды өңдеуде және оларды қолдану 
үшін жіберуде ақпараттық-есептеу жүйелер мен желілерге айналу 
жалпылама мінездемеге ие болды. Қазіргі замандағы ақпарат –оған рұқсаты 
жоқ бекітілмеген адамнан қорғауды қажет ететін өмірдегі өте қымбат 
заттардың бірі. Жиырмасыншы жылдардың ортасында бірнеше электронды-
есептеуіш машиналардың шығуы шифрлеу аумағында жағдайды түбегейлі 
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өзгертті. Компьютердің өмірімізге енуі, олардың әртүрлі сфераларға кіруі 
жаңа бір саланың-ақпараттық индустрияның пайда болуына әкелді. 

Ақпаратты қорғау құралдарымен керекті дәрежеге дейін қамтамасыз ету 
өте қиын болып табылды (бұл теориялық зерттеулермен бекітілгендей, 
тәжірибелі іс-тәжірибе шешімі арқылы бекітілді). Ол ғылыми, ғылыми-
техникалық жиынтықтарды, ұйымдастырылған амалдар қолдануда және 
амалдар мен тәсілдерді жүзеге асыруды талап етті.Ақпарат қауіпсіздігінің 
жоғарғы дәрежесіне қол жеткізу тек тиісті ұйымдастыру шараларын қолдану 
негізінде ғана мүмкін болады. Ұйымдастырушылық шаралар кешенінің 
құрамына ақпараттық қауіпсіздік қызметін құру, жасақтау және оның іс-
әрекеттерін қолдау, ұйымдастыра-өкімгерлік құжаттар жүйесін дайындау 
жұмыстары, сонай-ақ, қорғаныш жүйесін құруға және оның жұмысын 
сүйемелдеуге арналған бірқатар ұйымдастырушылық және ұйымдастыру-
техникалық шаралар кіреді. Ұйымдастырушылық және ұйымдастыру-
техникалық шаралар жүргізу ақпараттың сыртқа кететін жаңа арналарын дер 
кезінде табуға, оларды бейтараптандыру шараларын қолдануға, қорғаныш 
жүйелерін толық жетілдіруге және қауіпсіздік режимін бұзу әрекеттеріне 
жедел қарсы шара қолдануға мүмкіндік береді.Қатерге талдау жүргізу 
қауіпсіздік саясатын қалыптастырудың негізгі кезеңі болып табылады.Қазіргі 
уақытта құны атқаратын міндеті және сапасы жағынан әртүрлі болатын 
ақпарат қорғау құралдарының көптеген түрі бар. Олардың ішінен нақты 
объектінің ерекшелігіне сай келетінін таңдап алу күрделі мәселелердің бірі 
болып саналады. Қауіпсіздік саясаты мынадай элементтерден тұрады: 
қатынас құруды ерікті басқару, объектілерді қайтадан пайдаланудың 
қауіпсіздігі, қауіпсіздік тамғасы және қатынас құрудың мәжбүрлі басқару.  
Қатынас құрудың ерікті басқару - жеке субъект немесе құрамына осы 
сцубъект кіретін топтың тұлғасын ескеру негізінде жасалған объектілерге 
қатынас құруды шектеу. Ерікті басқару - белгілі бір тұлға (әдетте, объектінің 
иесі) өзінің қарауынша басқа субъектілерге өзінің шешімі бойынша объектігі 
қатынас құру құқығын бере алады.Қатынас құрудың ағымдағы жағдайы 
ерікті басқару кезінде матрица түрінде көрсетіледі.  

Ақпарат қауіпсіздігі мәселесі адамзат жазуды үйренген кезеңнең бастап 
пайда болды. Бәрі білугісі келетін ақпарат әрқашан да болды. Мұндай 
ақпараты бар адам оны әртүрлі тәсілдермен қорғауға тырысты. Оған белгілі 
мысалдар келтірсек: құпияжазу (арнайы сиямен жазылған хат), шифрлеу 
(«тарабарлық жазу», Цезарь шифрі, басқа да ыңғайлы алмастыру шифрлері, 
қойылымдар). Қазіргі жалпы компьютеризация заманында көптеген 
адамдардың жұмысы, тіпті өмірлері де ақпарат өңдейтін компьютерлік 
жүйелерінің ақпарт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен әртүрлі объктілерді 
бақылау мен басқаруға тәуелді. Мұндай объектілерге (оларды критикалық 
деп атайды) телекоммуникация жүйелерін, банктік жүйелерді, атом 
станцияларын, әуе және жердегі транспортты басқару жүйелерін, сонымен 
қатар құпиялы ақпартты өңдеу және сақтау жүйелерін жатқызуға болады. 
Бұл жүйелердің бірқалыпты және қауіпсіз функционалдануы үшін олардың 
қауіпсіздігі мен бүтіндігін сақтау қажет.  
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ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕГІ 3D-МОДЕЛЬДЕУДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ 

ТИІМДІЛІГІ 
 

Молдабекова М.Ж.  
«Информатика» пәнінің мұғалімі  

«№3 жалпы орта білім беретін мектеп - кешені» КММ, Семей қаласы  
 

Бүгінгі күні бізге әртүрлі техникалық және ғылыми жетістіктермен 
ұсынылған мүмкіндіктерді жаңа бағалауға мәжбүрлейді. Бұл сұрақтарға тек 
қана тұтынушы мен адамның көзқарасымен ғана емес, сонымен қатар 
мектептің, ЖОО-ның немесе басқа да оқу орындарының білім беру 
үдерісінде заманауи техникалық және технологиялық жаңалықтарды қолдану 
мақсатында педагогтің көзқарасымен де қарау мүмкіндігі бар. 

Жалпы алғанда бұл үдеріс (білім беруде заманауи жетістіктерді қолдану) 
жаңа болып табылмайды. Білім беру жалауына жаңа технологияларды 
көтерген, оларды кең көлемде алып жүруге тырысқан жаңашылдар әрдайым 
болды. Және де түсініспеушілік пен түсініспеушілік қабырғасына тап 
болды,бірақ адам стереотиптерін жеңіп шықты. 

Қазіргі білім берудегі бүгінгі жағдай туралы да айтуға болады. Бүгінгі 
күні оқытушыға заманауи технологиялық жаңалықтардың, ғылыми 
инновациялардың үлкен ағыны, нанотехнологиялардан бастап, білім берудің 
гуманитарлық салаларына да, техникалық де әсер ететін қарапайым 
компьютерлік-коммуникациялық технологиялармен аяқталатын болады [1]. 

Біздің мектеп үшін 3D принтер оқытудың қатардағы техникалық құралы 
болды, тек модельдеуді ғана емес, сонымен қатар басқа да білім беру 
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пәндерін оқыту үшін оқушылардың білім беру мотивациясын арттыруға 
мүмкіндік берді.Сонымен қатар, біз шығын материалдарының өзіндік құны 
бойынша кәдесый өнімдерін дайындаудамыз. 

 Демеушілік көмектің арқасында кем дегенде жарты жыл бұрын 
робототехникакабинеті ашылды. Алдағы жоспарларда - мектеп 3D үлгілеу 
зертханасы мен мектеп робототехника зертханасының өз роботын құру үшін 
тығыз қарым-қатынасы бар. Түрлі бағыттағы робототехниканы жасауға 
арналған электронды компоненттер бізде жеткілікті, бірақ 3D басып шығару 
басқа технологияны пайдалана отырып алуға болмайтын корпус элементтері 
мен механизмдерін немесе фрагменттерін жасауға мүмкіндік береді"[2]. 

3D Builder бағдарламасы үш өлшемді суреттерді жұмыс ортасының 
барлық жазықтықтарына айналдыру арқылы барлық жағынан қарауға 
мүмкіндік береді және оларды 3D принтерде басып шығаруға дайындайды. 

Бағдарлама арнайы жабдықта басып шығарылатын үш өлшемді 
модельдерді құруға арналған. Бірнеше жолмен нәтиже таба аласыз: 

 кітапханада қосымшалар; 
 бөгде көздерден дайындамаларды жүктеу; 
 нысанды сканерлеу немесе суретке түсіру және оны бағдарламаға 

жүктеу. 
3D Builder бағдарламасы кейіннен басып шығару үшін нысандардың 3D 

үлгілерін жасайды және өңдейді. Онда күрделі функциялар жоқ, бұл 
бағдарламамен жұмысты жеңілдетеді. Жабдық болмаған жағдайда жобаны 
интернет арқылы басып шығаруға тапсырыс беруге болады. 

Бағдарлама 3D үлгілерін көруге, жасауға және басып шығаруға 
мүмкіндік береді.Утилитаны қолдау Windows 8.1-де пайда болды, ал 
Microsoft-тың жаңа OS жинағында бұл стандартты бағдарлама. Оны сәл 
зерттей отырып, маған бұл гибрид, ол өзін біріктірді: 

Үлгі редакциясы тұрғысынан кейбір MESHMIXER функциялары: 
 модельпішіндерінтегістеугемүмкіндікбереді;  
 өрнектерді қосу;  
 полигондар санын қысқартып, модельдерді оңайлату;  
 сурет салу;  
 өлшемін масштабтау және өзгерту;  
 түрлі текстуралар мен түс қосу;  
 бірнеше модельдерді бір және одан да көп нәрсеге біріктіру. 
THINKERCAD опциялары қарапайым формаларды қосу және олардың 

арасындағы операциялар жасау түрінде[3]. 
NETFABB сияқты модельдерді қиып алады. 
Cura моделінің түрлі қарау режимдері: ренген, қаңқасы, көлеңкелер, 

түстерді көрсету, құю режимі бар, бірақ мен одан қандай түрткі екенін 
түсінбедім. 

Интерфейс достық және интуитивті.Сонымен қатар, басқа 
бағдарламаларда бар айналы модельді, қайталауды, топтауды, модель 
өлшемін өлшеуді, жұмыс бойынша анықтамалық ресурстарды және 
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принтерлердің үйлесімділігін бейнелейтін түрлі ништячкалар.Әсіресе маған 
"орналастыру"құралы ұнады.Оның визуализациясы. 

Білім берудегі визуализация процестеріне, дәлірек айтқанда, графикалық 
ақпаратты ұсыну үдерісіне өз көзқарасыңызды аударғым келеді. Бүгінде үш 
өлшемді модельдеу (немесе 3D-модельдеу) жаңа болып табылмайды, бірақ 5-
7 жыл бұрын теоретик-педагогтар мен практиктер арасында бұл технология 
қажет пе және оны қалай қолдануға болады деген даулар қарқынды жүрді. 
Уақыт барлығын өзі шешті және визуализацияның осы бағытының 
қажеттілігі мен тиімділігін көрсетті. Енді педагог-әдіскерлер білім беру 
процесінде 3D-модельдер мен нысандарды қолданудың түрлі 
технологияларын жасап, ойлап табуға тура келеді және ешкім "бұл не үшін 
қажет?". 

Бүгінгі күні бұйымның прототипін жасаудың осы технологиялары едәуір 
арзандап, кәсіпорын шеңберінен тыс күнделікті пайдалануға және заңды 
түрде білім беру мекемесіне "қадам жасады". Жылдам прототиптеу 
құрылғыларын енгізу және қолдану арқылы бұйымды жасаудың толық 
циклін промодельдеу, оның өмірлік циклін жобалау кезеңінен дайындау 
кезеңіне дейін көрсету мүмкін болды. Болашақ модельді көру, 
кейбіржағдайларда монитор экранында ғана емес, сонымен қатар қатты 
көшірмеде - бұл оқытушы үшін оқу үрдісінің көрнекілігін дамыту саласында 
да, еңбек өнімдерін мазмұндау процесінде де баға жетпес көмек [4]. 
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Introduction 
In Kazakhstan, as in many other countries, education is highly influenced and 

controlled by the state education policy-makers. Tensions and difficulties arise 
within various stakeholders due to new policies and reforms adopted by Ministry 
of Education. This paper aims to analyse potential issues related to one of the new 
adopted reforms, namely trilingual education in schools. In this report we will 
discuss how this reform was introduced by government. Intentions and strategic 
plans expressed through education system will be also analysed. Then perspectives 
of various stakeholders regarding trilingualism are discussed, drawing on data 
from different case studies and interviews. This topic might be important because 
of its novelty and scope in nowadays realities, where governments around the 
world try to apply different reforms to correspond with global trends. We would 
like to focus on this topic in order to examine potential outcomes and 
consequences for the future education of Kazakhstan. We will also compare and 
take into account my own experience since we studied and worked in a 
multilingual school. 

Nowadays, two trends are becoming more popular among the global 
education systems: (Smith &Sandvik (2012)). 

The rapid development of information and communication technology 
education (e-learning, smart training, etc.) 

Improving the educational level of the population, primarily due to the 
expansion of access to education. 

In fact, the education reforms carried out by developed countries can be 
divided into four main blocks: 

 Education system management. 
 Lifelonglearning. 
 The content of education and ensuring its quality. 
 The development of vocational education system. 
Analysis of Kazakhstan’s educational policies in the framework of the State 

program of development (2010) shows five changes in the education system: 
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- Expansionofpre-schoolprovision. 
- Implementing trilingual education in schools. 
- E-Learning. 
- Developing pedagogy through the Centres of Excellence programme. 
- Extension of secondary education to 12 years of schooling. 
According to this reform, from the 2019 year science lessons will be taught in 

the English language. In this section, we will discuss how this debatable and 
controversial reform was introduced by the government. 

Proper reforms in the education sector of the Republic Kazakhstan provide a 
number of initiatives, including the introduction of the trilingual education system 
at all levels of education, which aims to shape the future generation, fluent in 
Kazakh, Russian and English languages. While this reform might seem positive 
and meaningful, indeed due to several reasons as a time to implement the change 
and teacher training thus makes schools and management team struggle in the 
successful implementation of this reform. 

The objectives of language policy of the modern Kazakhstan reflects in the 
address of President of Republic of Kazakhstan, N. Nazarbayev, “Kazakhstan in 
the new world” (2007), in which the framework of competitiveness of country and 
its citizens, proposed phased implementation of the cultural project called “The 
unity of three languages”, aimed to the development of three Languages: Kazakh 
as the state language, Russian as the language of international communication and 
English as the language of successful integration into the global economy. 

And worth to note that, the University of Cambridge became a strategic 
partner of Kazakhstan in this education reform process. (10) Wilson, Reform at 
Scale: Teacher Development in Kazakhstan (2013). There has been created 
‘Kazakhstan Programme’ by the cooperation of Kazakh and English educators. 

In accordance with the State program of development Education of 
Kazakhstan for 2011-2020 (2010), the English language should be studied not only 
as a foreign language but also be used as the language of instruction at all levels of 
education. 

Starting from September of 2016 elementary schools must implement some 
changes. For instance, first-grade students will be taught English in a very 
accessible and entertaining way. Major innovations await children and their parents 
from 1 September 2019 in all schools, regardless of the language of education, 
history of Kazakhstan will be taught in the Kazakh language, and world history – 
in Russian. In the 2019-2020 academic years, the 10-11-graders will be conduct 
four subjects in English – chemistry, physics, biology and Computer Sciences. 
Learning the terminology in English on subjects like “Computer Sciences” and 
“Natural Science” for students of 5 and 6 grades will begin in 2017-18 and 2018-
19 academic years respectively. Due to large-scale implementation of trilingual 
education, there is an urgent need for teachers who can teach their subject in the 
English language. This problem requires special attention since the English 
language is not widely used in everyday communication, unlike Kazakh and 
Russian languages. And this is in line with Ball (1997) who states, policymakers 
expect that teachers are familiar and be able to successfully implement changes; 
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also individual policy-makers do not normally take into account complexity of the 
environment where changes intended for. 

The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 
(MoES) is currently developing the Roadmap development and implementation of 
trilingual education. 

According to ‘State Programme of Education Development for 2011-2020’ 
and ‘Roadmap’ (2010), it’s expected that the percentage of the population speaking 
state language, by 2020 will reach 95%, in the Russian language will be speaking 
90% of the population, and 20% of people will speak English. In fact, the policy of 
trilingualism will create the conditions for the children to study Russian and 
English language rather than the Kazakh language. However according to Minister 
of Education and Science of Kazakhstan, Erlan Sagadiyev: 

Why do we need to develop trilingualism? Today there is no doubt that the 
future of knowledge, science, information, and the competitive ability of any 
nation, will depend on the knowledge of the English language. This must start 
from school. And gradually increase the amount of English language in order to 
start school subject teaching at the senior school. However we need to understand 
the most important meaning of the implementation of trilingual education in 
Kazakhstan – is the total knowledge of the Kazakh language by our population. 
The priority of the learning the Kazakh language was, is and remains. [11] 

It is expected that current reforms probably will slow down usage and 
development of state language. A shift in language knowledge and usage of it in 
the workplace and private lives of citizens has taken place over the past decades. 
Due to historical events, the North Kazakhstan is dominantly Russian-speaking, 
while South part of the country mainly Kazakh speaking. According to the 2009 
census, the urban citizens tend to be linguistically speaking Russian-dominant. The 
Russian language remains the most widely spoken, with 94.4 % population 
indicating that they understood spoken Russian and 84.8 % indicating that they can 
read and write the language. In comparison, 74% reported that they understood 
spoken Kazakh and 62% reported that they could read and write Kazakh. This is 
huge numbers for the country where 65.5 % of the population are Kazakhs and 
21.5 % are Russians (2014 census) [14]. All these lead to the logical conclusion 
that the government must take a mission to improve the quality of Kazakh 
language. Kazakh-medium education needs to be improved and Kazakh people 
will have to use Kazakh more often in their work and private lives. 

In order to pilot the trilingual education in the sector of secondary education 
in 2007 “Daryn” network of educational institutions for gifted children was 
created. According to Ministry of education, currently trilingualism “is being 
successfully implemented in 117 secondary schools”, in 33 “Daryn” specialised 
schools, 30 Kazakh-Turkish lyceums, 20 Nazarbayev Intellectual schools (NIS). 

It’s worth to specifically note that, the Kazakh-Turkish lyceums (Grades 7 to 
11), are actively implementing trilingual education. Subjects like Maths, Physics, 
Biology, Chemistry and Computer Science are to be taught through English. 
Kazakhstan History, Kazakhstan Geography, Physical Education and Military 
preparations are to be taught through Kazakh. Turkish and Russian are to be taught 
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in language arts classes. These schools are one of the most prestigious and 
successful in the country. I have graduated from one of Kazakh-Turkish lyceums. 
Moreover after graduated from university I have experience working there for 2 
years as a teacher. The main reason for their success is quality teachers, teaching 
material and excellent management and leadership skills of school administration. 
Additionally, apart from English language Turkish is also taught there. The 
presence of native Turkish teachers also plays a big role in the quality learning of 
the Turkish language. The next reason is that those lyceums are situated in cities; 
therefore they have sufficient funding from government and different private 
sponsors for implementing various projects. Then there is an entry examination to 
get enrolled in lyceum. There are only 30 lyceums in Kazakhstan, so this makes 1 
or 2 lyceums in each city. There are only 2 new classes accepted each year; this 
means 50 new students per school get a chance to study there. Still, there is a 
strong competition among students, and mainly excellent and good students get 
accepted. 

The students’ perspective 
According to the information-analytical centre and the “Public Opinion” 

Research Institute, 1055 pupils of 9 and 11 grades (66% from school with the 
Kazakh language of instruction, 34% – from the Russian language of instruction) 
participated in the survey. A survey showed that only 15% of students are fluent in 
English. The vast majority of students (68%) do not want to study computer 
science, physics, chemistry and biology in English. They believe that they will 
learn neither English language nor the subjects due to the low quality of education, 
many of them consider it would be useless for their future work. 

It is important to note that students of schools, colleges and universities of the 
country are already living in a trilingual environment, so for children learning 
English is not a problem. Fear of studying languages is projected by parents, thus 
hindering students’ development says officials from Ministry of Education. 

School teachers, who will teach subjects in English, should have an 
appropriate certificate, for example, TKT, CELTA, CELTYL (Certificate in 
English Language Teaching to Young Learners), ICELT (In-service Certificate in 
English Language Teaching). This will mean that teachers completed needed 
course. Therefore head teachers and more importantly parents will know that 
subject teacher has qualifications and certification to teach in English. 

The Parents’ perspective 
Most parents in Kazakhstan still support the introduction of trilingual 

education in schools. “For” voted 66% of mothers and fathers, while 81% said they 
want their children to know especially English. The information-analytical center 
in cooperation with the “Public Opinion” Research Institute studied parents’ 
opinion about the transition to a new model of education and the level of students 
training. 1000 parents (urban – 53.5%, rural – 46.5%) took part in the survey. 
Researchers found that half of the respondents fully satisfied with the quality of 
English education in Kazakhstani schools, rest satisfied partially, the negative 
attitude expressed by 6%. As already mentioned the implementation of trilingual 
teaching was supported by 66% of parents. A quarter of respondents were against 
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MoES initiative and 9% of parents had problems to answer. Main reasons of their 
concerns are related to the lack of teachers’ personnel and weak educational – 
methodological base. 

Conclusion 
Kazakhstan is steadily changing its educational system towards corresponding 

to global trends. Educational reforms of Kazakhstan undoubtedly implementing to 
improve knowledge of students to become competitive in modern world realities. 
However, there are potential problems which may occur when implementing the 
reform. The main issues: a lack of teachers who can teach through English, lack of 
high-quality language learning materials, insufficient level of knowledge of 
teachers and students in rural areas. There is a general agreement amongst parents 
that subjects should be taught in the English language, however, some educators 
believe this is not possible in the current circumstances. In general, there is a 
concern that after implementation of trilingual education reform, development of 
state language will probably decrease as students will devote more time for both 
Russian and English language. The government should pay more attention to the 
development of intellectual and academic potential of students rather than the 
political and economic way of treatment education as shown in (Ball (1997), Tikly 
and Barrett, (2011)). A full-scale launch of the trilingual education can be 
successful if a sufficient number of teachers who could teach in English in rural 
areas would be trained. One solution could be hiring foreign subject teachers for a 
long term. This might considerably support the implementation of trilingual 
education; however, it will cost a lot for the government. Overall, a wide range of 
work must be done, which requires sufficient human resources, time, effort, and 
financial investments. 
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УЧЕБНО-РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
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Общение - основа существования человека. Значение общения на 
иностранном языке в жизни современного общества трудно переоценить. 
Современная международная обстановка предопределила непосредственное 
осуществление экономических, политических и научно-технических связей, 
сопровождаемых значительным ростом и расширением культурных и 
деловых контактов. В условиях иноязычного общения в современном мире 
иностранный язык является не только средством получения, передачи и 
накопления информации, но и служит для установления контакта и 
взаимопонимания между собеседниками. Все это предъявляет новые 
требования к владению иностранными языками и тем самым определяет 
характер используемых методов обучения общению на иностранных языках. 

Проблема создания на занятиях условий, приближенных к реальному 
общению, остается одной из наиболее актуальных проблем в современной 
методике преподавания иностранных языков. Анализ литературы указывает 
на то, что исследованием данной проблемы занимаются многие специалисты 
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в области обучения иностранным языкам: разрабатываются новые методы, 
технологии и приёмы активизации учебно-познавательной деятельности 
(М.Л. Вайсбурд, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов и др.), рассматриваются 
стратегии и тактики межличностного взаимодействия (Н.Р. Аниськович и 
др.). 

Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования «Учебно-
речевая ситуация при обучении дошкольников английскому языку». На 
сегодняшний день использование учебно-речевых ситуаций является одним 
из наиболее эффективных методов обучения учащихся общению на 
иностранном языке. 

Анализ практического опыта проведения занятий по английскому языку 
в детском саду выявил наличие таких проблем, как неумение педагогов 
заинтересовать малышей учебным материалом и удерживать их внимание на 
нем. Это обуславливает целесообразность разработки, подготовки и 
проведения занятий в соответствии с этими задачами. 

Целью обучения иноязычному общению на уроке иностранного языка 
является развитие черт вторичной языковой личности, способной успешно 
осуществлять социальное взаимодействие с носителями иной культуры, а 
именно - формирование таких речевых умений, которые позволили бы 
использовать их вне учебной речевой практике на уровне общепринятого 
бытового общения. [1]  

Ребенок должен уметь: 
- понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с той 

или иной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным 
намерением (умение начать, подержать и закончить разговор); 

- общаться в различных организационных формах общения 
(установление отношений, например). 

 Способность к общению на иностранном языке предполагает также 
формирование у детей определенных качеств, делающих процесс овладения 
языком как средством межкультурной коммуникации наиболее 
эффективным. Речь идет о воспитании: 

- интереса и положительного отношения к изучаемому языку, к культуре 
народа, говорящего на этом языке; 

- понимания себя как личности, принадлежащей к определенному 
языковому и культурному сообществу, а также общечеловеческого сознания; 

- понимания важности изучения иностранного языка. 
 Важным является также развитие у детей общеязыковых, 

интеллектуальных, познавательных способностей. [1] 
 В последние годы отечественные и зарубежные специалисты в области 

преподавания иностранного языка отдают большее предпочтение 
коммуникативному подходу, так как он создает необходимые условия для 
рассмотрения иностранного языка как средства общения в различных 
ситуациях речевого общения. 

Е.И. Пассов выделяет ряд основных принципов коммуникативной 
методики преподавания иностранного языка: 
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- принцип речемыслительной активности (означает само практическое 
пользование языком); 

- принцип коммуникативной направленности (требует, чтобы 
отобранный минимум языкового материала обеспечивал возможность 
участия в реальной коммуникации); 

- принцип индивидуализации (помогает адаптировать процесс обучения 
к индивидуальным особенностям учащихся и управлять развитием 
индивидуальности и личности каждого учащегося); 

- принцип функциональности (определяет отбор лексики и грамматики 
для достижения конкретной речевой задачи в той или иной ситуации 
общения и предполагает использование аутентичного материала - аудио и 
видео, неадаптированных текстов, составленных носителями иностранного 
языка); 

- принцип новизны (заключается в смене предмета разговора, 
обстоятельств, условий, что обеспечивает гибкость речевых навыков); 

- принцип ситуативности (как способ речевой стимуляции и как условие 
развития речевого умения способен воссоздать коммуникативную реальность 
и тем самым вызвать интерес к использованию иностранного языка в 
общении.[3]); 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что целью 
обучения иноязычному общению является формирование речевых умений, 
позволяющих учащимся использовать иностранный язык как средство 
общепринятого бытового общения. Дети учатся не только понимать и 
порождать иноязычные высказывания в соответствии с коммуникативным 
намерением, но и общаться в различных сферах и на разных уровнях. 
Процесс обучения иноязычному общению предполагает воспитание интереса 
и уважительного отношения к культуре своей страны и стран изучаемого 
языка, осознание важности изучения иностранных языков. Поэтому в 
настоящее время в обучении иноязычному общению как зарубежные, так и 
отечественные специалисты отдают наибольшее предпочтение 
коммуникативному подходу, позволяющему рассматривать иностранный 
язык как средство общения в различных ситуациях. 

Успешное овладение детьми иноязычной речью становится возможным 
еще и потому, что детей (особенно дошкольного возраста) отличают более 
гибкое и быстрое, чем на последующих возрастных этапах, запоминание 
языкового материала; наличие глобально действующей модели и 
естественность мотивов общения; отсутствие так называемого языкового 
барьера, т.е. страха торможения, мешающего вступить в общение на 
иностранном языке даже при наличии необходимых навыков; сравнительно 
небольшой опыт в речевом общении на родном языке и др. Кроме того, игра, 
являясь главным видом деятельности дошкольника, позволяет сделать 
коммуникативно-ценными практически любые языковые единицы. 

Методика педагогической работы определяется целями и задачами, 
которые ставит перед собой педагог. С точки зрения И.Л. Шолпо, главными 
целями в обучении дошкольников иностранному языку являются: 
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- формирование у детей первичных навыков общения на иностранном 
языке; 

- развитие умения пользоваться иностранным языком для достижения 
своих целей, выражения чувств и мыслей в реально возникающих ситуациях 
общения; 

-создание положительной установки на дальнейшее изучение 
иностранных языков; 

- пробуждение интереса к жизни и культуре других стран; 
-воспитание активно-творческого и эмоционально-эстетического 

отношения к слову; 
-развитие лингвистических способностей дошкольников с учетом их 

возрастных особенностей; 
- т.н. "децентрация" личности, то есть возможность посмотреть на мир с 

разных позиций. 
В исследованиях показано, что результаты развивающего обучения во 

многом зависят от педагогического признания преподавателя, его 
профессиональной установки, личностных качеств, таких, как кругозор, воля, 
умение организовать общение, направить интерес детей на изучаемый 
предмет, эмоциональность, компетентность в том, что составляет содержание 
детской жизни. 

 Просуммировав все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
- методика проведения занятий должна строиться с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей структуры лингвистических способностей 
детей и быть направлена на их развитие; 

- занятия иностранным языком должны быть осмыслены 
преподавателем, как часть общего развития личности ребенка, связаны с его 
сенсорным, физическим, интеллектуальным воспитанием; 

- обучение дошкольников иностранному языку должно носить 
коммуникативный характер, когда ребенок овладевает языком, как средством 
общения, то есть не просто усваивает отдельные слова и речевые образцы, но 
учится конструировать высказывания по известным ему моделям в 
соответствии с возникающими у него коммуникативными потребностями; 

- общение на иностранном языке должно быть мотивированным и 
целенаправленным; 

 Известно, что лучше всего ребенок овладевает иностранным языком в 
процессе взаимодействия. Это может быть общение со взрослыми, друг с 
другом, героями сказок и так далее. Важно также, чтобы ребенок понимал 
цель своих действий и результат, испытывал потребность в использовании 
иностранного языка, в качестве средства общения. Важно использовать 
доступную и интересную информацию в процессе общения, на помощь 
может прийти разыгрывание различных сказочных сюжетов, в процессе 
которого, дети могут знакомиться и общаться с новыми персонажами. То 
есть, необходимо создать у ребенка положительную психологическую 
установку на иноязычную речь. 
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Для этого можно использовать различные способы, - например, 
рифмовки или небольшие постановки на втором языке. 

Начиная заниматься иностранным языком, ребенок испытывает 
огромное желание заговорить с первых минут на этом языке. В целях 
сохранения этой сильной мотивации к изучению языка необходимо 
поддержать первоначальное стремление ребенка немедленно вступить в 
процесс коммуникации. Именно рифмовка облегчает процесс заучивания 
первоначального блока необходимых для общения фраз и сложной для 
запоминания лексики. 

Рифмовки играют огромную роль как средство развития детской речи и 
таких ее компонентов, как дыхание, дикция, слух, темп, умение регулировать 
силу голоса. Языковая особенность стиха — наличие пауз, которых в 
рифмовке в два раза больше, чем в прозе. Чтение рифмовок способствует 
совершенствованию речевого дыхания, так как создает условия четкости 
соблюдения пауз. Благодаря соблюдению пауз появляется выразительность 
речи. Значение рифмовки в формировании выразительности и 
эмоциональности речи огромно. Через чтение рифмовок ребенок передает 
различные чувства и переживания, и поэтому должен правильно 
использовать интонационные средства. Рифмовка укрепляет не только 
произвольную (осознанную) выразительность речи. Звуковой повтор в 
рифмовке также способствует выработке правильного произношения 
отдельных звуков, слов. 

Важна роль рифмовок и в формировании дикции, четкого и ясного 
произнесения не только звука, слова, но и фразы в целом. Упорядоченное 
повторение тех или иных звуковых особенностей придает рифме 
подчеркнутую ритмичность, которая и способствует выработке правильной 
дикции. 

Через чтение рифмовок у детей формируется также и умеренный темп 
речи. Размеренность и ритмичность рифмовок, наличие близких к детскому 
восприятию образов развивает способность удерживать в памяти слова, 
словосочетания, обеспечивает быстрое их запоминание, что в свою очередь 
способствует развитию такой психической функции, как память. 

К числу важных событий учебного процесса в детском саду относятся 
небольшие постановки на втором языке на определенный сюжет, частично 
подготовленные, частично сымпровизированные. Содержание любой сказки, 
рассказа становится знакомым детям благодаря их включению в 
разнообразные виды деятельности, отработку как отдельных слов, так и 
понимания всего текста в целом. Для этого сюжет рисуется, лепится, 
изображается на макете, разыгрывается на игрушках, рассказывается и 
показывается и воспитателями и детьми. При этом ничто специально не 
заучивается: дети воспроизведут столько, сколько сами захотят и смогут. 

В таких историях действует много персонажей; как правило, все они 
хотят приключений, путешествий, исполнения желаний, подарков, 
превращений, чудес, самостоятельности, рассказывают о том, что у них есть, 
- для нас это повторение, с вариациями, одних и тех же конструкций, 
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которые должны быть усвоены детьми, а для детей — волшебная сказка. 
Разветвление и варьирование сюжета позволяет бесконечно разнообразить 
стереотипы, повторяя, расширять языковое содержание высказываний, 
переносить изученное в новые ситуации, активизировать продуцирование 
речи. 

Целью данной работы являлось раскрыть некоторые направления 
организации преподавания английского языка как иностранного детям 
дошкольного возраста. Для достижения цели были изучены труды как 
отечественных, так и зарубежных авторов по данной проблеме. 

Учить иностранный язык в детстве полезно для общего развития 
ребенка, поскольку речевые и языковые игровые упражнения и головоломки 
способствуют развитию мышления и речи, памяти, воображения, логики, 
обогащает его эмоционально. 

Методика преподавания занятий должна строиться с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей развития речевой деятельности детей. 

Необходимо также помнить о том, что главным условием, при котором 
можно добиться успеха в обучении иностранному языку, является 
регулярность в занятиях. Ежедневные тридцатиминутные занятия принесут 
больше пользы, чем занятие два-три раза в неделю по часу. 

Важная роль должна уделяться аудированию, благодаря которому дети 
знакомятся с основами иностранной речи, у них формируется навык 
аудирования, создается «образ» структур иностранного языка, так 
называемое интуитивное владение языком, формируется навык 
функционального использования речи с целью получения информации, 
развивается произвольное запоминание, внимание, коммуникабельность, 
активность и самостоятельность. 

Обучение детей иностранному языку должно носить коммуникативный 
характер, когда ребенок овладевает языком, как средством общения, то есть 
не просто усваивает отдельные слова и речевые образцы, но учится 
конструировать высказывания по известным ему моделям в соответствии с 
возникающими у него коммуникативными потребностями.  

Общение на иностранном языке должно быть мотивированным 
и целенаправленным. Необходимо создать у ребенка положительную 
психологическую установку на иноязычную речь. В основе данной методики 
лежит создание подходящей учебно-речевой ситуации, а также принятие 
ребенком или преподавателем той или иной роли. Такой подход приводит к 
стимулированию самостоятельного прогресса личности дошкольника за счет 
когнитивной, эмоциональной и коммуникативной активности в 
разнообразных сферах деятельности и в дальнейшем будет способствовать 
его всестороннему развитию, являясь воплощением основной идеи 
современного дошкольного образования. Успех занятий обуславливается 
активным взаимодействием взрослых и детей и зависит от установления 
доброжелательного контакта с ребенком. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ-ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАЛАБЫ 
 

Жалдыбаева Н. К.  
«№17 ЖОББМ» КММ, Семей қаласы 

 
«Бүгінгідей жаһандану жағдайында мемлекет пен адам озық, бәсекеге 

сай болуы үшін, ең бірінші білім мен ғылым өркендеуі қажет», - деп 
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев айтып өткендей, қазіргі таңда білім мен ғылым 
саласын дамыту басты назарда. Қазақстандағы білім беру үдерісіне енген 
жаңартылған білім беру бағдарламасы – заман талабына сай келешек 
ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім 
мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және 
оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін 
арттыруды талап етеді. Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік тіл, қарым-
қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану тілін 
оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың 
тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану-заман талабы болып отыр. 
Оқыту жүйесі өзгерді. Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім 
мен тәрбие беруде үлкен жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны оқытып 
тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен және шығармашылық 
ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл мұғалім қажет. 

Қай елдін болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы 
оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. 
«Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас 
ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру-бүгінгі күннің 
басты талабы.Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен 
тәрбие беруде үлкен жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны оқытып тәрбиелеуге 
байланысты мәселелерді өздігімен және шығармашылық ынтамен шешуге 
қабілетті жаңашыл мұғалім керек. Жаңа, тез өзгермелі, білімді де білікті, тың 
серпіліске, өзгеруге дайын және жаңа талап межесінен көріне алатын 
шығармашыл да кәсіби шебер мұғалімдерді қажет етіп отырғанына көзіміз 
жетті. 
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Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, өмірде де табысты 
болуы мұғалімнің қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты екенін терең 
түсіндік. Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім беретін 
адам ғана емес, сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді 
ұйымдастыра алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға болуы керек. Жаңа 
заман мұғалімнен күнделікті оқушылармен қарым-қатынас барысында әрбір 
жағдаят үстінде ерекше білім деңгейін көрсетуді және шығармашыл шешім 
қабылдай алуын талап етіп отыр. Оны қанағаттандыру үшін қазіргі заманның 
мұғалімі жаңашыл, икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын, жан-жақты, жаңа 
педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек.Білім 
берудегі жаңғырту мен инновациялық үрдістердің жалғасуына ықпал етудің 
маңызды факторының бірі мұғалімнің кәсіби шеберлігі. Солай бола тұра 
«кәсіби шебер» түсінігіне пәндік, дидактикалық, әдістемелік, психология-
педагогикалық білім мен дағды ғана емес, педогогтің жеке тұлғалық 
потенциалы, кәсіби құндылықтары да жатады. 

ҚР-ның педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға арналған үш 
айлық курс бағдарламалары, білім беру жүйесінде педагогтар алдына жаңа 
міндеттер қойып, оларға үн тастады десек те болады. Білім мазмұнын 
жаңарту тікелей шығармашылық ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне 
байланысты. «Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, 
қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы керек»,-деп Ахмет Байтұрсынов 
айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам 
мүддесіне сай болуы керек. Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге 
жетеді. Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы 
тақырыпты толық қамтитын, оны оқушыға жеткізе алатын, әр түрлі 
деңгейдегі тапсырмаларды білу іскерлігі, оқытудың дәстүрлі және ғылыми 
жетілдірілген әдіс-амалдарын, құралдарын еркін меңгеретін, оқушылардың 
пәнге қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын дамытудағы іздену-
зерттеу бағытындағы тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. Ал оның 
негізі бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да бастауыш сыныпта әр 
сабаққа әр түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың білім 
сапасын арттыру ең басты мәселе. 

Сонымен қатар жаңартылған білім берудің маңыздылығы-оқушы 
тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын 
тұрғысынан ойлау, АҚТ –ны қолдану, зерттеу жұмыстарын жүргізу , 
коммуникативті қарым-қатынас жасай алу, жеке, жұппен және топта жұмыс 
жасай білу қабілеттерін арттыру. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша 
көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-
тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді 
қолдана білу міндеті тұр. Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске 
ұшырап,критериалды бағалау жүйесіне өтті. Критериалды бағалау кезінде 
оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты 
жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен 
бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. 
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Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша 
қолданылады. 

Курстың маныздылығы да міне, осында. Жаңартылған оқу 
бағдарламасының құрылымын,мақсат-міндеттерін меңгерту. Курста 
жаңартылған оқу бағдарламасы, оқу жоспарлары, тілдік дағдылар, 
педагогикалық әдіс-тәсілдер және белсенді оқыту технологиялары да 
қарастырылды. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде 
қажетке асыра білуі керек. Сол үшін де бұл бағдаламаның негізі «Өмірмен 
байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелді. 
Оқушылардың бойына XXI ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты 
болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз 
еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз 
мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп 
санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Үйренгеніміз де, 
үйренеріміз де көп. Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, өмірде 
де табысты болуы мұғалімнің қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты. 
Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған 
байланысты ұстаздар оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отырумен 
қатар жаңа технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білуі қажет. Білім 
мазмұнын жаңарту тікелей шығармашылық ізденісі мұғалімнің кәсіби 
шеберлігіне байланысты.  

«Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс 
нәрсе есебінде қолдануы керек»,-деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі 
заман талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы қажет 
деп ойлаймын. Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді.Қазіргі 
білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты 
талапқа айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. 
Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз 
белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. 
Оқушының тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. 

Жаңа бағдарлама бойынша жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі 
биікке көтеріліп келеді. Жоғарғы мектеп түлектері қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерін меңгеріп шығулары тиіс. Оқытудың нәтижесі сын 
тұрғысынан ойлау, өздігінен зерттеу және ақпаратты терең талдау 
дағдыларын меңгеруге тиіс.Бағдарламаның мақсаты: Жаңартылған оқу 
бағдарламасының құрылымын, мақсат-міндеттерін меңгерту. Курста 
жаңартылған оқу бағдарламасы, оқу жоспарлары, тілдік дағдылар, 
педагогикалық әдіс-тәсілдер және белсенді оқыту техникалары 
қарастырылды. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың 
бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, 
қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. 
Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз 
сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер 
ғана жұмыс істей алады. 
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Үйреніп жатқан әдістер оқушылардың ынтымақтастықпен бірігіп жұмыс 
жасауына, ойын еркін жеткізуіне және шығармашылық қабілеттерін 
дамытуына септігін тигізетініне көзім жетті. Әр мұғалімнің шеберлігін 
шыңдайтын, жас ұрпақтың білімі нәтижелі болуға жұмыс атқаруға 
көмектесетін курстың берері көп екен. 

Ертеңінен үміт күткен Мәңгілік еліміздің ұрпағы білімді, білікті болу 
үшін нақты жоспар, нақты қадам керек. Әр мұғалім әзірленіп жатқан жаңа 
мазмұнды бағдарламаны игеруі маңызды.Әр мұғалім тиімді оқу мен оқыту 
тәсілдерімен таныса отырып, өзінің педагогикалық қызметіне белсенді оқу 
қағидаттарын енгізеді. Оқу мен оқытудағы әр іс-әрекет мақсатқа жетуге 
бағытталатынын түсінді. Егер ұстаз тәжірибесінде үйреніп жатқан белсенді 
әдіс-тәсілдерді тиімді қолдана білсе, оқушылардың сын тұрғысынан ойлау 
қабілеттері дамып, білімнің қажеттілігін түсінеді.Яғни, «Не үшін?», 
«Қалай?», «Неліктен?» деген сұрақтарға жауап іздей бастайды. 

Бұл бағдарламаның дәстүрлі бағдарламадан ерекшелігі — пәндер 
бойынша ортақ тақырыптардың болуы. Жаңадан енгізілген пәндер 
қатарында, ағылшын тілі, жаратылыстану және ақпараттық технология 
сынды заманауи қажеттіліктерге байланысты жүргізілетін пәндер бар. 
Жаратылыстану пәнінде (химия, физика және биология пәндері) дүниетану 
пәнінде (география, тарих, қоғамтану) алғашқы ұғымдары 
қалыптастырылады. Жекеленген пәндерде үш тілділік мақсатын жүзеге 
асыруда тақырыпқа қажетті тірек сөздердің қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде 
сабақта қолданылуы жүзеге асады. Оқу мақсаттарының белгіленіп беріліп, 
сол мақсаттар бойынша оқушылардың оқу жетістігін «жетті», «талпынды» 
деп бағалау жүргізіледі. Әрбір оқушы үшін оқу мақсатына жетудегі 
оқушының үлгерімін көрсететін портфолио жинақталып, ол 
қалыптастырушы бағалау үшін қолданылады. Бұл бағдарлама бойынша 
жетістіктермен қатар, жекелеген пәндер бойынша қиындықтар да кездесіп 
жатқаны рас. Атап айтсам, ағылшын тілі, орыс тілі пәндерінен кезекші 
сөздерін қолдануда қалыптастырушы ортаның жоқтығынан оқушыларда 
тілге төселу баяулық танытуда. Әйтсе де пән мұғалімдерінің шеберлігімен 
оқушыларға жеке жұмыстар жүргізіліп, оқушыларды алға жылжыту үшін 
саралау жұмыстары атқарылуда. 

Жаңартылған оқу бағдарламалары мен оқыту технологиялары Мәңгілік 
елдің мәңгілік ұрпақтарын, яғни шығармашыл тұлғаны жан-жақты 
қалыптастырып, ойын, қиялын, танымын кеңейтіп, дамыту үшін септігін 
тигізетін бірден-бір оқытудың құралы екенін түсіндім. Ал, жауапкершілік 
педагогикалық құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген білікті 
маманның қолында.Олай болса, жас ұрпаққа білім мен тәрбие беретін ұстаз – 
баға жетпес биік тұлға. Ұстаздық жолда әрбір маман үйрене жүріп, үйрете 
білу керек. Ендеше «Басқа халықтардан кем болмау үшін біз білімді, бай һәм 
күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, күшті болуға бірлік керек» - 
деп белгілі лингвист-ғалым А.Байтұрсынұлы айтқандай, қазіргі сұранысы 
жоғары уақытта елдің болашағын ойлайтын әрбір ұстаз өзгеруді, заман 
ағымына сай жаңаруды өзінен бастағаны дұрыс. Ертеңгі күннің бүгінгі 
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күннен асып түсуіне ықпал етіп, адамзат қоғамын алға қарай жетелеуші 
құдіретті күш – ол білім. Сондай-ақ, ХХІ ғасыр – ғылым ғасыры. Мақсатты 
білім беру – тұлға дамуын жүзеге асыратын мәселе. Ал осы жалпыеуропалық 
стнадартқа сай жаңа білім беру – жеке тұлғаның жан-жақты дамуына 
әкелетін бірден-бір жол! 

Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілу жайы 
да өзгеше. Бағдарлама оқушының төрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, 
оқылым, жазылым жетілдіруге бағытталған. Бұл төрт дағды оқу жоспарында 
«Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір –бірімен тығыз 
байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады және 
сынып өскен сайын тілдік мақсат та күрделене түседі. 

Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс 
істеуде. Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның 
азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі 
болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс –
тәсілдермен оқытып, ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу 
қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. Оның үстіне білім берудің 
жүйесін қарқынды дамытқан бұл үрдістің жалпы білім беретін мектептерге 
де енгізіле бастауы көңілді қуантады.  

Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық 
сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған 
білімін өмірінде пайдалана білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі 
«Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік 
міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық 
салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, 
мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы 
аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз 
ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. 
Үйренгеніміз де, үйренеріміз де көп Үнді халқының тарихи тұлғасы Махатма 
Гандидің «Егер сен болашақтағы өзгерісті байқағың келсе, сол өзгерісті 
уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы бойындағы 
қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастағалы 
отырмыз.  
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LANGUAGE TEACHING METHODS 
 

Aimakhina G.D., Gazezova S.A.   
Secondary school № 47, Semey 

 
COMMUNITY LANGUAGE LEARNING: Introduction by Diane Larsen-

Freeman  
1. Students are whole persons.  
2. People learn best when they feel secure.  
3. Students should have the opportunity to generate the language they wish to 

learn.  
4. The teacher should “understand” what the students are feeling.  
Video Presentation: Next, we will see a demonstration of a method called 

Community Language Learning or CLL. Based upon the more general Counseling 
Learning approach to adult education developed by Charles Curran, CLL calls 
upon teachers to become skillful “understanders” of their students as “whole 
persons.” Becoming a skillful understander means recognizing and accepting the 
struggles students face as they attempt to internalize another language. Watch how 
“whole person learning” is put into practice in the CLL demonstration lesson by 
my colleague Bonnie Mennell. [Video Demonstration of Community Language 
Learning by Bonnie Mennell: See CLL Materials following Commentary] Video 
Commentary: You may have noticed that the teacher began the lesson by telling 
students what they were going to be doing for the class. The teacher does this, 
recognizing that any new learning experience can be threatening. When students 
have an idea of what will happen in class, they often feel more secure. People learn 
best when they feel secure. What came next in the lesson was the teacher’s inviting 
the students to first visualize and then to describe their homes. Each student was 
given a time limit and towards the end of the activity was reminded that they had 
only one minute left. Setting and enforcing time limits also enhances student 
security. Afterwards, they listed the words they needed for the descriptions. Curran 
believed that students should be given an opportunity to assert themselves, to be 
actively involved, and to invest themselves in the learning experience. One of the 
ways of allowing for this is for the students to have the responsibility for 
generating the language they wish to learn or to work on. The students next 
inquired about the meaning and practiced the pronunciation of the words they had 
listed. You may recall that the teacher stood behind the students as she read the 
words after them. This is done in the belief that the superior knowledge and power 
of the teacher can be threatening. If the teacher does not remain in the front of the 
classroom, the threat is reduced and the students can focus their full attention on 
the words in front of them. When the students practiced the words individually, 
they chose which words they wished to have the teacher repeat, an exercise termed 
the “Human Computer.” The students control the computer; they can turn the 
computer off anytime. The students learn to discriminate: to listen carefully to see 
if what they are saying matches what the teacher is saying.  
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The students were next asked to use the new words to make their own 
sentences. As the teacher repeated each student’s sentence, she corrected it — 
never overtly, but rather by repeating the sentence correctly in a nonthreatening 
manner. The last part of the lesson was devoted to a feedback session in which the 
students reflected on what they had experienced and felt during the lesson. The 
teacher listened and showed each student she understood what each one was 
feeling. In this way, students have an opportunity to feel accepted as whole 
persons, to learn about their own learning, in addition to learning about the 
language.  

COMMUNITY LANGUAG E LEARNING: Materials by Bonnie Mennell 
VIDEO DEMONSTRATION LESSON PLAN Teaching Points  

1. Meaning and pronunciation of studentgenerated vocabulary for describing 
the house. Objectives 1. Students will generate, clarify the meaning of and practice 
the pronunciation of a list of vocabulary words needed to describe the house. 

 2. Students will create an image of their home in a fellow student’s mind 
through words.  

3. Students will learn about each other’s worlds and thus strengthen the 
learning community in the class room. Video Lesson Steps in Sequence [Setting 
the Scene]  

1. The teacher tells the students what they are going to be doing during the 
next two days of class (working with vocabulary and structures needed to describe 
their homes) while the students listen.  

2. The teacher invites the students to think about their house in their country 
or in the U.S. and to visualize the setting, the rooms, the objectives, the feelings, 
the smells, the people, etc. in their minds. The students close their eyes (if they are 
comfortable doing so) and imagine their houses. [Oral Description]  

3. The teacher asks the students to work in pairs and to take turns describing 
their houses to each other. Each student works with the person next to him/her. The 
teacher tells the students to allow time for each person to speak and tells them how 
much time they have to do this.  

4. The teacher reminds the students when it is time for the second person to 
speak (students switch roles) and later that they have one minute left. (Students 
conclude descriptions.) [Word Lists]  

5. The teacher asks students to make a list of the special words they need to 
describe their houses. Students individually write a list of words in their notebooks. 
They write as many as they can/want to. 

 6. The teacher invites the students to call out the words from their lists which 
she writes as a group list on the board. Students randomly call out words of their 
choice.  

7. The teacher asks the students to first read the group list silently and think of 
the meanings of the words and then to ask for clarification on any new words or 
words they are uncertain about. Students can choose to call out words or to remain 
silent and to offer explanation/examples or to simply listen. The teacher repeats the 
explanation/examples provided by the students. She provides 
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explanations/examples herself only if the students cannot do so. [Pronunciation 
Practice with the ’’Human Computer”]  

8. The teacher invites the students to practice the pronunciation of the group 
list chorally and explains the procedure for doing so. Each word is read out loud by 
the students and then repeated by the teacher only once. They read the words in the 
order they are on the board.  

9. The teacher invites the students to practice the pronunciation individually 
and explains the procedure for doing this which is known as the “Human 
Computer.” A student raises his hand to indicate he has selected a word to practice. 
He then says the word out loud. The teacher repeats it. The student can say the 
word (and thus have the teacher repeat it) as many times as he wishes. The students 
“turn off” the computer by remaining silent. The teacher is always the last one to 
repeat the word. [Writing Practice with the “Human Computer”]  

10. The teacher asks the students to individually write one sentence describing 
their house using words from the group list and/or from the individual lists in their 
notebooks. Some students may choose to/be able to write more than one sentence 
in the time given.  

11. The teacher invites the students to read their sentences aloud and explains 
that the “Human Computer” will work in the same way as it did for the vocabulary, 
but this time with sentences. The teacher will repeat the sentences after the 
students, making any necessary corrections but will not draw any direct attention 
to such changes. She has explained that she will be doing this while giving the 
directions for the activity. Students volunteer to read their sentences by raising 
their hands. They can read it as many times as they wish and the teacher will repeat 
it each time.  

12. The teacher invites the students to comment on how they felt during the 
class after explaining that she will collect their lists of vocabulary words and 
sentences in order to use them as material for the next day’s class. Students can 
make any comments they wish. The teacher shows she has understood how they 
are feeling by summarizing/paraphrasing what they have said.  

TEACHERTRAINING DISCUSSION QUESTIONS BASED ON THE 
VIDEO 1. List the strengths you perceive in at as well as the concerns you have 
about the approach. What are your reasons for each? 12 2. Identify/list two specific 
ways in which the teacher put into practice each of the four basic learning 
assumptions of CLL: • Students are whole persons. • People learn best when they 
feel secure. • Students should have the opportunity to generate the language they 
wish to learn. • The teacher should “understand” what the students are feeling. 3. 
Recall the sequence/steps of the lesson. For each step, list what the teacher did and 
what the students did. Compare your list with the lesson steps in Video Lesson I. 
After compiling and then comparing the lesson steps, look at each step and see if 
you can say why the teacher did what she did. If you were going to teach this 
lesson to your students what, if any, changes would you make in the lesson steps? 
Why? 4. How and when did the teacher correct the students? Try to recall specific 
examples from the lesson. Do you feel students can learn from this type of 
correction? Why? / Why not? How do you correct students in your classroom? 5. 
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When did students work in pairs? Individually? What were they doing at these 
times? Do you feel these are productive ways for students to work? Why? / Why 
not? What types of individual and pair work activities do you do in your 
classroom? 6. The teacher did not call on students. Students were free to volunteer. 
Why do you think that this was done? What do you do in your classroom? Why? 7. 
Watch the section of the demonstration lesson in which the students are 
commenting on how they felt during the lesson. Do you feel the teacher’s words 
captured what each student was saying/feeling? Why didn’t the teacher “answer” 
the question asked about grammar? What do you feel is the purpose for this last 
step in the lesson? 8. The students generated the material (vocabulary) to be 
worked on in this lesson. How have you worked with studentgenerated material in 
your classroom? Brainstorm ways in which you can work with your textbooks that 
allow students to generate/select the material you need to cover.  

TEACHERTRAINING ACTIVITIES BASED ON THE VIDEO [Peer 
Teaching] Using the list of lesson steps generated in Video Lesson II (or the lesson 
steps in Video Lesson I), teach the same lesson to a group of your fellow teachers, 
or to a volunteer class of EFL students. Take time to follow the steps carefully. 
(The full lesson takes onehalf hour to fortyfive minutes.) 13 Select a list of 
voluntary words you are required to teach in one of your classes. Use this list to 
teach a lesson that will allow you to practice the “Human Computer” as follows: 
[“Human Computer”] 1. Write the list of words on the board. Begin the lesson by 
explaining what you will be doing as a class. Work with the group as was done in 
the demonstration lesson, making sure to clarify meanings first, then having the 
students practice the words chorally and individually with the “Human Computer.” 
2. Do the same activity again, but generate a list of words on a topic selected by the 
class as the first step in the lesson. 3. Using a vocabulary list generated in the 
activities above, teach a lesson in which your students write sentences using the 
words. Follow the steps in the video demonstration lesson, giving the students time 
to write, then inviting volunteers to read, then repeating their sentences (and 
making corrections where needed). Note that students can say their sentence again 
if they want the teacher to repeat it again. If the class is small (10 15 students), give 
everyone who volunteers a chance to read their sentence. If the group is larger, 
limit the time to five to seven minutes and work with as many sentences as this 
time allows. Give aoneminute notice to the class. [Interactive Feedback on 
Teaching] 1. Structure a session where your fellow teachers or volunteer EFL 
students are invited to comment on how they feel about a practice lesson you have 
just taught. (This can be done after Activities 1, 2, or 3 above.) 2. Paraphrase what 
they say; this will help you and your students see that you have understood how 
they feel. Limit this to five minutes. Then take ten minutes to discuss first how you 
felt understanding your students, and how they felt being understood. What do you 
see as the benefits and/or challenges of working in this way?  

EXTENSIONS OF THE DEMONSTRATION LESSON: 
INTERACTIVE/COMMUNICATIVE ACTIVITIES [Copying and Correcting] 1. 
Type up a corrected list of all the words and sentences which the students 
generated in class and handed in from their notebooks at the end of the first class 
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on The house. Give each student a copy of the list. (This list can also be written on 
a large sheet of paper, posted on the wall and used during classes.) 2. Give the 
students time to copy this list into their notebooks. If they are at the stage in their 
learning where they prefer to correct their own work, type the list of sentences (or 
write on the board or a large sheet of paper) as actually written by the students. 14 
15 3. Have the students work in small groups to correct their written work. They 
can then finalize their corrections in the large group, with your support. (This list 
can be used in the activities which follow.) [Categorizing] 1. Ask the students to 
categorize the vocabulary list in a way that makes sense to them, and then label the 
categories or groups of words. For example: Things outside the House fence hedge 
(etc.) Feelings peaceful cozy Rooms in the House kitchen bedroom This can be 
done as a whole class or in small groups. If it is done in small groups, the groups 
can compare lists. Each group can also report on its categories to the whole class. 
If the class is large, instruct the groups to report on only one category — the one 
with the most or least words, the most unusual, etc. If the categorizing is done in 
the whole class, invite students to add new words to the categories as a final 
activity. 2. Write 10 to 15 sentences on the blackboard that contain function words/ 
structures useful in describing the house. If possible, the sentences should be from 
the ones written by the students in the previous class. The class practices these 
sentences using the “Human Computer.” Working on whole sentences allows work 
on intonation. [Pronunciation and Intonation Practice] 1. Ask the students to work 
in pairs, using their individual copies of the vocabulary and sentences from the 
previous class. One student reads a word or sentence of his/her choice while the 
other listens and tries to repeat it exactly without looking at the list. 2. If the 
words/sentences are on the board or posted on a large sheet of paper, one student 
sits facing the board/paper while the other sits with his/her back to it. The students 
take turns until the allotted time is over. [Concentration] Each group of four 
students makes a set of Concentration cards. [Notebook or other stiff paper can be 
cut up and used if index cards are not available.] Students can make sets of items in 
different categories: • Vocabulary words and their illustrations: chair • Vocabulary 
words and translation: chair silla • Divided Sentence: There are six rooms in my 
house. I live in the country 1. Ask the students to make ten matching sets (20 
cards) of items from the category they have chosen. 2. They shuffle the cards, lay 
them face down, and play a game of Concentration. (See a description of this game 
in the Suggestopedia Lesson in Video Two.) 3. When they finish one game, they 
can exchange their sets with another group and continue playing. [Grammar 
Practice] Present a minigrammar lesson on a special structure that needs working 
on. 1. Use examples generated by the students. Ask the students to write five 
sentences describing their house or the classroom, using the special structure in 
their sentences. 2. Working in groups, they can share/correct their sentences, and 
then volunteer to read the sentences to the whole class. [Floor Plans] 1. Present a 
floor plan of your house with rooms and objects labeled, and then describe it to the 
class — including how you feel about being at home, the people who live there, 
etc. 2. Ask your students to draw and label floor plans of their homes (which may 
be a room/apartment/ dormitory, etc.). Next, in pairs or groups of three, they take 
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turns describing their home. After this group work, invite the students to add any 
new words to the vocabulary list from the previous lesson. 3. Invite one or two 
students to volunteer to present their floor plans to the whole group (in the way 
you did at the beginning of the class). 16 [Written Composition] 1. As followup 
activity, ask the students to write a paragraph or short composition describing their 
home (which may be real or imagined), using the vocabulary generated by the 
class. 2. Have the students draw a picture and/or floor plan showing what they 
have described in words. Post their creative work on the walls. Invite them to 
circulate and read each others’ descriptions. (They should work in pairs to correct 
their work before posting and reading.) 3. If the class is large and wall posting is 
not possible, the students can form groups of four to share and read in this way. 4. 
After everyone has had time to read the compositions, lead a brief discussion on 
what the students have learned about each others’ homes and about the vocabulary 
needed to describe them. [End of Lesson Materials] 17 III. COMPREHENSION 
APPROACH/TPR: Introduction by Diane LarsenFreeman 1. Meaning in the target 
language can often be conveyed through actions. 2. Retention is enhanced when 
learners respond physically. 3. Feelings of success and low anxiety facilitate 
learning. 4. Listening comprehension comes first. Students will speak when they 
are ready. Video Presentation: Learners’ feelings are also given importance in the 
next method we will see demonstrated. Psychologist James Asher’s method, Total 
Physical Response, is being offered as an example of a general approach called the 
Comprehension Approach. The Comprehension Approach, as the name suggests, 
places value on students’ understanding the target language, and thus emphasizes 
the listening skill. Other examples of this approach are Krashen and Terrell’s 
Natural Approach, and Winitz’ materials, The Learnables. Asher bases his method 
on the observation that a baby spends many months listening to the people around 
it long before it ever says a word. The child has the time to try to make sense out of 
the sounds it hears. No one tells the baby that it must speak. The child chooses to 
speak when it is ready. Moreover, according to Asher, much of the linguistic input 
directed to the child contains commands. Look for how Asher’s observations about 
child language acquisition have influenced his approach to second language 
learning. My colleague, Kathleen Graves, will present Total Physical Response. 
[Video Demonstration of Comprehension Approach/Total Physical Response by 
Kathleen Graves: See Comprehension Approach/TPR Materials following 
Commentary.] Video Commentary: As we have seen, imperatives can be useful 
linguistic devices because meaning in the target language can often be conveyed 
through actions. In addition, retention is thought to be enhanced when learners 
respond physically. The teacher’s commands do increase in complexity but it’s 
important that she not move too quickly. Students should feel successful as 
feelings of success and low anxiety facilitate learning. Also, when the students do 
make an error, correction should be carried out in a nonthreatening manner, 
perhaps by just repeating the command, and giving students an opportunity to self-
correct. From time to time, the teacher changes the order in which she issues 
commands so students do not memorize fixed routines. She also gives commands 
which combine previous imperatives in unexpected ways as students need to 
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understand more than the commands used in the training. Besides, novelty is also 
motivating and can be fun. Language learning is more effective when it’s fun. 
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ТАБИҒАТ ТАҒДЫРЫ –АДАМ ТАҒДЫРЫ 

 
Абдрахманова С. К., Темирбекова Ж. Г.  

Семей қаласы, №34 жалпы орта білім беретін мектеп КММ 
  
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы Қазақстан халқына арнаған 

Жолдауы жастар жүрегіне жол тапты. Жолдау жарияланғаннан кейін іле 
өткізілген үкіметтің кеңейтілген отырысында Мемлекет басшысының 
сөйлеген сөзі бізді ерекше толғандырды. Мәселен, Елбасы үкімет 
отырысында сөйлеген сөзінде "Қалдықтарды өңдеп кәдеге жарату, 
қалдықтарды бөлектеп жинау жүйесін енгізу мәселесі де аса маңызды. 
Шетелдерде олардан метан өндіріп, оны әртүрлі қажеттіліктерге 
пайдаланады. Біз де осылай жұмыс істеп үйренуіміз керек. Елімізде осы 
уақытқа дейін жинақталып қалған өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтар 
әрбір тұрғыға шаққанда 1,4 мың тоннадан айналады екен. Бұл мәселені шешу 
қажет", деп атап көрсетті. 

Иә, бабаларымыз " ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қорғап" 
өткен қазақ жерін кейінгі ұрпағына күл - қоқыспен толтырсын деген оймен 
қалдырған жоқ.[3] 

Бүкіл дүние жүзінде қатты тұрмыстық қалдықтарын (ҚТҚ) әртүрлі 
әдістермен қайта өңдейді. Осылардың қазіргі таңда ең көп қолданылатын 
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әдісі-ол полигонда қайта көму әдісі. Ал екінші әдіс- бұл қоқыстарды 
сұрыптау зауыттары. Тағы да бір әдіс- бұл ҚТҚ-ны жағып, одан электр мен 
жылу энергиясын алу және пайдалану. Бұл әдіс көптеген дамыған шетел 
мемлекеттерінде, мысалы, АҚШ, Жапония және басқа Еуропа елдерінде 
қолданылады. 

«Қосдариятолқытқан Арал қайда? 
Шөлейтбасыпалапаттаралмайма? 
Көктеңіздешалқығанақкемелер 

Қуда қалдыайдыңға жете алмай да.» [4], - деген өлең жолдарының 
өзінен- ақ тек еліміздің ғана емес, бүкіл әлемдік проблемаға айналып отырған 
Арал теңізінің тағдыры жайлы біле аламыз. Арал теңізінің тартылуы тікелей 
адамзаттың өміріне кері әсерін тигізуде, адам тағдыры табиғат тағдырына 
байланысты екенін, Жер анамыздың жағдайы жақсармай, ешқашан оның 
перзентінің, яғни адам баласының жағдайы жақсармайтынын әрдайым 
жадымызда сақтағанымыз жөн!  

Ауылдық жерлерде, ауыл маңында, шабындық өлкелерде жас ағашты 
ормандарда басталған өрт екі-үш тәулік бойы жанып жатады. Оған ауыл 
адамдарының шамасы келмейтін уақыттары да бар. Сондықтан олар аудан 
орталығынан, облыстан көмек сұрайды. Ол көмек жеткенше талай жердің 
шөбі, орманы "қызыл жалынның" құрбаны болып кетеді. Одан бөлінген 
қаншама улы көмірқышқыл газы түгелдей атмосферадағы озон қабатының 
жұқаруына әсер етеді. Озон қабатының жұқаруы салдарынан әлемдегі 
атмосераның жылынып кету қаупі бүгінгі таңдағы ең елеулі мәселелердің 
бірі болып отыр.  

Әрбір ауланың, көшенің, қаланың тазалығы еліміздің тазалығының 
кепілі деп ойлаймын. Ал осы тазалықты қамтамасыз ететін фактолардың 
бірегейі- өсімдік, яғни, қаланы көгалдандыру. 

Қала ішінің таза ауасы мол болуы үшін қала көліктері электр қуатымен 
жүретін трамвай мен троллейбустарға көшірілсе, өте жақсы болар еді. 

Республиканың аумағындағы ормандылықты ұлғайту және 
көгалдандыру бойынша міндеттерді шешу осы үдеріске жастарды тартумен, 
қоғамдық ұйымдарды жаңа жұмыс орындарын ұсыну жолымен, тәлімгерлік 
орманшылықтарды, мектептің усадьбалық учаскелерін құрумен орман мен 
саябақ айлықтарын және мыналар сияқты басқа да қоғамдық экологиялық 
акцияларды ұйымдастырумен Семей қаласында да айналысса игі болар еді:  

“Менің айтулы ағашым”, әрбір оқушы дербес терегін отырғызады және 
мектепті аяқтап кеткенге дейін оған күтім жасайды, мектепті тәмәмдағаннан 
кейін бірінші сыныптың оқушысына тапсырады;  

“Саябақтар маршы”;  
“Жасыл бақ – таза қала”.  
Тәлімгерлік орманшылықтарды қалпына келтіру бойынша шаралар 

қолданылатын болады және оларды ынталандыру мақсатында жыл сайын 
тәлімгерлік орманшылықтардың арасында ұлттық конкурстар өткізілсе 
дейміз. 

Мінеки енді осы экологиялық апаттан қалай құтылуға болады? 
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Табиғатты қалай сауықтыруға болады. Бұл өте күрделі мәселе. Бұл үшін ең 
алдымен, адамдардың табиғатқа деген көзқарасын өзгертіп, дұрыстау керек, 
тәрбиелеу керек. Ол үшін балалар бақшасынан бастап, мектептерде, жоғары 
оқу орындарында, адамдардың табиғатқа, қоршаған ортаға деген көзқарасын 
өзгертіп, қалыптастыру керек. Қазіргі заманға сай экологиялық идеология 
қажет. Егер біз, жас ұрпақты кішкентай кезінен бастап табиғатты сүюге 
тәрбиелемесек көп нәрседен ұтылатынымыз хақ. Әрбір тәрбиеші, мұғалім, 
маман, басшы, экология негіздерін жақсы білуі қажет. Сонда ғана, әрбір 
адамның миында, қанында, көз қарасында қоршаған ортаны бүлдірмеу 
керектігі туралы негіз қалыптасады. Адамдар сонда ғана туған өңір 
табиғатын қорғауда белсенділік көрсете алады. Газет-журналдарға мақала 
жазу, баяндама жасау, теледидардан мәліметтер беру, жазушылармен, 
ғалымдармен кездесулер өткізудің нәтижелері мол болады. Адамдардың 
көздерін, адамды табиғаттың бір бөлшегі екендігіне жеткізу өте маңызды. 

Аталып отырған мәселе бірден елімізде де өріс алғандығын, балаларға 
туған табиғатты тану, экологиялық ахуалды терең түсіну бағытында тәрбие 
жұмыстары ғылыми негізде, белгіленген бағдарламалар бойынша жүзеге 
асырылып келеді. Сонымен, ғылыми-зерттеулерге жасаған талдауларда 
авторлар өздерінің зерттеу нысанына қарай педагогика ғылымына 
айтарлықтай үлес қосқанын, олардың зерттеу нәтижелерінің тәжірбиеде кең 
көлемде қолданылып жүргенін, сондай-ақ, олардың тұжырымдарын қолдай 
отырып, біздің зерттеу проблемамызға қатысты қажетті бағыттарды аңғаруға 
болады. Жастарға экологиялық білім мен тәрбие беру мәселелерін зерттеу 
барысында экологиялық білім берудің негізі бастауыш сынып 
оқушыларының түсінігін парасатты іс-әрекетке бағдарлаудың табиғи жолы 
жеткілікті зерделенбегені байқалды. Біз парасатты дамытарлық экологиялық 
білімді жетігуге және оның даму барысына жете көңіл бөліне бермегені 
бүгінгі күннің проблемасын туғызды демекпіз. Тәуелсіздікке қолымыз 
жеткеннен бастап табиғатты қорғау жолындағы жасандылықтан қорғаудан 
табиғилық, ұлттық мәртебеден туған экологиялық парасатты іс-әрекетке 
көшуге мемлекет тарапынан қолайлы жағдайлар жасалып келеді, Бірақ бұл 
мәселе экологиялық білім беру үдерісінде уақыт талабына сай жетілдірілуге 
тиіс. 

Қоршаған ортаны аялай білу қажеттілігін, біздің бар ғұмырымыздың 
табиғатпен тығыз байланыстылығын ерекше атаған ғұламалар әлемде көп. 
Ал біздің өлкенің тарихына үңілетін болсақ табиғатты тану, қоршаған ортаны 
қорғау бағыттарына ерекше назар аударып, экологиялық тазалығын сақтауды 
өз еңбектері арқылы көрсеткен Әбу Насыр әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, 
Қожа Ахмет Иасауи, Махмұт Қашқари, т.б. 

Табиғатты қорғау – бүкілхалықтық іс.Оқушыны, яғни өзіміздің іні- 
сіңлілерімізді айналадағы табиғи орта жағдайына жауапкершілік сезіммен 
қарап, табиғатты қорғауға тәрбиелеу біздің үлкен міндетіміз. 

5 маусым " Бүкіләлемдік қоршаған ортаны қорғау күні"! Жалпы бұл 
күнді мерекелеу әрбір адам бойына қоршаған ортаны қорғау ынтасын оятуға 
негізделген. Жыл сайын 5 маусымда атап өтілетін Бүкіләлемдік қоршаған 
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ортаны қорғау күні Біріккен ¦лттар ¦йымы үшін әлемдегі халықтың назарын 
қоршаған орта проблемаларына аудартудың, сондай-ақ саяси мүддені 
ынталандырып, тиісті әрекеттер жасаудың негізгі тәсілдерінің бірі. Осы күнді 
мерекелеу тәрізді іс-шара қоршаған ортаны қорғау мәселесінде адамзат 
факторын қосып алуды көздейді. Табиғатты қорғау мәселесіндегі басты әсер 
етуші күш халық екендігін әлем халқына түсіндіру. Сондай-ақ, барлық 
мемлекеттер мен халықтардың болашағы қауіпсіз әрі берекелі болу үшін 
серіктестік қатынастардың пайдалылығын түсіндіру. Бүкіләлемдік қоршаған 
ортаны қорғау күнінде – велосипедистер парады, «жасыл» концерттер, 
мектептерде шығармалар мен плакаттар байқауы, ағаш отырғызу, сондай-ақ 
қалдықты қайта өңдеу науқаны және аумақты тазарту тәрізді қызықты 
көріністермен бейнеленетін «халықтық оқиғаға» болашақта айналатынына 
сенімім мол. 

«Табиғаттың байлығы – барша келер ұрпақтың игілігі… Бәріміз ондай 
байлық қолымызда болмағандағыдай өмір сүріп, жұмыс істеуге тиіспіз», деп 
Елбасымыз атап өткендей, еліміздің қолда бар байлығын сақтау, оны тиімді 
пайдаланып, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету арқылы жарқын 
болашақта өмір сүру өзіміздің қолымызда. Айналаны қорғау, өркендету және 
жақсарту жөніндегі әрекеттердің мақсаты адамдардың салауатты және 
сенімді ортада өмір сүруін қамтамасыз ету болып табылады. 

«Отан деген- туып өскен өз қалаң, 
Жерің, суың, қазыналы кең далаң. 
Отан деген- сағынышым аңсаған, 
Отан деген- сүйікті екен,өз анаң. 

Бұл мысалмен келмейді әлі шектегім, 
Отан - ордаң, 

Отан- сенің мектебің. » [2] 
Сөз соңында айтарымыз, табиғат ресурстарын тиімді пайдалануды 

ұйымдастыру үшін экономикалық критерийге негізделген кешенді тәсіл 
қажет. Жердің сұлулығы мен байлығын қорғауды жан-тәнімен жақтайтын 
адамдар мен табиғатты кешенді пайдалану идеясын өмірге енгізу мен 
айналысатын мамандардың арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Бұл 
айырмашылық кәдімгі "істегім келеді" мен "қолдан келеді" деген сөздердің 
айырмашылығындай. Бүкіл адамзат баласы болып қоршаған ортаның 
экологиялық тазалығына бір мезгіл көңіл бөлсе, өзіміздің Жер Анамыздың 
алдындағы үлкен парыздың орындалғаны болар еді. 
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ЛИРИКА КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТЕ АДАМНЫҢ КӨҢІЛ-КҮЙІН, СЕЗІМ 
ДҮНИЕСІН ТІКЕЛЕЙ БЕЙНЕЛЕП КӨРСЕТЕДІ 

 
Сейтказина Н. З., Чушекова А. А. 

№ 34 жалпы орта білім беретін мектеп КММ, Семей қаласы  
  

Адам баласының эстетикалық мұраттарына қызмет ететін 
көркемөнердің ішіндегі ең ерекше және өміршең түрге айналған сөз өнері 
екенін ықылым замандардан бері азуы алты қарыс ойшылдар мен ғалымдар, 
сөз қасиетіне бойлаған адамдардың барлығы айтып келеді. Сөз өнері адамзат 
баласын өзге жанды жаратылыстардан айырып тұратын ерекшеліктің бірі де 
бірегейі. Сөз өнерін «дертпен тең» деп берген ұлы ойышылдан артып оның 
қадір-қасиетін ешкім де жеткізе алмас. Ал сөз өнерінің бүгінгі біз білетін, 
біздер танып түсінген айрықша түрлері, адам ойын жеткізудің түрлі 
формалары бар. Көркемөнер сөз өнерімен қаншалықты бағалы болса, сөз 
өнері поэзиямен соншалықты құнды. 

Сөз өнерінің құдіретті де қасиетті бір саласы – поэзия. Алла түсірген 
қасиетті кітаптардың да өлең өрнегімен жазылғанын бәріміз де білеміз. Осы 
тұрғыдан келгенде поэзия қаншалықты дарын мен қарым қабілетті, ғарыштан 
құйылар нұрлы сәулені тілейтінін түсінеміз.  

Поэзия ақынның қоғамдық құбылыстардың барлығын санасында 
қайтадан қорытып, көркемдік қарым-қабілетпен қайта туындатқан, адамзатқа 
алуан түрлі әлемнің сырын түсіндіргісі келген жүрек сыры мен жан мұңы . 
Тақырып трансформацияға ұшыраған өмір шындығының көркем көрінісі. 
Поэзия сұлулық пен ақиқат, жақсылық пен парасат, жарасым гармонияны 
мұрат тұтқан бір тұтас рух майданы. Әр ақынның өзінің жүрегінде орын 
алған санасының қалтарысына қатпарланған танымдық әлемі өлең өнеріне өз 
өрнегін қалдырады. Ақын жаны тым нәзік, тым бұзылғыш, өрекпіп тұрады, 
оты басым. Әр ақын өз қоғамының призмасы арқылы дүниеге көз тігеді. 
Олардың осы ерекшелігін, жалпы ақындық өнердің табиғатын, өзімен 
замандас шығармашылық иелерінің туындыларын тани отырып ұлы Әл-
Фараби бабамыз ақындарды үшке бөлген: бірінші топ – табиғи дарыны, 
өлеңді жазып, келісті оқуға қабілеті барлар; екінші топ – өлең өнерімен 
толық таныс, тәсілдерді, қағидаларды, әдеби құралдарды жетік білетіндер; 
үшінші топ табиғи дарынымен немесе арнайы жаттығумен жазатын ақындар. 
Дана ойшыл пікірі бүгінгі заман талабына да жауап беруге лайық сараптама. 
Философтың тұжырымына жүгіне отырып, оның ғасырлардың қойнауынан 
бастау алып жатқан ойын ескере отырып жаңағы топ-топқа бөлінген ақындар 
шығармашылығының тереңіне бойлап көрелік.  

Көркем әдебиеттің бірде өрлеп, бірде тоқыраған көптеген ғасырлық 
тарихы бар екенін белгілі ғалымдардың барлығы айтып жүр. Әрбір тарихи 
дәуірдің өзінің тарихи ерекшелігі болатыны секілді, белгілі бір кезеңде өмір 
сүрген ақындардың өзінің дәуіріне қоғамына сай өзіндік үні мен лирикалық, 
поэтикалық сазы болады. Яғни, шығармашылық адам рухының зияткерлік 
туындылары тақырыптық, танымдық, идеялық жағынан сол заманға сай, сол 
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қоғамдық процестердің талаптарына жауап береді. Сол ерекшеліктері 
арқылы поэзияның құдіретті де киелі даусы адамзат санасына өзінің барлық 
әсем сазын сіңіріп жатады.  

Поэзиядағы бейнелілік мәселесі күрделі де, қиын мәселе. Ол жанрдың 
өзіндік ерекшелігінен туындап, дамып өрбиді. Поэзиялық шығарманың 
формалық және жанрлық ерекшелігі аталған жанрдағы оның ішкі иірімдер 
арқылы жаңаша бір келбетке ие болады.  

Поэзия ең қарапайым анықтамасында адам сезімдерінің конкретті 
көрінісі болатынын, сол сезімдердің сан алуан ағымдары мен салаларынан 
туындап, өзінің формалық ерекшелігімен айқындалатын туындылар екенін 
бүгінгі әдебиеттану ғылымы ерекше атап көрсетіп жүр. 

Бүгінгі лириканы сөз еткенде ертеден келе жатқан, ғұмыры ұзақ бұл 
жанрдың өміршеңдік сыры, ұрпақтан-ұрпақққа жетіп, дәстүр жалғап келе 
жатқан негізгі қасиетін, көркемдік критерийлерін көздеуге тиіспіз. Осы 
биіктен барып көркемдеу құралдарына, образ даму эволюциясына, амал-
тәсілдеріне бойлап тартыс пен мінез мәселесіне көшеміз. Әрине, мұның бәрі 
жанды процесс күйінде көрініс беруге тиіс. Сондықтан да алдымен 
лириканың негізгі тамырына, табиғи ерекшелігіне назар аударалық. 

«Лирикада субъект затты өзінің аясына алып қана қоймайды, оны ерітіп, 
іші-бауырына тартып алады, сөйтіп затпен соқтығысудан туған түйсіктердің 
бәрінде де өзінің ішкі шыңырауынан сыртқа шығарады». Лирика мылқау 
түйсікке тіл бітіріп, образ береді, оларды ыстық тар кеуденің, көркем өнердің 
әуесіне шығарып, өзгеше өмір береді. Лирика белгілі бір уақыт пен ортаның 
жемісі. Сол уақытпен ортаның перзентінің көңіл-күйі, жан тебіренісі. Оның 
бойындағы барша қасиет-қадірді нақтылы мезгіл рухы, дәуір мазмұны 
айқындамақ. «Лирика дегеніміз – көркем әдебиеттің негізгі саласының, 
жанрының бірі, басты ерекшелігі адамның көңіл-күйін, сезім дүниесін 
тікелей бейнелеп көрсетеді», - дейді белгілі ғалым, академик З.Ахметов. 
Яғни, лирикада ой мен сезім бірлесіп терең қабысады. Оған тартымды қуат-
күш дарытатын терең оймен суарылған, нәрленген жалынды сезім. Өмір, 
дүние, адам тағдыры туралы үлкен толғаныстан тумаған, жай сезімшілдік 
лириканы жандандыра алмайды. Лирикаға жан беретін сезімнің отты 
нәзіктігі. Лириканың басқа жанрлардан, мысалы, кең көлемді шығармалардан 
бірден-бір ерекшелігі де осында жатыр. Біз драмалық, эпикалық, лирикалық 
шығармалардың арасындағы өзгешеліктерді ықылым заманнан бері айтып 
келе жатқан ойшылдар мен ғалымдардың пікірінен білеміз. Олардың 
арасындағы жанрлық, түрлік, образдық жалпы поэтикалық ерекшелік бұл 
күнде жеріне жете талданған және өзінің ғылыми-теориялық тұжырымын 
тапқан.  

Қазақ поэзиясы үшін ХХ ғасыр әлемдік әдебиет көркемдік шыңын 
меңгерумен құнды болды. Лирика жанры дамып өзінің шырқау биігіне 
шықты деуге де болады. 

Лирикадағы мінез мәселесі жанрдың табиғаты тәрізді нәзік және көзге 
іліне бермейді, яғни ақынның ішкі менімен үндесіп, шығармадағы сезім 
ауанымен үйлесіп жүре береді. Лирикалық шығармада негізінен алғанда жеке 
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адамның көңіл-күйі, сезімі суреттеледі деген пікір бұл күнде барлық 
ғалымдарға ортақ тұжырымға айналды. Ақын көбінесе өз жайын, өзінің 
айналадағы өмірге, әр түрлі құбылыс-жағдайларға көзқарасын сипаттайды. 
Бірақ ақын өзінің жайын, өз басының мұңын жырласа да қалай да халықтың 
мұңын, қуаныш-қайғысын сөз етеді. Бұл арада орыстың ұлы сыншысы В. 
Белинскийдің «ұлы ақын өзі туралы, өзінің жеке басы туралы айтса да, 
көптің тағдырын, адамзат жайын сөз етеді» деген пікірін айту жеткілікті. 
Ақын өз атынан сөйлеп отырғанымен онымен «қоса-қабат тіл қататын» яғни 
ақын оймен қабысып, бірде бұлдырап, бірде айқын танылатын лирикалық 
кейіпкердің бар екенін айтуымыз керек. Лирикалық кейіпкер, қарапайым 
тілмен айтсақ, шығармадан көрінетін адамның тұлға бейнесі. Ақынның нәзік 
сезімдерін жарқырата төгіп, сол сезімнің ақ моншақтарымен, қаралы гүлдерін 
алма-кезек шашып, асау сезімді сапырып тұратын лирикалық кейіпкердің 
характерін аңлау, барлау қиынның қиыны. Себебі, онда ақын мен «екінші 
адамның» арасындағы байланыс тым-тым жақын. Проза мен драмадағы 
салқынқандылық, яғни, нақты заттық ұғым бұл арада жүрек түкпірінен орын 
алатындығынан, яғни, тұнықты тереңнен сүзіп алғандай қол жетпесте 
жататынынан туындайды. «Лирикалық кейіпкердің характері бір өлең-жырда 
толығымен ашыла қоймайды. Бір шығармада бір қырынан көрінсе, басқа 
шығармада екінші қырынан көрінеді»,-дейді академик Зәки Ахметов. Бұл 
шығармадағы тақырыптық өзгешеліктің, не болмаса ақынның көздеген, 
межелеген объектісіне де байланысты болса керек. Бір шығарма табиғат 
сұлулығын бейнелесе, екінші шығарма ақынның, яғни лирикалық 
кейіпкердің махаббат сезімін таспалайды. Осылардан келіп шығарма 
өзегіндегі характер мәселесінің нақтылығы бұлдырап тұрады. Мінез 
ақынның табиғатымен оның стильдік ерекшелігімен, шығарманың 
поэтикалық қуатымен үндесіп жатады. 

Қазақ поэзиясының оның ішінде алпысыншы жылдар поэзиясының 
ерекше даму шыңына көтерілгенін айта кеткен орынды. ХХ ғасырдың орта 
шенінде қазақтың өнері мен мәдениеті, әдебиеті мен ғылымы айрықша 
дамып өркениетті елдер санатына енгенін тарих дәлелдеп отыр. Бүгінгі таңда 
сол асыл құндылықтарды игеру жағын ойластыру қажет. Қашанда әдебиеттің 
бетін айқындап, дәуір талабына үн қатып, оның қоғамдық қажетін өтейтін де 
жеке дара озған дарын екенін, өнер саңлақтары екенін тегін айтып отырған 
жоқпыз. Олай болса мінез бен тартысты даралағанда, оның ғылыми сипатына 
мән берген шақта біздің дара таланттардың шығармаларын негізге 
алатынымыз орынды болмақ. Талантты ақындарымыздың өзіндік 
эстетикалық мектебі бар, олардың шығармашылығындағы сан алуан сезім 
ауандарымен, тартыстарынан туындаған сан қырлы мінез даралығы бар 
екенін де ұмытпаған ләзім. Әрине, бір заманда туып-өскен, бір қоғамдық 
процестің қалыбынан шыққан ақындардың арасында замананың үні, 
заманның талабы туындатқан өзара ұқсастықтары бары рас, алайда ол 
ұқсастық ақын шығармаларындағы лирикалық кейіпкер мінезі тұрғысынан 
алғанда мүлде көрінбей де қалады.   
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Лирикалық кейіпкер арқылы адам жанының тереңі, қасиет-қуаты 
тереңінен көрініс тапты. Бұл өзі сол кезеңдегі қоғамдық демократияны 
кеңейтіп, жеке адамға, оның жандүниесі мен рухани ділгірлігіне тереңдей 
үңілуге шақырған уақыт талабына, қоғамдық сана-сезімнің өрлеуіне тұспа-
тұс келген, және сонымен тікелей байланысты да құбылыс болатын .  

«Лириканың тапқан бағдар-тірегі – нақ сол ақындық «меннің» 
жүрегіндегі, жарығын болмыстың бар бояуына риясыз төге бастаған айнымас 
шамшырақ шындық еді» . 

Адам – қайшылығымен, күмәнімен, сенімімен, барша болмыс-бітімімен 
уақыттың жемісі. Шығарамадағы тұлғаның қалыптасуы ақынның дара 
қуатына байланысты болса, дара қуат шығармада мінездің даралануымен 
көрініс береді. Шығармадағы (лирикалық) сезім отын лаулатқан кейіпкердің 
характері өлеңнің өн бойындағы динамикалық драматизм арқылы көрініс 
береді. Лирикалық кейіпкердің егілген көз жасы, екпінді дауылы, 
жүрекжарды қуанышы, мөлдір сезімі шығарма өн бойынан оның өзіне тән 
характерлік сипатынан өрістетіп шағарады. Осыдан келіп алғанда лириканың 
эстетикалық әсері дегеніміз – лирикалық шығарамадағы ақынның қаламның 
қарымын көрсететін кейіпкердің ішкі сезімі, толғанысы, динамикалық 
қозғалысы, лириканың образдық даралығын танытатын шығарманың 
поэтикалық қуаты болады. Лирикалық кейіпкер болмысын ашуда, сондай-ақ 
оның көркемдік бояуын қалыңдатуда табиғат басты нысан ретінде алынса, 
сол табиғатты көркемдік компонентке айналдыруда негізгі жүкті көтеретін 
көркемдік тәсілдердің қатарында психологиялық егіздеудің, кейіптеудің 
маңызды орны бар. 
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«СЕМЕЙ» СӨЗІ – КӨНЕ ТҮРКІ ТІЛІНДЕ «КИЕЛІ МЕКЕН» 
 

Жақсыгелдина М. Ж., Жұмабекова А. Ж.  
«№ 34 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, Семей қаласы 

 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында қаламыздың экономикасы дамып, әлеуметтік салада 
нәтижелі өзгерістерге қол жеткізіп келеміз. Тарихы тереңде жатқан, еліміздің 
рухани астанасы болып саналатын қасиетті қаламызда ұлы даналарымыздың 
ізі қалған. Біз үшін бұл - зор мақтаныш және жауапкершілік. Соның 
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нәтижесінде қаламыз бүгінгідей даму жолына түсіп,жасарып,жайнап келеді. 
Шығыстың шырайлы жерінде, қарт Ертістің жағасында еркін көсіліп 
қоныстанған Алаштың астанасы Семей қаласы. Семей - тағдыры ерекше, 
даңқы зор және рухты қала.Бұл жер - бойына ата-бабаларымыздың 
даналығын сіңірген, Абайдай ұлы ақынның кіндігін кесіп, Шәкәрімдей дара 
тұлғаны өмірге әкелген киелі өлке. Ұлт көсемдері-Алаш арыстарының ізі 
қалған мекен. Сәулеті жарасқан Семейдегі аспалы көпір-ТМД аумағындағы 
жалғыз сәулет туындысы, әлем бойынша көлемі жағынан 17ші орында. 
Қаладағы тарихи орындардың бірі - әйгілі Түйемойнақ аралы. Алаш 
арыстарының бірқатар салиқалы кездесулері осы аралда өткен екен. 
Семейдегі мәңгі жасыл қылқан жапырақты қарағайлы орман үлкен аумақты 
алып жатыр. Мұндай орман әлем елдері ішінде Қазақстан мен Канадада ғана 
бар. Бүгінде 330 000 астам халық мекен ететін Семей ұлттар достығының 
алтын ұясына айналып отыр. Семей - заман ағымына қарай өзінше көркейіп, 
жайқалып келе жатқан қала.Семей қаласының 300 жылдық мерейтойы 
жоғары деңгейде аталып өтті. Қаламызда қала күніне орай түрлі шаралар, 
жиындар, көрмелер, концерттер өтті, шет елдерден қонақтар келді. Абай 
кітапханасындағы «Қарт Семейге-300» жыл тақырыбындағы іс шара өте 
қызықты өтті. Қала қонақтары Абайдың туған жеріне саяхат жасап, Семейдің 
көрікті жерлері Абай кітапханасына, Өлкетану, Абай. Дастоевский 
мұражайларына саяхат жасады. Шетелдік қонақтар өздерінің жылы 
лебіздерін білдіріп, қолтаңбаларын жазып жатты. Семей — Шығыс 
Қазақстан облысының батыс өңіріндегі екінші орындағы ірі қала болып 
табылады. Ол Ертіс өзенінің екі жағасына орналасқан. Аумағы – селолық 
округтерді қосқанда 27,5 мың шаршы метр.Гринвичтен 500 ендік және 800 
бойлық сызықтары қиылысында Семей қаласынан батысқа қарай 40 км. 
Дегелең тауында Евразия супер-құрылығының Географиялық орталығы 
анықталған. Өңір климаты ерекше географиялық орналасуымен 
ерекшеленеді, құрылықта, мұхиттардан барынша алыс орналасқан.Қала 
халқы 300 мың адамнан астам. Ертістің екі жағасында орналасқан Семей 
еліміздің ірі де әсем қалаларының бірі болып табылады, жергілікті тұрғындар 
ғана емес, Қазақстанның «рухани астанасының» қонақтары да осындай 
пікірде.Шетелдік ақпарат құралдары Қазақстанға, соның ішінде Семей 
қаласына саяхат жасау қалаулы аймақтардың тізімінде екенін атап көрсетті. 
Солардың бірі британдық «Telegraph»журналында жарияланған. Солардың 
бірі және бірегейі Ұлы тұлға, дара тұлға - Абай Құнанбаев. Қандай елдің 
болсын мақтан тұтар ұлдары болатыны белгілі. Міне қазақ халқының 
осындай мақтан тұтар дара тұлғасы, ғұлама ойшылы әрі біртуар ұлы ақыны - 
Абай Құнанбаев. Оның өмірі мен шығармашылығы тек қазақ елі үшін ғана 
емес шетелдіктер үшін де болашақтың жарқын бағдары іспеттес болып отыр. 

5 reason to go to Kazakhstan city Semey . One of them was published in the 
local magazine ‘Telegraph’. One of the reason is famous writer AbaiKunanbaev. 
He is famous not only in Kazakstan,ht is famous all over the world.His life and 
works are not only Kazakh people to see the bright future of foreigners. 
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КСРО – ядролық сынық полигондарының бірі - Семей полигоны. Семей 
ядролық полигоны - әлемдегіең қасіретті орындардың бірі. Қанша жылдар 
бойы қазақтың сорына айналған, ядролық жарылыстардан зардап шеккен 
Семей өңірі жайлы шетелдік журналистер, ақын-жазушылар жарыса 
жариялады. Түрлі елдердің парламенттері өз сессияларында қозғалыс 
ұрандарын талқылап жатты. Біріккен Ұлттар Ұйымының қолдауымен 
полигоннан зардап шеккен аймақтарға көмек көрсетілді. Әр жыл сайын 
Семей полигоны құрбандарына арналған «Өлімнен де күшті» монументі 
жанында 29 тамызда шетел журналистері мен делегациясының қатысуымен 
шеру өткізіледі. [3] 

The Semipalatinsk Test Site (also known as the Polygon) near Semey was the 
main atomic bomb test site for the USSA. Many foreign writers and journalists 
wrote articles about Semipalatinsk test site. With the help of UN, every year 
humanitarian aid will be offered to the victims. 

Семейдегі мәңгі жасыл қылқан жапырақты қарағайлы орман үлкен 
аумақты алып жатыр. Мұндай орман әлем елдері ішінде Қазақстан мен 
Канадада ғана бар. 

Pine forest in Semey consists of an amount area. Surch forest is only available 
in Canada and Semey.  

Ертістің арғы жағымен бергі жағын ғана емес Азия мен Европаны, қыр 
мен Сібірді жалғастырып жатқан «Аспалы көпір»- тек Семей қаласында емес, 
Шығыс Қазақстанның жеті кереметінің бірі саналады. Стратегиялық маңызы 
зор нысан –Семей жұртына Тәуелсіздіктен кейін келген тарту. Мұндай 
көпірлер тек АҚШ, оңтүстік Корея, Түркия елдерінде салынған.Сәулеті 
жарасқан Семейдегі аспалы көпір - ТМД аумағындағы жалғыз сәулет 
туындысы, әлем бойынша көлемі жағынан 17ші орында. 

The SemeyBridge is not only our bridge it is one of the seven miracles of East 
Kazakhstan. Strategically important object was the good present to our people after 
independence. Such bridge has in the USA, South Korea and Turkey.  

Семей қаласы тарихи асыл - мұраға бай өлке. Көптеген орыстың ұлы 
ойшылдары ат басын тіреген мекен. Семей қаласы көп ұлтты халық 
орналасқан мекен болғандықтан түрлі мәдени орталықтар жұмыс істеп 
жатыр.Олар шетелдегі өз ұлттарының өкілдерімен тығыз байланыста.  

Semey is rich in historical heritage. Most of Russian famous people were 
here. Semey is multinational center, that’s why lots of cultural centers work here. 
They closely contact with aboard.  

Шетелдіктерді қызықтыратын тағы бір жайт – Менделеев кестесіндегі 
элементтердің басым бөлігі біздің қаламыздың маңынан табылуы. Иә, Семей 
– Қазақтың Санкт-Петербургі, Ұлылар мекенінің, Ұлы бастамалардың күре 
тамыры. Қазіргі таңда Шығыс Қазақстан облысындағы екінші орынды алып 
жатқан Ертістің екі жағасында орналасқан ірі қала тәуелсіз Қазақстанның 
туристік саяхат нүктесіне айналар рухани орталығы болуға әбден лайық. 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру бағыты бойынша: «Қазіргі 
медиа мәдениетті суырыла сөйлейтін «шешендер» емес, өмірдің өзінен 
алынған шынайы оқиғалар қалыптастырады» - дегеніне сүйенсек, нағыз 
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рухани жаңғырудың қайнар көзі де, нүктесі де Семей емес пе?! Ұлылардың 
үні, батырлардың тұяғының ізі қалған қасиетті Семей қамқорлыққа бөленіп, 
руханимемориалдық қорық мұражайы іспеттес дербес туристік қалаға 
айналса, әр тасы мен түйір топырағы сонау тарихтан сыр шертіп сөйлеп қоя 
берер еді. Оған дәлел – Семей қаласында тұңғыш ірге көтерген мәдени-
рухани ошақтар. Негізі 1718 жылы бірінші Петрдің шығыс жеріне және Ертіс 
өңіріндегі бекіністеріне қорған салу туралы жарлығы бойынша Семипалат 
бекінісі бекітілді». «Семей» сөзі – көне түркі тілінде «киелі мекен» деген 
мағынаны білдірсе, «Алаш» сөзі – түркі тілінде бауырлас, қандас, туыс деген 
мағынаны береді. Яғни, Семей, Алаш атауы – тұтас түркі дәуірінде 
қалыптасқан ең ежелгі атаулардың бірі. Саналы ғұмырым Семейде 
қалыптасқан соң ба, өзіме сондай ыстық қаланың кәзіргі қауқарсыз қария 
кейпін көрген сайын шарам қалмай, жаным жай таппай қайтамын. «Қасиет 
қарапайым болады» дегенді жиі айтатын қариялар сөзін жаныма медет 
тұтамын да, «қасиетті бағалауымыз керек қой» деп ойлаймын. Ойлап 
қарасам, киелі мекенде тарих биігінде тұрған құны жоғары оқиғалар жетіп 
артылады екен. Тізіп шығайын:  

Тұңғыш рет - 1863 жылы Семейде екі оқу орны жұмыс істеді. Сонымен 
бірге бір уездік училище, екі шіркеулік-приход училищесі, 14 қазақтардың 
және 9 жеке татар мектептері болды. 1864 жылы әйелдер мектебі екінші 
разрядты училище болып қайта құрылды. ХІХ ғасырдың аяғы мен XX 
ғасырдың басында қалада ерлер мен әйелдер гимназиялары, мұғалімдер 
семинариясы жұмыс істеді.  

Тұңғыш рет - Қазақстан бойынша Семейде 1873 жылы телеграф 
тартылды. Қазіргі таңда алғашқы жылдары пайдаланған байланыс 
құралдарының коллекциясынан тұратын мұражайы бар, Семей байланыс 
колледжі қаладағы тарихи оқу орындарының бірі.  

Тұңғыш рет - Қазақстан бойынша т 1878 жылы Семей қаласында 
Облыстық статистикалық комитет құрылды. Семей статистикалық 
комитетінің бірінші хатшысы саяси жер аударылып келген Е.П.Михаэлис 
болды. 

Тұңғыш ш рет - Семей қаласында Е.П.Михаэлистің ықпалымен 1883 
жылы қоғамдық кітапхана мен өлкетану музейі ашылды. Яғни, кітапхана да, 
мұражай да алғаш Семейде ашылды.  

Тұңғыш рет – Семейде қазақ даласында фото-суретке түсіру 
қалыптасып, суретші-этнографтар көптеген тарихи суреттер мен 
фотоқұжаттар түсірді. Кітапхана мен өлкетану музейінің белсенді 
қайраткерлері ағайынды В.Н.Белослюдов және А.Н.Белослюдовтар Қазақ 
фольклорының шығармаларын жинап, қазақ ертегілері басқа фольклорлық 
деректер географиялық қоғамның «Жазбахатында» жариялады. Олар қазір 
Қазақстан Республикасы ғылым Академиясы кітапханасының қорында 
қолжазба төрінде сақталған. 

Тұңғыш рет - 1906 жылы жоғарғы Ертісте су арқылы қатынастың ресми 
ашылуы болып ірі өнеркәсіптер іске қосыла бастады.  
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Тұңғыш рет - 1910 жылдан телефон және Қазақстандағы тұңғыш су 
өткізу жүйесі құрылды.  

Тұңғыш рет - 1903 жылдың 23 қыркүйегінде Семейде мұғалімдер 
семинариясының ашылуы болды. Мұғалімдер семинариясында Мұхтар 
Әуезов, Қаныш Сәтпаев, Әлкей Марғұлан оқыды.  

Тұңғыш рет – әдеби кеш өткізу Семей қаласынан бастау алды. Қазақ 
қыздарынан шыққан ұстаз, этнограф, аудармашы, журналист Нәзипа 
Құлжанова 1914 жылы 26 қаңтарда Абайдың қайтыс болуына он жыл 
толуына орай әдеби кеш ұйымдастырды.  

Тұңғыш рет - 1917 жылы Алаш партиясы Семейде құрылып, 
Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, сынды қазақ зиялыларының 
шоғыры бас қосты. Алаштың белсенді мүшесі Әлімхан Ермеков Семей ерлер 
гимназиясын алтын медальға аяқтап, кейін Томскінің технологиялық 
институтын бітірді.  

Тұңғыш рет - 1927 ж. Түркістан-Сібір теміржолының құрылысы 
арнаулы басқармаға жүктеліп, солтүстікте Семей жағынан, ал оңтүстікте 
Луговой стансасы жағынан бастап салуға шешім қабылданды. Семей 
қаласынан басталатын Түрксиб темір жолы еліміздің маңызды құрылысының 
бірі болды. 

Тұңғыш рет – М.Әуезовтың «Еңлік-Кебек» пьесасынан бастау алған 
театрлық труппа 1920 жылдың қазан айында құрамында 15 адамы бар «Ес-
Аймақ» театрлық труппа болып құрылды. Олардың арасында қазақ 
сахнасының көрнекті қайраткерлері – Иса Байзақов, Әміре Қашаубаев, 
Жұмат Шанин, Жүсіпбек Елебековтер болды. 1934 жылы Семейде қазақ 
сазды-драмалық театр ұйымдастырылды.  

Тұңғыш рет - 1925 жылы Парижде өткен Бүкіл дүние жүзі сән өнері 
көрмесінде Семейлік Әміре Қашаубаев «Ағаш аяқ», «Қанапия», «Үш дос», 
«Жалғыз арша», «Қосбалапан», т.б. әндерді орындап, екінші бәйгемен қоса 
күміс медаль алды.  

Тұңғыш рет - 1949 жылы тамыз айында әлемге әйгілі атомдық жарылыс 
Семейде болды.  

Тұңғыш рет - Семейлік Ғұсман Қосанов 1960 жылы Кеңестік 
Олимпиадаға қатысқан тұңғыш қазақ желаяғы атанып, күміс медалға ие 
болды. [2] 

Туған жерге, оның мәдениеті мен салт дәстүрлеріне айрықша 
іңкәрлікпен ат салысу - шынайы патриотизмнің маңызды көрінісі. Біздің 
бабалар ғасырлар бойы ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы 
тозатын ұлан-ғайыр аймақты қорғаған жоқ. Олар ұлт болашағын, келер 
ұрпақты, бізді қорғады. Туған жерге деген сүйіспеншілік нені білдіреді. Ол 
білім беру саласында ауқымды өлкетану жұмыстарын жүргізу, экологияны 
жақсарту, тарихи ескерткіштерді қалпына келтіруді көздейді. Туған жердің 
әрбір қаланған тасы тарихтан сыр шертеді. Осы тарихты біз, жас ұрпақ 
білуіміз керек, елімізді, тарихымызды таныту біздің қолымызда. Біз жаңғыру 
жолымызда бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде 
тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек. 
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Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, 
адамдардың бәсекелік қабілетімен айқындалады. Сондықтан әрбір 
қазақстандық сол арқылы тұтас ұлт 21 ғасырға лайықты қасиеттерге ие 
болуы керек.  
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ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН АҒЫЛШЫН 
ТІЛІНЕН ЕНГЕН КІРМЕ СӨЗДЕР 

 
Бутаханова А. С., Каирлина Г. М. 

«№ 34 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, Семей қаласы  
 

Басқа тілдерден енген кірме сөздер- табиғи және тұрақты үдеріс. Қазіргі 
таңда ақпараттық техниканың қарыштап дамуы, ғаламдық интернет желісінің 
пайда болуы, дүниежүзілік экономикалық нарықтың дамуы, халықаралық 
туризм, халықаралық олимпиадалар, фестивальдар, халықаралық туризм, 
әртүрлі елдер, халықтар, мемлекеттер әрқашан бір-бірімен тығыз байланыста 
болғандықтан басқа тілдерден кірме сөздердің келуіне себеп болды. Тілімізге 
енген кірме сөздердің көпшілігі ғылымның барлық саласында қолданыста 
жүр. Кейбірінің тіпті тілімізде нақты аудармасы жоқ. Мысалы: ноутбук, 
сканер, сайт т.б. Бір жағынан ағылшын тілінен енген кірме сөздер сөздік 
қорымызды кеңейтсе, екінші жағынан өз тіліміздің әдеби көркемдік 
мағынасын жояды. Қазіргі жағдайда көптеген филологтар мен лингвистердің 
тайымдауынша, ағылшын тілінен енген кірме сөздердің көптігі сонша, өз 
тіліміздің қадір-қасиеті жойылып барады деп дабыл қағуда. Бізді 
қобалжытатын жағдай, күнделікті өмірде қазіргі жастар ағылшын тілінен 
енген кірме сөздерді жиі пайдаланады. Жастарға өз ойын,сезімін ағылшын 
тілінің кірме сөздері арқылы білдіру оңайырақ көрінеді. Нақтырақ айтсақ, 
жастардың күнделікті өмірде ағылшын тілінен енген кірме сөздері табиғи 
тілдік үрдіспен, әлеуметтік-идеологиялық себептермен байланысты. 
Ағылшын тілінен енген кірме сөздердің біздің қоғамда алатын орны-кірме 
сөздерді дұрыс пайдалана отырып, өз тіліміздің де мәртебесін арттыру. 

Кірме сөздердің пайда болу себептеріне тоқталатын болсақ,тілдің сөздік 
құрамының толығып кемелденуі бір ғана өзінің ішкі мүмкіншіліктері арқылы 
болып қоймайды. Сонымен қатар өзінде жоқ сөзді өзге тілдерден ауысып алу 
арқылы да тіл өзінің сөздік құрамын байытып, жетілдіріп отырады. Қазақ 
халқының ертедегі даму тарихына көз жіберсек, көптеген елдермен үнемі 
тығыз байланысты болғандығын көреміз. Кез-келген халықтың тілі жеке өмір 
сүрмейді. Қандай да бір тілге басқа тілден кірме сөздердің енуі сол тілдің 
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дамуына қажетті табиғи үрдіс болып табылады. Кірме сөздер дегеніміз- 
тілдің өзіндік сөзжасам тәсілімен емес, басқа тілдердің ықпалымен жасалған 
немесе олардан енген сөздер. Яғни сөздердің дыбыстық тұлғасы да, 
мағынасы да өзге тілге қатысты сөздер кірме сөздер делінеді. Жер шарында 
өмір сүріп келе жатқан үлкенді-кішілі халықтардың қай-қайсысында болсын 
өзге тілдерден ауысып келген кірме сөздер көптеп кездеседі. Біздің тілімізге 
енген кірме сөздердің бір бөлігі ағылшын тілінен енген жаңа сөздер. 
Ағылшын тілінен енген сөздерді «англицизмдер» деп атайды. 
«Англицизмдер» -қоғамдағы саяси, мәдени, экономикалық қатынастардың, 
ғылым мен техниканың дамуына байланысты енген жаңа сөздер мен 
сөзтіркестері, фразеологиялық оралымдар. Соңғы 20-30 жыл көлемінде 
англицизмдер қазақ тіліне қарқынды, әрі үлкен көлемде енгені соншалық, 
лингвистер оларды ағылшын-қазақ билингвизм құбылысы деп атап жүр. Бұл 
мәселені біріншіден, қоғамдағы ашық халықаралық қарым-қатынаспен, 
ағылшын тілінің халықаралық тіл ретіндегі мәртебесінің өсуімен 
байланыстыра қараған жөн. Шет тілдерден сөздердің ену сипаты әртүрлі 
болады. Бір тілден екінші тілге сөздердің ауысуы белгіленетін заттар мен 
ұғымдардың ауысып келуімен байланысты. Тіл-тілдің лексикасында ауызша 
енген кірме сөздер де, жазбаша енген кірме сөздер де бар. Ауызша түрде 
енген сөздердің көпшілігі тұрмыс қажетіне байланысты зат атаулары болып 
табылады. Жазбаша немесе әдеби кірме сөздер көбінесе ғылыми-техникалық 
әдебиет пен өнер т.б арқылы енген және солардың белгілібір саласына 
бейімделіп, қолданылатын сөздер болып табылады. Ондай сөздердің 
кейбіреулері өзінің білдіретін ұғымы мен мазмұнының айрықша маңызды 
болуына байланысты дүниежүзіне, күллі халықтардың тіліне ауызша түрде 
де, жазбаша түрде де еніп, жаппай және жиі қолданылатын сөздерге 
айналады. Мысалы: кастинг, видео, шоу, клип, видеоклип, компьютер, 
интернет деген сөздер бүкіләлемге таралып, әртүрлі тілдерде сөйлейтін 
халықтардың баршасына бірдей таныс сөздерге айналып отыр.Англицизмдер 
лексикалық және семантикалық болып екіге бөлінеді. Лексикалық 
англицизмге жаңа ұғымдардың тууымен бірге пайда болған жаңа терминдер 
жатса, семантикалық англицизмдер деп сөзбе-сөз аудару арқылы төл сөзге 
косылған жеке мағынаны айтуға болады.Мысалы:«Human factor»- 
антропогендік фактор, «fresh juice» - жаңа сығылғын шырын, 
«businesswomаn»-бизнес әйел, «party»-кеш, «computer system»-комьпютерлік 
жүйе, «computer center»-комьпютер орталығы, «sponsor»-демеуші, «yougurt»- 
иогурт, «pudding»- пуддинг,«price»-баға, «fast- food»- жеңіл,әрі тез 
әзірленетін тағамдарға айтылған. 

Әлемде жер шарының төрттен бір бөлігі ағылшын тілінде 
сөйлейді.Ғылыммен техниканың барлық саласында, экспортқа шығарылатын 
барлық саласында, экспортқа шығарылатын барлық өнімдерде,әлемдік 
олимпиадаларда, халықаралық ғылыми конференцияларда 
барлықбаяндамалар ағылшын тілінде жүргізіледі. Біз зерттеу барысында 
тілімізге ағылшын тілінен енген кірме сөздердіңағылшын тілінен енген кірме 
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сөздердің түрлі сферада қолдануынабайланысты бірнеше топқабөліп 
қарастыруға болады. 

Басқа елдің спецификалық ұлттық салтын бейнелейтін сөздер: 
[сендвич-гамбургер,фишбургер,чикенбургер]  
Екі ағылшын тілі сөзінен құрастырылған сөздер. 
[ видео-салон, секонд-хэнд, фас-фуд]  
1.Мансап,саясат. 
President-президент, speaker-спикер, vice-minister-вице-министр 
Соңғы жылдары саясат лексикасында кейбір шетел тілі сөздері  
пайдалануда. Мысалы: премьер-министр, вице-премьер, спикер, 

президент. 
2.Бизнес, экономика саласындағы ұғымдар: 
banknot-банкнот, investment-инвестиция, deposit-депозит, pin-code-пин-

код, banker-банкир, bank-банк, lombard-ломбард, green-card-грин-кард, dollar-
доллар, cent-цент, shilling-шиллинг, price-прайс, manager-менеджер, boss-
босс, marketing-маркетинг. 

3.Демалыс, туризм саласындағы ұғымдар: 
week-end-уик-энд, cruise-круиз, party-пати, shop-tour-шоп тур т.б 
4.Бұқаралық ақпарат 
talk-show-ток-шоу,reality-show-реалити-шоу,  
5.Интернет, техника саласында енген кірме сөздер: 
Computer-компьютер,side-сайт, net-желі, scanner-сканер, keyboard-

клавиатура, 
 printer-принтер, note-ноутбук, monitor- монитор, display-дисплей, disk-

диск. 
6.Спорт саласына енген кірме сөздер: 
Sportsmen-спортсмен, football-футбол, match-матч, volley-ball, волейбол, 

gool-гол, body-building-бодибилдинг, fitness-фитнес, skateboard-скейтборд, 
referee-рефери, snowboard-сноуборд, bowling-боулинг, biker-байкер, diving-
дайвинг т.б. 

7.Косметика терминдері:  
Lifting-лифтинг, scrub-скраб, peeling-пиллинг, make-up-мейк-ап. 
8.Тұрмысқа қажетті құрал-жабдықтар:blender-блендр, mixer-миксер, 

photoshop-фотошоп. 
9.Кино, музыкаға байланысты терминдер: 
Soundtrack-саундтрек, blockbuster-блокбастер, terminator-терминатор, 

film-фильм, xit-хит, comedy club- комеди клаб, western-вестерн, thriller-
триллер, track-трек, opera-опера, drama-драма,ballet-балет, poster-постер. 

Тағы бір айта кететін жайт, ағылшын тілінен енген кірме сөздердің 
көпшілігі ғылым мен техника атауларында кездеседі, яғни компьютерлік 
техниканың көбеюіне дебайланысты, компьютер, дисплей, сайт, интернет, 
фейсбук т.б. Қазіргі таңда бұл сөздердің біздің өмірімізде тез орын алуы 
соншалық, бұларсыз өмір сүру мүмкін емес. “What’s up, Facebook»- 
таотырмын, « EXEL, Word»-та жұмыс жасай аламын деген сөздер біз үшін 
үйреншікті жағдайға айналған. Кірме сөздер бізге соншалықты қорқыныш 
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тудырып тұрған жоқ, олар біздің техникалық сөздік қорымызды 
толықтырады. Ағылшын тілін білу-заман талабы. Қазіргі таңда ағылшын 
тілінің ықпалы көп. Жастар жағы әлемдік деңгейде кең тараған ағылшын 
тілін білуге ұмтылады. Бұл ағынды тоқтату мүмкін емес. Бірақ ағылшын 
тілінен енген кірме сөздердің келуі бізге зиян келтірмейді, есесіне сөздік 
қорымыз молаяды.  

Қорытындылай келе айтарымыз: әр елдің өз туған тілінің құндылығы 
бар. Біз әрқашан өз тіліміздің мәртебесін жоғары ұстауымыз қажет. Бірақ 
заман ағымынан қалмай экономика, саясат, ғылым, мәдениет салаларын әрі 
қарай дамыту үшін біз халықаралық тілді де меңгеруіміз қажет. Қ. 
Мырзалиев ағамыз айтпақшы: «Өзге тілдің бәрін біл, өз тілінді құрметте!» 
деп біз өзге елдің тілін үйрене отырып, ешқашан өз тілімізге деген 
құрметімізді өшірмеуіміз қажет.  

 
Әдебиеттер тізімі: 
1. Брейтер М.А. «Ағылшын тілінен келген кірме сөздердің тарихы»  

Владивосток, 2004 ж. 
2. Бурцева В.В, Семенова Н.М- «Шетел тілінің сөздігі»-М, 2005 ж. 
3. Ваулина Е.Ю, Скляревская Г.Н «Көп пайдаланатын ағылшын тілінен 

келген кірме сөздер»-М, 2005 ж. 
4. Дьяков А.И. «Кірме сөздердің келу себептері». Тіл және мәдениет-

Новосибирск, 2004 ж. 
5. Крысин Л.П. «Шетел тілінің сөздері» -М, 2008 ж. 
6. Мельникова А.И. «Ағылшын тілінің кірме сөздерін зерттеу»-М,  
7. 1999 ж. 
8. Мюллер В.К-«Жаңа ағылшын-орыс тілі сөздігі»- 9 баспа-М, 2006 ж. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ЯЗЫКОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 
Беспаева Г.К., Абылкасымова Р.М. 

Казахстанский инновационный университет, г.Семей 
    

Наша страна, взяв курс на интеграцию в мировое образовательное 
пространство, поставила своей целью сделать казахстанское образование 
качественным и конкурентоспособным. 

Обучение в нашей стране казахскому языку, имеющему статус 
государственного, русскому, как языку межнационального общения, а также 
одному из иностранных – одна из стратегических задач, определенных 
Концепцией развития образования. 

Быть полиязычным – это веление времени. Через язык можно 
приобщиться к универсальным, глобальным ценностям, формировать умение 
общаться и взаимодействовать с представителями соседних культур и в 
мировом пространстве. 
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Ориентир на поэтапный переход на полиязычное образование определен 
в Государственной программе развития образования Республики Казахстан 
на 2011-2020 годы, Дорожной карте развития трехъязычного образования на 
2015-2020 годы. Полиязычие рассматривается как действенный инструмент 
подготовки молодого поколения в условиях взаимосвязанного и 
взаимозависимого мира. В этой связи понимание роли языков в современном 
мире ставит перед нами вопрос обучения языкам и повышение уровня 
языковой подготовки.  

Президент страны Н. А. Назарбаев поставил высокую планку перед 
отечественным образованием. Оно должно стать высококачественным, 
таким, чтобы выпускники казахстанской школы могли легко продолжать 
обучение в зарубежных вузах. 

В настоящее время педагоги активно интегрируют в планы уроков идеи 
программы «Туған жер». Поликультурность образования прослеживается 
при изучении предметов по обновленным программам черех трехъязычие, 
привитие человеческих ценностей, патриотизма, межпредметную связь. 

 Говоря об эффективности обучения языкам, в нашем университете тоже  
предпринимаются шаги по системному усовершенствованию данной работы.  
На современном этапе развития лингводидактики проблема интенсификации 
обучения языкам в вузе предполагает взаимосвязь обучения языку и 
специальности. В последние годы в научной и образовательной сфере 
актуализировалось понятие «профессиональный язык». 

Статус данной дисциплины сопровождающий, что предполагает ее 
интеграцию с профилирующими предметами на уровне изучения языка 
специальности.  

Знание языка специальности, владение устной и письменной речью, 
умение составлять соответствующую документацию, ориентироваться в 
коммуникативной ситуации создаст благоприятные условия для успешной 
работы. 

В этих условиях существует потребность в профессионально 
ориентированных учебных пособиях по языковым дисциплинам, которые 
построены на основе компетентностный модели выпускника конкретного 
вуза и содержание которых разработано с учетом специфики содержания 
подготовки студента в данном учебном заведении.   

Учебный материал разрабатывается на основе аутентичных текстов, 
которые содержат фактическую информацию, отражающую текущую 
ситуацию в той или иной сфере общественной жизни. 

К сожалению, содержание текстов устаревает. Это приводит к 
необходимости пересмотра тем, ситуаций, лексического наполнения 
учебного материала, представления в текстах сведений, полезных с точки 
зрения овладения обучающимися профессиональными компетенциями. Для 
эффективной организации процесса обучения студентов нужен тщательно 
подобранный и содержательный материал, отвечающий всем требованиям и 
принципам отбора текста. 
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Согласно мнениям языковедов, необходимо учитывать существующие 
подходы к составлению языкового материала для обучения студентов и 
следовать  следующим принципам отбора учебных текстов: 

-профессиональная ориентированность текста, включающая термины, 
факты, которые понадобятся студентам в их будущей профессиональной 
деятельности; 

-соответствие текста коммуникативной ситуации в сфере деятельности;  
-аутентичность текстов, показывающего реальное употребление 

различных конструкций и приближающего их к пониманию иноязычной 
культуры;  

-жанрово-стилевое разнообразие (инструкции, справочники, описание 
процессов и т.п.) 

-актуальность и новизна содержания текстов. Насыщенность текстов по 
специальности информацией познавательного характера; 

- принцип наглядности (портреты ученых, фотографии); 
- доступность.  
Преподаватели нашего университета имеют опыт создания названных 

выше учебных пособий по языковым дисциплинам. 
Трудности, возникающие при обучении иностранному языку студентов 

экономического направления, вызваны тем, что запас слов, относящихся к 
общенаучной лексике, у студентов ограничен, у них отсутствуют навыки и 
умение пользоваться справочной литературой. Каждая профессия, каждая 
специальность имеет свой лексический набор специфических терминов и 
словоупотреблений. Сказанное выше вызвало потребность создания в 
университете русско-казахско-англо-немецкого словаря экономических 
терминов. Кроме этого, разработаны комплексы учебных заданий, 
ориентированных на использование терминологических словарей 
экономического профиля. Интерес к предмету, желание овладеть им зависят 
в большей степени от того, какая технология обучения используется, как 
учит преподаватель, и как учатся у него студенты. На каждом занятии 
студент непременно должен получить «прибавку» к практическому владению 
изучаемым языком. Она может выразиться в лучшем понимании речи на слух 
за счет усвоения новых слов; в приобретении знаний о культуре страны 
изучаемого языка в области искусства, истории, то есть студенты должны 
погрузиться в национальную культуру и национальную психологию страны 
изучаемого языка. С этой целью для проведения показательных занятий по 
английскому языку в университет будут приглашаться студенты-иностранцы 
и преподаватели, работающие по международной программе в г. Семей. 

В ходе круглого стола, проведенного в рамках подготовки к 
производственной практике, педагоги совместно со студентами обсуждают 
методику моделирования профессиональных ситуаций в учебном процессе, 
превращающие овладение языком не просто в накопление слов, но и 
способствующие их активному применению в жизни. Во время недели 
праздника языков, проводимой в университете ежегодно, для студентов 
младших курсов организовываются викторины, конкурсы на английском 
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языке. Все это создает условия для взаимодействия и взаимообогащения 
цивилизаций, дальнейшего развития языков в республике. Обретение знаний, 
в том числе трех языков обогащает культуру нашей молодежи, так как у 
каждого народа много своего, неповторимого. 

Задача преподавателя сегодня – совершенствовать процесс обучения с 
применением современных информационных технологий, обучающих 
программ на иностранном языке. 

Мультимедийные средства обучения представляют собой 
интерактивный способ подачи аудиовизуальной информации с помощью 
современных технических средств, объединяя текст, звук, фото, видео в 
одном цифровом формате. 

К примеру, для обучения иностранному языку особую ценность 
составляют образовательные сайты www (Homenglish.ru ), располагающие 
качественными аутентичными аудиоматериалами, начиная от скороговорок, 
стихов и песен до видеороликов, посвящённых актуальным событиям и 
проблемам, имеются электронные версии книг и журналов. Данные ресурсы 
эффективны при формировании универсальных учебных действий для 
развития навыков аудирования, говорения, чтения и письма. Аудио и 
видеоматериалы могут использоваться как на этапе введения нового 
материала, так и для его отработки и закрепления. Педагоги, ведущие 
языковые дисциплины, должны осваивать образовательно-воспитательные 
технологии, интерактивную методику, которая основой обучения признает 
взаимодействие обучающих и обучающихся, создает все условия для 
коммуникации. В более короткие сроки овладевать необходимыми знаниями 
и умениями позволяют активные методы обучения. К ним относятся 
отдельные виды диалогового обучения, при котором учебный процесс 
организован таким образом, что практически все студенты оказываются 
вовлеченными в процесс познания.  

Диалоговое обучение позволяет решать несколько задач:  
-развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению 

эмоциональных контактов между учащимися; 
-решает информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся 

необходимой информацией, без которой невозможно реализовать 
совместную деятельность; 

-развивает навыки критического мышления по мере того, как учащиеся 
определяют и анализируют утверждения и доказательства, занимаются 
поиском справедливых доводов в поддержку утверждений и 
контраргументов, рассматривают дискуссию с различных точек зрения. 

-обеспечивает решение воспитательных задач, формирование культуры 
общения;  

-развивает конкретные умения и навыки личностного качества 
общительность, коммуникабельность, свободное владение языком, 
креативность. 

-учит критически мыслить, принимать продуманные решения. 
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На занятиях можно использовать следующие формы диалогового 
общения: 

-семинар; 
-дискуссия; 
-обсуждение сообщений, докладов, презентаций рефератов; 
-деловые игры. 
На занятиях по языковым дисциплинам часто используются презентации 

рефератов. Это творческая работа студентов, где последовательно 
раскрывается определенная тема на основе изложения содержания 
различных источников, их анализа и оценки.  

 Этот вид работы предполагает побуждение учащихся к участию в 
постановке проблем и их решений и обязательную обратную связь, поэтому 
слушатели дают оценку выступлениям, обращая внимание на приемы 
привлечения внимания, которые используются при подаче презентации, 
такие как: 

* Неожиданность. Использование в речи неожиданной и неизвестной 
слушателям информации. 

* Провокация. Умение вызвать на короткое время у слушателей 
реакцию несогласия с излагаемой информацией. 

* Гипербола. Умение прибегать к преувеличению, чтобы заострить 
внимание аудитории к предмету. 

* Прогнозирование. Умение прогнозировать ожидаемые события на 
основании реальных фактов.  

* Сопоставление всех «за» и «против». Умение знакомить слушателей 
со всеми аргументами «за» и «против» какого – либо мнения, мероприятия, 
концепции. 

*Делегирование возможностей принимать решения. Использование 
способности партнеров и их компетенции для выяснения предмета 
обсуждения. 

*Апелляция к авторитету. Умение ссылаться на авторитет слушателей, 
а также авторитет науки для подтверждения правильности собственных 
мыслей. 

* Сопереживание. Умение заставлять слушателей сопереживать 
события, важные для аудитории.  

* Внесение элемента неформальности. Передача аудитории 
собственных заблуждений, ошибок и их последствий. 

* Экспрессия. Умение использовать средства усиления 
выразительности. 

 Студенты анализируют подготовленные выступления докладчиков по 
следующей схеме: 

* Прочитан ли текст выступления предварительно дома. Названы ли 
тема и цель речи? 

* Как изложена основная мысль текста? 
*Сделаны ли заключительные выводы из выступлений? 
* Высказано ли личное отношение к содержанию речи. 
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* Указаны ли нерешенные проблемы? 
* Апеллирует (обращается) ли студент к слушателям во время 

выступления? 
* Языковые средства воздействия. Речь (ясная, четкая). Темп 

(умеренный, быстрый). Ударение. Артикуляция. 
Затем студенты обращают внимание на недостатки, которые 

встречаются при работе над композицией речи. 
*Нарушение логической последовательности. 
*Незнание грамматики языка. 
*Нечеткая речь (неправильная постановка ударений, плохое 

произношение). 
*Перегрузка текста теоретическими рассуждениями. 
*Отсутствие доказательности основных положений. 
*Обилие затронутых вопросов (не более 3-4). 
Следующий вид диалогового общения – дискуссия. Это обмен 

мнениями по определенной проблеме с целью расширения своих знаний, 
поиска верного решения рассматриваемых вопросов. В связи с тем, что 
данный вид работы требует тщательной подготовки, студентам даются 
следующие рекомендации: 

-четко уяснить тему, которую будет обсуждаться; 
-продумать логику последовательного раскрытия своей позиции по 

рассматриваемому вопросу; 
-подобрать факты, доказывающие верность суждений; 
-говорить убедительно, не перебивать репликами выступления своих 

оппонентов; 
-объективно анализировать замечания оппонентов, приводить новые 

аргументы в пользу своей позиции.  
Доказано, что обсуждая различные проблемы, участвуя в дискуссиях, 

проигрывая ситуации, студенты усваивают от 70%о 90% информации. 
Снижается утомляемость, работают все, появляется интерес к изучаемому 
материалу, создаются новые подходы к оценке своих достижений. Используя 
названные виды, преподаватели могут успешно реализовать главную цель- 
развитие поликультурной личности, способной на социальное и 
профессиональное самоопределение, знающей историю и традиции своего 
народа, владеющей несколькими языками, способной осуществлять 
коммуникативно - деятельностные операции на трех языках во всех 
ситуациях, стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию. 
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ОҚЫТУДЫҢ ЕҢ ЖОҒАРЫ СТАНДАРТТАРЫН ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТУДЕ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ҚОЛДАНАТЫН ОҚЫТУ ТӘСІЛДЕРІ 

 
Жумабаева Б.Н., Буханова Д.У. 

№ 47 жалпы білім беретін орта мектеп, Семей қаласы 
  

«XXI ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді және 
денсаулығы мықты азаматтар» делінген. Барлық дамыған елдерде сапалы 
бірегей білім беру жүйесі бар. Ұлттық білім берудің барлық буынының 
сапасын жақсартуда заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, 
білікті мамандар ұсынудың маңыздылығы айтылған. «Білім жүйесіндегі 
жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту 
деңгейіне жеткізіп, оқыту нәтижесінде оқушылардың сындарлы ойлау, 
өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеруі тиіс» 
делінген.Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының “Білім туралы” заңына 
сәйкес “Әр баланың жеке қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы, жеке 
адамның дарындылығын, талантын, қабілетін дамыту” сияқты өзекті 
мәселелер енгізіліп отырғаны белгілі. Өйткені ғылым мен техниканы, 
өндірісті әлемдік деңгейде дамыту үшін елімізге шығармашылықпен жұмыс 
жасайтын білімді, жоғарғы дайындығы бар білікті мамандар қажет. 

Оқушыларды оқытудың ең жоғары стандарттарын қамтамасыз етуде 
мұғалімдердің қолданатын оқыту тәсілдері маңызды. Оқу бағдарламасының, 
оқыту тәсілдерінің және бағалаудың қалай құрылуы қажеттігінің мысалын 
Хименес-Алейксандренің (Jiménez-Aleixandre, 2008) дәлелдерді құрудың 
оңтайлы оқу ортасына арналған ұсынысынан көруге болады.  

1) Оқушылар оқу үдерісіне белсене қатысады. Олар білімдерін бағалап, 
өздері ұсынған қорытындыларының дәлелдерін ұсынуы және бір-біріне сын 
тұрғысынан қарауы тиіс. 

2) Мұғалімдер оқушыларға бағытталған және дәлелдерді құру мен 
талдауға арналған рөлдік модельдер ретінде әрекет ететін оқыту тәсілдерін 
қолданулары керек. 

3) Оқу бағдарламасы проблемаларды шешудің тәсілдерін қамтуы тиіс. 
4) Оқушылар мен мұғалімдер пікірлерді бағалауда білікті болуы керек 

және оқушыларды тек жазбаша тестілеу бойынша ғана бағалауға болмайды. 
5) Оқушылар өздерінің алған білімдерін қолдана алуы және білімдердің 

қалай алынғанын талдай білуі тиіс. 
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6) Оқушыларға диалогке және бірлескен оқуға қатысуға мүмкіндік беру 
керек. 

«Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» пәндері бойынша оқу 
бағдарламаларындағы оқу мақсаттары оқушылардан өздерінің дағдыларды 
үйренуі туралы ой-пікірлерін білдіріп, оны талдай және бағамдай білуді 
талап етеді. Оқытудың барлық аспектілері сындарлы оқыту теориясымен 
үйлеседі. Сындарлы оқыту тәсілдері білім берудің «дәстүрлі» әдістерімен 
салыстырғанда, оқыту кезінде жоғары нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік 
береді. Сындарлы оқыту тәсілдері оқушылардың алдыңғы білімдерімен 
ұштастыра отырып, жаңа білім алуы туралы тұжырымдамаға негізделген. Бұл 
жерде ең маңыздысы: оқушылардың алдыңғы алған дағдылары жаңа 
дағдыларды меңгеруге үлкен ықпалын тигізеді, ал егер ол ескерілмесе, онда 
білім тереңге бармай, үстірт меңгерілген таяз білім болады. Мұндай үстірт 
білім оқушыға қазіргі әлемде жетістікке жету үшін қажетті жоғарыда аталған 
сын тұрғысынан ойлау, рефлексия және басқа да дағдыларын, алған білімін 
қолдануына кері әсерін тигізеді. Оқушылар білімді толықтай меңгеру үшін 
ақпаратты енжар қабылдамай, сабаққа белсенді қатысуы керек. 
Оқушылардың алған білімдерімен жұмыс істеуіне, оны әрі қарай өңдеп, өз 
дағдыларын арттыруға мүмкіндік беретін жаттығулар орындауға мүмкіндік 
беру аса маңызды болып табылады. 

Жалпы білім беретін мектептер қалай білім алу керектігін білетін, 
дербес, ынталы, қызығушылығы жоғары, сенімді, жауапты, ой-өрісі дамыған 
жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған қағиданы ұстанады. Мұғалімдер 
оқушылардың бойында бұл қасиеттерді қалыптастырып, дамытуда оқытудың 
түрлі стратегияларын қолданады. Атап айтқанда: 

• оқушылардың өзіндік ой-пікірін тыңдай білу, бұған дейін алған 
білімдері мен қалыптасқан түсініктерін одан ары дамыту үшін оларды 
қолданудың маңыздылығын құптау; 

• мұқият іріктелген тапсырмалар мен іс-әрекет түрлері арқылы 
оқушыларды ынталандыра және дамыта оқыту; 

• проблемаларды шешу әдіс-тәсілдерін оқушыларға түсінікті жолмен 
құру және көрсету; 

• оқушылардың білім алуына оқу үшін бағалау арқылы қолдау көрсету; 
• оқушыларды зерттеу жұмыстарын жүргізуге және зерттеу әдіс–

тәсілдеріне негізделген белсенді оқытуға бейімдеу; 
• оқушылардың сын тұрғысынан ойлау дағдыларын дамыту; 
• оқушылардың жеке, жұптық, топтық жұмыс түрлерін ұйымдастыру. 
Тұлғаға бағдарланған тәсіл мұғалім мен оқушының арасындағы 

тұлғалық қарым-қатынасты, оқушыны тұлға ретінде құрметтеуді, оның 
моральдық-этикалық қасиеттерін, әлеуетті қабілеттерін ескере отырып 
үйлесімді қалыптастыру және жан-жақты дамытуды білдіреді. 

Қазақ әдебиеті бойынша оқу бағдарламасын жүзеге асыру барысында 
тұлғаға бағдарланған тәсіл оқушының жеке қызығушылықтары мен 
қабілеттерін ескеруді, тіл мен әдебиетке қатысты күрделі мәселелерді 
талқылау барысында өзінің ой-пікірін анықтау мен қорғай білу дағдыларын 
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қалыптастыруды, өз бетінше тұжырым, қорытынды шығару, қарастырылып 
отырған оқиғалар мен үдерістерге өзіндік көзқарасы мен пікірін білдіруді 
көздейді. Тұлғаға бағдарланған оқыту тәсілі дамыта оқыту моделіне жатады. 
Бұл оқыту технологиясы оқушының жеке тұлғасын, рухани қырларын 
біртұтас үйлесімді жүйеде қалыптастыруды көздейді. Сондықтан тұлғаға 
бағдарланған оқыту жүйесінде сабақтың алатын орны аса маңызды болып 
табылады. Тұлғалық бағдарлы оқыту жүйесіндегі сабақтың, барлық 
сабақтардағыдай, білімдік, дамытушылық және тәрбиелік мақсаттары 
болады. Бірақ осыған қоса, тұлғалық бағдарлы оқыту жүйесіндегі сабақтың 
оқушының танымдық әрекетін туындату үшін қажетті жағдаяттар туғызуы 
аса үлкен орын алады. Оқушының танымдық әрекетін туындатуда оңтайлы 
болатын педагогикалық тәсілдер бар: 

- оқушының субъектілік тәжірибесін ашуға мүмкіндік беретін оқу 
әрекетін ұйымдастырудың түрлі формалары мен әдістерін қолдану; 

- сыныптағы әрбір оқушының тақырып бойынша білім мазмұнына өз 
көзқарасын танытуға деген қызығушылығын, құлшынысы мен шабытын 
оятатын жағдай туғызу; 

- оқушыларды өз ойын айтуға әрдайым ынталандырып отыру, 
тапсырмаларды орындауда қателесуден, қате жауаптар алудан қорықпауға 
дағдыландыру. 

Саралап оқыту тәсілі оқу үдерісін оқушылардың әртүрлі топтарына 
арнайы бағдарлауды, оқушылардың жеке қабілеттерін ескеру мақсатында 
түрлі топтар үшін әртүрлі нысанда ұйымдастыруды көздейді. Саралап оқыту 
тәсілі әртүрлі оқушылар тобының оқу әрекетін ұйымдастыру үшін арнайы 
оқыту әдістерін және іс-әрекеттерді саралау тәсілдерін қамтиды.Саралап 
оқытуды ұйымдастырудың негізгі шарты күрделілігі, танымдық деңгейі, 
мұғалім тарапынан берілетін көмектің сипаты жағынан ерекшеленетін 
сараланған тапсырмаларды қолдану болып табылады.Тіл мен әдебиетті 
саралап оқыту ─ мұғалім мен оқушының ынтымақтастығын, тіл мен 
әдебиетті оқыту үдерісінің диалогтік сипатта, әрекеттік-шығармашылық 
сипатта өтуін, оқушының жеке тұлғасының дамып, қалыптасуын көздейтін 
дидактикалық үдеріс. Саралап оқытуды ұйымдастыруда оқушылардың оқу 
және танымдық деңгейлерінің әртүрлілігі басты назарда болуы керек. 
Оқушылардың даму, жетілу, өсу, қалыптасу үдерістеріне қолдау танытып, 
олардың тұлғалық қасиеттері мен қабілеттерін әдебиетті оқыту арқылы шешу 
жолдарын ұстану керек. Дидактикалық әдістер мен құралдар жүйесін осы 
мақсатқа бейімдеп қолдану керек. 

Кеше тұлғаның «миы», «басы», «ақылы», «интеллекті» бірінші орында 
еді, ал бүгінде адамды бағалауда біз бірінші кезекте оның ішкі дүниесін, 
рухани ахуалын, адамгершілік қасиеттерін ескереміз. Абайдың «Адам бол» 
деген рухани қағидасы бүгінде білім игеру жүйесінің басты қағидасына 
айналып отыр. 

Білім беру реформаларын сапалы жүзеге асыру жолдарын қарастыруда 
әлем елдерінің, соның ішінде, Жапонияны алатын болсақ, біздің 
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балаларымыздың білім сапасы Жапония елінің білім сапасынан айтарлықтай 
төмен екендігі анықталған. Олар біздің оқушыларымызға қарағанда едәуір аз 
пән оқиды. Жапонияда жеке тұлғаның эмоционалдық бет-бейнесін 
қалыптастыратын пәндер 70%-ды құрайды. Жеке тұлғаның рухани-
адамгершілік тәрбиесіне айтарлықтай көп уақыт бөлінеді. 

Мұғалім мен тұлға арасындағы қарым-қатынаста рухани-адамгершілік 
байланыс орнатып, ынтымақтастыққа қол жеткізуде Ш. Аманашвили 
мұғалімдерге мынадай кеңес береді: «Педагогикалық үдерісте баламен тіл 
табыса білу, яғни балаға өз ойын, талғамын, көңілдегісін айтуға рұқсат беру 
тәрбиешіден көп шеберлікті талап етеді.Осынау қарым-қатынаста бала 
жанының қозғалысымен ынтымақтастық тапқан кезде бала өз бойындағы 
табиғи дарынын ашады, ал мұғалім өзінің шығармашылық жігер қуатының 
жемісін көруге мүмкіндік алады.Басқаша айтқанда, бала шығармашылығы 
мұғалім шығармашылығымен ұласып кетеді. Мұндай жағдайда мұғалім мен 
оқушы арасында тұтастық пайда болады» – деп рухани-адамгершілік қай 
кезде орнығатынын пайымдайды. 

Ұстаз үшін нәтижеге жету шәкіртінің білімді болуы ғана емес, білімді 
өздігінен алуы және алған білімдерін қажетіне қолдану болып табылады. 
Бүгінгі бала – ертеңгі жаңа әлем. Оқушының дамына әсер етуші әлеуметтік 
фактор негізінде оқушы, мұғалім, ата-ана, басқа пән мұғалімдері 
ынтымақтасуы керек.Заман талабына сай жаңа технология әдістерін үйрету, 
бағыт-бағдар беруші – мұғалімдер. Оқушылардың жаңа тұрмысқа, жаңа 
оқуға, жаңа қатынастарға бейімделуі тиіс. Осы үрдіспен бәсекеге сай 
дамыған елдердің қатарына ену ұстаздар қауымына зор міндеттер 
жүктейтінін ұмытпауымыз керек. 

Ы. Алтынсарин: «Мұғалімдік мамандық – бұл адамтану, адамның 
күрделі және қызықты, шым-шытырығы мол рухани жан дүниесіне үңіле 
білу. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық өнер, ол – даналықты 
жүректен ұға білу болып табылады» – деген екен. 
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЕ РЕАЛИЙ КАК НЕОБХОДИМЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Касенов Е.Н. 
учитель СОШ №13, г.Семей 

 
Изучение иностранного языка неотделимо от изучения 

лингвострановедческих реалий страны, изучаемого языка. Знакомство с 
историей, обычаями и традициями, менталитетом нации страны изучаемого 
языка способствует повышению культурного уровня обучающихся 
одновременно с совершенствованием иноязычных навыков и умений. 

Реалия - это названия присущих только определённым нациям и 
народам предметов материальной культуры, фактов истории, 
государственных институтов, имена национальных и фольклорных героев, 
мифологических существ. 

Слово «реалия» является латинским словом и имеет двоякое объяснение 
1) реалия — предмет, понятие, явление, характерное для теории культуры, 
быта, уклада народа, страны и не встречающееся у других народов; 2) реалия 
— слово, обозначающее предмет, явление; также словосочетание (обычно 
фразеологизм, пословица, поговорка, включающее такие слова). 

В переводоведении и лингвострановедении реалия представляет собой 
особую единицу. С одной стороны, реалия отражает государственный, 
экономический, географический и культурный уклад страны, что придает ей 
высший, ценный вес. Но, с другой стороны, реалия — это слово, называющее 
объекты, характерные для жизни одного народа и совершенно чуждые 
другому, что очень затрудняет их перевод, и переводчику приходится 
прибегать к пространным описаниям или предлагать свои неологизмы, 
например, «надземка» — elevatedrailroad; «букмекер» — bookmaker —
человек, принимающий заклады от публики на скачках, «родстер» — roadster 
— двухместная машина с откидным верхом.  

В стилистическом плане реалии являются принадлежностью 
национального литературного языка, и этим они отличаются от научных 
терминов, локализмов, жаргонизмов и т.д.      

В сопоставительном лингвострановедении реалиями принято считать 
слова, обозначающие предметы и явления, связанные с историей, культурой, 
экономикой и бытом страны изучаемого языка, которые отличаются 
полностью или частично по своему значению от соответствующих слов 
родного языка учащихся.  

Отличительной чертой реалий является характер её предметного 
содержания, т. е. тесная связь обозначаемого реалией предмета, понятия, 
явления с народом (страной), с одной стороны, и исторически отрезком 
времени – с другой. Отсюда следует, что реалиям присущ соответствующий 
национальный (а иногда и местный) и исторический колорит. 
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Реалия свойственна одному языковому коллективу, а в другом она 
отсутствует: амер. drugstore- аптека-закусочная / русского аналога нет; амер. 
sponqebath- обтирание тела мокрой губкой/русского аналога нет. 

В языковедческих науках классификация реалий-слов основана на 
лингвистическом принципе. Ведущие лингвисты выделяют несколько групп 
классификаций: 1) реалии — имена собственные 2) в зависимости от 
местного исторического колорита 3) общенациональные реалии.  

Рассматривая данные классификации, работая с различными словарями 
и обработав полученный материал, мы предлагаем следующие 
классификации реалий: 

1. Географические 
2. Этнографические 
3. Фольклорные 
4. Мифологические 
5. Бытовые 
6. Общественно- политические 
7. Исторические 
Географические названия, как и обозначаемые ими объекты, могут быть 

известны и за пределами данной страны. Иметь устоявшиеся соответствия в 
языках всего мира, однако ассоциации, связанные с этими объектами, 
являются частью национальной культуры и могут быть неизвестны за 
пределами данной культуры. Реалии- топонимы подразделяются на 
следующие группы:  

а) Названия объектов физической географии: Snowdon - a 
mountaininWales. It’s the highest point in England and Wales; Thames, the 
Britain’s best known and longest river, on which London stands;  

б) Название стран: Scotland – a country in the United Kingdom, of England; 
west of England;  

в) Названия отдельных регионов внутри страны: East Anglia- an area in 
East England formed by the counties of Morfolk and Suffolk, and parts of other 
counties next of them; Highlands, a mountainous area of northern Scotland famous 
for its Gaelic speakers;  

г) Названия штатов США: Alaska- the largest state in the USA, north and 
west of Canada;  

д) Названия городов Великобритании и США: Brighton – a town in the 
south of England, a popular place for people for go for a holiday; Memphis - the 
largest city in the state of Tennessee, USA, on the Mississippi River. Many people 
connect Memphis with music, esp. that of Elvis Presley;  

е) Названия городских районов: Chelsea – an area of London known for its 
expensive housing and fashionable shops; Kensington – a fashionable district of 
central London, famous for its high class shops and foreign embassies;  

ж) Названия улиц и площадей: Charnaby Street- a street in London, world- 
famous in the 1960s for its shops selling fashionable clothes fou young people;  
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з) Название отдельных зданий и сооружений: Buckinqham Palace- the 
official London home of the British Royal family; и) Названия парков и 
зоопарков: Alton Tower Park- a large park in Staffordshire in England. 

Также объектом лингвострановедения являются и антропонимы (личные 
имена людей). Это, прежде всего, имена исторических личностей, 
государственных и общественных деятелей.Arthur King – a legendary king of 
Britain, he was known as a just ruler who fought many battles; Audubon, John 
James – (1785-1851) an American naturalist and a painter of North American 
birds. 

Другие реалии могут быть классифицированы следующим образом: 
1. Этнографические реалии. Реалии быта: 
А) Одежда и обувь: Levis – a popular and fashionable kind of jeans; Reebok 

– expensive and fashionable spouts clothes; trainers – strong shoes for spouts. 
б) Пища и напитки: Coca – Cola (also coke) – a sweet non – alcoholic 

carbonated drink of American origin; fast food – food such as hamburgers, fish and 
chips, pirras and chicken that is quickly cooked and sold by restaurant to be eaten 
at once or taken away: в) Бытовые заведения: pub (also public house)- a place, 
not a club or hotel, where alcohol and light meales ore served; г) Транспорт: 
Dunlop- a British company which makes tyres for cars and other vehicles: д) 
Отдых, времяпрепровождение, спорт, игры: stay – at –home –someone who 
prefers to stay at home and has an unadventurous life; e) Обычаи и традиции, 
праздники: Eisteddfod, the – a yearly festival in Wales at which competitions are 
held for welsh poets, singers and musicians; ж) Деньги: ECU – European 
Currency Unit; the official unit of money of the European Community; 

З) Растения и животные, охрана окружающей среды: Battersea Dogs 
home – a place in Battersea, London, where lost or unwanted dogs are kept; 
RSPCA, the – the Royal Society for the Puorganiration in Britain which is 
concerned with the protection of animals. 

2. Общественно – политические реалии. Правительство, вооружённые 
силы: Blues and Royals, the- a British army regiment formed in 1969 when the 
Royal horse Guards, nicknamed “the Blues” from the colour of their uniform 
joined withe the Royal Dragoons, nicknamed “the Royals “ 

4. Реалии системы образования и воспитания подрастающего поколения: 
Girl Guide – a member of the Girl Guide Association set up in 1910 to teach girls 
practical skills and develop their character. 

5 Реалии, связанные с благотворительностью: 
Help the Aged –a British organization which collects money and helps old 

people both in the United Kingdom and overseas: 
6. Реалии культуры: а) Литература: Barrie, James M. – (1860 - 1937) a 

Scottish writer of plays and stories best known for his children’s story Peter Pan; 
б) Кино и театр: Theatre, the – the theatre in London where Shakespears plays 
were performed; jaws- a film, based on a book by Peter Benchley, about a shark 
which kills swimmers; в) Изобразительное искусство: National Gallery, the- one 
of London’s well- known art qelleries; it contains one of the most important 
collections of Western paintinqs. Founded in 1824; г) Музыка: AC/ DC- an 



350 
 

Australian heavy- metal qroup; Madonna- (1958) a very successful American 
popular music sinqer known for her unusual, often extreme, styles in clothes and 
appearance; д) Средства массовой информации: BBC, the- the British Broad 
casting Corporation; the main British radio and televisions broad easting company. 

Таким образом, проведённые выше примеры позволяет сделать вывод о 
том, что из всех встречающихся реалий, самыми распространёнными 
являются ономастические: т. е имена собственные различного типа. 

Разнообразие национальных особенностей, воплощенных в реалиях, 
дает пищу и служит объектом изучения лингвострановедения, с помощью и 
посредством которого мы изучаем и стараемся понять внутренний уклад, 
экономический и культурный уровень, историю страны изучаемого языка, ее 
героев традиции и обычаи. Именно через реалии мы узнаем те черты, 
особенности характера, которые присущи именно этой стране, проживающей 
в данную историческую эпоху, т.к. лексика реагирует на все изменения в 
общественной жизни и отражает это в словарном запасе страны. Реалии 
являются главным объектом изучения лингвострановедения. И если мы 
будем вводить лингвострановедческий материал, основанный главным 
образом на знаниях страны изучаемого языка, определенными, 
нормированными тематически ориентированными порциями, то это 
внедрение будет способствовать усвоению языка, не только в качестве 
коммуникативной функции. Чем выше будет уровень сформированности 
активной речевой деятельности, тем сильнее и устойчивее будут внутренние 
мотивы, которые обеспечат положительное отношение к политической, 
экономической и культурной жизни страны изучаемого языка. Таким 
образом, будут реализованы воспитательная, образовательная, развивающая 
и, главным образом, практическая цели, зафиксированные в Госстандарте. 
Преподавание культуры в связи с обучением иностранному языку имеет 
своей целью передачу обучающемуся минимума фоновых знаний, которыми 
обладает носитель языка, что в какой-то степени напоминает аккультурацию, 
то есть процесс усвоения личностью, выросшей в условиях одной культуры, 
элементов другой культуры. Изучающий иностранный язык остается 
носителем своей собственной культуры, однако его фоновые знания 
обогащаются, приобретая элементы культуры страны изучаемого языка. Тем 
самым как личность он становится в какой-то мере носителем мировой 
культуры и начинает лучше понимать и ценить собственную культуру. 
Лингвострановедческая значимость материала может оцениваться с двух 
различных позиций: а) по их образовательной и воспитательной роли; б) по 
их коммуникативной роли. Хотя эти две позиции очень тесно взаимосвязаны, 
преимущество отдается в настоящее время последней. Мы можем сделать 
следующий вывод о том, что постоянным признаком принадлежности 
материала к лингвострановедческому является наличие у него национально-
культурного компонента или семантических долей, отсутствующих в других 
языках.  

Безусловно, обучения иностранному языку не может не учитывать 
социальный опыт, в котором исследователи выделяют знания о природе, 
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обществе, мышлении, способах и приемах деятельности; навыки и умения 
осуществления приемов деятельности, систему эмоциональной, волевой, 
моральной и эстетической воспитанности. Вполне естественно, что при 
изучении иностранного языка необходимо включать информацию о природе, 
обществе, мышлении, способах и приемах деятельности того народа, язык 
которого изучается; целесообразно также предусматривать овладение 
необходимыми паралингвистическими средствами. 
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ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАХСКОГО НАРОДА 
 

Жакупова Э.А. 
Казахстанский инновационный университет, г.Семей 

 
Әлемдегі ең сұлу – қазақ әйелі: менің жарым, 

менің анам, менің қызым. 
Қазақты қазақ қылған осы әйел болатын, 

сұлу ғана емес, сымбатты, мінезді, ақылды,  
адал жар, абзал ана,ағайынға қамқор, 

ауыл-аймаққа құт, ердің мақтаны, елдің көркі. 
Мұхтар Мағауин 

 
История создается людьми. А именно женщинами. Ведь за каждым 

успешным мужчиной стоит великая, мудрая женщина. Будь то мать или 
жена. Казашки издревле славились своей восточной мудростью. К счастью, 
настал момент, когда мы можем и просто обязаны пересмотреть и 
переосмыслить родную историю. Есть женщины, у казахского народа, 
которые поменяли ход истории целого государства. А по –другому и быть не 
могло. Ведь казахские женщины потомки величайшей Томирис, красавицы 
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Зарины. Образцом для подражания служат и храбрая дочь Абылай хана 
Айтолкын, девушка –батыр и жена Кабанбая –Гаухар. И таких примеров не 
перечесть.  

Одной из таких величайших женщин в истории казахского народа была 
жена хана Абулхайыра –Бопайханым. Бопай (Батима) ханым была 
поддержкой и опорой для мужа –хана. Она понимала цель мужа остановить 
набеги недругов на казахские земли. Это видно из ее писем российской 
императрице Анне Ионовне. Она понимала, что все проблемы можно будет 
решить, только получив подданства Российской империи. От этих своих 
убеждений она не отказалась  и после смерти мужа. [1] 

Бопай ханым проявила себя как политик, дипломат, общественный 
деятель. Она с мужем была у власти тогда, когда была реальная опасность 
потерять государственность. Бопай состояла в переписке с императрицами 
Анной Ионовной и Елизаветой Петровной. Именно при хане Абулхайыре 
состоялось судьбоносное присоединение Младшего Жуза казахского ханства 
в Российскую Империю.[9]Данное присоединение состоялось благодаря 
инициативе и вмешательству Бопай ханым. В наши дни, ученные пытаются 
ответить на вопрос: «Что было бы с Казахстаном сегодня, если бы не было 
бы Бопай ханым и ее дальновидности?» Бопайханым была опорой не только 
для мужа, но и для всех казахов. Она с успехом успевала заниматься, как и 
внутренними, так и внешними делами государства. [2] 

Бопай была первой женщиной, принявшей участие в Курултае казахов. 
Многие исследователи ее жизни, историки отмечают ее пытливый ум и 
красоту. Бопай ханым реализовала себя и как мать пятерых мальчиков, 
которые впоследствии стали ханами.[3] 

Имя Бопай ханым золотыми буквами вписано в историю Казахстана. 
Она сыграла важную роль в сохранении нашей национальной идентичности. 
К сожалению, еще не все факты ее биографии освещены и исследованы. 
Однако ясно одно: Бопайханым является бабушкой казахского народа, 
умнейшей женщиной, посвятившей себя служению своему народу. [4] 

Фатима –жена Жангир хана. Фатима- умная, красивая, талантливая, 
образованная женщина своего времени. Фатима получила европейское 
образование, что является достижением и в наши дни, а  в 19 веке тем более. 
Обученная европейской культуре и манерам, Фатима владела казахским, 
татарским, русским, французским, немецким языками. Отлично играла на 
фортепиано. Неудивительно, что Жангир хан заметил эту незаурядную 
женщину. Такая женщина достойна дворца! Так ради Фатимы Жангир хан 
отказывается от юрт и строит для нее дворец. [6] 

Фатима была также уважаема в императорском дворце. Имена ее 
запоминающаяся персона повлияло на установление теплых отношений 
между императорским дворцом и ханом Жангиром. Они были приглашены в 
императорский дворец по случаю восхождения Николая I на престол. [6] 

В истории Жангир хан остался как реформатор, впервые открывший 
казахско-русскую школу, музей, больницу. Он делал все для того, чтобы 
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улучшить благосостояние простых граждан [8]. А ведь за каждым успешным 
мужчиной стоит великая женщина, каковой является Фатима ханым.  

Кунимжан –была достойной женой хана. Она была женой хана –воина, 
борца, мятежника, последнего хана казахов –Кенесары. [7].И все гонения, 
лишения, невзгоды она испытала вместе с ним. Она вместе с ним воевала на 
независимость казахов, освобождение от гнета российской империи. [8] 

Кунимжан в 1844 году вместе с другими женщинами попала в плен. 
Тем не менее, она не прекратила свою войну. Будучи на расстоянии в разлуке 
от своего господина, она подталкивала его на подвиги. Имена за преданность 
своему делу, мужу, за огонь, что горел у нее в душе она вошла в историю. [7] 

Айганым ханым- эталон казахской женщины. Она была женой хана 
Уали (сына Абылайхана).  

Айганым владела шестью иностранными языками, в том числе 
арабским, персидским, русским, французским. Ханым увлекалась историей и 
восточной философией. [5] 

Айганым была советником Уалихана как и во внутренних делах так и 
во внешних делах. Не предала она мужа и после его смерти, продолжая его 
дело. Она и ее дети были друзьями Российской империи. [9] 

В историю Айганым вошла не только как политик, общественный 
деятель, но и как мать, давшая достойное воспитание детям и бабушка 
ученого ШоканаУалиханова. [8] 

Именно эти великие женщины казахского народа внесли изменения в 
истории нашей страны. Сегодня в рамках программы «Рухани жангыру» мы 
должны вспомнить имена тех женщин, которые сделали многое для своего 
народа, женщин, которые которые боролись за свой народ.  
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АЗАТ ОЙДЫҢ АБЫЗЫ 
 

Шаймарданова А.Е., Оразгалиева Б.О. 
Қазақстан инновациялық университеті, Семей қаласы 

 
Қазақта тұлғасын тұлғаламаған ел тұлғаға жарымайды деген аталы сөз 

бар. Тұлғатануда 3 кезең бар: әуелі сол адам жайында ел ішінде халықтың 
арман тілегінен туындаған әр түрлі аңыз-әңгіме тарайды, екінші ол тұлға 
өткенін ескерген есті ұлдың қолына түсіп көркем шығармаларда бой 
көрсетеді һәм идеал бейне деңгейіне көтеріледі және үшіншіден ұлт 
пассионар болуға аяқ басқанда ұрпағы жиылып ғылымға бет бұрып, жүйелі 
зерттеулерге жол ашылады. Пассионарлық қасиет дегеніміз – ұлттық жігер, 
яғни ұлттың бойындағы алғырлық, ержүректілік, білімпаздық, еңбекқорлық, 
мақсатқа жетуге жұмсалатын жүрек оты. Пассионар демекші, көшпелілер 
әлемі жайлы ғылым көшін ілгерілеткен Л.Гумилевтен ұлт қашан пассионар 
болады деп сұраған екен. Сонда ғалым: Өз тарихына қайта оралғанда, 
тарихын қайырыла іздегенде деп жауап қатыпты. 

Сондай тұлғалардың бірі Дулат Бабатайұлы. Оқулық пен ғылыми 
еңбектерде Дулат ақынды «Зар заман» әдебиетінің көрнекті өкілі, ХІХ 
ғасырдың ірі ақындарының бірі деп таныстыру белең алған. Алайда Дулат 
бір ағым аясында сөз айтып қана қойған ақын ба еді? Мұхтар Әуезов Зар 
заман терминін енгізген уақытта: «Зар заман» деген – ХІХ ғасырда өмір 
сүрген Шортанбай ақынның заман халін айтқан бір өлеңнің атығана деп 
жазуы тегін емес қой. Бір дәуірде бір сарынмен өлең айтқан ақындардың 
барлығына Зар заман ақындары деген ат қойдық деп жазғанда біз білмейтін 
сыр бары анық. Дулат – бір дәуірдің ақыны емес, ағайын, ф.ғ.д., профессор 
Анар Салқынбай «Мазмұн мен мән гармониясы» мақаласында: «Айта кету 
керек, тегінде әдебиет зерттеушілер еңбектерінде кездесетін «өз заманының 
шындығын жазды, өз заманының деген анықтамалармен келісу қиын. 
Кеңестік кезеңнің қадамды аңдыған қиындығында,«кеңесте ғана кеңдікке 
жеткен» қазақ қоғамын көрсету маңызды болып, сол уақыттағы ғалымдардың 
жазғандарын түсінуге толық болады. Өйткені дананың сөздерін кеңестік 
«пешке» салып жіберуден сақтау, оның дана сөздерін халыққа жеткізу –
басты мақсат болған еді. Міне, құрметті қауым егер Әуезов «Зар заман» 
ақындары деп атау бермесе дәл қазір Дулат жырының бір кесегіне зар болып 
қалмас па едік? Бүгінде бұл біраз дулаттанушының айта алмай жүрген пікірі 
екені мәлім жайт. Кейін Әуезов Дулатты Абай жолында Барлас ақын 
бейнесінде әрбір қазаққа тым жақын, тым ыстық етіп суреттегені аян. 

Қазақ әдебиеті –әлемдік ой арналарының дамуында үлскер ретінде орын 
алса оның өзіндік ерекшелігі мен өрнегі бар. Ол өрнек – қара өлең, толғау, 
жыр түрінде беріледі. Яғни танымы табиғатпен етене қазақ айтар ойын 
теңізден жауһар сүзгендей етіп, екі ауыз өлеңге сыйдыра білген. Абайды 
Дулатқа қарсы қойып уәждеушілерге айтарымыз: 

Абай қазақ өлеңін Еуропалық поэзия деңгейіне жеткізді, ал Дулат күні 
өтіп бара жатқан көшпенділер дәстүрі мен рулық қатынастардың іргесі сөгіле 
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бастаған уақытты бедерлегентирада (шоғыр) және астрофикалық 
(шумақсыз) сипатқа ие өлеңді құп көрген. Демек, Дулат толғайды, қаймағы 
бұзылмаған қара өлеңді түйдек түйдегімен тастайды. Мәселен: 

Ақылы бар жақсылар,           
Жайын жауға білдірмес, 
Бұғы менен маралдай,          
Сабыр,салмақ болған соң. 
 
Қайыры жоқ байларың,          
Ауыл қонған шөлмен тең. 
 
Уайымшыл адамның,            
Кең дүниесі тармен тең. 
 
Қай жаманға сөз айтсаң,  
(Алты батпан кірмен тең)        
Қайғы ойлаған жаманға,        
Алды тұйық жармен тең. 
 
Кей жаманның тілі бар,        
Ауырлығы умен тең. 
 
Жамандар сөйлей білмейді,     
Жөніне тыныш жүрмейді. 
Ұлығыңның алдында,          
Ажалы жеткен аңмен тең. 
 
Бағасы кеткен жігіттің,          
Бетінен арал зайыбы, 
 
Жөн білмеген жамандар,         
Ел билеген шақ болды. 
Көтере алмай билігін,            
Асқан үлкен кер болды, 
Ниетіне қазақтың,              
Құрылып қойған тор болды. 
 
Жақсыға өлім сол болар,         
Уағдасында тұрмаса, 
 
Жарлыда болса кей жақсы        
Жабырқауды білмейді, 
Кісі ғайыбын көрмейді,          
Қара Бұлан нармен тең. 
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Жүрген жері жақсының,          
Күнде базар-мереке. 
Түніменен қой сойып,           
Ат шаптырған қоймен тең. 
Алғаның жақсы жолықса,         
Қадіріңді біледі, 
Көйлегің таза жүреді,     
 
Ендігінің ақылы-                  
Отқа түскен көбелек . 
 
Жан есінен адасып,                
Ұлықсыған ұл туды. 
Жамандық сондай ұласып,          
Бұлықсыған қыз туды. 
Жарысқа кірген жақсылар,          
Жақынына тартпайды, 
Орысқа тартып сөйлейді,           
Енді орысқа қаратты. 
Деген түйінді жолдар тек қана отаршылыққа қарсы күрес, ерлік, болыс-

билердің, атқамінерлердің ғана айналасында қана деп айтсақ азат ойдың алғы 
шебінде болған абыз қарттың ақындығына селкеу түсіргендей боламыз. Бұл 
адам мен адамның арасындағы, әлеуметтік топтар арасындағы қайшылықтар 
ғана емес, жеке тұлғаның өз көкірегіндегі, ішкі жан дүниесіндегі 
қайшылықтар күресін ұлттық ұғымға шақтап, айшықтап, анықтап жеткізген 
жырлар. 

Міне сондықтан да Абай жолбасшы еткен гуманистік ойдың бір парасы 
осы Дулат өсиетінде тұр.  

Адамзат асыл ойының қазынасы «намаларға» толы: Бабырнама, 
Шахнама, Мұхаббатнама, Кабуснама ал бізде Дулаттың Өсиетнамасы бар. 
Шәкәрім өзін «Мұтылған» десе, Дулат өзін «Байғыз қартқа» теңейді. Десе де 
«Мұтылған» да, «Байғыз қарт» та елімен қайта қауышты. Себебі жақсы 
ұмытылмайды. Жақсы дүние әманда жаңғырады. Бүгінде Шәкәрім 
университетінде ректор Мейір Ғариполлаұлының бастамасымен ашылған 
Дулат Бабатайұлы орталығы да сондай жаңғырудың көрінісі. Дулат әлемін 
танып білуге асығайық, ағайын!!! 

 
Әдебиеттер тізімі:  
1. Тілешов Е. «Алаштың» жолы //«Алаш 
2. Сыздықова Р. Дулатты танып болдық 
3. Әдеби мұра және оны зерттеу. 
4. Бабатайұлы Д. Шығармалары мен Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. 

Семей-Новосибирск.  
5. Өмірәлиев Қ. Қазақ поэзиясының жанры «Алаштың» жолы – сонау  

қазақ хандығы Ербол Тілешов. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Кусаинова Г.Е., Нургалиева А.С. 

Казахстанский инновационный  университет, г. Семей 
      

«Здоровье – это одно из естественных прав человека независимое от 
расы, пола, а также экономической и политической ситуации», - такое 
определение здоровью даёт всемирная организация здравоохранения. 

В современном образовании система укрепления и сохранения здоровья 
детей находится на низком уровне развития. Особенно остро эта проблема 
проявляется в обучении иностранному языку в школе, это связано со 
спецификой урока иностранного языка. Стоит также отметить, что без 
прочного сохранения приобретенных знаний, без умения воспроизвести в 
необходимый момент, ранее пройденный материал, изучение нового 
материала всегда будет сопряжено с большими трудностями и не дает 
надлежащего эффекта. Таким образом, очень актуальной становится 
проблема внедрения и использования на уроках здоровье сберегающих 
технологий при обучении иностранному языку. 

Современное общество ориентируется на здоровую личность, 
способную к нетрадиционному решению проблемных ситуаций, умеющую 
гибко менять стратегию и тактику своего поведения с учетом возникающих 
изменений, способную прогнозировать последствия своих действий и нести 
за них ответственность. 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, позволяющие 
педагогу добиться наибольшей эффективности обучения с наименьшим 
причинением вреда их психическому и физическому здоровью.       

Обучение — самый значимый фактор по продолжительности и по силе 
воздействия на школьников (более 70% времени учащиеся проводят в стенах 
общеобразовательного учреждения). Время совпадает с периодом роста и 
развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к воздействию 
окружающей среды. Педагогические исследования последних лет 
показывают, что за период обучения детей в школе у многих состояние 
здоровья ухудшается в 4-5 раз. Отмечается рост распространенности 
функциональных отклонений, хронических заболеваний, нарушений 
физического развития. У большинства детей выявляются хронические 
заболевания. Показатели состояния здоровья учащихся ухудшаются в 
процессе обучений в школе от младших школьников к старшим. 

В настоящее время особое внимание уделяется «здоровье сберегающим 
технологиям», которые описывают систему работы ученика как деятельность 
к достижению поставленной образовательной цели, и рассматривают систему 
работы педагога как деятельность, обеспечивающую условия для работы 
ученика. Таким образом, «здоровье сберегающие технологии» представляют 
совокупность приемов и методов организации учебно-воспитательного 
процесса без ущерба для здоровья школьников и педагогов и объединяют в 
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себе все направления деятельности учреждения образования по 
формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать и как 
технологическую основу здоровье сберегающей педагогики – одну из самых 
перспективных образовательных систем XXI века, и как совокупность 
приёмов, форм и методов организации обучения школьников, без ущерба для 
здоровья, и как качественную характеристику любой педагогической 
технологии по критерию её воздействия на здоровье учащихся и педагогов. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить 
учащимся в условиях комплексной информатизации образования 
возможность сохранения здоровья за период обучения в учреждениях 
образования, сформировать необходимые знания, умения и навыки не только 
общеобразовательного характера, но и здорового образа жизни, научить 
использовать эти знания в повседневной жизни. 

Успеваемость детей напрямую зависит от их физического и 
психического здоровья. Чем лучше ребенок чувствует себя в процессе 
обучения, тем выше будет уровень его успеваемости. Для того чтобы 
добиться наибольшей эффективности урока следует организовать урок с 
позиции здоровье сбережения учащихся, применяя речевую зарядку как 
форму введения учеников в атмосферу иноязычного общения. Также следует 
отметить использование физкультминуток для поддержания общей учебной 
работоспособности и предупреждения утомления учащихся. Еще одним 
средством, реализующим здоровье сберегающие технологии при обучении 
иностранному языку, является игра, которая помогает сделать процесс 
обучения интересным и творческим. 

Использование новых образовательных технологий, раннее начало 
систематического обучения способствуют росту числа заболеваний у детей. 
Без сомнения одной из важных задач сегодня является сбережение и 
укрепление здоровья учащихся, формирование у них установки на здоровый 
образ жизни, выбор адекватных возрасту учеников технологий преподавания, 
которые устраняли бы перегрузку и сохраняли здоровье. 

Можно выделить основные потребности учащихся: 
- потребность в движении; 
- потребность в общении; 
- потребность ощущать безопасность; 
- потребность в похвале за каждый пусть маленький успешный шаг; 
- потребность в прикосновении, рисовании, конструировании, мимике; 
- потребность чувствовать себя личностью, и чтобы учитель относился к 

ним как к личностям. 
Таким образом, учителю необходимо строить процесс обучения, 

основываясь на этих потребностях и использовать определенные технологии 
обучения, не только развивающие, но и позволяющие сохранить психическое 
и физическое здоровье учащихся. 

Иностранный язык – один из наиболее трудных предметов в школе: 
интенсивные занятия требуют от учеников концентрации внимания и 
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напряжения сил в течение всего урока. Необходимо соотносить учебную 
нагрузку на уроках с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 
чтобы способствовать укреплению здоровья. 

При планировании учебного занятия нужно учитывать, что 
эффективность усвоения знаний учащимися в течение урока различается: 

1. 5 – 25-я минуты – 80%, 
2. 25 – 35-я минуты – 60-40%, 
3. 35 – 40-я минуты – 10%. 
С точки зрения здоровьесбережения, выделяют три основных этапа 

урока, которые характеризуются: 
- продолжительностью, 
- объемом нагрузки, 
- характерными видами деятельности. 
Использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

иностранного языка с учетом умственной деятельности приводит к 
достижению высокой эффективности занятия, возрастает удовлетворенность 
ребят полученными знаниями, повышается качество образования по 
предмету, укрепляется и сохраняется здоровье школьников. 

Использование игр и элементов здоровьесберегающих технологий 
играет большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и 
успешнее овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, 
позволяет достичь цели и решить задачи обучения иностранному языку. 

Из всего выше сказанного следует сделать вывод, что 
здоровьесберегающая деятельность учителя может быть достаточно 
многообразной, если в полной мере и разнообразно использовать ее 
возможности. При этом необходимо работу вести в системе и регулярно. 
Школьному педагогу по силам укрепить здоровье детей, повысить интерес к 
учебе, работоспособность и творческую продуктивность. Педагог, заботясь 
на уроках о здоровье учащихся, не должен забывать и о собственном 
здоровье. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
 

Кожаев Ж.К. 
Казахстанский инновационный университет  

 
Проблема укрепления здоровья населения стала особенно актуальной в 

последние несколько десятилетий. Причиной явилось влияние образа жизни 
в развитом индустриальном или информационном сообществе на состояние 
здоровья человека. Современные реалии в большинстве стран мира, с одной 
стороны, позволяют практически считать человека наивысшей ценностью, 
заботиться о гармоничном его развитии и раскрытии всех творческих 
возможностей, а с другой – создают угрозу здоровью, что ставит под 
сомнение все иные достижения. Распространение хронических 
неинфекционных заболеваний, «фаст фуды», малоподвижный образ жизни 
негативно сказываются на здоровье людей . [1]. 

Физическая культура - органическая часть общечеловеческой культуры, 
ее особая самостоятельная область. Она активно воздействует на жизненно 
важные стороны человеческого организма, полученные в виде задатков, 
которые развиваются в процессе жизни под влиянием окружающей среды. В 
своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную 
деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно 
формировать необходимые физические способности, оптимизировать 
состояние здоровья. Здоровье - бесценное достояние не только каждого 
человека, но и всего общества. Крепкое здоровье, разумно сохраняемое и 
укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 
В социальной жизни в системе образования, воспитания и отдыха физическая 
культура проявляет свое оздоровительное, общекультурное значение. 
Физическое развитие тесно связано с укреплением и сохранением здоровья 
человека. Активно используя разнообразные физические упражнения, 
человек улучшает свое физическое состояние. Результатом деятельности в 
физической культуре является физическая подготовленность и степень 
совершенства двигательных умений и навыков. 

Физическую культуру следует рассматривать как особый род 
деятельности, результаты которой полезны для общества и человека. 
Физкультурно-спортивная деятельность, в которую включаются студенты 
первых курсов - один из эффективных механизмов слияния общественного и 
личного интересов. Она является одним из эффективных средств повышения 
работоспособности студентов в учебном процессе и их общественной 
активности. Приобщение студентов к физкультуре и спорту начинается с 
учетом особенностей их профессиональной прикладной физической 
подготовки. [2].  

Особенно актуальна эта проблема для студентов вузов так как в это 
время, в этом возрасте формируются и закладываются основы здорового 
образа жизни, а физическое воспитание не всегда является приоритетным 
направлением. В то же время огромна учебная нагрузка на студентов, что 
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часто вредит их общему физическому и психическому состоянию, а это 
может особенно негативно сказаться на процессе формирования личности. 
Необходимо рассматривать понятие физической культуры, как совокупность 
физического развития студента, состояния его здоровья и психики и 
собственно «физической культуры». [3]. 

Проблема укрепления здоровья населения стала особенно актуальной в 
последние несколько десятилетий. Причиной явилось влияние образа жизни 
в развитом индустриальном или информационном сообществе на состояние 
здоровья человека. Современные реалии в большинстве стран мира, с одной 
стороны, позволяют практически считать человека наивысшей ценностью, 
заботиться о гармоничном его развитии и раскрытии всех творческих 
возможностей, а с другой – создают угрозу здоровью, что ставит под 
сомнение все иные достижения. Распространение хронических 
неинфекционных заболеваний, «фаст фуды», малоподвижный образ жизни 
негативно сказываются на здоровье людей . [1]. 

Все мы знаем, что умственное переутомление переноситься тяжелее, чем 
физическое. Головная боль и общая слабость для людей, занимающихся 
умственным трудом, к которым, без сомнения, относятся студенты и 
преподаватели, это привычно, потому что они часто переутомляются. Для 
этого есть хорошее «лекарство» – физическая культура, ведь занятия 
физической культурой снимают утомление нервной системы и организма, 
повышают работоспособность. 

Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентаций 
студента, мировоззрения, социального и нравственного опыта. 
Общественные нормы, ценности здорового образа жизни принимаются 
студентами как личностно значимые, но не всегда совпадают с ценностями, 
выработанными общественным сознанием [1]. Далеко не каждый студент 
сегодня задумывается над этим и лишь единицы начинают что-то менять в 
своей жизни. Человек, уделяющий время физическим занятиям, улучшает 
свое здоровье и умственные показатели. Улучшение здоровья каждого 
человека ведет к улучшению здоровья общества в целом, повышению уровня 
жизни и культуры. И об этом надо задумываться даже не в студенческие 
годы, а намного раньше. 

Воспитание физических качеств основывается на постоянном 
стремлении сделать сверх возможное для себя, удивить окружающих своими 
возможностями. Но для этого со времени рождения нужно постоянно и 
регулярно выполнять правила правильного физического воспитания. 
Основным этапом в воспитании этих качеств является образовательный 
период в жизни человека (7-25 лет), в течение которого происходит 
закрепление нужного учебного материала для его дальнейшего применения в 
жизни (высокопроизводительного труда). 

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода 
обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые 
взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс 
физического воспитания студентов. 
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Физическое воспитание - неотъемлемая часть учебно-воспитательного 
процесса. При разработке норм для физической культуры и спорта, прежде 
всего, должна быть поставлена цель укрепления здоровья, а затем 
достижения спортивного результата. 

Основная цель физического воспитания конкретизируется в следующих 
задачах: 

1. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 
развитию, поддержание высокой работоспособности. 

2. Содействие разностороннему развитию организма, повышение общей 
физической подготовленности, развитию профессионально важных 
физических качеств. 

3. Формирование навыков самостоятельной организации досуга с 
использованием средств физической культуры и спорта. 

4. Овладение системно упорядоченным комплексом знаний, 
охватывающим философскую, социальную, естественно — научную и 
психолого-педагогическую тематику, тесно связанные с теоретическими, 
методическими и организационными основами физической культуры. 

5. Овладение основами семейного физического воспитания, бытовой 
физической культуры. 

Сегодня связь физической культуры и здоровья, работоспособности и 
производительности труда ощущается особенно ясно. 

Новое время требует нового физического мира человека. Как учеба 
сегодня становится постоянным фактором жизни члена общества, так и 
физическая культура превращается в неотъемлемый атрибут жизни. 

В процессе выполнения физических упражнений в коре больших 
полушарий мозга возникает «доминанта движения», которая оказывает 
благоприятное влияние на состояние мышечной, дыхательной и сердечно-
сосудистой систем, поднимает тонус всего организма. Во время активного 
отдыха эта доминанта способствует активному протеканию 
восстановительных процессов. Человек должен сам вырабатывать в себе 
постоянную привычку заниматься физическими упражнениями, чтобы 
обеспечить гармоничное равновесие между умственными и физическими 
нагрузками. 

Условием эффективной интеллектуальной деятельности является как и 
тренированный мозг, так и тренированное тело, мускулатуру, помогающую 
нервной системе справиться с умственными нагрузками. Активность и 
устойчивость внимания, памяти, переработки информации восприятия, 
напрямую зависит от уровня физической подготовки организма. Протекание 
психических процессов сильно зависит от физических качеств организма — 
выносливости, быстроты, силы и др. Таким образом, рационально 
подобранная физическая нагрузка до, в процессе и после окончания 
интеллектуальной деятельности непосредственно влияет на интенсивность 
работоспособности головного мозга. [4]. 

При умственной работе в коре головного мозга образуются замкнутые 
циклы возбуждения, отличающиеся большой стойкостью и инертностью от 
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сюда плохой сон апатия, раздражительность, напряжение мышц, судороги, 
недовосстановление нервных и физических сил в течение суток. Система, 
органы и мышцы человека при длительной умственной работе престают 
служить источником импульсов к мозгу, являющихся механизмом 
саморегуляции нервной системы. Они становятся источником монотонных 
сенсорных импульсов. Чтобы ограничить образование монотонного 
напряжения нервной системы, необходима смена трудовой деятельности. 
Мышцы составляют от 35-55 % общей массы человека. При сокращении они 
создают большое число нервных импульсов, которые обогащают потоком 
ощущений мозг, поддерживают его тонус и работоспособность. Одним 
словом, с помощью импульсов от мышц происходит активная саморегуляция 
мозга. Отсюда понятно, почему умственная работоспособность неотделима 
от общего состояния здоровья, и какую огромную роль в этом процессе 
играет физическая культура [5]. 

Поэтому для студента необходимы занятия физической культурой. 
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