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ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 801.861
РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Абдрахман Г.К.
Таразский государственный педагогический институт
Теориялық педагогиканың ең басты сұрақтарының бірі-педагогикалық жоғары оқу орыныда білімгерлердің
мәдениеттану компетенцияның қалыптасу кезіндегі жаңа оқу әдістемесінің маңызы. Ұсынылыған бөлім жеке
тұлғаға жағымды жағынан әсер беретін мәліметтермен қамтамасыз емілген (олар: лекцияның түрлері,
шығармашылық тaпсырмалар, дидактикалық ойындар, әдістер).
One of the actual questions of pedagogical theory is the modern methods of training in the process of forming
cultural competence of pedagogical institute’s students. This article contains material, which will successfully intense on a
person (different types of lectures, creative tasks, didactic games, methods).

1. Современная система образования предъявляет повышенные требования к качеству подготовки
специалистов, к их профессиональному и культурному уровню. Неотъемлемой частью
профессиональной подготовки специалистов педагогического вуза является формирование
культурологической компетенции личности, дающей профессионалу возможность эффективного
взаимодействия в обществе.
В психолого-педагогической литературе описаны различные методы, формирующие
профессионально-педагогическую культуру специалистов. Например, В.Я.Ляудис выделяет три группы
методов формирования познавательной деятельности и форм мышления: методы программированного
обучения, методы проблемного обучения и методы интерактивного обучения [1]; А.М.Матюшкин
описывает метод проблемного обучения, акцентируя внимание на ситуациях, в которых оказывается
личность обучаемого [2]; А.М.Смолкин, производя классификацию методов активного обучения,
различает имитационные методы активного обучения, где форма обучения построена на имитации
профессиональной деятельности и неимитационные, к которым относится все виды традиционного
обучения [3]; М.М.Бахтин, В.В.Знаков анализируют метод ситуации «морального выбора» [4, 5].
Выделенные работы указывают на повышенное внимание со стороны ученых к различным
методам обучения, влияющие на развитие ценностно-смыслового компонента культурологической
компетенции.
2. В настоящей работе мы представляем различные методы обучения, использованные при
проведении спецкурса «Формирование культурологической компетенции студентов педагогического
вуза».
При подготовке занятий нами использовались различные дидактические игры, методы и
принципы, описанные в работах А.Б.Баткина, В.П.Беспалько, О.С.Газмана, Е.С.Заир-Бека,
С.В.Кульневича, И.Я.Лернера, П.Е.Решетникова, И.С.Якиманской и многие другие
Для обеспечения готовности студентов к решению сложных познавательных задач нами
использовались разные формы работы: индивидуальная, коллективная, фронтальная, пары сменного
состава, пары смешанного состава (сильный студент обучает слабого), групповая, пары с выделением
социальных ролей (координатор, исполнитель, скептик и т.д.).
В связи с тем, что учебным планом проведение спецкурса подразумевает только лекционные
занятия, поэтому преподаватель своей деятельности использует разные интерактивные методы и формы
проведения работы.
В процессе формирования культурологической компетенции нами использовались различные
виды лекций (развернутая лекция, проблемная лекция, лекция с элементами дискуссии, лекции с
включением докладов, актовая лекция и др.). Основная цель лекционных занятий – сместить акцент в
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сторону студентов (переход монолога в диалог); развить способности критического мышления; развить у
студентов интерес к самостоятельной работе. Основное содержание строится на принципе
интегрированного изучения учебного материала.
К каждой ближайшей лекции готовятся как сами преподаватели, так и студенты (или часть
студенческой группы). При такой форме проведения занятий изменяется роль преподавателя. Теперь он
должен не только умело и грамотно передавать содержание изучаемого материала, но и правильно
организовать занятие. Необходимо как можно больше студентов вовлечь в диалоговое общение,
активизировать их мыслительную деятельность и повысить интерес к изучаемой теме. В ходе
проведения подобной лекции преподаватель тесно взаимодействует со студентами, умело сочетая
монолог и диалог.
В новой ситуации профессиональная роль преподавателя зависит главным образом от
сопровождения и поддержки деятельности обучающегося. Она находит свое отражение в ряде функций:
психолога, обеспечивающего «психологическое благополучие» обучающихся; технолога, владеющего
технологиями, содействующими самораскрытию студентами своих творческих возможностей. Выделяют
следующие роли педагога.
Педагог-консультант. Традиционная форма изложения материала преподавателя заменяется
консультированием. Консультирование сосредоточено на решении конкретной проблемы. Эта форма
работы применима как в реальном, так и дистанционном режиме.
Педагог-модератор. Под модерированием понимается деятельность, которая направлена на
раскрытие потенциальных возможностей обучающегося и его способностей. Педагог-модератор
использует специальные технологии, которые помогают эффективно организовывать занятие. Все это
помогает создать живую творческую атмосферу, которая предполагает процесс свободного обмена
мнений и суждений, подводит студента к принятию решения за счет реализации внутренних
возможностей.
Педагог-тьютер осуществляет педагогическое сопровождение обучающихся. Он должен
разрабатывать специальные упражнения и задания, продумывать способы мотивации и варианты
фиксации достижений, определять направления проектной деятельности. В деятельности педагогаконсультанта и педагога-тьютера много общего. Их деятельность направлена не на воспроизводство
информации, а на работу с субъектным опытом обучающегося. Введение различных профессиональных
позиций продиктовано возвращением истинного смысла и назначения деятельности педагога. Помочь
каждому студенту «осознать его собственные возможности, войти в мир культуры выбранной
профессии, найти жизненный путь – таковы приоритеты современного педагога» [6, с. 32].
Ниже предлагаются формы занятий, способствующие эффективному выполнению преподавателем
охарактеризованных выше профессиональных функций. Кроме того, приводятся материалы занятий,
которые основаны на содержательных доминантах и их реализации.
Развернутая лекция.
Изучение первых тем спецкурса ставит перед собой сугубо теоретическую цель и наполняет
содержание когнитивной функцией культурологического образования. Преподаватель совместно со
студентами работает над понятийно-терминологическим аппаратом, даем им определение, раскрывает
сущность.
Изложение материала преподавателем начинается с объяснения историко-культурологического
фона и постановки проблемных вопросов.
Преподаватель в начале занятия задает вопрос: «Назовите известные Вам имена, термины и
понятия, которые позволят нам в полной мере раскрыть содержание изучаемой темы». Затем он не
просто фиксирует поступившие от студентов ответы, а записывает их на доске следующим образом.
Одна часть учебной доски заполняется теми терминами и понятиями по теме занятия, которые известны
студентам. Другая остается пустой и дописывается по ходу объяснения материала.
В ходе проведенного занятия, начинающегося с образцового слова преподавателя и
использующего методику диалога, студенты приходят к пониманию всего круга поставленных вопросов.
Анализ приведенных записей позволяет сделать вывод о том, что студенты хорошо знакомы с рядом
таких терминов, как: «культура», «педагогическая культура», «личность», «социокультурное развитие».
Однако некоторые затруднения вызвали понятия более высокого уровня типа: «культура личности»,
«культура педагогической деятельности», «культура педагогического общения», «компетентностность»
и т.д. Процесс формирования культурологической компетенции будущих учителей предстает перед
студентами во всей полноте. Студенты наглядно видят и адекватно оценивают степень овладения новым
материалом.
В ходе изучения этих тем, студенты знакомятся с:
историческими
предпосылками
возникновения
культурологического
подхода
в
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профессиональной подготовке студентов педагогического вуза;
- с особенностями культурологического образования в Республике Казахстан;
- сущностью и структурой формирования культурологической компетенции студентов
педагогического вуза;
- современной стратегией образования в Казахстане;
- общими целями преподавания гуманитарных дисциплин;
- основными психолого-педагогическими понятиями и терминами, обеспечивающие понимание
проблемы культурологического образования.
Пройденный материал способствует развитию профессионально-педагогической компетентности
и ключевой компетенции (коммуникативной, культурологической, валеологической, социальноправовой и др.) и позволяет студенту системно (целостно) воспринять педагогическую реальность и
действовать в ней на основе гуманистических ценностей и ориентаций личности.
Одной из основных задач проектирования модели культурологической компетенции является
определение точек конвергенции и выработка общего понимания характеристик в терминах
компетентность, компетенция и результатов обучения.
Приоритетные направления проективной работы при составлении различного рода моделей
включают:
- разработку модели процесса формирования культурологической компетенции студентов,
обеспечивающего умение видеть, осознавать и оценивать различные проблемы, конструктивно
разрешать их в соответствии со своими ценностными ориентациями, рассматривать любую трудность
как стимул дальнейшего развития;
- определение набора компетенций;
- определение набора компетенций по основным видам профессиональной деятельности:
преподавательской, воспитательской, культурно-просветительской, социально-педагогической и др.
- разработка методики формирования культурологической компетенции в ходе учебной
деятельности;
- внедрение и апробация программы и собственно методов обучения и практической деятельности
в учебном процессе.
Участники спецкурса осознанно и с интересом участвовали в обсуждении ключевого для нашего
исследования понятия «культурологическая компетенция». Студентам были предложены заготовленные
компоненты со следующими формулировками:
«Культурологическая компетенция студента педагогического вуза» - это:
1. Общая культура личности.
2. Общая педагогическая культура.
3. Организация жизнедеятельности личности студента.
4. Организация собственной педагогической деятельности.
5. Структурные компоненты системы учебно-воспитательного процесса.
6. Виды деятельности.
7. Рефлексия собственной педагогической деятельности.
8. Творческая креативная деятельность.
9. Гуманитарно-культурные ценности и смыслы педагогической деятельности.
В моделях, которые предложили студенты, важные компоненты расположили в строгой
последовательности, где каждый компонент, входящий в совокупное понятие «культурологическая
компетенция», имеет свое приоритетное место и функциональные связи с другими. Следует заметить,
что создание представленных моделей является результатом коллективных и творческих усилий всех
студентов.
Представим модель культурологической компетенции, разработанную студентами второго курса
специальности «Педагогика» (см. Схему № 1).
Доминирующее место в модели принадлежит двум показателям культурологической
компетенции: общая культура личности и общая педагогическая культура. Выдвижение на первое место
данных показателей связано с успешным развитием общей культуры студента, способствующее
становлению общей педагогической культуры, что впоследствии обеспечивает результативность
формирования культурологической компетенции будущих учителей. На втором месте стоят показатели –
организация жизнедеятельности личности студента и организация собственной педагогической
деятельности, указывающие пути реализации общей и педагогической культуры.
Знание современных представлений о видах компетенций, о культурологической компетенции,
позволило студентам успешно представить графически процесс формирования «культурологической
компетенции» в педагогическом вузе.
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Мы считаем, что для формирования культурологической компетенции студентов необходимо
использовать и традиционные методы подготовки.
При изучении каждой новой темы студенты сталкиваются с большим потоком новых терминов и
понятий. В целях улучшения усвоения психолого-педагогических, философско-культурологических
терминов и проверки степени их осознания нами проводятся разные виды работ. Нами предлагается
упражнение «Педагогическая мозаика» (нахождение понятия по его определению). Нахождение понятия
по его определению. Суть данного упражнения заключается в следующем: преподаватель зачитывает
определение, а студенты записывают понятие. Запись может проверить как сам преподаватель, так и
студенты, обменявшись тетрадями. В ходе проверки преподаватель фиксирует те определения, которые
вызвали затруднения у большинства студентов.
Приведем пример.
«Процесс, в ходе которого человек осваивает традиционные способы и действий, характерные
для культуры, к которой он принадлежит. Это …»
Ответ: инкультурация.
Данный вид работы можно рекомендовать во время освоения нового учебного материала или при
выполнении домашнего задания.
После каждого законченного модуля несколько минут отводится на терминологический диктант.
Основная цель заключается в выявлении педагогических и культурологических знаний и проверке
сформированности навыков лаконично излагать содержание основных понятий. Каждый преподаватель
заранее готовит список терминов и предлагает его студентам.
Проведенный студентами анализ проблемы культурологической компетенции студентов
педагогического вуза показал, что она является значимой для обучающихся. Заинтересованность
студентов проявилась в написании одного из педагогических сочинений на тему «Педагог новой
формации – кто он?». Данную работу студенты получили как домашнее задание.
Творческие работы как исследовательский метод позволяет нам проанализировать представления
студентов о составляющих профессионализма учителя, его культурологической компетенции.
Творческие работы могут быть написаны в форме эссе, письма или исповеди.
Все виды письменных работ (творческие работы, терминологические диктанты, реферативные
работы, конспекты учебных и научных текстов, тематические словари; анализ концепций и программа
педагогического и культурологического образования, тезисы и высказывания, затрагивающие
актуальные проблемы культурологического образования; библиография прочитанных изданий по
изучаемой теме с краткой аннотацией каждого издания; необходимые фактологические сведения;
заполнение «портфолио» и т.д.) позволяют дисциплинировать студента, вводя его в лексический запас
новую для него систему категорий, позволяющих анализировать содержание педагогического процесса
и отражающих практику культурологического воспитания.
Студенты после проведения спецкурса не только приобрели определенный круг теоретических
вопросов, но и овладели методикой преподавания педагогических дисциплин, имеющие
культурологические элементы, освоили инновационные технология обучения. Знание методики
преподавания дисциплин в общеобразовательной школе – необходимый вид деятельности, так как он
является составной частью профессиональной подготовки будущего учителя.
Итак, спецкурс является своего рода тезаурисом педагогической и культурологической
подготовки, в котором ведущие идеи современной педагогики конкретизируются системой
теоретических положений, определяющих характер педагогической деятельности педагогов новой
формации. Усиление методологической подготовки позволяет ориентировать студентов на творческое
применение знаний в реальной практике; позволяет сформировать готовность студента к педагогической
работе в новых условиях.
Представленные в данной работе формы и методы внедрения концепции культурологического
воспитания и образования способствуют формированию профессионально-педагогических качеств
будущих учителей, совершенствованию педагогической и культурологической подготовки, развивая
гуманитарное мышление, умение переживать, критически оценивать современную социокультурную
ситуацию. Преподаватель и студенты могут использовать описанные выше формы и методы в своей
будущей деятельности при проведении лекций, СРСП, классного часа или культурно-просветительских
мероприятий.
Итак, мы попытались описать методы, способствующие культурологическому воспитанию и
образованию в педагогическом вузе.
Схема № 1
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Культурологическая компетенция
1.Общая культура личности:
- нравственная позиция;
- познавательная деятельность;
- высокое качество культурных предпочтений;
- эмоционально-ценностные отношения в
форме лично-ориентированного образования

2. Общая педагогическая культура:
- профессиональные знания и умения;
- стремление к творческой деятельности;
- мастерство обучения и воспитания.

5. Структурные компоненты системы учебно-воспитательного
процесса
9. Гуманитарно-культурные ценности и смыслы педагогической
деятельности

3.Организация
жизнедеятельности
личности студента:
- диалог культур;
- умение организовывать коммуникацию
на русском, казахском и на одном из
иностранных языков;
-межкультурная коммуникация;
- межличностный диалог;
-образование на
протяжении всей жизни.

4.Организация
собственной
педагогической деятельности:
-педагогика сотрудничества;
-ценностно-ориентированная
деятельность;
-педагогический гуманизм;
- включение вместе с учащимся в
собственную
культуротворческую
деятельность.

6. Виды деятельности:
- когнитивная;
-предметнохудожественная;
- общественная;
- коммуникативная;
- трудовая;
- изобретательная.

8. Творческая креативная деятельность:
- умение принимать нестандартные решения в проблемной ситуации.

7.
Рефлексия собственной педагогической деятельности:
- понимание особенностей душевно-духовного мира;
- способность к систематическому анализу и выбору способов реализации
широкого набора компетенций;
- способность к анализу и рефлексии своего педагогического опыта на всех
этапах профессиональной деятельности;
- понимание необходимости постоянного профессионального развития.

Рис. 1. Модель культурологической компетенции, разработанная студентами
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ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТЕ БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ ОҚЫТУ-ТӘРБИЕЛЕУ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Бураханова А.Т.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
В данной статье рассматриваются особенности обучения и воспитания будущих специалистов в вузе.
Предлагаются различные виды деятельности для всестороннего развития личности.
This article considers the peculiarities of teaching and ubringing of future specialists in tertiary educational
institutions. Various types of activities for developing the all round educated personality are put forward for discussion.

Қазіргі заман білім жүйесінің алуан түрлілігі және оларды тәлімгерге жеткізу уақыт өткен сайын
күрделеніп, жоғары мектепте маман дайындау әдістері мен формасын жетілдіруді талап етеді. Жоғары
мектепте білім беру үрдісіндегі оқыту әдістерінің басты бір әдісі дәріс болып табылады. Дәріс ғылым
негіздерін оқып үйренудегі және кәсіптік білім жүйесін меңгерудегі оқыту үрдісінің ежелден келе жатқан
оңтайлы түріне жатады. Жоғары мектепте оқытудың осы әдісі білім берудің басқа да әдістері мен
формасынан жоғары тұр. Өйткені дәріс оқу кезінде оқытушы аудиториямен тікелей ақпараттық қарымқатынаста болады, ол оқыту үрдісінде сабақты диалогтық және интерактивтік формаға көшіре алады.
Студенттердің оқу материалдарын меңгеру жағдайын және динамикасын білу мақсатында оларға әр
түрлі сұрақтар қоя алады және студенттердің пәнді терең түсіну мақсатында қойған әр түрлі сұрақтарына
жауап бере алады. Сонымен қатар, оқытушы дәріс оқу барысында студенттердің танымдық және
шығармашылық белсенділігінің дамуын басқара алады, олардың өздігінен білімін тереңдетуіне қолайлы
жағдай жасайды.
Қазіргі уақытта жоғары мектепте оқылатын дәріс төмендегідей әдістемелік талаптарды
қанағаттандыру керек. Әрбір дәріс:
- студенттерге ғылыми және ақпараттық материалдарды жеткізіп отыруы қажет;
- қарастырылатын мәліметтері дәлелді болуы керек, оқу материалдары жеткілікті түрде айқын
және сенімді (мысалдармен, фактілермен, құжаттармен), ғылыми дәлелдеулермен қамтамасыз етілуі
керек;
- студенттердің танымдық және шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыруға, ойлау қабілетін
дамытуға бағытталуы керек;
- тәжірибелер, демонстрациялар және көрнекі құралдар көмегімен іске асуы керек;
- студенттер үшін түсінікті тілмен және оқу материалдарында кездесетін жаңа ұғымдар мен
терминдерді жете түсіндіре отырып оқытылуы тиіс.
Жоғары мектеп практикасында дәрістің бірнеше түрі қолданыс тауып отыр. Атап айтқанда,
курстық немесе күнделікті, қорытындылаушы, интерактивті, проблемалық, комплекстік, электрондық
және т.б. Аталған дәрістердің негізгі мақсаттары мен міндеттерінің ең маңыздысы студенттердің
өздігінен білім алу шеберлігін қамтамасыз ету. Егер жеке тұлға білімді тек дайын күйінде қабылдамай,
оны өзінің іс тәжірибесіне, ойлау қабілетіне сүйене отырып, өздігінен меңгерсе ғана аталған білім жүйесі
берік болады. Сол себепті жоғары мектеп қазіргі уақытта студенттерге білім жүйесін дайын күйінде беру
үрдісінен олардың өзіндік оқу танымдық іс әрекетін басқаруға және оларда шығармашылық қабілеттің
қалыптасуына көшу үстінде.
Жоғары мектепте қолданыс тапқан білім берудің басқа да әдістері мен формалары - семинар,
практикалық, зертханалық сабақтар және практикумдардың студенттердің өзіндік іс-әрекеттерін
қалыптастыруда үлкен мүмкіндіктері бар. Семинар сабақтары көбінесе гуманитарлық пәндерді оқытуда
қолданылады. Дегенмен, сабақтың бұл түрі жаратылыс тану пәндерін оқытуда да қолданылуы мүмкін.
Семинар сабақтарына барлық студенттер дайындалады. Оларға алдын ала семинардың жоспары беріледі
және бірнеше студент баяндамаға дайындалады. Әрбір баяндама оқылып болған соң,баяндамашыға
студенттер сұрақтар қояды. Семинар дискуссия түрінде де өтуі мүмкін. Мұндай жағдайда студенттердің
тақырыпты аша алатын сұрақ қоя білуі, жарыссөзге шығу мәдениеті, сонымен қатар баяндама жасаған
студенттердің көпшілікке өзінің ғылыми тұжырымы мен жасаған қорытындысын жеткізе білу шеберлігі
қалыптасады. Сөйтіп, семинар сабағын өткізу барысында студенттерді өздігінен жұмыс жасай білуге
баулуға болады.
Практикалық сабақтың дидактикалық мақсаты студенттің дәрісте алған білімін бекіту және онда
шеберлік пен дағды жүйелерін қалыптастыру. Практикалық сабақ кезінде студенттер есептер шығарады
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және әр түрлі тапсырмалар мен жаттығуларды орындайды. Жоғары мектепте жүргізілетін практикалық
сабақтардың құрылымы төмендегідей болуы мүмкін:
- теориялық материалды қайталау мақсатында жүргізілетін жаппай әңгімелесу, оқытушының
белгілі бір жоспармен қойған сұрақтарына студенттердің жауап беруі немесе студенттердің сұрақтарына
оқытушының жауабы;
- теориялар мен заңдарды бекітуге арналған жаттығулар жүйесімен жұмыс істеу. Қысқа уақытқа
арналған эксперименттік-тәжірибелік тапсырмаларды орындау;
- жеке студентті тақтаға шығарып ауызша сұрау немесе студенттерге өздігінен тапсырмалар беру;
- студенттердің сынақ, бақылау жұмыстарында және өздігінен орындаған басқа да
тапсырмалардың нәтижелерін талдау мақсатында өткізілетін сабақтар.
Оқытушы практикалық сабақ жүргізуге мұқият дайындалуы керек. Сабақта студенттерге берілетін
жаттығулар, тапсырмалар, эксперименттер және есептер студенттің ойлау және шығапмашылық қасиетін
дамыту міндетін орындайтындай болғаны дұрыс. Сондықтан, практикалық сабаққа қажетті
материалдардың әр түрлі болғаны дұрыс. Шаблонды, бір типті есептер мен тапсырмаларды студенттерге
үнемі орындату оларды дамытпайтыны белгілі.
Студенттердің жаппай орындайтын зертханалық жұмыстары мен практикумдарының оларда
ғылым әдістерін іс-әрекетте қолдану шеберлігін қалыптастырудағы, танымдық қабілеттің дамуындағы
және зерттеу іс-әрекетіне деген студенттің қызығушылығын арттырудағы ролі өте зор. Зертханалық
жұмыстарды орындау барысында студенттер теориялық материалдарды тәжірибе жасай отырып,
қайтадан тұжырымдайды, жаңа ғылыми фактілермен танысады және дәрісте өтілген мәселелерді терең
меңгере алады. Ал жоғары мектепте орындайтын практикумның негізгі міндеті студенттердің зерттеу ісәрекетін мақсатты түрде дамыту болып табылады. Зертханалық жұмыс және практикумдарды оңтайлы
және табысты ұйымдастыру үшін төмендегідей талаптардың орындалуы қажет:
- студент зертханалық жұмыстың немесе практикумның жасалу жоспарын толық меңгеруі керек
және өзінің жұмысты орындауға дайын екенін оқытушыға баяндап береді;
- студент жасайтын жұмыстың мәні мен мақстатын түсінуі қажет;
- студент жұмысты толық орындауға қажетті құрал-жабдықтармен толық қамтамасыз етілуі керек;
- студент қажетті приборлармен жұмыс істей алу шеберлігі жеткілікті дәрежеде болуы қажет;
- студент жұмысты жасап болғаннан кейін оқытушыға жазба түрде есеп беруі керек.
Әдістемелік жағынан дұрыс ұйымдастылған зертханалық жұмыстар және практикумдар әрқашан
студенттің өзіндік іс-әрекетінің жүйелі түрде қалыптасуына оң ықпалын тигізеді [1].
Тұлғаның жан-жақты дамуын қамтамасыз ететін өзіндік іс-әрекеттер жүйесі төмендегідей
компоненттерден тұрады:
- білім негіздерін меңгеруге қажетті іс-әрекеттер;
- шеберлік және дағдыларды қалыптастыру іс-әрекеттері;
- ойлау үрдісін дамытатын іс-әрекеттер;
- танымдық қызметін күшейтуге бағытталған іс-әрекеттер;
- шығармашылық қабілетін арттыруға ықпал жасайтын іс-әрекеттер.
Болашақ мамандардың өзіндік іс-әрекеттерін қалыптастыру үрдісін ұйымдастыру оқытушыдан
үлкен кәсіптік шеберлікті талап етеді. Өйткені аталған жұмысты іске асыру үшін өзара тығыз
байланыстағы бірнеше іс-шараларды орындаудың қажеттілігі туады. Атап айтқанда:
- студенттің өзіндік жұмысын қамтамасыз ететін оқу материалдарының мазмұнын анықтау;
- өзіндік жұмыстар жүйесін жасау;
- студенттің өзігінен білім алуына қажетті оқу әдістері мен құралдарының оңтайлы түрлерін
таңдап алу;
- өзіндік іс-әрекеттерді тиімді қалыптастыруды қамтамасыз ететін оқыту үрдісін жобалау;
- тұлғада қалыптасқан өзіндік іс-әрекеттердің түрлерін анықтау және оларды бағалау.
Студент өзіндік ғылыми жұмыспен айланыса отырып, оқу және ғылыми әдебиеттермен, әр түрлі
басылымдармен жүйелі түрде жұмыс істей алу шеберлігін және дағдысын шыңдайды. Сонымен қатар,
студентте ғылыми еңбек жасау үстінде шығармашылық қасиет қалыптасады, конструкторлық қабілетке
ие болады және әр түрлі құралдар мен құрылғылар құрастыра алу шығармашылығы қалыптасады. [4].
Жоғары оқу орындарында студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының мына түрлері жиі
қолданылады: студенттердің ғылыми үйірмесі; нақты бір мәселені шешу бағытында ұйымдастырылған
проблемалық шығармашылық топтар; мектеп оқушыларының ғылыми қоғамына қатысу, басшылық
жасау және ғылыми баяндама жасау; кафедралар жүргізетін социологиялық және ғылыми-әдістемелік
зерттеулерге қатысу; халықаралық әр түрлі ғылыми-зерттеу бағдарламаларына қатысу; ғылыми-зерттеу
жұмыстарының нәтижелерін баяндама түрінде әр түрлі деңгейдегі конкурстарға ұсыну.
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Кейінгі уақытта жоғарғы оқу орындарына кең түрде енгізіле бастаған арнаулы курстар және
арнаулы семинарлар студенттерді үнемі ғылыми ізденіс жағдайында ұстай алатын, олардың кең көлемде
өзіндік жұмыс жасай алуға жағдай жасайтын және оларды жан-жақты дамыта алатын оқыту түріне
жатады.
Арнаулы курстың негізгі мақсаты студентті ғылыми келешегі үлкен әр түрлі мәселелермен және
оларды зерттеу әдістерімен таныстыру, сол мәселелерді шешу бағытын көрсету және осы бағытта оның
шығармашылық ізденіс жұмыстарын ұйымдастыру. Арнаулы курстар және арнаулы семинарлар
студенттер мен оқытушылардың бірлесе жасаған ғылыми жұмыстарының нәтижелерін талқылайтын
және сараптайтын ғылыми – оқыту формасы болып табылады.
Өзіндік ғылыми – зерттеу жұмысына курс жұмысы, бакалавр дәрежесін алу үшін жасайтын бітіру
жұмысы және маман дәрежесін алуға қажетті дипломдық жұмыс жатады.
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СТО АРҚЫЛЫ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ
Жандаулетова Қ. Ж.
№1 орта мектебі, Жезқазған қаласы
В этой работе предусмотрены эффективные варианты повышения творческих способностей младших
школьников через критическое мышление. Формирование творческого интереса учащихся говорит о
необходимости внедрения в учебный процесс технологии критического мышления для повышения качества знаний
личности. Показаны способы и методы работы по повышению творческих способностей учащихся.
In this article the materials for use of critical thinking technology are given. This work is very useful to develop the
creative skills and abilities of elementary school learners.

Бүгінгі күні мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы өр талабына тұғыр боларлықтай ұрпақ
оқыту, тәрбиелеу ісі жаңа сапалық өзгерістер деңгейіне қөтеруді талап етіп отыр. Мектеп құрылымында
болып жатқан өзгерістер, білім беру мақсаттарының алмасуы, оның дамытушылық сипаттарының
бекітілуі көп нұсқалық сипаттарға көшу сияқты мәселелер орындаушылардан шығармашылық
бастамалық жұмыстың жоғары сапасын және кәсібилікті талап етеді. Шығармашылық- бұл адамның өмір
шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп,
өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйрену қажет. Адам бойындағы қабілеттерін
дамытып, олардың өшуіне жол бермеу, оның рухани күшін дамытып, өмірден өз орнын табуға
көмектеседі. Өйткені адам туынды ғана емес жаратушы да. Бұл үлкен жауапкершілік артатын күрделі
мақсат. Оны шешу үшін ең алдымен оқыту мазмұны жаңартылып, әдіс-тәсілдің озығы өмірге келуі, олар
әрбір азаматтың жеке басының қасиеттерін қабілеттерін дамытып, шығармашылығын, талантын
ұштайтындай болып ұйымдастырылуы қажет. Сонда ғана мектептерден өз өміріне өзгеріс енгізе алатын,
өз бетінше өмір сүру жолдарын таңдай алатын азаматтар тәрбиеленіп шығды.Баланы бастауыш
сыныптардан бастап шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс шешімдер қабылдай алуға, практикалық
әрекеттерге дайын болуға әкелудің жолдарын көрсету керек. Шығармашылық- бұл тіршіліктің көзі. Адам
баласының сөйлей бастаған кезінен бастап, бүгінгі күнге дейін жеткен жетістіктері шығармашылықтың
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нәтижесі. Бұған бүкілхалықтық. жалпы және жеке адамның шығармашылығы арқылы келдік.Әр жаңа
ұрпақ өзіне дейінгі ұрпақтың қол жеткен жетістіктерін меңгеріп қана қоймай, өз іс-әрекетінде сол
жетістіктерді жаңа жағдайға бейімдей, жетілдіре отырып, барлық салада таңғажайып табыстарға қол
жеткізеді. Ал бүгінгі күрделі әлеуметтік- экономикалық жаңарулар тұсында шығармашылық қабілеттер
басты нысана болып, керісінше, оқушыда шығармашылық қабілеттің болмауы үлкен проблема саналып,
ойландыруы тиісті деп ойлаймыз. Себебі өмірдегі сан алуан қиыншылықтарды шешу тек шығармашыл
адамдардың ғана қолынан келеді. Тек шығармашылық қана қандай түрде қандай деңгейде болмасын
адамға өмірдің мәнін түсінуге, бақытын сезінуге мүмкіндік әпереді. Мұндай күрделі мәселені шешуде
үздіксіз білім беру ісінің алғашқы сатылары болып саналатын бастауыш мектептің орны ерекше.
Баланың шығармашылық қабілеттерін дамытудың жолдарын, құралдарын психология мен педагогика
ғылымдарында өте ертеден зерттеліп келеді
Шығармашылық әлемдік мәдениеттің барлық дәуіріндегі ойшылдардың назарында болғандығын
шығармашылық теориясын жасауға деген көптеген ізденістердің болғандығынан байқауға болады.
Сондықтан шығармашылық педагогикасының мақсаты- бүгінгі күн талаптарынан туындаған озық
қоғамға лайықты жаңа сана, рухани сана қалыптастыру және дамытуда тың жолдар мен шешімдер
іздестіру болып табылады. Психологтар қабілеттердің екі түрлі деңгейінң болатындығын дәлелдейді.
1.Репродуктивті-іс-әрекетті, білімді берілген үлгі бойынша қабылдай алу деңгейі
2.Шығармашылық – жаңалық ойлап табуға бағытталған қабілеттер.
Философияда «қабілеттерді» тұлғаның белгілі бір әрекеті орындауға жағдай жасайтын жеке
ерекшеліктері дей келе, олар қоғамдық –тарихи іс-әрекеттердің нәтижесінде қалыптасып, әрі қарай
дамып отырытындығын атап көрсеткен.
«Шығармашылық» сөзінің этимологиясы «шығару», «ойлап табу» дегенге саяды.Философиялық
сөздікте «шығармашылық қайталанбайтын тарихи-қоғамдық мәні бар жоғары сападағы жаңалық ашатын
іс-әрекет», - деп түсіндіреді.
Б.Д.Эльконин шығармашылыққа мынандай анықтама береді. «Шығармашылық бұл ерекше
тұрғыдағы жасампаздық, жаңадан жасалған нәрсе бұрынғы мәселелердің механикалық қайталануы емес,
өзінің сонылығымен, біртумалғымен ерекшеленетін болса,өзін -өзі куәландыратын, дәлелдейтін болса,
онда бұл нәрсені туғызған шығармашылық туралы сөз қозғауға болады».
Оқушының шығармашылығына бағыт бағдар беруді ең алғаш білім мазмұнына енгізген М.
Жұмабаев болатын. Ол баланың ойын дамыту туралы
«Ойлау жанның өте бір қиын, терең ісі»- деп атап көрсете келіп, тәрбиеші баланың ойлап
үйренуіне көп күш жұмсауы керектігін айтқан.
Шығармашылық жұмыс баланы ойлай білуге үйретеді. Мектеп табалдырығын жаңа аттаған
бүлдіршіннен шығармашылық іс-әрекетті талап етпес бұрын , оны соған үйрету керек. Яғни тапсырма
жеңілден күрделіге түрлендіріліп жүргізілуі тиіс.Алғашқы әріп тани бастағаннан –ақ танымдық,
логикалық қабілеттерін дамыту мына сияқты тапсырмаларды орындаудан басталады.
1. Қай әріп жоқ?
Күр...к, дәр..., қ...з, домб...ра, сағ...т.
2. Түсіп қалған буынды тап
Ер...., Ор..., қой...., кітапха...
3. Қандай сөз жетпейді?
Талғат .... оқушы.
Оқушылардың ізденімпаздықпен жұмыс істей білу, яғни оқу материалын таңдау, жаңаны қабылдау
мен меңгеру, алған білімдерін алған білімдерін іс жүзінде қолдана білу , оңтайлы әдістерді таңдап алу,
белгілі бір нәтижеге ұмтылу, оқушылардың шығармашылық дербестігін қалыптастырудың алғы
шарттары болып табылады. Шығармашылық дербестік өзіндік жұмыс істеу шеберлігі мен дағдылары
өзінен өзі пайда болмайды, ол мақсатты оқу қызметінің нәтижесі және өз кезегінде шығармашылық,
практикалық сипаттағы әр түрлі тапсырмаларды орындау үрдісінде қалыптасады. Сонымен қатар
оқушылардың шығармашылық дербестігі мен ізденімпаздығын қалыптсатыруда мұғалімнің
педагогикалық шеберлігі қажет. Мұғалім оқушыларға шығармашылық іс-әрекетін ұйымдастыру
мақсатында түрлі танымдық тапсырмалар дайындауда мынадай талаптар қойылады.




шығармашылық тапсырмалар дайындауда оқытылатын пәннің жеке сипатын мазмұнын ескеру;
білім мен біліктерін жетілдіретіндей болуы;
тапсырмалардың қарапайымнан күрделіге өзгеруі;
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 кезекті тапсырма бұрын берілген тапсырмамен байланысты және бір жүйеде болуы;
 жеке қабілетітерін ашатындай және шығармашылық дербестігін дамытатындай дәрежеде болуы:
Шығармашылық жұмыстың құрылымы: реферат, баяндама, шығарма жоба жазу, түрлі сайыстарға,
зияткерлік ойындарға қатысу болып табылады.
Шығармашылық жұмыстың бастамасы -өзіндік жұмыс. Сол себепті
де оқушылардың өзіндік
шығармашылық қабілетін олардың өзіндік жұмысынсыз дамыту мүмкін емес. Өзіндік жұмыстың негізгі
ерекшелігі – оқушының берілген тапсырманы мұғалімнің көмегінсіз орындауы.Оқушылармен
жүргізілетін өзіндік жұмыс түрлері:
1. Логикалық дамытушы ойындармен берілген тапсырмалар : құрастырмалы ойындар, бейнесөз,
ысөзжұмбақ, анаграмма;
2. Берілген тапсырманы түрлендіру бағытындағы жұмыс түрлері ( кері есеп құру, мәтіннің
мазмүнын өңдеу)
3. Өз ойынан еркін тақырыпқа құрастыруға берілген әдеби шығармашылық бағыттағы
жұмыстар:өлең құрастыру, әңгіме, шығарма жазу т,б.
Мұнда басты назар аударатын мәселе –оқушылардың ауызша, жазбаша тілінің өзара ұштастырыла
отырып, соған сәйкес жұмыстың ауызша, жазбаша түрде көрініс табуларын талап ету, Соның негізінде
ғана тіл байлығы мол сауатты да шығармашыл жас жеткіншекті тәрбиелей аламыз.
Әдебиеттік оқу сабағында қолданылатын
шығармашылық тапсырмалар
Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып, олардың белсенділіктерін, қызығушылықтарын,
шығармашылық қабілеттерін арттыруда түрлі әдіс- тәсілдерді сабағыма қолданып келемін:
1. Мәтін, ертегі, әңгімені өз бетінше аяқтау.
2. Ақын, жазушылардың дайын мәтіндерін басқаша аяқтау.
3. Мәтін бойынша мақал құрастыру.
4. Табиғат құбылыстарына, заттарға және жеке суреттерге қарап жұмбақ құрастыру.
5. Әңгімелерді салыстыру, бөліктерге бөлу.
6. Шығарма, мәтін құрастыру.(тақырып, жоспар бойынша, тірек сөздер арқылы)
7. Өлең , мақалдар құрастыру.
8. Шығармадағы әңгімелерге ұқсас оқиғалар айтқызу.
9. Кейіпкерге мінездеме беру.
10. Шығарма бойынша сурет салғызу, ауызша суреттеу, қиялдау, мүсіндеу.
11. Рөлге бөліп оқыту.
12. Логикалық ойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмаларды шешкізу.
13. Диалог ертегі.
14. Образға кіру.
Енді осы тапсырмалардың ішіде « Образға кіру» тапсырмасына тоқталайын. Жансыз заттардың,
өсімдікткрдің, жануарлардың орындарында өздері қандай күй кешетіні, қандай қызмет атқаратынын
сезіну. Мен гүлмін, жерде өсемін Маған ауа, су, жарық, жылу, қорек қажет. Мен адамдарға қуаныш
сыйлаймын. Адамдар мені аналарына, мұғалімдеріне қуаныш, бақыт әкелсін деп сыйлайды. Осы арқылы
оқушылардың ой өрісі кеңейтіліп,тілдері кемиді.
Қазақ тілі пәні бойынша оқушылардың шығармашылық

қабілеттерін дамыту

Су түбінде асыл тас ,
Жел толқытса шығады,
Ой түбінде асыл сөз
Шер толқытса шығады
Асан Қайғы
Сөздің әрбір дыбысынан сөз тудыру жұмысы.
Баланың сөздік қорын молайтып, жаңа сабақты меңгеруде өте пайдасы
Сабақтың тақырыбы: Сөз таптары. Сын есім.
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Тақтаға «Әсем қандай қыз?» деген сөйлем жазылады Әсем сөзінің әрбір дыбысын Әсемнің бойындағы
жақсы қасиеттерді жазғызамын.
Ә- әдемі, әдепті, әділетті т.б.
С- сұлу, сүйкімді, сезімтал т б.
Е- епті, еңбекқор, елгезек т.б.
М- мейірімді, мәдениетті, момын т.б.
Енді осы сөздерді тірек ретінде пайдаланып, «Әсем» деген тақырыпта мәтін құратамын.
Әсем- әдемі, әрі әдепті қыз. Әсем өте сұлу да, сүйкімді. Оның сүйкімді қылықтары өте көп. Айтар
болсам ол епті, еңбекқор, елгезек. Ол үлкенге де, кішіге де мейірймді. Ол - мәдениетті қыз.
Сын есімдерді тауып , астын сызу. Сұрақ қою.
«Математика» пәні бойынша
Оқушының шығармашылық іс- әрекетіне жағдай туғызу дегеніміз –оқушыны ойлай білуге үйрету
екні сөзсіз. Мектеп табалдырығын жаңа аттаған бүлдіршіннен шығармашылық қабілетті талап етпес
бұрын , оны соған үйреткен жөн. Оқушының зейінін, есін, қиялын , интелектісін дамыта отырып, ойлау
қабілетін, шығармашылық іс-әрекетін жоғары деңгейде көтеруге болады. Оқушының математика
сабағындағы шығармашылық қабілетін дамы
Шығармашылық
Іс-әрекет

Зейін

Есте сақтауы

Интелектісі

Зейінді дамытуға бірнеше шығармашылық тапсырмалар орындауға болады.
1. Цифрларды өсу ретімен тауып атау.
2. Кему ретімен атау
3. Тақ және жұп сандарды өсу және кему ретімен атау
4. Цифрларды кезектесіп санау .1,3,5,7.. (жұптасып) 2,4,6,8..
5. Топпен жұмыс істеу 1-5 тура және кері санау.
Топтастыру» стратегиясы
Геометриялық фигуралар
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Ойлауы

Дүниетану пәні бойынша оқушылардың
шығармашылық қабілеттерін дамыту
Дүниетану-жоғары сыныптардағы биология, география, пәнінің бастамасы.Ендеше,бұл пәндердің
бастауыш сыныпта қаланады да, бастауыш мұғалімдердің мойнына ауыр жүк артылады.Осы себепті
дүниетану сабақтарында оқушылардың шығармашылық
қабілеттерін отыру қажет. Жалпы
оқушылардың шығармашылығын дамытуда «Сын тұрғысынан ойлау»технология сабақтарымда жиі
қолданамын. Енді сол жұмыстарымыз кейбір түрлеріне тоқталып өтейін.
Су. Судың қасиеті. Бұл тақырыпты өту барысында оқушыларды топқа бөлемің. Тәжірибелер жасау
барысында оқушылар судың түссіз, мөлдірекеніне, оның ағатынына , жұғатынына , жабысатынына
төмендегідей кластер құрады.
Түссіз

Мөлдір

Сұйық

СУ
Жабысады

Жұғады
Ағады

Сабақты қорыту барысында әр топқа тапсырма беремін
І топ эссе жазады
ІІ топ сурет салады
ІІІ топ бес жолды өлең шығарады
Эссе Су- тіршілік көзі
Су түссіз, мөлдір болады. Бізге су өте қажет: Су болмаса біз өмір сүре алмаймыз. Сусыз жануарлар да
тіршілік ете алмайды, өсімдіктер өспейді. Сондықтан суды үнемдеуіміз керек.
Бес жолды өлең
СУ
Мөлдір Түссіз
Ағады Жұғады Жабысады
Ол бізге өте қажет
Сусын
Шығармашылық – оқушының танымдық қабілеттеріне мотивациялық тұрғыдан басшылық жасау
нәтижесінде туындайды.
Оқыту сабақтарының шығармашылық сипаты оқу танымдық қабілеттерінің дамуына, тәртіптілік
пен жолдастыққа, адамгершілік қасиеттеріне әсер етеді. Ұжымдық сабақтарда өзінің сыныптасының
кемшілігін көруге, оған достық қолын созуға, өзгелердің ісінен сабақ алуға саналылыққа, әлеуметтік
ұстанымының қалыптасуына өз ортасының пікірінің әсері зор. Мұндай сабақтарда оқушылардың
ұжымдық ой- пікірлері қалыптасып, сыныптағылардың пікірі бойынша ортақ тұжырым жасауға
үйренеді, ортақ іске өз үлесін қосады, жолдасының жауабына пікір айтып бағалауға үйренеді, оқушының
өзіндік жұмысы талқыланады: шығарма, реферат, баяндама, бақылау жұмысы т.б сайыстар
ұйымдастырылып, оқушылардың жарысу серпінін туғызады, ортақ мақсаттарының болуы есебінен
ұжымдық шешім шығады, болжамдар жасайды, эксперименттер жүргізеді.
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Шығармашылыққа үйрететін сабақтар - жаңа технологияларды қолдану болып табылады.
Мұндай сабақтарда оқушыға ерекше ахуал, мұғалім мен оқушы арасында ынтымақтастық қатынас
қалыптасады. Мұғалім бұл жағдайда білімді түсіндіріп қоюшы бақылаушы емес, танымдық іс-әрекетін
ұйымдастыратын ұжымдық шығармашылық істердің ұйытқысы. Тек осындай
Оқыту ғана оқушы интелектісінің көзін ашып, шығармашылығын дамытады.
Қорыта
келгенде, бастауыш сыныптың қай пәнінде болсын оқушылардың танымдық,
шығармащылық қабілетін дамыта оқыту олардың сабаққа деген қызығушылығын оятып, өз ойын ашық,
қысылмай жеткізе білуін, ынтасын дамыта түседі.
ХХІ ғасыр қоғам өмірінің әр түрлі саласында үнемі өзгеріп маңызды ғаламдық процестермен
сипатталады.Ол білім беру саласында да әсер етіп, оқушылардың шығармашылық әлеуетін
қалыптастырудың жаңа жолдарын іздестіруді талап етеді. Осыған орай бүгінгі ақпараттық қоғам
жағдайының өркениетті, терең білімді өзгермелі жағдайға тез бейімделгіш, өзін -өзі саналы игеретін
бәсекелестік жағдайда өресі биік, азаматтық рухани жан дүниесі бай , шығармашыл тұлға тәрбиелеу
қоғамның басты мақсаттарына айналды. Бұл мақсат- міндеттердің жүзеге асуы адам бойындағы асыл
қасиеттердің көзін ашып, оқыту мен тәрбиені сабақтастықта, шығармашылық мақсат қоя отырып,
арнайы оқыту процесін жүргізгенде мүмкін болмақ.
Оқушылардың шығармашылық қызығушылығын қалыптастырудағы басты мақсат- қазіргі білім
берудің жаңа парадигмасы жағдайындағы оқушылардың жеке тұлғалық сапалық қасиеттерін дамыту,
шығармашылық ойлауын дамыта отырып, заман талабына сай құзырлылығын қалыптастыру және
рухани жан дүниесінің дамуына жағдай жасау. Сондықтан Егемен еліміздің келешегі жас ұрпақты
тәрбиелейтін орта мектеп өзіне жүктелген әлеуметтік міндетті атқару үшін ондағы игерілетін білім
мазмұны, білім берудің түрлі жолдарын бүгінгі талапқа сай жаңартуға ұмтылуы заңдылық.
Ә д е б и е т т е р:
1. Шығармашылық қабілеттер және дамыта оқыту Б.А.Тұрғынбаева Алматы, 2000 ж
2. Әрекеттегі RWCT философиясы мен әдістері, Алматы, 2004 ж
3. Оқушыларғыа тілді меңгерту жолдары Алматы, Аруана, 2006 ж.
4. Шешендік сөздер С.Негимова Алматы, «Ана тілі»,1997 ж,
5. Математикадан қызықты тапсырмалар Ш.С.Құрманалина, С.Ш. Сәрсенбаева, Р.Қ. Өміртаева
6. Математиканы оқытудағы методикалық көмек М. Сәтімбаева
7. Бастауыш мектеп журналы №5,6 2008 ж №8 2009ж
8. Бастауыш білім журналы №2,3,,5 2009 ж
9. Қазақстан мектебі журналы № 4 2009 ж
10. Бастауыш сыныпта оқыту журналы №1,2, 2008 ж.

УДК 373.1.02:372.8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Исаева Е.С.
Средняя школа № 3, г. Жезказган
Будущее отныне принадлежит двум типам людей: человеку мысли и
труда. В сущности, оба они составляют одно целое, мыслить –
значит трудиться.

В. Гюго
Бұл мақалада «Технология» пәнін оқытуда жобалау тәсілінің қолданылуы қарастырылған. Автор жобалау
жұмысын ұйымдастыруда оқыту мен тәрбиелеудің маңызын айқындаған.
The application of project method at the lesson in “Technology” is considered in the article. The author points out
the requirement to the project method, its stage and criteria of evaluation of the results of the project work.

Сегодня мы можем наблюдать стремительные изменения во всем обществе, которое требует от
человека новых качеств. Прежде всего, конечно, речь идет о способности к творческому мышлению,
самостоятельности в принятии решений, инициативности. Естественно, что задачи по формированию
этих качеств возлагаются на образование, и, в первую очередь, на среднюю школу. Именно здесь
должны закладываться основы развития думающей, самостоятельной личности.
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Проектная деятельность основывается на деятельностном, развивающем, личностноориентированном подходах в обучении.
Проектный метод обучения предмета «Технологии» – это интегрированный вид деятельности по
созданию изделий, имеющих личную и общественную значимость. Организация проектной работы
учащихся обеспечивает целостность педагогического процесса, позволяет в единстве осуществлять
обучение, развитие и воспитание учащихся, помогает создать положительную мотивацию для
самообразования.
Метод проектов является одной из основных педагогических технологий 21 века, заняв особое
место в программе образовательной дисциплины «Технология». Эта технология, включая в себя
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути,
позволяет эффективно организовать учебно – воспитательный процесс.
Работа над проектом в творческом коллективе дает возможность учащимся объединиться по
интересам, обеспечивает для них разнообразие ролей деятельности в процессе обучения, воспитывает
обязательность выполнения заданий в намеченные сроки, взаимопомощь, тщательность и
добросовестность в работе, равноправие и свободу в выражении идей.
При использовании проектного метода обучения задачи, стоящие перед учителем, усложняются.
Учитель должен подробно определить основные и дополнительные цели и этапы работы, позволяющие
сформулировать творческие навыки и развить инициативу подростка.
Процесс освоения проектной методики с учащимися протекает неоднозначно. Перед учителем и
учащимися возникает целый ряд проблем:
подмена проектной работы докладом, скачанным с Интернета;
отсутствие законченности в работе, что обусловливается пропуском в последовательности
технологических операций;
неспособность учащихся грамотно оформить и вести дискуссию по защите результатов своего
проекта, отвечать на вопросы аудитории.
Создание высокоэффективной национальной системы образования является одним из основных
факторов обеспечения устойчивого экономического роста страны, социальной стабильности
казахстанского общества. Данная система образования ориентирована на вхождение в мировое
образовательное пространство. Это сопровождается существенными изменениями в педагогической
теории и практике учебно-воспитательного процесса.
Вводится новое понимание «педагогической технологии», идет речь об управляемости
педагогического процесса и создании инструментария для работы преподавателя, о педагогической
технологии в педагогическом процессе.
Современный подход к качественному образованию предполагает особое внимание уделять
инновационным технологиям обучения в условиях личностно-ориентированного УВП. Данные
изменения обосновываются «Государственной программе развития на 2005-2010г.»¸ где определены
ведущие принципы: доступность, гибкость, непрерывность, преемственность ступеней образования,
активность технологий обучения, ориентированность на результат.
Основываясь на работах Я.С.Быховского, Н.Ю.Пахомовой, Е.С. Полат, Е.Д. Чечель, Я.Н.
Ястреборцева, А.А. Карачева, В.В. Колотилова, О.А. Кожиной, Н.В. Матяш, М.Б.Павловой, В.Д.
Симоненко, Ю.Л. Хотунцева, можно сказать что в педагогической теории и практике сложилось
противоречие: требования к качеству массовой подготовки учащихся растет, диапазон индивидуальных
различий широк, а обучение остается усредненным и, в связи с недостаточной разработанностью
проблемы педагогических технологий, они не могут в полной мере повлиять на качество обучения и сам
ход педагогического процесса.
По мнению профессора В.Х. Килпатрика, метод проекта заключается в воспитании человека,
«умеющего работать, постоянно проявлять свою инициативу, ставящего себе широкие практические
задачи и умеющего их воплотить». Одновременно перед нами возникают трудности: необходимо
наличие специальных мастерских и материалов, разносторонней подготовки учителя, непроработанность
вопросов о способах организации деятельности, контроля и др.
Сегодня основная школа должна обеспечить «человеческим потенциалом» профессиональное
образование, что позволит обеспечить
подготовку кадров для устойчивого развития экономики
Казахстана. Но при этом необходимо создать условия, позволяющие обучающимся раскрыть свой
личностный потенциал и развить способности в освоении выбранной ими профессии.
Образовательная модель основной школы должна обеспечивать базовые знания, определяемые
государственным стандартом образования. Предмет «Технология» включает в себя раздел по выбору
профессии, где даются начальные навыки проектно-исследовательской деятельности учащихся,
позволяющие приобрести опыт в той или иной профессиональной деятельности и осознать свои
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1 Подготовительный

возможности, способности, намерения и
предпочтения. Обучение обеспечивает интеграцию
образовательного процесса реальной действительностью, социумом, ориентировано как на потребности
личности, так и на потребности рынка труда, имеет деятельностный продуктивный характер,
предусматривает личностно-ориентированный подход и личностно-развивающие технологии обучения.
Метод проекта нашел широкое распространение и приобрел большую популярность в силу
рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения для решения
конкретных проблем окружающей действительности в совместной деятельности учащихся. «Все, что я
познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как могу эти знания применить» – вот основной тезис
современного понимания метода проектов, который и привлекает многие образовательные системы,
стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями.
Метод проекта подчеркивает, что при самостоятельном обучении учащихся происходит
содействие развитию личностных способностей и навыков.
Система обучения должна быть не узко-предметной, а интегративно - ориентированной, проектносозидательной, включать учащихся в процессы проектирования, моделирования, реального воплощения
и оценки результатов деятельности.
Этапы реализации проекта
Этапы
Планируемые
Задачи
Действия
Срок
проекта
результаты
1
1.1.Составление библиографичес- 3.10. 09г.
Конспект, тезисы статей
кого списка по изучению
нормативной документации и
методической литературы.
1.2. Создание творческой группы
5.11.09г.
Приказы по школе о
1.3. Осуществить подготовку
создании ТГ
педкадров к реализации проекта
2.1. Диагностика учащихся
15.11.09г.
Курсы ИПК
2
2.2. Провести анализ возможности внедрения метода проектов в
Готовность к обучению
УВП
Анализ
3
3.1. Разработать организационно- 25.11.09г.
Модель структуры
содержательную модель творчестворческого проекта
кого проекта, соответствующую
современным требованиям.

3
Обобщающий

2 Практический

Продолжение таб.
4

4.1. Осуществить апробацию
проекта.
4.3. Выявлять недостатки проекта.

10.01.1025.05.10
10.02.1025.05.10

4.4. Корректировка проекта
Обобщение опыта, построение
образовательного процесса на
основе предлагаемого проекта

5

5.1.Осуществить анализ проекта
5.2.Разработать методические
рекомендации и пособия

06.06.10

критерий
эффективности.
Оценка промежуточных
результатов, их
соответствие целям и
задачам.
Усовершенствованный
проект
Рефлексивный отчет.
Отчёт о результатах
проекта. Определение
теоретической и
практической
значимости проекта.

Приложения
Педагогическая разработка
«Требования к творческому проекту учащихся»
Учебный проект для учащегося – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в
группе или индивидуально. Такая деятельность позволит проявить свои знания и способности, принести
пользу и показать публично достигнутый результат. Проблема должна быть актуальной,
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сформулированной самим учащимся. Решение ее носит практический характер, имеет важное
прикладное значение, интересено и значимо для своих открывателей.
С точки зрения учителя учебный проект позволяет вырабатывать и развивать специфическое
умение и навыки проектирования, а именно учить:
проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выявлению подпроблем, формированию
ведущей проблемы и постановке задач, вытекающей из этой проблемы):
целополаганию и планированию деятельности:
самоанализу и рефлексии (самоанализу успешности и результативности решения проблемы
проекта):
презентации (самоопределению) хода своей деятельности и результатов:
умение готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого
специально подготовленный продукт проектирования:
поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из
информационного поля:
практическому применению знаний, умений и навыков в различных, в том числе и нетиповых
ситуациях:
выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта
проектирования:
Проведения исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы,
детализации и
обобщению).
Структура творческого проекта
I. Планирование работы педагогом с учетом возраста учащихся
1 Характеристика потребности
.
2 Сущность проекта
3 Краткая формулировка задачи
4 Потребители:
5 Результаты проекта
6 Компоненты проекта, на которых необходимо сконцентрировать особое внимание
7 Количество часов:
8 Запуск проекта (на выбор педагога)
9 Межпредметные связи (опережающие)
10 Новые термины
11 Материалы и оборудование
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САБАҚТА ТИІМДІ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ – ОҚЫТУДЫҢ
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НӘТИЖЕСІН КӨТЕРУДІҢ НЕГІЗГІ ШАРТЫ
Кенгербаева Р.Ш.
Саттаров атындағы № 57 лицей-мектебі, Қарағанды қаласы
В статьи рассматриваются проблемы оптимального использования различных методов для повышения
эффективности обучения. Основное требование к подбору и применению методов и приемов – достижение целей
урока.
The problems of optimal application of various methods and techniques for increasing of teaching efficiency are
considered in this article. The main requirement for selection and use of methods and ways is the achievement of goals of the
lesson.

Қоғамдағы өзгерістерге байланысты бүгінгі білім беру жүйесінде оқытудың тиімді әдістеріне көшу
қажеттілігі туып отырғаны белгілі. Оқу процесінде түрлі оқу технологияларын, яғни интернетті,
дөңгелек үстел басындағы жарыс сөздеріді, CD-дискілерін, электронды оқулықтарды, дәстүрлі емес
сабақтарды т.б. пайдаланудың дәстүрлі сабақтардан гөрі берері дағдылануды, ұжымда жұмыс істеуді
үйретеді. Білімгерлер дәстүрлі өткізілетін сабақтардан гөрі, оқытудың жаңа технологиясын пайдаланған
сабақтарға көбірек қызығып, белсене қатысады.
Қазіргі біздің міндетіміз оқушыларға тек сапалы білім беріп қана қоймай, өзінше ізденетін, өзі
лайқты жұмысты анықтай білетін, өмірден өз орнын таба алатын жастарды қалыптастыру. Қазіргі
оқушылар мектеп бітәргенде нарықтық экономика қоғамындағы бәсекелістікке төзе білетін, жеке
көзқарасы бар, өз бетінше ойлай білетін тұлғалар болуы қажет. Ал жастарға өз бетінше ойлауды қалай
үйретуге болады? Ол біріншіде «не ойлау» керектігін үйретуден бас тартып, «қалай ойлау» керектігін
үйрету қажет.
Сабақ - оқытуды ұйымдастырудың негізгі түрі. Демек, әрбір сабақ-оқу үрдісіндегі шешуші буын.
Сондықтан ол - оқытуды жетілдіру, қажетті түрлендіру мен мақсатты нәтежеге жетуді ойластыратын
орталық жоғарғы шеберлікті үнемі қажет ететін, дамуды керек ететін даму үстінде сапалы оқуды
іздестіретін сабақ болу керек.
Әрбір сабақты түсіндіру мен бүгінгі күн талабына сай болу үшін ұйымдастыру мен басқаруды
жетілдіру керек. Біртұтас оқыту процессін ұтымды пайдалануға міндеттіміз.
Келесі маңызды мәселе: Сабақтың мақсаты айқын болу тиіс. Оқушылардың оқу материалдарын
терең, тиянақты ұғып, меңгеруге жету үшін мұғалім өз уақытын да шәкірт уақытын да ойластыру қажет.
Мектепте үш біріккен мақсат: оқыту, даму, тәрбиелеу, десек, олар оқу үрдісінде сөзсіз сақталуға ләзім.
Өйткені, сабақтың тәрбиелік дамытушы мәндерін шешпей, қарастырмай болмайды. Тәрбие жұмысының
өз дәрежесіне жеткізбей сөз ету қиын.
Дамыту мен тәрбиелеу сабақты оқыту арқылы жүзеге асырылады, күнтізбелік, тоқсандық,
күнделікті жоспарлар жасалды. Жауапты адам олар орындалуын қадағалау. Мектепте қоғамның қоятын
талаптар мен қажеттіліктері де артып келеді. Әрбір сабақты өткізу үшін жеті рет емес өлшеп қарап,
таразылап, ұғымды түсінікті етіп өткізуге ұмтылғанда мақсатқа жетуге болады.
Жалпы сабаққа қойылатын талаптар:
-оқушылардың ғылыми негіздерін жүйелі игеруге ықпал ету.
-теория мен практиканың байланысы, бірлігі.
-оқушылармен жеке және ұжымдық жұмыс.
-оқытудың түрлі әдістері.
-балалардың жас ерекшеліктерін ескеру.
-оқушыларды имандылыққа, адамгершілікке, отаншылдыққа тәрбиелеу.
Осы талаптар негізінде қарастырсақ, сабақ бұл бір-бірімен өз ара байланысқа тұтас жүйе, мақсат,
оқу материалын ашу деңгейі, қолданылатын әдістер, сабақтың құрылымы, оқытудың нәтежелері.
Оқытуды сабақта ұйымдастырудың әртүрлі формаларына ұжымдық, топтық, жұп және дербес
формалары жатады.
Сонымен қатар сабақ дәстүрлі яғни қалыпты сабақ және дәстүрлі емес-қалыпсыз сабақ болып
бөлінеді.
Қалыпты яғни дәстүрлі сабаққа - жаңа сабақ, қайталау сабағы, бекіту сабағы кірсе, дәстүрлі емес
сабаққа ойын сабақ, сайыс сабақ, пікірталас, панорамалық, конференция, аукцион т.б. сабақ түрлері
жатады.
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Негізінен барлық уақытта белгілі бір сарынмен дәстүрлі сабақ түрін пайдалана беру оқушы үшін
де оқытушы үшін де зеріктірер жұмысқа айналары анық. Сондықтан да қашанда оқыту процесінде сабақ
түрлерін түрлендіріп дәстүрлі емес сабақтарды да пайдаланған орынды, ұтымды.
Қазіргі таңда еліміздің оқу орындары мен педагогикалық ұжымдар ұсынылып отырған
көпнұсқаулыққа байланысты өздерінің қалауына сәйкес кез-келген үлгі бойынша қызмет етуіне
мүмкіндік алды. Бұл бағытта білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымғы және
тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа технологиялар бар. Сондықтан, әртүрлі оқыту
технологияларын оқу мазмұнымен оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап,
тәжірибеде сынап қараудың маңызы зор. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық
технологияларын менгеруінше, сауатты әрі жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны
меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани азаматтық және басқа да көптеген
адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді
ұймдастаруына көмектеседі.
Барлық жаңа технологияның алдына қоятын мақсаты - оқушының жеке басының дара және дербес
ерекшеліктерін ескеріп, олардың өз бетінше ізденуін арттырып, шығармашылықтарын қалыптастыру. [1]
Оқу материалдарын оқушының санасына қалай жеткізу керек? Балалар білімдерді, іскерліктер мен
дағдыларды игере алуы үшін олардың белсенді танымдық қызметін қалай ояту керек? Оқушылардың
оқуға деген онды қатынасын тудырып, олардың білімдерін сенімге айналдыруға қалай көмектесу керек?
Ынтасы барларды да, ынтасы жоқтарды да түгелдей қалай оқыту керек? Бұл мәселелерді мұғалім сабаққа
даярланғанда күн сайын шешуіне тура келеді. Бұлардың бәрі қалай болған күнде де оқытудың мейлінше
тиімді әдістерін іздестіруге байланысты болады.
Оқыту түрі әдіспен, құралдарға, оқушылардың іс-әрекетіне тәуелді болады. Педагогтық іс-әрекет
бір-бірімен, өзара байланысты ықпалдастық, әсер етушілік, белгілі бір тапсырманы орындау кезіндегі
оқушылар мен мұғалімнің қарым-қатынасы.
Педагогика тарихында ұлы педагогтардың тұжырымдары және оқуды ұйымдастырудың әр түрлі
тәсілдері белгілі. Оның дамып жетілуі қажеттілігі мен сұранысының талап мүддесіне байланысты.
Оқытуды ұйымдастырудың түрлері негізінен былай жіктеледі: оқушының саны мен құрамы,
жұмыс орны, оқу жұмысының ұзақтығы. Осыған байланысты оқытудың түрлерін ажыратуға болады.
Оқыту үрдісінде дәстүрлі емес сабақтарды пайдалану балаға білім берудің сапасын арттырады.
Дәстүрлі емес сабақ түрлерін өтудің мәні мынада:
-оқушылардың танымдық белсенділігі, оқуға қызығуы артады;
-оқушылардың бастамашыл, шығармашылық әулеті дамиды;
-мұғалім оқытумен тәрбиеледің қолайлы жағдайын іздестіреді; [2]
Оқытудың дәстүрлі түрлерінің мүмкіндігі шектеулі, мұғалім тек оқыту жағдайында ғана болады.
Ал дәстүрлі емес сабақ түрінде мұғалім мен оқушылар режиссерлік, консультанттық ойлап табушы
немесе суретшілік, сондай-ақ оқушының белгілі іс-әрекетін, мектептегі білім үрдісін ұйымдастырушы
міндеттерін бірдей атқара алады.
Не, қайда, қашан немесе «брейн-ринг» сабақ бағдарламасының тақырыптары не бөлімдері
бойынша білімін байыту мақсатында өткізіледі. Бұл танымдық ойын саналады. Ол үшін топтар
іріктеледі. Топ және жәнкөрлері үшін сұрақтар алдын ала дайындалады.
Сыпайылық сабақтары: оқушылардың адамгершілігін дамытуда тәрбиелік жұмыстарды
жүргізудің мынадай маңызы бар: біріншіден, Оқушылар этика нормалары мен ережелерін, мәдениет
әдебін игереді; екіншіден, балаларды мәдениетке тәрбиелеу мүмкіндігі мол.
Сабақ мазмұнына оқушылардың қоғамдық орындарда (кино, театр, көрмелерде) көшеде, қонаққа
барғанда өзін қалай ұстау керектігін, іскерлік әңгімелесу этикасын т.б. таныстыру кіреді. Бұдан болашақ
мамандардың алар тағылымы аз болмайды.
Іскерлік ойындар оқытудың бұл түрі оқушылардың әртүрлі топтарында қолданылады. Оның
мазмұны оқушылаға этика ережелері мен нормаларын тәжірибелік тұрғыда игертуден тұрады. Мысалы,
«қонақ күтеміз» іскерлік ойының алайық. Мұнда қонақ күтуші рөлін туған күнін тойлап жатқан
оқушылар (1-2 болуы мүмкін) атқарады. Қонақтары - сыныптастары, шақырылған мұғалімдер, мектеп
оқушылары.
Туған күнді тойлау алдынан барлық оқушылар дастархан жасаудың ережелерімен, оның
амалдарымен танысады. Олар мереке сценарийін, тағам түрлерін, ойын-сауық бағдарламасын, туған күн
иелеріне сый-сыяпат әзірлейді, зал безендірілуін ойластырады, шырқалар саз әуендерін таңдайды.
Мереке иелері қонақ күту, сұхбат құру, жайғастыру ережелерін көрсетеді. Ал кешті жүргізуші оның
көңілді өтуін, қонақтарды шығарып салу мәдениетін қамтамасыз етуі шарт. Мұндай ойынның үйретері
көп. Өйткені, этика ережелерін олар өмірде қолдануға икемделеді.
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Ойын-саяхат - тиімді әрі қызықты дәстүрлі емес сабақтардың бірі. Ол оқу ақпараттарын
қайталауда танымдық ойындар өткізудің әдістемесін жетілдіреді, ойын элементтерін оқуға, енгізуге
мүмкіндік береді.
Халықтық мерекелер, кештер, салт дәстүр салтанаттарын әзірлеу және өткізу. Оқушыларды халық
мәдениетіне қызықтырып тартпау әсте мүмкін емес. Әсіресе, өз туған халқының салты мен дәстүріне.
Осыған байланысты оқытушылар оқушылар арасында мерекелер, салт-дәстүрге орай кештер
ұйымдастырып отырса, құба-құп. Сонда оқушылар мұғалімдермен бірлесе отырып мереке сценарийлерін
жасап үйренеді, қызықты ойындар, тартысты байқаулар таңдайды, костюмдер әзірлеп, кеш өтізілетін
халық үлгісінде безендіруге талпынады. Мұның бәрі щығармашылыққа жетелейді, халық мәдениетіне
деген сүйіспеншілігін артады.
Интернетті қолдансақ та, түрлі әдістерді қолдансақ та, негізгі талабы – олардың тимімділігі мен
сабақтың мақсатына жетуі. Барлық жаңа технологияның алдына қоятын мақсаты - оқушының жеке
басының дара және дербес ерекшеліктерін ескеріп, олардың өз бетінше ізденуін арттырып,
шығармашылықтарын қалыптастыру.
Ә д е б и е т т е р:
1. Қажығалиева.Ә Сабақ пәрменділігін көтерейік. //Қазақстан мектебі №4, 2002.
2. Тәжібаева С. Дәстүрлі емес сабақтар// Қазақстан мектебі №2, 2003

ӘОЖ 373.1
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ САБАҚҚА ДАЙЫНДЫҒЫНЫҢ
ІС-ЖҮЗІНЕ АСЫРЫЛУЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ
Мақсұтова А.М.
№ 1 орта мектеп, Жезқазған қаласы
В данной статье говорится о использовании новых методов обучения в учебно-воспитательной работе для
раскрытия личностных качеств и формировании творческой личности учащихся. Если вести в подготовку к
уроку мониторинг каждого ученика начального звена в отдельности, можно раскрыть их творческие и
исследовательские способности, и в итоге получить хороший результат урока.
By means of application of new teaching methods in the educational process one can develop personal qualities and
build up a creative individual. If the lesson preparation stage of every elementary school learner is monitored then under the
appropriate guidance one can develop their creative and research qualities and get effective results.

XXI ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелуі анық. Біз болашақтың жоғары
технологиялық және ғылыми қамтылған өндірістер үшін кадрлар қорын жасақтауымыз қажет.
Болашақта еліміздің тұтқасын ұстар ұрпақ қамын ойлап, әр сыныптағы оқушыны жеке тұлға деп
танып, оның құзыреттілігін анықтап, бейіндік сыныптарда оқушы қалауы бойынша білім беру - бүгінгі
мектептің басты міндеті болмақ.
2009 жылдан бастап, мен 1-сыныпқа оқушылар қабылдап алдым.
1-сыныптарды ашу үшін алдын-ала дайындық жұмыстары жүргізіледі. Ол мектеп психологтары
жүргізген әр түрлі диагностикасы арқылы психологтар оқушылардың қобалжуы мен өзін-өзі сезінуін
анықтады.
Бастауыш оқыту барысында мұғалімдер ұжымы, ата-ана, оқушы арасында түрлі жұмыстар
жүргізіліп, оқушымен мұғалім арасындағы педагогикалық ынтымақтастық қалыптасты. Осы бағытта
оларға білім беруді жаңа сапаға көтеру үшін оқыту технологияларын таңдауға, оқушының оқу-танымдық
іс-әрекетін басқаруына бағыт-бағдар берілді.
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Бүгінгі күні бастауыш сыныпты оқыту бағдарламасын оқу үрдісінде өз деңгейінде жүзеге асыру
үлкен жауапкершілікті талап етеді.
Сабаққа дайындық негізгі оқулықпен танысып қоюмен шектелмеуі тиіс. Мұғалім материалды
білуі, кеңінен, тереңінен түсінуі қажет. Бұл оған сабақты басқаруға, материалды оқулықтағыдан басқаша
түсіндіруге, оқушылардың танымдық және ақыл қабілеттерін белсендетіп, өз беттерімен шығармашылық
жұмыс істеуге үйретуге, тапсырманы ілгерілеу әдісімен беруге мүмкіндік береді. Ал бұл өз кезегінде
сабақта қолданылған әдістемелердің нәтижелілігі туралы тұжырымдауға мүмкіндік береді.
Мұғалімнің шеберлігі, біріншіден, сабаққа дайындығы мен жаңашыл әріптестерінің тәжірибесін
пайдалана алуымен тікелей байланысты. Ол үнемі және мақсатты түрде өз білімін, өз тәжірибесін
жұмыстың жаңа тәсілдерімен толықтырып отыруы керек.
Мұғалімнің сабаққа дайындалуы, педагогикалық еңбегін Ю.А.Львова нақты сипаттап көрсеткен.
Ол мұғалімнің сабаққа дайындалуына көмектесетін, педагогтың шығармашылық жұмысын
ұйымдастыратын ұтымды ұсыныстар жасады:
1. Бағдарламаның осы сабаққа қатысты бөлімін ұғына оқы.
2. Осы бөлімнің материалдарын, тақырыптарын, сұрақтарын оқып біл.
3. Осы сабақта неге жетуім қажет деген сұраққа жауап бере отырып, сабақ мақсатын жаз.
4. Осы топтық ұжымды көз алдына елестетіп, жеке оқушыларды еске ал. Олардың
психологиясын ойша еске түсіріп, педагогикалық түрлену өнерін қолдана отырып, олардың
алға қойған мақсатқа жету жолдарын белгілеуге тырыс.
5. Осы материалға және осы оқушыларға тиімді әдістемелік тәсілді таңдап ал.
6. Таңдалған әдісті өз мүмкіншілігіңмен салыстыр, сабақтағы өз іс-әрекетіңді ойша салмақта.
7. Сабақ құрылымын ойластырып, «тапқаныңның» барлығын жоспар-конспектіге жаз.
8. Көрнекі және оқу құралдарын дайында, тексеріп, реттеп, әзірлеп қоюды ұмытпа, приборлар
мен жабдықтарды, есептеу техникаларының дұрыстығын жұмыс үстінде тексер. Көрнекі
құралдарды көрсету тәртібін ойластыр.
9. Қойылған мақсатқа жетуге көмектесетін көрнекіліктерді көзбен шолу құралдарын ғана
қолдану қажет. Егер олар көп болса, оқушылардың назары соған ауады.
10. Жоспардың негізгі тұстарын қайтала (оқу материалының).
11. Өзіңнен сұра:
- Сен сабаққа дайынсың ба?
Бұл ұсыныстардағы педагогикалық іс-әрекеттер тиімді, өйткені осылардан сабақ туындайды,
сабақты ойластырудың үлкен шығарма-шылық еңбек екендігі айқындалады.
Әрбір оқушының тұлға ретінде қалыптасуын, дамуын, білімге деген оқушының барлық қажетін
өтеу – менің алдымда тұрған мақсат. Сондықтан осы дамыту жүйесін басшылыққа ала отырып, жүргізуге
тырысамын және әр оқушыны зерттеп, шығармашылық қабілетін ашып, толыққанды қоғам құруға өзінің
бар мүмкіндігін жұмсайтын шығармашылыққа қабілетті жеке тұлға қалыптастыру.
Шығармашылық ізденіс оқушы белсенділігін арттырып, өз бетінше ой қорытып, пікір айтуға
дағдыландырады. Бұл тұрғыдан алып қарағанда, оқушы білімін кеңейту, бекіту, күрделендіру және
терендету мәселелерін жүйелей білу қажет. Ол үшін оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды
дамыту бағдарламасы бойынша:
- демократияландыруға және ізділендіруге;
- оқыту сапасын арттыруға;
- басқару тиімділігін жетілдіруге;
- оқытудың дамуына бақылау жасауға, оған сәйкес бағалауға болатыны дәлелденген. Осындай ісәрекет деңгейлері арқылы оқушылар оқу материалдарын әр түрлі деңгейде қабылдайды.
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН ОҚЫТУДЫ
ДАМЫТУ ЖҮЙЕСIН ТӨМЕНДЕГІДЕЙ ҮЛГІМЕН ЖҮРГІЗУГЕ БОЛАДЫ
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Идея: Математикалық сауатты,интелектуальды
жеке тұлғаны дамыту

Мақсаты: Математика
пәнінен негiзiнде бiлiм
сапасын басқару

Оқушы деңгейiндегi мiндеттер:

-психологиялық-педагогикалық

мониторинг негiзiнде әрбiр оқушының
даму қабiлетiн анықтау;

Математиканы
оқытудың
технологиялық
құралы

Педагог деңгейiндегi мiндеттер:
-оқыту процесiн дараландыру және
iзгiлендiру;

-бiлiм стандарты көлемiнде

оқушылардың математикалық бiлiм деңгейiн
бақылау және мониторинг жүйесiн құру;
психологиялық процестердi есепке алу;

-субьект-субъект қарым-қатынасы

ретiнде оқу процесiн ұйымдастыру;

-мұғалiмдердiң бiлiктiлiгiн көтеру және
мамандық шеберлiгiн арттыру

Психологияпедагогикалық тест

Электрондық оқулық

Оқушының
психологиялық даму
жолын
қадағалау

Педагогикалық мониторинг
Математикалық тестер

Математиканы

оқы-ту сапасын
анықтаудың мониторинг жүйесi

жүйесi

-Математиканы оқытуда саралау

әдiсiн жүзеге асыру;
- оқу қызметтерiне ынтасын қалыптастыру.

Психологиялық мониторинг

Бiлiм беру мазмұны

Басқару деңгейiндегi
мiндеттер:
-ғылыми-әдiстемелiк
тұрғыдан мұғалiмдердiң
әдiстемелiк жұмысын
дамыту;
-педагогтардың
тәжiрибелiк жұмысына
жағдай жасау;
-оптимальды түрде оқу
жоспарларын құру;
-бiлiм беру процесiнде
психологиялықпедагогикалық
мониторинг жүйесiн
құру;
-мектептi басқарудың
бiртұтас компьютерлiк
жүйесiн құру.

Орта бiлiм беру
жүйесiн
Мемлекеттiк
бағдарламасы
негiзiнде бiлiм беру
процесiн басқару

Әдiстемелiк және ғылыми-әдiстемелiк
жұмыстар
Жаңа ақпараттық
технология
негiзiнде бiлiм
беру процесiн
ұйымдастыру

Бiлiм беру
процесi
нәтижелерiн
болжау

Шығармашы-лық
белсенділік
Эвристикалық
белсенділік
Интерпрация-лық
белсенділік

Немқұрайлы

Оқушылық

Қабылдау

Шығарма-шы
лық
Шағын
ізденіс
Репродуктивті
өзгермелі
Репродуктивті

дұрыс
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+

+

+

+

+

+

+

Тұрақты

Тұрақты
қызығуы
Ситуациялы
қызығушылығы

Шығармашылық
Шағын ізденіс
(эвристика)
Аналогия
(алгоритм)

Білуге ұмтылу

Жүйелігі

Білік

Мойындауы

Белсенділік

Іскерлік

Шығармашы
лық

Мотив

толық

Оқушылардың қай деңгейде екенін келесі кестемен ажыратамыз.

+

+

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Білімге ұмтылу
тұрақты
қызығушылығы
ситуациялы
қызығушылығы
немқұрайлы

Б.Блумның таксаномиясы бойынша оқушының танымдық қабілетінің даму деңгейін анықтау кестесі
Мұғалім Максутова А.М
Мерзім «14.02» 2010ж
Пән :
Математика _
Мектеп№1 Сынып 1_
Егер оқушының шамасы тек қана жеңілдетілген деңгей тапсырмаларына жететін болса, оның
танымдық қабілетерінің даму деңгей ең төменгі талап деңгейі – «білу» және «түсіну» ауқымында. ІІ
деңгей тапсырмаларын орындайтын оқушы «қолдану» және «талдау» деңгейінде және І деңгей
тапсырмаларын орындайтын оқушы «топтау» және «білімін бағалау» деңгейінде. Зерттеу жүргізгенде,
диагностиканы оқу жылының басында және соңында 3-4 рет өткізіп отырады. Бұл жеке оқушының да,
сыныптың барлық оқушыларының да танымдық қабілеттерінің даму динамикасын анықтауға мүмкіндік
береді.
а

1
сыныбы оқушыларының танымдық қабілетін даму деңгейінің
2-3 тоқсан бойы жүргізілудің анықтау кестесі.
2-тоқсан
Деңгейлер
Оқушылар саны
Білу (1б, 2б)
24-100%
Түсіну (3б, 4б)
24-100%
Қолдану (5б, 6б)
20-88%
Талдау (7б, 8б)
17-76%
Топтау (9б, 10б)
9-53%
Білімді бағалау (11б,12б)
8-29%

2009-2010 оқу жылы

2009-2010 оқу жылы

100

100

80

80
60

60

Ряд1

40

Ряд1

40
20

20
0

3-тоқсан
Оқушылар саны
24-100%
24-100%
22-94%
18-82%
12-59%
12-70,5%

0

Білу

Талдау

Білімді бағалау

Білу

Талдау

Білімді бағалау

Топпен жұмыс

Сабаққа
көзқасы

Зерттей білуі

Мәселені шеше
білуі

Қарымқатынасты
жасай білуі

Өз бетімен
жұмыс жасай
алады (қор)

Байегизова Айгерім
Ғалымжанов Санжар

Жұппен жұмыс

Тегі, аты-жөні

Өз бетімен

Глиевтің өзін-өзі басқару картасы арқылы оқушының өз бетімен жұмыс жасай алтындығын
анықтау жолдарын келесі кестеден көреміз.

4
3

5
4

5
4

5
4

4
3

4
3

4
4

5
4

Оқушының қаншалықты өз бетімен жұмыс жасай алатынын зерттей отырып, әр оқушыға беретін
тапсырманы анықтап аласың.
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а

1
сыныбына жүргізген зерттеуімнің нәтижесі төменде кескінделген.
Тақырып:
Оқушының тегі, атыБілу
Түсіну
Қолдану
Талдау
жөні
Байегизова Айгерім
2
4
5
7
Ғалымжанов Санжар
2
3
5
7

№
1
2

Топтау
10
9

Білімді
бағалау
11
11

Глиевтің өзін-өзі басқару картасы
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

Ряд1

10%
5%
0%

Өз бетімен
жумыс
жасайды

Аралық

Өз бетімен
жұмыс
жасамайды

Оқушыны білім жағынан зерттеп қана қоймай, оның психологиялық даму жағын да зерттеп
отырған дұрыс болады. Бұл зерттеулерді жүргізу арқылы мұғалім әр оқушының есте сақтау қабілетін,
логикалық ойлау қабілетін, қызығушылық қабілетін, қадағалаушылық қабілетінің дамуын біліп,
салыстырып, әр оқушымен жұмыс жасау жолын біліп отырады. Оқушының көру есі, есту есі, қимыл есі,
аралас есін зерттегендегі нәтижем төмендегідей:
Есту есі
Көру есі
Қимыл есі
Аралас есі
100%-76% жоғары
3-10%
75%-51% ортадан жоғары
7-24%
8-28%
8-28%
18-62%
50%-41% орта
18-62%
12-41%
14-48%
8-28%
40%-26% ортада төмен
2-7%
6-21%
4-14%
25%-14% төмен
2-7%
3-10%
3-10%
13%-0% төмен
0,7
0,6
жоғары

0,5

ортадан жоғары

0,4

орта

0,3

ортадан төмен

0,2

төмен
өте төмен

0,1
0

Есту есі

Көру есі

Қимыл есі

Аралас есі

Ал осы сыныптың оқушыларын жалпы психологиялық зерттеу қорытындысы төмендегідей:
Оқу әрекетіне қатынасы
Интеллектуалды даму деңгейі
ортадан
ортадан
жоғары
орта
төмен
жоғары
орта
төмен
жоғары
жоғары
5
13
14
4
1
15
19
1
13%
36%
39%
12%
2%
43%
53%
2%
Оқу әрекетіне қатынасы диаграммасы
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Интеллектуалды даму диаграммасы
60
50
40

Ряд1

30

Ряд1

20
10

Жоғары ортадан
жоғары

орта

0

төмен

жоғары ортадан
жоғары

Интеллектуалды даму диаграммасы:
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орта

төмен

Мұғалім әр оқушыны жан-жақты зерттей отырып, оқушылардың «актуальды даму» аймағын ғана
емес, «жақын даму» аймағын да қамтуды жүзеге асырады.
Мониторинг бойынша, мұғалім өткен материалды қандай дәрежеде мең-гергенін қадағалап,
үлгермеушілермен қосымша жұмыс жүргізуге мүмкіндік алады.
Оқушының дамуып зерттеу, оның жеке басының қабілетіне қарай, тақырып бойынша игерген
білім сапасына объективті сипатын көрсетеді. Осы жағдайда, әрбір келесі тапсырмалар бойынша
оқушының даму деңгейі-басқалармен емес, уақыт өткен сайын, өзімен-өзін салыстыру арқылы
анықталады. Сондықтан, бұндай салыстыру оқушыларға деген ізгілік пен демократиялық қатынасты
көрсетеді.
Нәтижесінде, оқушылардың табиғи қабілеттері мен дарындылық қасиеттерінің анықталуына
жақсы жағдай жасалады. Қорыта айтқанда, ғұлама ойшыл Әл-Фарабидің «Әрекетіміз дұрыс болу үшін
соған баратын жолымыз қандай болу керек екенін анықтап алуға тиіспіз» деген. Ендеше шәкірт жүрегіне
жол тауып, білімге деген құштарлығын арттырып, өзін-өзі жетілдіруін ғылыми деңгейде ұйымдастыру
арқылы бағдарлы бағытпен оқушыға жүйелі де нақты білім беріледі.
Ә д е б и е т т е р:
1. «Қазақстан мұғалімі» газет №6-7(3249)
2. «Мектеп директоры» журнал №5 2004 ж
3. «Мектеп директоры орынбасары» журнал №6 2005 ж
4. Директор школы № 10 2004 ж., 49 бет
5. Практика административной работы школе № 1 2006 ж.“Бейінді оқыту”.
6. Народное образование № 2 2006 ж. 129 бет“Бейінді оқытуды енгізу”.
7. Директор школы № 6 2003 ж., 59 бет, 83 бет
8. Директор школы № 2 2004 ж, 10 бет
9. Завуч, управление современной школой № 7, 2007 ж. 74 бет

УДК 373.1.02:372.8
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Cейткенова A.Б.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Мақалада негізгі мектеп оқушыларының шығармашылық қабілетін дамыту жолдары туралы мағлұматтар
зерттелген. Психология, педагогика және шет тілдерін оқыту методикасы бойынша әдебиеттерді талданып,
оқушылардың шығармашылық қабілетіне анықтама берілген.
The article considers development of creative abilities of schoolchildren in comprehensive schools. The works of wellknown scholars in pedagogics, psychology and methods of foreign language teaching were studied. There were given
definitions of the creative abilities of schoolchildren.

Основным направлением модернизации общеобразовательной и профессиональной школы на
современном этапе развития предусматривается, прежде всего, повышение качества усвоения
общеобразовательных и профессиональных знаний, практической и творческой подготовки
выпускников школ.
Иностранный язык, как общеобразовательный учебный предмет может и должен внести свой
вклад в процесс развития творческих способностей учащихся. Обладая, огромным воспитательным,
образовательным и развивающим потенциалом творческих способностей учащихся, иностранный язык
может реализовать его лишь в ходе осуществления практической цели обучения, то есть только в том
случае, если ученик в процессе иноязычной коммуникативно-познавательной деятельности (слушая,
говоря, читая, пользуясь письмом) будет расширять свой общеобразовательный кругозор, развивать свое
мышление, память, чувства и эмоции; если в процессе иноязычного общения будут формироваться
социально-ценностные качества личности: мировоззрение, нравственные ценности и убеждения, черты
характера. [1]
Прежде всего, иностранный язык как учебный предмет - это дополнительное «окно» в мир, это
средство для пополнения знаний в разных областях жизни, науки, искусства, что существенно для

32

общего образования, это средство, помогающее осуществлению деятельности в разных сферах трудовой
и общественной жизни. На уроках иностранного языка учащиеся углубляют и расширяют многие знания
и представления, полученные ими по другим учебным предметам: обществоведению, литературе,
музыке, истории, географии, изобразительному искусству и др.
И с этой точки зрения в курсе иностранного языка важно «сфокусировать» межпредметные связи,
еще более широко использовать их. Особое значение в этом отношении имеет знакомство с современной
жизнью, со страницами истории и в целом с культурой стран изучаемого языка. При этом у обучаемых
углубляется понимание принципа историзма, диалектико-материалистического подхода к оценке
явлений, развитие творческого мышления. Самосовершенствование, самореализация, развитие
самосознания личности происходит в активной деятельности, направленной на преобразование
окружающего мира и самого человека. Эти понятия являются общепринятыми в современной науке и
основополагающими для нашего исследования. Творческая деятельность, рассматриваемая нами, дает
учащимся общеобразовательных школ широкие возможности для проявления собственной
индивидуальности. Непосредственное, активное участие школьников в данной деятельности, на
доступном уровне сложности, раскрывает большие перспективы в деле комплексного развития и
формирования творческого потенциала личности.
Творчество - это созидание. Оно порождает новые духовные и материальные ценности.
Стремление к творчеству характерно для школы наших дней. Это все же мир юности и надежд, где почва
благоприятна для творчества и где не угасает одухотворяющий поиск разума и добра. Главное в
педагогике творчества - не дать угаснуть Божьему дару, не помешать расцвести " таинственному цветку
поэзии (Л.Н. Толстой) в душе ребенка, школьника, начинающего мастера. [2]
Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве
приоритетной проблему творчества, развития креативного мышления, способствующего формированию
творческого потенциала личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. К сожалению,
данные диагностирования родителей и учителей, показывают, что 80% родителей и 65% учителей
отождествляют творческие способности с умственными способностями детей. Данный факт говорит о
некомпетентности, прежде всего учителей в рассматриваемом вопросе и необходимости знакомства с
термином творческие способности. Что же понимается под творческими способностями? Чтобы точнее
понять, необходимо рассмотреть этот вопрос с точки зрения психологии, философии, педагогики. Разные
авторы определяют их по-своему. Теплов Б.М. под творческими способностями понимал определённые
индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, которые не
сводятся к наличному, имеющемуся уже у человека запасу навыков и знаний, а обуславливают лёгкость
и быстроту их приобретения. Шадриковым В.Д. творческие способности определялись как свойство
функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, которые имеют
индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии
освоения деятельности.
Большакова Л.А. творческие способности определяет как сложное личное качество, отражающее
способность человека к творчеству в разных сферах жизнедеятельности, а также позволяет оказывать
поддержку в творческой самореализации другим людям. Это высокая степень увлечённости,
интеллектуальной активности, познавательной самодеятельности личности. Мотков О.И. под
творческими способностями понимал способность удивляться и познавать, умение находить решения в
нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию
своего опыта. [9] Педагогическое определение творческих способностей, которое дано в педагогической
энциклопедии определяет их как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе
работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя
бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество. Вопросом творческих
способностей занимались многие психологи, философы, педагоги. Достаточно назвать таких авторов, как
Л.Н. Коган, Л.С. Выгодский, Н.А. Бердяев, Д.С. Лихачёв, А.С. Каргин, В.А. Разумный, Мотков О.И. и
другие.
Очевидно, оказалось легче поверить в иллюзорное мышление на английском языке и полагать
возможным ему научить, нежели пытаться вникнуть в существо проблемы и предложить разумное
решение. В самом общем виде это решение в следующем: поскольку способность мыслить на
иностранном языке в условиях школы не доказана, и учащийся думает на родном, а говорит на
иностранном, т.е. все его манипуляции иноязычными средствами в процессе формирования личности
(родной язык) и формирования мысли (иностранный язык) неизбежно сводятся к переводу (выбору
иного кода), то и нужно перевод не изгонять, а целесообразно и умело его использовать для развития
творческих способностей учащегося. Нецелесообразен на наш взгляд, лишь один перевод - свой
собственный, или самоперевод ("сам говорю - сам перевожу"), которым чаще злоупотребляет учитель.
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Интересными наблюдениями по этому поводу делится Г.В.Рогова : "Зная, что учитель обычно переводит
сказанное им, учащийся не делает никаких усилий, чтобы понять речь учителя на иностранном языке.
Более того, он даже не слушает учителя, а как бы "отключается" в момент произнесения фраз на
иностранном языке и "включается " только тогда, когда распоряжение, просьбы сообщения следует на
родном языке. Следовательно, в данном случае акт коммуникации осуществляется на родном языке".
(Рогова Г.В. О речи учителя на уроке // иностранные языки в школе. - 1964 - №1 - с. 10-15).
Парадокс весь в том, что учитель, о котором Г.В. Рогова ведет речь, сам "отключает" учащегося.
Вместо того, чтобы организовать свою иноязычную речь так, чтобы учащемуся в ней все было понятно и
интересно, учитель спешит "оказать помощь учащемуся", не подозревая, что в действительности
оказывает ему "медвежью услугу" Где гарантия того, что учащийся и на сей раз не симулирует
"включение", если до этого времени присутствуя, он отсутствовал? Таким образом, очевидно, что
неумение учителя найти "общий язык" с учащимися превращается из лингвометодической проблемы в
проблему нравственную, морально-педагогическую и даже философскую - отчуждение от учащихся
учебно-познавательной деятельности и ее продукта в виде знаний, навыков, умений, творческих
способностей.
Однако полезнее представить себе учителя, который с пониманием организует свою речь в
интересах учащихся, а потом щедро использует в ней слова, выражения и синтаксические конструкции,
позволяющие, в конечном счете, заговорить и "разговориться" каждому, с кем он в классе общается. К
учащемуся со слабой языковой подготовкой такой учитель для начала обратится с "вопросом подсказкой", начинающимся со специального оборота, или интонационным вопросом. Инверсию же
учитель перенесет для него на более позднее время, пока учащийся не приобретет "вкус" к речевым
действиям, осуществлять которые ему помогает учитель, довольствующийся не всегда развернутым
ответом. Не беда, что он сегодня еще не умеет сказать большего. Рядом с ним сидят его друзья, которые
всегда могут дополнить им сказанное. Если же высказывание учителя не понято отдельными учащимися,
то в классе обязательно найдутся другие, которые его поняли и готовы взять на себя миссию
"переводчика", а может быть, и "дежурного переводчика", чтобы сказанное учителем по его просьбе
перевести на родной язык. Можно не сомневаться в том, что желающие это сделать всегда найдутся.
Тогда и начнется реальная индивидуализация в обучении, истинное общение и формирование
творческих способностей детей. Как мы видим, нет никаких оснований исключать перевод из учебновоспитательного процесса. [3]
Надо отметить, что в сущности иностранный язык является тем, чем не является, т.е. он и похож
(перенос), и не похож (интерференция) на родной, и поэтому их лучше сравнивать с целью убеждения,
что изучение его - это серьезный, интересный, полезный, но кропотливый труд, непременно вознаграждаемый приятными наблюдениями, открытиями, обобщениями о роли и месте языка в жизни всех людей,
каждого народа и значит собственный опыт, о природе и способах выражения их мыслей тем самым
своих тоже, а также в том, что мысли всех людей одинаковы, пусть и оформлены различным образом.
Столь же естественно вписывается в рамки осуществляемого нами учебно-воспитательного
процесса перевод как вид речевой деятельности. Более того, признаем мы его или нет, устный,
синхронный или последовательный, он уже сегодня на уроке присутствует, хотя и протекает во
внутренней речи учащегося, "присваивающего", очевидно, лишь то, что им осмысленно на родном языке.
Так не лучше ли этот неумелый перевод "для себя" высвободить, извлечь, осознать и без особых
усилий превратить в перевод "для других", не забыв, что умение перевести складывается из умения
услышать и понять (аудирование: перевод с иностранного) и умения сказать (говорение: перевод с
родного), которым обучаем? Последние от подобного высвобождения и превращения только выиграют.
Приобретут и начнут творчески думать и сами учащиеся. Так, они получают реальную иноязычную
практику на улице или дома (сказанное перевести другу, родным и близким, редкому иностранцу). И их
собственная иноязычная речь в воображаемых или естественных условиях станет более предметной,
содержательной, а главное - "своей", осознанной, обращенной и творческой.
В последнее время во многих школах, гимназиях или лицеях стали практиковать обучение
переводу. В то же время преподавание перевода чаще всего не ведется профессионально и сводится к
работе над иностранным текстом в сопоставительном плане с родным языком.
В лучшем случае при этом используются вузовские учебники, из которых школьники узнают
постоянные или ситуационные эквиваленты или некоторые способы значения двух языков. При этом не
учитывается тот факт, что в переводе, как сложном виде речевой деятельности имеются специфические
навыки и умения, которые нужно специально формировать. О том, что это за навыки и умения и как
следует их формировать и пойдет речь ниже.
Перевод отличается от других видов речевой деятельности не только тем, что он совмещает
аудирование и говорение или чтение и письмо, но и тем, что он осуществляется в условиях двуязычия. А
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для этого требуется создать механизм билингвизма, который в школе может быть только
субординативным, где один из языков остается дополнительным.
Механизм билингвизма способен функционировать при наличии у субъекта трех основных
умений: девербализации, трансформации и переключения. Девербализация как термин означает
освобождения мышления от слов. Одна из трудностей при переводе заключается в преодолении
доминирования формальных признаков исходного текста, т.е. слов и грамматических конструкций языка
- источника. Как известно, начало учебы у детей связано с постепенным отходом от образного мышления
в сторону вербального мышления. Чтение и письмо все более насыщают субъективно- зрительный код
человека (его внутреннюю речь) лексическими единицами, которые препятствуют явлению образов,
служащих основой для лексических единиц другого языка. Особенно трудно вытеснить из процесса
продуцирования речи переводчика только что полученные готовые грамматические конструкции из
исходного языка в переводе.
Все это и ставит вопрос о формировании умения девербализации, способного перевести мышление
на язык образов для свободного рече-творчества на языке перевода. Вторым ведущим умением в
переводе - трансформацией, являются различные преобразования текста при сохранении его содержания.
При этом различают трансформации лексические, семантические и грамматические. К лексическим
трансформациям относят замену слова или выражения их синонимами. Семантические трансформации
предполагают толкование тех или иных лексических единиц и в первую очередь имен собственных.
Грамматическими трансформациями называют замену одних грамматических конструкций на другие.
Трансформации составляют фактически суть процесса перевода, в котором постоянно происходит
замена одних слов другими, их толкование и грамматические реконструкции. И все это имеет место в
плане двух языков. Но учиться этим действиям лучше начинать на родном языке.
Управление развитием творческих способностей учащихся средней ступени обучения - один из
внедряемых инновационных процессов в современных школах, формирующийся в условиях
реформирования образования в целом. Основными моментами, составляющими методологическую базу
решения проблемы управления развитием творческих способностей учащихся основной с привлечением
комплексной системы дополнительного образования и расширения границ образовательной среды,
являются закономерности, обусловленные психологическими особенностями подросткового возраста,
уровнем их умственного развития, социально - педагогическими изменениями, социокультурной
ситуацией; принципы, такие как динамичность, комплексность, целенаправленность, целостность и
непрерывность; подходы: системный, личностно - ориентированный. [4]
Внедрение в систему образовательного процесса концептуальной модели управления развитием
творческих способностей учащихся позволило повысить качество обучения, интерес к учебной
деятельности, общий уровень развития учеников.
Результатами экспериментальной проверки, которая осуществлялась не только в течение учебного
года, но и в конце определенных периодов, подтверждено, что наиболее полноценно развитие
творческих способностей учеников основной школы происходит при реализации целевого,
управляющего, исполняющего начала, позволяющих не только определять уровни развития учеников, но
и компетентность учителей. Предметом координации педагогической деятельности стала учебная
деятельность с внедренными творческими заданиями и задачами, научно-методическая деятельность:
создание учебных программ, программ для дополнительного образования учащихся и т. д.
Механизмами реализации управления творческого развития учащихся становятся программы,
дополнительные комплексы, образцы планирования, наблюдения, эксперимент, концерты, спектакли и
другие творческие мероприятия, в реализации которых участвуют все субъекты образовательного
процесса. Исследование показало, что названные механизмы создали условия управления развитием
творческих способностей учащихся. Кроме этого можно заметить следующее:
1. Современные школы имеют возможность формирования новой образовательной среды, в которой
возможно осуществление процесса развития творческих способностей учащихся любого возраста.
2. Творческое развитие учащихся представляет собой качественно новую деятельность, результатом
которой будет создание «творческого продукта», изменения мотивации учебной деятельности,
выработка умений применять нестандартные шаги для выполнения творческой задачи.
3. Творческое развитие учащихся средней ступени обучения возможно в созданной образовательной
среде на основе мотивационного, ориентационного, содержательно-операционного, ценностноволевого, оценочного и др. компонентов системы, включенных в процесс управления.
4. В ходе эксперимента доказано, что творческое развитие учащихся зависит от целенаправленных
усилий педагогов и учащихся, определяющихся с учетом стратегически выработанной цели;
подобранного содержания учебного материала и комплекса заданий и задач; характер обучения;
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5.

6.

7.

8.

технологии обучения и методы; постоянно осуществляя контроль развития и индивидуальных
возможностей учащихся.
Управление развитием творческих способностей учащихся 5-9 классов обеспечивает организацию
учебной деятельности в качестве мотивированного, целенаправленного процесса, если: а) усилится
внутренняя мотивация решения творческих задач и выполнения творческих заданий на всех уроках
основного и занятиях дополнительного образования, на всех ступенях обучения; б) обязательным
компонентом будет стимулирование самостоятельного выполнения творческого задания через
целеполагание и планирование работы; в) создать информационное поле для интеллектуального
развития личности, особые условия для развития научного творчества учащихся; г) стимулировать
творческую активность, развивать самостоятельность, активность, настойчивость, личностноволевые качества; д) обеспечивать своевременную мотивированную оценку творческой работы
учащихся, развить самооценку деятельности. [5]
Управление развитием творческих способностей учащихся в средних учебных заведениях
обеспечивается различными программами и созданными инвариантными подпрограммами, а также
реализацией целостной психолого-педагогической учебно-воспитательной системы, эффективность
которой определяется комплексом следующих условий: а) убежденность учителей и согласованность
их действий в реализации поставленной стратегической цели; б) наличие необходимого методического сопровождения, учебных пособий для учащихся и дидактических тетрадей, видеоматериалов и
и др.; в) подготовка программ, направленных на творческое развитие учащихся; г) создание
лабораторного комплекса, базы музыкального, хореографического, театрального, изобразительного
классов дополнительного образования, технического моделирования, редколлегии и др.
Разработанные технологии управления развития творческих способностей, методические материалы
направлены на когнитивное и креативное развитие учащихся основной школы, творческое развитие
преподавателей, на изменение образовательной среды.
В ходе эксперимента установлено, что когнитивные процессы позитивно влияют на развитие
креативности, способствуют повышению качества успеваемости учащихся и личностные
характеристики, а креативное влияет, в свою очередь, на когнитивное развитие учащегося.
Стабильно высокий процент качества учебной деятельности зафиксирован в экспериментальных
классах, выпускники школы блестяще учатся в вузах страны, демонстрируя оригинальное
творческое мышление в различных областях научной деятельности.
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КАЗАХСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА – КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ.
ИХ РОЛЬ В ДУХОВНОМ И ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МОЛОДЁЖИ
Русакова Г.П.
Средняя школа № 22, г.Жезказган
Бұл мақалада автор қазақ халқының ұлттық спорт түрлеріне тоқтала отырып, қазіргі заманға сай тарихи
бағалығын көрсетеді. Мақаланы арнаулы мектептерде, колледж және жоғарғы оқу орынданда теориямен
практиканы сабақтастыра қолдануға болады.
The author briefly defines each of the Kazakh national kinds of sports, points out their historical value and modern
application. The practical importance of the article consists in possibility of its use as theoretical material for comprehensive
schools, colleges and tertiary institutions.

Невозможно представить широкие казахские степи без прекрасных наездников на красивых
резвых скакунах, с малых лет казахи учили своих детей верховой езде и росли они крепкими, ловкими,
прочно сидели в сёдлах.
В настоящее время в Казахстане на основе огромных экономических, социальных и культурных
преобразований физическая культура и спорт стали одним из важнейших факторов всестороннего и
гармоничного развития личности.
Право казахстанской молодежи, всех трудящихся на систематические занятия физической
культурой и спортом законодательно закреплено Конституцией Республики Казахстан.
Парламентом РК принят Закон Республики Казахстан от 2 декабря 1999 года № 490-1 «О
физической культуре и спорте».
Это законодательное подтверждение неустанной заботы правительства о здоровье и физическом
развитии нашего народа, о создании условий для дальнейшего развития всей системы казахстанского
физического воспитания.
В дореволюционном Казахстане вся физическая культура, все средства физического воспитания
использовалась народом на самодеятельных началах, поскольку не существовало никаких органов
управления этим процессом, и вся народная практика не могла оформиться в развитую систему.
Республика Казахстан. Бескрайние степные просторы - стихия свободы и бесконечности. В
условиях суровой кочевой жизни у казахского народа сложилась самобытная система физического
воспитания. В её основе лежат национальные игры. Их состязательный характер способствовал развитию
у молодежи силы, ловкости, выносливости.
Игры были не только забавой, но и средством развития жизненно важных навыков, посредством
игр воспитывали молодежь физически здоровыми, в духе уважения к старикам и обязанностям перед
обществом, родными и близкими.
Особенной популярностью пользовались конноспортивные игры. Конь составлял основу кочевого
хозяйства и являлся олицетворением красоты, грации, силы и быстроты. Предки современных казахов
одними из первых в мире поняли, что конь не только верный помощник, но и гордость степняка. Конь
для казаха всегда был чем-то неизмеримо большим, чем средство передвижения, источник пищи,
атрибут богатства и престижности. Он был частью жизненной философии, мироощущения и
одновременно способ выразить себя в спорте.
Развитие казахских национальных видов спорта условно можно подразделить на две группы:
- конные виды спорта,
- виды спорта, не связанные с верховой ездой.
Казахский народ бережно пронёс сквозь века традиции своих предков, и то, что раньше было
атрибутом выживания, теперь стало национальным спортом, превратилось во множество различных
конных состязаний. Конноспортивные игры необычайно зрелищны, они полны спортивного накала и
темперамента.
Одним из самых популярных национальных видов спорта являются скачки на лошадях:
Байга (конные скачки) - состязание на короткой и средней дистанции
с общим стартом.
Конные скачки делятся на тай (двухгодовалый) жарыс (состязание), кунан (трёхгодовалый) жарыс и
кара жарыс (здесь участвуют все желающие. Классификационные дистанции 7,12 и 16 км. Дистанция 7
км считается обязательной программой на конезаводах.
Аламан-байга - скачки на длинные и сверхдлинные дистанции (до 50км).
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Огромное значение в скачках имеет тактическое мастерство спортсмена. Нередко побеждает не
тот, у кого резвая лошадь, а тот, кто умеет хорошо подготовить лошадь к скачке, тактически грамотно
провести состязание, быстро оценить обстановку и распределить лошади силы по дистанции
Основным критерием для установления дистанций служит возраст лошади. Это подтверждается
практикой, наукой. Существуют дистанции на 1200м для лошадей в возрасте 2-хлет.
На 5, 8, 10, 2 км для лошадей в возрасте от 3 до 4 лет, дистанция 15,20,25 для лошадей от 5 лет и
старше. Существуют также дистанции 30, 40, 50км для лошадей старшего возраста.
Жорга жарыс – состязания на иноходцах. Это своеобразный вид скачек для лошадей, владеющих
особой поступью, ритмичностью в ходьбе и беге. Иноходь – это ускоренный аллюр в два темпа, когда
ноги лошади поднимаются и опускаются на землю попарно. При иноходи правая передняя и правая
задняя ноги лошади выносятся вперед одновременно. Лошадь при этом как бы переваливается с одной
стороны на другую, слышно лишь два удара копыт. Лошади здесь демонстрируют не только быстроту
бега и выносливость, но и удивительно плавный не тряский бег.
Во время состязаний хорошие иноходцы никогда не переходят на обычный бег. За каждое
нарушение этого правила, иноходцы штрафуются и снимаются с соревнований. В состязаниях на
иноходцах участвуют наездники - юноши и девушки в ярких национальных костюмах. Дистанция для
юношей – 4-6км, для девушек 2-3км.
Кокпар – одна из самых популярнейших видов конноспортивной борьбы в Средней Азии и
Казахстане, борьба всадников за овладение тушей козла (улак). Соревнования проводятся на ровной
площадке 300-400м х 20-30м в течение определенного времени (от 5 до 15мин.). Играют две команды с
равным количеством участников. По обе стороны площадки флажками обозначаются ворота. Задача
игры в том, чтобы по сигналу судьи захватить тушу (улак), положенную в центре площадки и завести
её в свои ворота как можно большее количество раз. Нужно не спешиваясь, одной рукой поднять
семидесятикилограммовую тушу, взвалить на коня и домчать до своих ворот. Разрешается отнимать
улак у противника, передавать или перебрасывать его своим игрокам. Запрещается поднимать лошадь на
дыбы, бить с разгона грудью своей лошади других лошадей, пугать и бить лошадей, привязывать улак к
себе или своей лошади. После того как улак завезли в ворота, игра возобновляется с центра площадки.
Существуют два варианта игры – индивидуальная и командная.
Кумис алу – разновидность джигитовки. Всадник, на полном скаку лошади быстро наклонившись
вниз, поднимает то слева, то справа монеты, завязанные в платочки. За каждую неудачную попытку штрафное время. Тот, кто сумеет в одном заезде взять наибольшее количество платков и считается
победителем.
Кыз куу – проводится на скаковой дорожке ипподрома, дистанция 300-400м.
На старте 2 флажка в 10м друг от друга. От первого флажка стартует девушка на лошади , за ней
парень. Сначала пропускают подряд все пары в одну сторону, последовательно одна за другой. Затем
обратно в том же порядке, только уже девушка догоняет парня. Правила игры заключаются в том, что в
первом случае парень стареется догнать девушку, если ему это удается, он считается победителем и ему
предоставляется право на скаку поцеловать девушку. Если на обратном скаку девушке удается догнать
парня, она считается победительницей и ей предоставляется право бить камчой проигравшего парня.
Сайыс – единоборство всадников на пиках.
Участники снаряжаются особой защитной
экипировкой, вооружаются длинными деревянными копьями с тупым концом. Цель поединка – выбить
соперника из седла.
Аударыспак – разновидность борьбы на лошадях с целью сбросить соперника с лошади самому
оставшись в седле. Участники борются в разных весовых категориях, время схватки регламентируется.
Игра требует прочной посадки, большой физической силы и ловкости в сочетании с умением управлять
конём.
Жамбы ату – очень зрелищная игра. На дистанции устанавливаются 5 столбов на расстоянии 25м
друг от друга. С первого столба всадник хватает на скаку висящее на высоте 2м копьё, подбрасывает
его и ловит на лету. На следующем столбе, через 25м, прикреплен мяч или чучело - нужно уколоть его
копьем, на третьем столбе кольцо - бросить и попасть в него копьем, на четвёртом столбе схватить на
ходу гранату и кинуть в кольцо, которое висит на пятом столбе. Останавливаться или переходить на
рысь перед целью нельзя. Побеждает участник, который за наименьшее время правильно выполнил все
задания.
Беркутчи - охота с ловчими птицами. Имеет несколько видов, наиболее распространённая - с
беркутом. Для проведения соревнований выбирается ровная площадка (поле), на которую выпускаются
дикие звери, включая и волка. Победителем считается тот, чей беркут первым поймал добычу.
Аркан тарту – перетягивание каната двумя всадниками или двумя командами всадников.
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Ат омырауластыру – разновидность борьбы всадников. На ровной площадке чертят круг
диаметром 10-15метров, в который въезжают два участника соревнований на лошадях и по сигналу
судьи начинают вытеснять друг друга. При этом запрещено наносить удары спортсменам и лошадям, а
можно лишь толкать их грудью своего коня. Побеждает наиболее ловкий всадник, хорошо управляющий
своей лошадью, умело выполняющий повороты, обманные движения и оставшийся один в круге.
Жигит жарыс – соревнования в правильности и скорости седловки лошадей с последующей
скачкой. Участники выстраиваются на старте с неосёдланными лошадями. По команде начинают седлать
лошадей, садятся на них и скачут к финишу. Победителем признаётся участник прискакавшим первым
на правильно осёдланной лошади.
К наиболее популярным национальным видам спорта, не связанным с верховой ездой относятся:
Казакша курес - борьба, которая в настоящее время имеет уже 8 весовых категорий, что
приблизило её к современным классическим видам борьбы. Отличительной чертой этой борьбы является
отсутствие борьбы в партере, она проводится только стоя и на поясах.
Жаяу жарыс – бег по пересеченной местности (кросс).
Тогыз кумалак – логическая настольная игра. В этой игре используются математические
действия: сложение, вычитание, умножение и деление. Они необходимы для того, чтобы предугадать ход
игры, позицию. Для игры использовалась четырехугольная доска, имеющая 18 продолговатых лунок
(отау). Играют два человека, ходы делаются поочерёдно.
Казахские национальные виды спорта это особый пласт национальной культуры, который несёт в
себе традиционно сложившиеся увлечения казахского народа.
Возрождающий национальный спорт Казахстана позволяет подрастающему поколению впитывать
традиции и культуру своих предков, понимать истоки философии и ментальности народа.
Национальные спортивные традиции складывались с древних времён. Они совершенствовались по
мере хозяйственной деятельности человека, по мере совершенствования его разума. Национальные
спортивные традиции зависели от многих факторов: ландшафта, природы, климата.
Все казахские национальные виды спорта направлены на развитие у молодёжи физических и
духовных качеств: физической силы, ловкости, меткости, быстроты мышления, на воспитание воли,
силы духа, на единение с природой степей, культурой других народов, на воспитание патриотизма.
В настоящее время в Казахстане создана Ассоциация национальных видов спорта, в которую
входят несколько федераций по казахским национальным видам спорта, в том числе и федерация
национальных видов конного спорта. Главная задача Ассоциации национальных видов спорта –
возрождение, популяризация и развитие национальных видов спорта как важной и неотъемлемой части
культуры великой степи.
В Послании Президента РК Н.А.Назарбаева народу «Новое десятилетие - новый экономический
подъём - новые возможности Казахстана» поставлена задача довести в 2020 году число вовлеченных
казахстанцев в массовый спорт до 30 % от общего населения страны.
В настоящее время эта цифра составляет только 16%.
Непростая задача, но ведь и путей решения её - множество. Один из них - развитие и
популяризация казахских национальных видов спорта.
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УДК 372.2.02
СӘБИЛІК ШАҚТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ СЕНСОРЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТАРИХЫ
Уатаева А.М.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В статье излагается история формирования сенсорной культуры у детей младенческого возраста.
The artiIe reveaIs scientitic - history formation of sensor culture of infantile age children.

Мектепке дейінгі кезең тәрбиелеу үдерісі қарқынды дамуымен сипатталады. Психология мен
педагогика тарихында қабылдау генезисі мен сенсорлық қабілеттері бірқатар ғалымдар мен
зерттеушілердің назарын аударды.
Мектепке дейінгі кезең – қоршаған орта мен нақтылықпен алғаш танысу кезеңі, сонымен қатар
осы уақытта баланың танымдық қабілеттері қарқынды түрде дамиды. Мектепке дейінгі жастағы
балаларды сенсорлық тәрбиелеу теориясына тоқталсақ, оның алғашқы қауымдық құрылыс тұсынан
бастау алғандығын байқаймыз.
Алғашқы қауымдық кұрылыс тұсындағы адамзат тарихының өте ерте кезеңдерінде балаларды өмірге
даярлаудың негізгі тәсілі аң аулау мен еңбек құралдарын бейнелейтін қарапайым ойыншықтармен ойнау,
ересектердің іс-әрекеттеріне еліктеу болды. Моральдық тәрбие берудің құралы өмірдің түрлі жайжағдайларында жаңа ұрпақтарға мінез-құлық ережелері мен нормаларын беріп отырған фольклор (ертегі,
аңыз, мақалдар мен мәтелдер) болды. Сол арқылы балалардың түсіну мүшелерінң дұрыс бағытта
дамуына ықпал еткен.
Антикалық Грецияда мектепке дейінгі жастағы балаларды отбасында сенсорлыққа тәрбиелеу
жөніндегі идеяларды қамтыған педагогикалық теорияның нышандары пайда болды. Тәрбие берудің
өзінің мақсаттары мен құралдары жағынан елеулі түрде ерекшеленген спарталық және афиналық жүйесі
көбірек белгілі болды. Спартада, әскери құл иеленуші мемлекетте, олар болашақ әскери азаматтар
тәрбиелеу міндеттерімен белгіленіп отырды. Қоғамдық мораль балаларды жас шағынан ер жүрек,
шыныққан, ішер тамақ, киер киім таңдамайтын, жылап-сықтау, жасу дегенді білмейтін етіп тәрбиелеуді
ұсынды. Балалардың болашақта дені сау болуына тырысушылық, қыз балалар мен бой жеткен
қыздардың дене тәрбиесіне көңіл бөлумен байланысты болды.
Афинада құл иеленушілердін, балалары уақытты негізінен үйдің әйелдер тұратын бөлігінде өткізіп
отырды. Олар спартандарға қарағанда неғұрлым биязы тәрбие алды. Асыраушының қолынан бала
педагогтың (бұл екі сөз —«пайдос»— бала және «аго»— қолынан жетектеймін дегеннен шыққан)
колына беріледі, олар көбіне дене еңбегіне жарамсыз құлдар болып келетін.
Спартандық және афинылық жүйелер үшін олардың арасында айырмашылықтар болса да, құлдар
мен дене еңбегіне жиіркене қарауды тәрбиелеу, білім алуға азат адамдардың монополиясы ретінде қарау
ортақ болды. Сонымен қатар балалардың сенсорлық қабілетіне мән бере бастады.
Мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеудің педагогикалық теория негіздерінің
қалыптасуында Ежелгі Грецияның аса көрнекті философтары Платон мен Аристотель кезқарастарында
сенсорлық тәрбиенің ерекше маңызы болды.
Платон (б. э. дейінгі 427-347 жылдар) мектепке дейінгі балалардың сенсорлық қабілетін дамытуда
тәрбие мен оқыту мәні, қоғамдық құрылым мен тәрбиенің қатынасы сияқты аса маңызды педагогикалық
ұғымдардың анықтамасын берген ғалым. Ол сәби шақтан балаларды ерте бастан тәрбиелеудің
мемлекеттік жүйесі туралы идеяны ұсынды. Платон сенсорлық тәрбие беруде ойынды маңызды құралы
деп қарады, балаларға сенсорлық тәрбие берумен шұғылданатын адамдарға қойылатын негізгі
талаптарды айқындап берді.
Аристотель (б.э. дейінгі 384-322 жылдар) жеке адамның дене, ақыл-ой, сенсорлық және
адамгершілік тәрбиесін қамтитын үйлесімді даму идеясын тұжырымдады. Ол тәрбиенің табиғи
дарындылығына үлкен мән берді. Аристотель сәби шақты жеке адамның қалыптасуындағы ерекше және
маңызды шақ деп бөліп қарады. Бұл кезеңде, оның пікірі бойынша, алуан түрлі ойындармен қатар ақылойды, сенсорлық қабілетін дамытатын әңгімелер пайдаланылуға тиіс деп тұжырымдаған.
Мектепке дейінгі тәрбие теориясы негіздерінің қалыптасуында рим педагогы Марк Фабий
Квинтилиан жазған «Шешенді тәрбиелеу туралы» арнаулы педагогтық трактат — педагогика тарихында
тұңғыш маңызды роль атқарды. Квинтилиан балалардың бойында ең әуелгі — бастапқы түсініктердің
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қалыптасуына, сенсорлық қабілетінің дамуына қоршаған ортаның әсер ету маңызын атап көрсетті және
сол заман қоғамының азғындыратын зиянды әсері болатынын көрсетті.
Балаларды мектепке дейін тәрбиелеу туралы айта отырып, Квинтилиан ата-аналарға, асыраушыға
және педагогқа сөз тастайды. Асыраушыдан, дені сау болудан басқа, биік адамгершілік, сенсорлық
эталоны қалыптасқан, жақсы да дұрыс тіл білу талап етіледі. Педагогты таңдау — өте күрделі іс, өйткені
бала одан әлем туралы білім және мораль нормалары жөнінде түсшіктер алады.
Квинтилиан сәби шақтағы балалармен жүйелі сабақ жүргізу мүмкіндігі бар деп есептеді. Алайда
соның өзінде берілетін білім ауқымы кең болмауға тиіс, оны беру методикасы «бала сүйіп үлгермеген
оқуды жек көріп кетпеуі үшін» балалардын, қуанышты көңіл күйін, ынтызарын туғызуы керек деп
пайымдады.
Феодализм кезеңінде балалар тәрбиесіне католик діні орасан зор ықпал етті, ол әр адамның
бойында күнәһарлік нышан болады деп пайымдады. Шіркеу іліміне сәйкес, бүл күнәһарлықты жер
бетіндегі өмірді ана дүние өмірге көшудің даярлық кезеңіне айналдыру арқылы ғана жеңуге болады.
Болашақ жүмақ игілігіне ие болу үшін адам шіркеу парыздарына толық бағынып, құдайдан үнемі
қорқып, құлдық етіп, өмір суруі тиіс. Кішкентайынан бастап балалардың тентектік жасауға, жер бетінде
ойын-сауыққа беленуге, көңіл көтеруге әуестенуге деген ынтасын басып тастап отыру керек және қатаң
шаралар, оның ішінде ұрып-соғу жазасын, қолдану арқылы мұндай қылықтарды тыю керек деп, католик
шіркеуі пұтқа табынушылар жасаған антикалық мәдениетке қарсы болды.
ХІҮ-ХҮІ ғасырларда, Қайта өрлеу дәуірінде қоғамдық ой-пікір адамға жаңадан үн қатып,
гуманистікке (адамшылдық), антика өркениетін — мәдениетін, өнерін, ғылымын — қайта өркендетуге
шақырды. Балаға деген көзқарас та өзгерді, гуманистер оны шадыман өмір суруге, денесін өсіп
жетілдіруге, ойын ойнауға, сенсорлығын дамытуға, ақыл-ой іс-әрекеттерін жасауға құқығы бар жан иесі
ретінде қарайды. Бірақ Қайта өрлеу дәуірі, гуманизмінің аристократиялық сипаты болды, қоғамның тек
артықшылықтағы бөлігі балаларының мүдделерін қорғады, ал халық балалары шіркеудің қанауында
тәрбиелене берді.
Т. Мор мен Т. Кампанелла сипаттаған керемет мемлекеттерде сәби шақтағы барлық балаларға
қоғамдық тәрбие беру енгізілген. Олардың дене дамуына үлкен көңіл бөлінеді, оқыту көрнекілікті кең
қолданатын ойындар арқылы жүргізіледі.
Ян Амос Коменский сәби шақтағы балаларға тәрбие беруге үлкен мән берілуі керектігін баса
айтқан. Я.А.Коменский тәрбие арқасында «қай баланы болса да адам етіп шығаруға болады. Осы кезең
баланың сенсорлық қабілетінің дамуы кең кезең» деп атап көрсетті.
Балалардың сенсорлығын дамытуда табиғи дарындылық принциптерін негізге ала отырып, оны
табиғат пен адам даму заңдарының жан-жақтылығы, жалпыға бірдей ортақтығы деп түсінген
Я.А.Коменский жас кезеңдерін талдады. Адам дамуы кезеңдерін (балалық, есейгендік, жігіттік, сақалық)
сипаттай отырып, ол солардың ішіндегі 6 жылға созылатын біріншісіне ерекше көңіл бөлді.
Коменскийдің ойынша дене шапшаң өсіп, сезім органдары жедел дамыған сенсорлық қабілетін жоғары
дамыған бұл кезеңде кішкентай балалар педагогикалық қабілеті бар, өз тәрбиеленушілерін сүйетін дана
аналар басқаратын ана мектептерінде, отбасыда тәрбиеленуге тиіс. Коменскийдің сәби шақтағы
балаларға тәрбие беру туралы «Ана мектебі» деген арнаулы еңбегі мектепке дейінгі тәрбие жөнінен
дүние жүзінде бірінші программа және құрал болды. Я.А.Коменский балалардың денсаулығына және
дене, сенсорлық дамуына мұқият қамқорлық жасауға шақырды. Ол әйелдердің жүкті кезіндегі өмір
салты туралы бірқатар маңызды да бағалы нұсқаулар берді, жаңа туған сәбиді күтіп-бағу женінде, оның
тамағы мен киім-кешегі, режим және т. б. туралы халық тәжірибесі мен өз заманындағы медицинаға
сүйенетін ұсыныстар жасады. Балалардың, деп жазды Коменский, денесі өсіп дамуы үшін жағдай
жасалуға тиіс. Балалардың жүгіруіне орынсыз шек қоймау керек, қайта керісінше, олардың басын тік
ұстау, отыру, бір нәрсені ұстау, алу, майыстыру, ию, жинау, жинастыру және т. б. дағдыларын дамытып
отыру қажет. Осы және басқа дағдыларды, іскерлікті игеру тек қана ойын түрінде жүзеге асырылуға тиіс,
ал ойын — балаларды дамытудың негізгі құралы.
Ақыл-ой тәрбиесі саласында Песталоццидың педагогика тарихындағы мәнін анықтап берген оның
маңызды екі қағидасы бар. Біріншісі, оқыту процесінде көрнекілікті барынша кең қолдану қажеттігін
дәлелдеу және насихаттау болды. Песталоцци танымның басталар сәті сезімдік қабылдау деп есептеді
және балалардың бойында бақылау мәдениетін қалыптастыру қажеттігін талап етті. Сан, форма, сөз
(аты) барлық заттар үшін тән және ең қарапайым элементтер болып табылады, сондықтан баланы ең
әуелі санауға, өлшеуге және сөйлеуге үйрету керек болады. Песталоцци балаларға ана тілін, есепті және
елшемді ен алғаш оқыту методикасын талдап жасады, кез келген шаруа әйел оны өз балаларымен сабақ
өткізуде пайдалана алатындай етіп оңайлатты. Оның ұсынған дидактикалық материалдары кейіннен кең
таралды.
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Роберт Оуэн жұмысшы балаларын мектепке дейінгі қоғамдық тәрбиелеуде тұңғыш талпынысты
ойдағыдай жүзеге асырды. Ол балаларды қоршаған ортаның жаман ықпалынан мүмкіндігінше ертерек
сақтауға тырысты. Балалардың бойына адалдық, шыншылдық, сипайылық сезімін, коллективизм рухын
тәрбиелеуге үлкен көңіл бөлінді. Балалардың бойында жақсы манера мен талғамды дамыту мақсатымен
оларды шотландық әсем ұлттық костюмдермен немесе ежелгі римдік туника сияқты кең тігілген
көйлектермен киіндірді, би билеуге және ән салуға, өлең айтуға үйретті.
Балалар күндізгі уақыттың көбін далада, ашық ауада ойнаумен өткізіп отырды. Ойын кезінде
тәрбиешілер балалардың назарын қоршаған табиғатқа аударумен болды, үй ішінде олармен еркін әңгіме
өткізіп тұрды, жиһаз бұйымдарымен, олардың пайдалану жайымен таныстырылды. Әңгіме мен сабақ
өткізу кезінде көрнекілік кең қолданылды. Бастауыш мектепке барғанша балаларға кітап оқу
үйретілмеді, ейткені Оуэн балалардың кітапты ерте оқуына қарсы болды. Еркін әңгіме өткізу, табиғатты
бақылау, нақты өмірдің құбылыстарымен және заттарымен танысу оларды дамытудың неғұрлым тиімді
құралдары болып табылады деп есептеді ол. Сонымен бірге сол кездегі оқу кітаптары негізінен діни
мәнерде жазылды, ал Оуэннің мекемелерінде тәрбиенің бүкіл бағыты дінсіз сипатта болды.
Оуэн тәрбиешілерді іріктеп алуға ерекше көңіл бөлді, ал олардың негізгі қасиеті білімділігі емес,
балаларға деген сүйіспеншілігі, мейірімділігі мен тәртіптілігі деп санады ол.
Оуэннің мектепке дейінгі тәрбие саласындағы қызметі алдыңғы қатарлы жұртшылықтан жоғары
баға алды. Сәби жастағы балаларға арналған Оуэн ойластырған мектептер бірінші рет енгізілген
болатын. Бұларға балалар екі жастан бастап қабылданды жәые онда балалар уақытты жақсы өткізіп
отырды, оларды үйлеріне қайтарып алып кету қиын болды».
Фребель тәрбиені адам бойында тумысынан болатын төрт: іс-әрекеттің, танымның, керкем және
діни инстинктердің дамуы деп түсінді. Тәрбие мақсаты — баланың бойында әуел баста қүдай берген,
барлық адамға тән қасиетті анықтап білу. Табиғи дарындылық принципіне Фребель нақ осындай түсінік
берді. Ол тәрбие табиғаттық бергеніне ештеңе қоспайды, тек езінің бойына біткен қасиеттерді дамытады
деп есептеді.
Сонымен бірге Фребель табиғаттағы үздіксіз даму туралы және адамның өмір бойы дамуы туралы
бағалы да маңызды ой-пікірді насихаттады. Мектепке дейінгі тәрбиеге орасан маңыз бере отырып, оны
ойынды дамытудың негізгі құралы деп санады, баланың дене мен психика жағынан қалыптасуында оның
үлкен роль атқаратындығын көрсетті. Балалардың табиғи ерекшеліктеріне сүйеніп Фребель баланың ісәрекетіндегі және басқа балалармен араласуындағы қажетсінулерін қанағаттандыру үшін оны
құрдастарынын, қоғамында тәрбиелеу керек деп санады. Ол бұл идеяны педагогикалық жағынан терең
негіздеді және оны көпшілікке әйгілеу, кеңінен тарату жөнінде көп іс тындырды.
Фребель «балалар бақшасы» деген терминді енгізді, мұның өзі бүкіл дүние жүзінде жаііпай
қабылданды. Мектепке дейінгі мекеменің бұлай аталуынан, сондай-ақ тәрбиеші әйелді
Фребель«баулаушы» деп атағандығынан оның балаларға деген сүйіспеншілігі, педагогтарды баланың
дамуына көмектесуге шақырғаны, мақсатты педагогикалық ықпалдың маңызына жоғары баға бергені
айқын көрінді.
Фребель дидактикалық ойындар мен алуан түрлі сабақтардың жүйесін құруды бастады, оларды
жүргізу жөніндегі методикалық нүскауларға талдау жасады. Ол балалармен олардың жасына сәйкес
жүмыс жүргізудің алуан тәсілдеріне талдау жасай отырып, мектепке дейінгі тәрбие практикасын едәуір
байытты. Фребель сәби және мектепке дейінгі жастағы балалардың тілі қалыптасу кезеңдерін егжейтегжейлі көрсетті және затпен таныстырудан бұрын оның атын білу қажеттігін талап етті. Балалардың
түрлі материалдармен (таяқшалар, мозаика, моншақ, сабан, қағаз) істейтін жұмысы жөнінде Фребельдің
ұсыныстарында көп құндылық болды.
Фребельдің идеялары кен, таралды, әйтсе де балалардың іс-әрекеттеріне тым көп шек қойғаны,
жаттығулармен сабақтардың күрделілігі, баланың табиғатын мистикалық тұрғыдан түсіндіргені үшін бұл
идеяларды прогресшіл педагогтар сынға алды.
Империализм дәуірінде мектепке дейінгі қоғамдық тәрбие саласында көрнекті итальян психиатордәрігері және педагог Мария Монтессори ерекше дараланып көзге түсті. Мектепке дейінгі балаларды
қамтыған, ол негізін құрған балалар үйлерінде өзіндік ерекшелігі бар тәрбие жүйесі жүзеге асырылып
отырды. Тәрбиешіден, баланың есу процесіне қол сұқпастан тек оның өзін-өзі тәрбиелеуіне себепкер
болатын жағдайды ұйымдастыру талап етілді. Бірақ соның өзінде тәрбиешінің ықпалы сезсіз де
күмәнсыз сакталды. Ең алдымен балалар айқын бейнеленген діни рухта тәрбиеленді, адамгершілік
жағынан қалыптасудын, бәрі соған негізделіп күрылды. Тіл алғыштық дағдыға үйрету үшін арнайы
жаттығулар пайдаланылды. Бала іс-әрекеттерінін, коллективтік формаларын жоққа шығару, жеке
баламен жұмыс жүргізу балалардың бойында оқыс жеке-дара сипаттардың пайда болуына апарып
соқтырды.
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Монтессори ақыл-ой тәрбиесін шын мәнінде сезім органдарын тәрбиелеумен ауыстырды, бұл үшін
тиісті дидактикалық материалды талдады. Жаттығулар жүйесі балалардың бойында белгілі бір іскерлік
пен дағды қалыптастыруға: заттарды формасы, салмағы және түсі бойынша айыра білуге, алуан түрлі
дыбыстар мен иістерді ажырата білуге бағытталды. Қызық және бағалы деген жекелеген бұл жаттығулар
өте педанттық тұрғыда тым егжей-тегжейлі колданылды. Мұның өзі жеке адамның кең ауқымды дамуы
орнына әр түрлі сезімдердің үйреніп кетуіне әкеліп соқтырды.
Сонымен, ғалымдардың еңбектері мен көзқарастарынан бірқатар қабілеттерді қарастырғанда,
сенсорлық тәрбие маңызды орынға ие. Олар заттар мен құбылыстардың сыртқы қасиеттері және пішіні
мен түсі, көрінісі және т.б. туралы ерекше терең, нақты және ашық турде білуге мүмкіндік береді. Н.
Водовозова еңбектерінде сәби шақтағы балалардың сенсорлық қабілетін, ақыл-ой және адамгершілік
тәрбиесіне үлкен орын берілді. Сенсорлық қабілетін дамуының қүралы ретінде табиғатпен танысуға
көп көңіл бөле отырып, оның мазмұнына қоршаған өмірмен, халықтың еңбегімен және тұрмысымен
танысуды енгізді.
Л. К. Шлегердің бірқатар еңбектерінде («Қішкентай балалармен әңгі-ме өткізуге арналған
материалдар», «Балалар бақшасындағы практика-лық жұмыс» және т. б.) сәби шақтағы балалармен
әңгіме өткізуді үйымдастыру әдістемесін, балаларды зерттеу, жеке-дара жүмыс істеу, се-зімдерін,
сенсорлық қабілетін дамыту үшін арнаулы жаттығулар қолдану жөнінде бағалы ақыл-кеңестер бар.
А. П. Усова сәби шақтағы балаларды балалар бақшасы мен отбасында оқытудық теориялық
негіздерін талдап, оларды мектепке даярлау ісін жақсарту жолдарын зерттеді. Оның еңбектері
балалар бақшасындағы сенсорлық тәрбиенін, жаңа жүйесі жөніндегі принциптерді анықтап
белгілеуге, ойын проблемаларын жемісті зерттеуге көмектесті.
ХХ ғасырдың басында мектепке дейінгі жастағы балалардың сенсорлық тәрбиесінің принциптері,
талаптары зерттеліп, міндеттері белгіленді; сенсорлық тәрбиенің балаға қоршаған әлемді және ісәрекеттің әртүрлі түрін игеруге қажетті заттар мен құбылыстардың қасиеттері мен сапалары, қарымқатынасының жиынтығынан құралатын мазмұны анықталды. Мектепке дейінгі жастағы балалардың
сенсорлық қабілеттерін дамыту үшін дидактикалық материалдар мен әдістемелік құралдар дайындалды
(Ф.Н.Блехер, Е.Ф.Иваницкая, Е.И.Радина, Е.И.Тихеева). сонымен қатар мектепке дейінгі жастағы
балалардың сенсорлық тәрбиесі мен өз бетіндік іс-әрекетіне жетекшілік ету бойынша алғашқы
әдістемелік нұсқаулар жасалды (В.М.Бехтеров, П.Ф.Каптерев, П.А.Литвинский, И.А.Сикорский,
Е.И.Тихеева және т.б.). А.И.Сорокин, А.Усова және т.б. ойынды мектепке дейінгі жастағы балалар
өмірін ұйымдастырудың негізгі формасы ретінде қарастырды.
Елімізде мектеп жасына дейінгі балалардың сенсорлық тәрбиесі туралы алғашқы қалам алғандар
Н.Құлжанова, А.К.Меңжанова, М.С.Сәтімбекова, М.Т.Тұрыскелдина, Т.А.Левченко, С.Н.Жиенбаева,
А.С.Әмірова, Ф.Н.Жұмабекова, Г.Меңлібекова, Ғ.З.Таубаева, Г.М.Метербаева, А.Т.Искакова және т.б.
Н.Құлжанова өзінің «Мектептен бұрынғы тәрбие» атты еңбегінде «үш жасар бала тынымсыз
қимылының арқасында өне бойы төңірегіндегі дүниені танып білуге ынтығып тұрады. Қимылы, көру,
есту, иіскелеу, сезу сияқты қуаттардың мүшелерімен жаратылыс заттарын таниды. Адамзаттың қолымен
жасалған дүниені, өзін-өзі айнала төңірегіндегі үлкендердің, балалардың бәрін танып, біліп болды» деп
баланың ақыл-ойының көзі сезімін дамыту керектігін ескертеді.
А.К.Меңжанова «Бала нәресте, сәби шақтарынан бастап анасының бесік жырын, әлди әнін,
жұбату өлеңдерін, кейін көркем, ұтымды, ықшам, қанатты сөдерін, мақал-мәтелдерін, аңыз, ертегілерін,
әжуаларын, өтірік өлеңдерін есту, қабылдау, түсіну барысында жақсы ұнамды, бейнелермен, олардың
еңбек әрекеттерімен және сол еңбектерінің жемісімен танысады» деп сәби шақтағы балалардың сезім
мүшелерінің дамуы баланың ақыл-ойын, танымын дамытып, мінез-құлқына ықпал етеді деген.
М.Тұрыскелдина ұлттық қимылды ойындар арқылы дене тәрбиесін дүрыс жолға қоюға, бала
организмін нығайтуға, шынықтыруға үлкен маңыз беріп, оның сенсорлық моторикасының
дамуындағы орнын ерекше көрсетті. Айналадағыны бағдарлау өрісін кеңейтетін баланың активті
қимылда-ры оның психикалық қызметінің (түйсігінің, қабылдауының, есінің, көрнекілік-қимылдық
ойлауының) дамуына көмектеседі. Баланың жүрісінің неғүрлым шапшаңдай түсуіне қараи қолдың
актив-ті қимылдауына алғы шарттар жасалады. Ол тепе-теңдіктен айрыльш, қү-лаймын-ау деп
қорықпай заттарды қолына ұстап, көтере алады. Екінші жылдың аяғына қарай жүрудің шапшаңдауы
сонша, бала жылдамырақ адымдап жолында кездесетін кедергілерден еркін аттап өтеді, жүгіреді.
Т.А.Левченко өзінің зерттеу жұмысында тәрбиеші ұйымдастырған оқу әрекетінде сәби
шақтағы балалардың бейнелеу іс-әрекеті пайда болады: сәбилер сурет
салады, жапсырады,
құрастыруға деген қызығушылығы жоғары. Құрастыру әрекеті біртіндеп дамиды. Құрылыс
материалдарымен ойнай отырып тек ересектер көрсеткен құрылыстарды ғана салып қоймай,
өзі де тұрғызуға тырысады.. Бұл жаста балаларды үлкендердің еңбек іс-әрекеті қызықтырады, Олар
үлкендердің тапсырмаларын ықыласпен орындайды: шын ықыласымен гүлдерді суарып (тәрбиешінің
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бақылауымен), оқу сағаттары үшін орындықтарды, стол үстіне тарелкеге салынған нанды қоюға
көмектеседі және т. б. сәбилердің еңбек әрекетіне қызығуға тәрбиелеу, оларды шамасы келгенше
үлкендерге көмектесуге тарту еңбек тәрбиесінің негізін қалайды. Ғалымның пікірінше, бейнелеу
әрекеті арқылы балалардың сенсорлық қабелітінің дамуы қарқынды болатындығын тұжырымдайды.
С.Н.Жиенбаева өзінің зерттеу жұмысында еңбек іс-әрекеті арқылы сенсорлық тәрбиені жүзеге
асырудың жолдарын көрсеткен. Сәбилер құрастырмалы ойыншықтарды, орташа қүрылыс
материалдарын, сондай-ак стол үстінде ойналатын кағазға басылған ойындарды тек стол басында
пайдалануға болатынын жақсы білулері керек. Ірі кұрылыс материалдарын тұрғызу үшін еденге орын
белгілеу қажет. А.С.Әмірова сәби шақтағы балалардың сезімдерінің дамытуда қолайлы кезең екендігін
айтады. Ғ.З.Таубаева, Г.Метербаева қоршаған орта арқылы заттық көрнекіліктер, заттар, табиғат
құбылыстары, ойыншықтар немесе графикалық образды көрнекілік (картиналар, суреттер) тікелей ісәрекетпен және барлық оқитын балалардың сөйлеуімен тығыз байланыста пайдаланылады. Сөйтіп,
сәбилер оқу үстінде тәрбиешіге қарап, оны тыңдап қана қоймай, сонымен бірге, оның бақылауы
бойынша, әрекет жасау-ға, сөйлеуге тиіс деп тұжырымдайды. Мысалы, көркем әдебиеттер арқылы
заттың түсін, пішінін, көлемін «үлкен», «кішкентай» деген шамалармен танысады.
Еңбек іс-әрекетін ойынмен байланыстыра отырып, балалар үшін қуанышты да белсенді ісәрекет, сондықтан олар-дын, инициативасын, ынтасы мең дербестігін жойып алмайтындай басшылық
жасау керек. Балалар ойының басқара отырып, хәрбиеші балаларда түрақты іс-әрекет қалыптастыруға
ұмтылады: «Сенің кызың серуендеген кезде тоңып қалмай ма? Көшеде салқын екен»,— деп кимылды
тура неме-се жанама айтуды пайдалана отырып, ойынды жалғастыру үшін қажетті ойыншықты немесе
атрибутты дер кезінде ұсынады; инсценировкалы ойындарда ойыншықтармен жасалатын әрекетті
көрсетеді («Серік оянды», «Қуыршақтың киімдерін жуу» және басқа). Оқу сағаттары үстінде де
күнделікті өмірде де тәрбиеші қуыршақпен тірі жанмен сөйлескендей болып, оның атын атауы,
жұбатуы, аяуы маңызды болып табылады.
ХХ ғасырдың екінші жартысында алғаш рет мектепке дейінгі жастағы балалардың даму саласын
зерттеумен сипатталатын мектепке дейінгі педагогиканың дамуы кезеңі толықтай қарастырылды. Бұл
кезең – психологиялық және педагогикалық зерттеулердің «Алтын ғасыры». Бұнда алдыңғы кезектетегі
ғылымның мәліметтері, атап айтқанда балаларды сенсорлық тәрбие мәселелері сәйкес келеді. Мектепке
дейінгі жастағы балалар өздерінің сенсорлық қабілеттерін келесідей іс-әрекет түрлерінде дамытады:
сурет салу, жапсыру, аппликация, құрастыру.
Сенсорлық тәрбиенің мазмұнын балалар іс-әрекетінің мазмұнымен сәйкестендіру маңызды.
Сенсорлық тәрбиенің мазмұны баланы заттардың жеке сенсорлық белгілерімен таныстырумен ғана
шектелмей, сонымен қатар заттарды зерттеу тәсілдерімен олардың ерекшеліктерін сенсорлық эталондар
жүйесімен салыстырумен кеңейтіледі.
Мектепке дейінгі мекемелердегі оқу-тәрбие жұмыстарының сапасын арттыру үшін балаларды
мектепке табысты оқуға дайындауды олардың танымдық іс-әрекетін қалыптастыру, сенсорлық тәрбиені
баланы жан-жақты дамыту негіздері ретінде жүзеге асыру қажеттігіне үлкен мән беру керек.
Сенсорлық тәрбие мақсатқа бағытталған жетілдіру, балаларды сенсорлық үдерістерді (сипап сезу,
қабылдау, түсіну) дамыту. Мектепке дейінгі кезеңде балаларды сипап сезу мен қабылдау өте қарқынды
жүреді. Мұнда заттар туралы дұрыс түсінік олардың қабылдау үдерісінде қалыптасады, сонымен қатар
осы пәндерден әртүрлі әрекет үдерісінде көру,есту және саналы сезіну жүзеге асырылады.
Сенсорлық тәрбие мәселелері бүгінгі күндері ғылыми-зерттеу институттарында, педагогикалык
институттардын, мектепке дейінгі педагогика кафедраларында зерттелуде. Сонымен, сенсорлық
тәрбие теориясын талдау, теориялық зерттеу нәтижелерін қолдану біріншіден алынған нәтижелерді
теориялық түрде талдауға, ғылыми жұмысты, зерттеудің бара-бар әдістерін іздеуге сенсорлық тәрбие
туралы жаңа мағлұматтарды ерекшелеуге мүмкіндік берді.
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ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.31:004.4=512.122
К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Айкеева А.А.
Карагандинский государственный технический университет

Мақалада телекоммуникация жүйелерді өңдеу кезінде қолданбалық программа пакеттерді пайдалану
сұрақтары қарастырылған. Телекоммуникация жүйелерді моделдеуге арналған программалық құрылғылардың
салыстыру талдау өткізілген.
Questions of using application package for the creation of telecommunication systems are investigated in this article.
comparative analysis of software tools for modeling telecommunication systems was made in this article.

При создании телекоммуникационных систем разработчику приходится проходить несколько
этапов их проектирования. На этапе структурного проектирования необходимо осуществить
моделирование системы на уровне отдельных устройств и функциональных узлов. Моделирование
функционирования системы связи на уровне - диаграмм дает возможность достаточно быстро пройти
этот этап и рассмотреть поведение системы, определив предварительные параметры ее архитектуры. На
следующем этапе необходимо оценить основные характеристики системы, ее поведение в условиях
влияния внешних факторов, изменения помеховой обстановки, либо нестабильности параметров узлов
системы. На этой стадии проектирования также важны результаты функционального моделирования.
Данный процесс может быть достаточно сложным, требовать нескольких итераций, что возможно
потребует уточнения, а иногда и пересмотра принятых решений.
Достоверные результаты, полученные на этапах структурного и функционального проектирования,
являются основой для перехода на следующие этапы разработки телекоммуникационных систем. К ним
можно отнести этапы схемотехнического проектирования, моделирования системы на схемотехническом
уровне, и наконец, физической реализации разработанной системы с дальнейшим тестированием и
верификацией в реальных условиях.
Соблюдение порядка разработки позволит обеспечить получение положительных результатов без
необходимости многократного возврата на предыдущие этапы проектирования. Для структурнофункционального анализа телекоммуникационных систем возможно использование различных
программных средств. Они варьируются от обычных крупноформатных таблиц до больших
моделирующих программ с ориентацией на интегральные схемы и языки описания электронных
элементов.
С другой стороны, для структурного и функционального моделирования телекоммуникационных
систем доступно несколько программных пакетов. К ним относятся:
Ansoft Serenade фирмы Ansoft Corporation (www.ansoft.com);
VisSim фирмы Visual Solutions (www.vissim.com);
Visual System Simulator (Acolade);
Mathlab фирмы Mathworks;
SystemView фирмы Elanix;
и целый ряд других программных продуктов.
Однако, проектировщики почти не используют эти продукты в своей практике.
Программные пакеты позволяют:
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проанализировать возможности архитектуры проектируемой системы;
изучить результаты отклонений параметров компонентов в зависимости от изменения
внешних условий;
понять качество работы используемых в системе алгоритмов в различных условиях и при
различном состоянии канала.
Все это дает возможность значительно облегчить работу разработчика и избежать
непроизводительных временных затрат. Наиболее простым и понятным вариантом тестирования
различных программных средств, на первый взгляд, является анализ ряда одинаковых устройств.
Однако, такой подход скорее всего будет неудачным, так как все эти пакеты не допускают подобного
сравнения из-за их особенностей построения. К этим особенностям построения следует отнести
структуру программного пакета. По этому признаку анализируемые программные средства можно
разделить на две большие группы: универсальные программные пакеты и специализированные средства
для моделирования ТКС. К первой группе подобных средств, следует отнести Mathlab и VisSim. Эти
пакеты в разной мере являются многофункциональными пакетами. Моделирование ТКС в них является
дополнительным приложением. Рассмотрим подробнее их возможности в части использования для
моделирования телекоммуникационных систем.
1 Моделирующий пакет Mathlab
Mathlab представляет собой моделирующий пакет совместимый с Windows, Unix и Macintosh. Его
основой является "вычислительная среда" Mathlab, которая объединяет цифровые вычисления и
визуализацию полученных результатов. В его состав входит моделирующий пакет, Simulink, который
позволяет осуществлять интерактивное моделирование динамических систем, включая линейные,
нелинейные, дискретные, для непрерывного времени и смешанные системы. К этим двум инструментам
можно добавить дополнительные инструментальные средства, которые позволяют расширить сферу их
применения. Mathlab и Simulink рассчитан на проектирование не только телекоммуникационных систем.
Он может быть также использован для анализа потоков, моделирования электромеханических систем,
проектирования нейронных сетей и физического анализа.
Коммуникационная инструментальная панель обеспечивает более 100 функций Mathlab и 150
блоков SimuLink для моделирования, включая источники сигнала, устройства кодирования и
декодирования, модуляторы и демодуляторы, фильтры, модели каналов. Она также содержит сложные
модели, такие как полную модель модема V.34, включая внутренние модули модема, такие как
подсистема модуляции Trellis-кода (рисунок 1). Это позволяет вам изменять представленные примеры,
чтобы создать и исследовать другие модемные продукты.

Рисунок 1 - Модуляция Trellis-кода

Если моделируемый канал или система имеют сложные характеристики помех, Mathlab и его
приложения предлагают обширные библиотеки моделей помех.
Несмотря на то, что Mathlab и SimuLink работают вместе с различными инструментальными
панелями, существует глубокое различие между использованием функций Mathlab и структурных схем
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SimuLink. Mathlab использует моделирование потока данных, тогда как SimuLink использует
моделирование временного потока.
2 Пакет программных средств для систем управления и телекоммуникационных комплексов
VisiSim/Comm.
Пакет Vissim/Comm дополнительно включает инструментальные средства для моделирования
телекоммуникационных систем. Сюда входит достаточно широкий набор источников сигналов,
аналоговые и цифровые модуляторы и демодуляторы, адаптивные корректоры, кодирующие устройства
и декодеры, исчезновение, и многопутевые каналы. VisSim/Comm имеет режимы аналогового,
цифрового и смешанного моделирования систем связи. Используя VisSim/Comm, возможно выполнение
анализа системы связи на этапах структурного и функционального моделирования. Это позволяет
моделировать и просматривать форму сигналов в любой цепи системы связи.
VisSim/Comm имеет интуитивно понятный интерфейс (рисунок 2), что позволяет просто собирать
структурные схемы, легко изменять их, и поддержать (обслужить) даже наиболее сложные модели
системы. В составе VisSim/Comm имеется специальный просмотрщик (вьюер), задачей которого
является запуск разработанных для этого файлов. Вьюер позволяет обеспечить целостность файлов, так
как при его использовании пользователь не имеет возможности сохранять вносимые изменения.
Набор блока Comm включает более 100 модулей в следующих категориях: каналы, комплексная
математика, кодеры и декодеры, модуляторы и демодуляторы, логические элементы, фильтры, цепи
фазовой синхронизации, высокочастотные компоненты, источники сигналов.

Рисунок 2 - Рабочая область пакета VisiSim

В дополнение к блокам Comm, VisSim/Comm также предлагает более чем 100 математический, и
других модулей для линейного, нелинейного, непрерывного, дискретного моделирования (рисунок 3).
Пакет может выполнять HMI-функции визуализации информации и внесения управляющего воздействия
посредством стандартных плат сбора данных (DAQ-board), что приближает этот пакет к SCADA
программам (LabVIEW, GENIE, LABTECH, TRACE MODE, DasyLab, Test Point) и дает возможность
отлаживать модели в реальном времени, в контур которых включены действующие технические
устройства.
Пакет имеет возможность осуществлять динамический обмен данными между приложениями
посредством DDE-сервера и DDE-клиента, что позволяет разбить проектируемую модель, и какую-то ее
часть вынести в другой специализированный пакет для моделирования в синхронном режиме.
Пакет может значительно облегчить процесс проектирования изделий на цифровых сигнальных
процессорах (DSP), автоматически генерируя программный C-код с построенных моделей (например:
фильтры, компрессоры сигналов, регуляторы).
Существенным является наличие простой возможности внедрения в пакет программ, алгоритмов,
написанных пользователем на любом известном ему языке программирования (С++, Паскаль, Фортран,
Java, ...) посредством динамически подключаемых библиотек (*.dll-файлов), что позволяет расширить
возможности пакета включением отсутствующих в стандартных библиотеках объектов.
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Рисунок 3 - Моделирование скорости появления ошибочных бит

Необходимо отметить, что универсальные пакеты, несмотря на свои богатые возможности
обладают рядом недостатков. К примеру, MathLab в полностью развернутом виде требует большого
дискового пространства (более 1 Гб), что затрудняет использование всех его возможностей.
С другой стороны, универсальные пакеты не обладают всеми возможностями специализированных
пакетов, которые ориентированы на решение чисто телекоммуникационных задач.
Кроме того, при использовании моделирующего пакета необходимо учитывать легкость
использования, общие возможности и скорость. По сравнению со специализированными программами,
более мощные пакеты труднее устанавливать. Они требуют дополнительных усилий по их настройке.
При решении аналоговых задач, как определение поведения сигнала в канале связи, фильтрация,
модуляция и обеспечение синхронизации, может оказаться излишними более сложные функции как,
формирование данных, кодирование и декодирование, обнаружение и исправление ошибок, анализ
ошибок цифровой обработки.
С другой стороны моделирующий пакет должен иметь возможность поддержки моделей
различной степени детализации. К примеру при проектировании приемника достаточно иметь лишь
источник сигнала с необходимыми параметрами, которые будут задаваться исследователем. Вместе с
тем, схема приемника должна представлять достаточно подробную модель со множеством
функциональных блоков и узлов.
Важность скорости моделирования не вызывает сомнения. Однако прямое сравнение по
быстродействию достаточно затруднительно. Все пакеты являются относительно быстрыми.
Моделирование простых функциональных устройств на компьютерах с процессором Pentium Celeron
566 МГц занимает несколько секунд. Самое длительное время, требуется на запуск модели системы по
методу Монте-Карло. С другой стороны имеется зависимость между точностью представления системы
и временем выполнения расчета. Большинство пакетов позволяют попеременно использовать точность и
разрешение. При отладке модели обычно рекомендуется провести тестирование с достаточно большими
допусками, чтобы получить представление о поведении модели, и затем установить менее быстрый, но
более точный режим.
3 Программная среда анализа каналов связи ACOLADE
Усовершенствованный анализ канала связи и проектная среда (The Advanced Communication Link
Analysis and Design Environment ACOLADE) фирмы Icucom является моделирующим пакетом для сред
PC и Юникс. Основная функция версии 4.23 схожа с функциями остальных пакетов. ACOLADE
предлагает несколько специальных коммуникационных библиотек с обширными свойствами
моделирования и кодирования данных. Это симулятор, управляемый данными, таким образом он
управляет множественными скоростями передачи данных, а также асинхронными потоками данных.
Как и в остальных моделирующих пакетах, структурная схема системы набирается из имеющейся
библиотеки моделей, выполняется их соединение в единое целое, осуществляется выбор источников
сигналов и определяются точки измерения. При моделировании возможно исследование как временных
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характеристик сигналов в различных точках модели, так и анализ по методу Монте-Карло для получения
статистических результатов. Пакет ACOLADE осуществляет сквозное моделирование системы связи,
которая включает кодеры исходных данных, модуляторы, устройства цифровой обработки,
радиочастотные и микроволновые компоненты, и модели канала связи. В пакет ACOLADE включено
более 100 моделей основных коммуникационных устройств.
Пакет имеет возможность использования дополнительных библиотек, содержащих универсальные
модели для сложных схем, средств кодирования и источников помех, более сложные структуры
приемников, таких как синфазно-квадратурная схема. Расширенный набор представляет больше моделей
для кодирования данных, декодирования и преобразования сигналов, как например кодирующее
устройство кода Рида-Соломона и треллис - модуляторы V.32 (рисунок 4).
Несмотря на то, что эти библиотеки предлагают нам мощные средства, имеется необходимость их
адаптации их для конкретных приложений.
К основному пакету имеются дополнительные библиотеки, которые поддерживают более
специализированные модули или усовершенствованные методы анализа. Радиочастотная/аналоговая
библиотека, например, имеет аналого-цифровые преобразователи, смесители, модуляторы, источники
помех, усилители и фильтры. Имеется возможность анализа результатов в частотной области следующих
характеристик системы: интермодуляционные искажения, перекрестная модуляция. Анализ во
временной области позволяет определить линейные и нелинейные реакции, реакции на импульсные
сигналы, влияние модуляции. Пакет представляет возможность исследовать влияние отрицательных
факторов таких, как джиттер, на общие характеристики системы.

Рисунок 4 -Кодирующее устройство кода Рида-Соломона и треллис-модуляторы V.32

Модель канала сквозной системы средней сложности для двоичных фазоманипулированного
моделирующего потока данных с использованием радиочастотной/аналоговой библиотеки имеет
смесители для преобразования с повышением частоты передатчика и преобразования с понижением
частоты приемника. Имеется возможность просмотра характеристик частоты ошибок по битам в
зависимости от отношения сигнал/помеха в различных условиях с источником гауссовых помех в канале
связи.
Другая библиотека системного моделирования для систем множественного доступа с кодовым
разделением каналов IS-95 содержит корреляторы данных, структуры приемников (параллельные и
серийные порты), функции Витерби и Уолша, и распределители данных, которые связаны в основном с
данным классом систем. Общая система может соединять модели для объединения кодирования и
декодирования данных, обнаружения и исправления ошибок; модуляции и демодуляции и
изменяющегося во времени многолучевого канала.
Для проектирования связи GSM библиотека GSM изменяет некоторые модели и дополняет те,
которые относятся к стандарту временного разделения GSM, схожих с CDMA/IS-95. Новая библиотека
глобальной системы навигации и определения положения GPSS добавляет кодирование, распределение
по времени и структуры, которые являются уникальными для нее.
Если анализ включает разработку и оценку алгоритмов цифровой обработки сигнала, ACOLADE
предлагает арифметическую библиотеку окончательной точности. С этой библиотекой вы можете
устанавливать и анализировать обработку, основанную на реальности аппаратуры и ограничениях
конечной длины слов; арифметикой с фиксированной и плавающей десятичной точкой; и избыток,
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округление и характеристики усечения. Этот тип анализа является ценным, так как ограничения
цифровой обработки при выполнении алгоритмами множества циклов сильно влияет на измерение
характеристик сквозного канала, таких как частота ошибок по битам.
В настоящее время пакет ACOLADE получил название Visual System Simulator 2002 (VSS2002) и
включен в состав Microwave Office 2002. Пакет Microwave Office 2002 предназначен больше для
разработчиков СВЧ устройств. Используемый здесь модуль анализа поведения структурных схем ранее
представлял собой автономный продукт ACOLADE компании ICUCOM для моделирования сложных
цифровых сигналов в телекоммуникационном оборудовании. Прилагаемые библиотеки функциональных
модулей в пакете VSS 2002 насчитывают более 400 моделей, однако для проектирования реальных
систем связи намного разумнее было бы не использовать идеализированные модели, а получать их
характеристики с посредством схемотехнического моделирования. Оригинальная объектноориентированная архитектура вычислительного ядра пакета Microwave Office и используемые здесь
методы моделирования дали возможность отслеживать процессы в системах практически в режиме
реально времени. Например, используя инструмент тюнер, можно плавно изменять уровень гетеродина
одного из преобразователей частоты приемника и сразу же отслеживать изменение коэффициента
побитовых ошибок на выходе демодулятора. Ранее такие возможности предлагали только продукты
компаний Ansoft и Agilent Technologies при большей стоимости и меньшей скорости анализа.

УДК 621.31:004.4=512.122
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА
Айкеева А.А.
Карагандинский государственный технический университет
Мақалада электр тізбектерінің коммутациядағы доғалық процесстері зерттеледі. Доғалық разрядтың үш
өзгеше саласы қарастырылады: катод маңындағы, доға бағанасының маңы және анод маңындағы. Мақалада
электр доғасын сөндіру тәсілдерін егжей-тегжейлі талдау келтіріледі.
The article investigates arc processes during commutation of electrical grids.
It considers three specific areas of arc category: near-cathode, region of the arc column and near-anodal. In the
article provides detailed analyses of arc quenching.

Отключение электрической цепи контактами высоковольтных аппаратов почти всегда
сопровождается возникновением электрической дуги. Температура центральной части дуги достигает
6000-250000К. Плотность тока в дуге также очень велика, достигает 100-1000 А/мм2. Электрическая дуга
исследуется уже более 100 лет, так как ее значение для различных областей техники очень велико.
Согласно проведенным исследованием в дуговом разряде [1] можно различить три характерные области:
околокатодную, область столба дуги и околоанодную (рис. 1).
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Рисунок 1 - Распределение потенциалов в канале дуги
Околокатодная область занимает область длиной около 10-6 м. Напряженность поля здесь
до 10 В/м, т.к. непосредственно у границы области создается объем положительных зарядов из
ионов. Несмотря на большую скорость электронов из-за малой длины пути энергии электрона
недостаточна для ионизации. Положительные ионы бомбардируют катод и поднимают его
температуру до точки испарения материала электрода, появляется термоэлектронная эмиссия
катода. Дуга может существовать только за счет автоэлектронной эмиссии. Напряжение
околокатодной области 10-20 В.
7

В области дугового столба скорость электронов возрастает до значения необходимой для
ионизации и одновременно с этим повышается температура. Степень ионизации понижается,
если понизить температуру. Поэтому во всех ДУ стремятся повысить давление, а с помощью
охлаждения понизить температуру.
Если процессы ионизации и деионизации в дуге уравновешиваются, то наступает
энергетический баланс. Охлаждение дуги происходит за счет излучения, теплопроводности и
конвекции. Для открытой дуги излучением отдается 15-30% тепла дуги. Отвод тепла за счет
теплопроводности сильно зависит от вида газа, в которой находится дуга. Средняя
теплопроводность водорода в 17 раз больше, чем у воздуха. Поэтому ток, отключаемый в
атмосфере водорода, в 7,5 раз больше, чем в воздухе при том же давлении.
При горении дуги в трансформаторном масле оно разлагается с выделением водорода, что
способствует гашению дуги более эффективно.
В околоанодной области поток электронов устремляется к аноду. Ионы не успевают
нейтрализовать электроны и поэтому перед анодом образуется электронное облачко. Это
вызывает увеличение падения напряжения, т.е. увеличение напряженности поля.
Околоанодное падение напряжения составляет 5-10 В.
Существует следующие способы гашения электрической дуги:
а) Воздействие на столб электрической дуги.
Задача ДУ состоит в том, чтобы обеспечить гашение дуги за малое время с допустимым уровнем
перенапряжения, при малом износе частей аппарата.
Как известно для дуги постоянного тока, необходимо чтобы ВАХ дуги Uд шла выше прямой U-iR.
Так как U д E П l U Э , то подъем характеристики можно получить за счет увеличения длины дуги l,
напряженности электрического поля ЕП в столбе и использование околоэлектродного падения
напряжения UЭ.
Увеличить градиент ЕП можно путем эффективного охлаждения дуги и подъема давления среды, в
которой она горит. Охлаждение дуги можно создать за счет их перемещения относительно дуги в узкой
щели, стенки которой имеют высокую теплопроводность.
Поднятие ВАХ за счет увеличения l малоэффективно, так как межэлектродное пространство
изменить невозможно.
В электрических аппаратах с напряжением до 3кВ применяются ДУ с узкой щелью. Для
увеличения эффективности охлаждения ширина щели делается меньше диаметра дуги dд. По мере
втягивания дуги в щель она приобретает форму зигзага. При этом увеличивается не только длина дуги,
но отвод тепла от нее. Перемещение дуги в такой камере осуществляется с помощью магнитного поля.
Скорость движения дуги может достигать 200 м/с.
б) Перемещение дуги под воздействием магнитного поля.
Электрическая дуга является проводником с током, которой может взаимодействовать с
магнитным полем. С помощью силы взаимодействия можно перемещать дугу, это называется
магнитным дутьем. Магнитное поле создается катушкой, включенной последовательно с
коммутируемой цепью. Ток протекает от входного контакта к выходному через гибкую связь.
Под действием магнитного поля дуга перемещается в керамическую камеру. Сила,
действующая на единицу длины дуги
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Магнитное поле может быть создано также катушкой, включенной параллельно на напряжение
источника. В этом случае сила пропорциональна току
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На рис. 2 показаны зависимости силы Р, длительности горения дуги tg от величины отключаемого
ток в относительных единицах. Кривые 1 и 3 для последовательного включения катушки, а кривые 2 и 4
– для параллельного.
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Рисунок 2 - Характеристики магнитного дутья
Достоинства ДУ с последовательной катушкой:
1) при больших токах магнитное поле быстро сдвигает дугу с рабочих поверхностей контактов,
обеспечивая их малый износ. Система хорошо работает в области больших токов;
2) работает при постоянном и переменном токе, так как направление силы на дугу не зависит от
направления тока;
3) потери напряжения на катушке небольшие, так как она выполняется из толстого провода.
Наряду с достоинствами имеются и недостатки. Это недостаточно надежная работа при малых
токах, нагрев контактов за счет тепла катушки.
Катушки с параллельным включением применение не нашли из-за снижения напряжения при КЗ.
ДУ с последовательным включением катушки применяются при напряжении до 10 кВ.
в) Гашение дуги с помощью дугогасительной решетки.
В дугогасительной решетке для гашения дуги используется околоэлектродное падение напряжения
UЭ (в аппаратах постоянного тока) и околокатодная электрическая прочность (в аппаратах переменного
тока).
Для аппаратов постоянного тока напряжение на дугогасительной решетке

U д. р .

U Э (m 1) EП lд ,

(3)

где UЭ – сумма околоэлектродных падений напряжения,
UЭ=Uк+ Uа, m-число пластин.
Lд – длина дуги; lд= l0(m-1), где l0 – зазор между пластинами.
Для гашения дуги необходимо соблюсти условие

U д. р .

U Э (m 1)

EП l0 (m 1) U

iR ,

т.е. поднять ВАХ дуги выше ВАХ внешней цепи.
На постоянном токе и переменном при f=50 Гц применяются ферромагнитные пластины.
Расстояние промежутка не менее 2 мм. При повторно-кратковременном режиме возможно прогорание
пластин. Поэтому возможно использование решетки до тока 600 А.
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У аппаратов переменного тока из-за увеличения сопротивления дуги изменяется cos и угол .
Поэтому ток проходит через ноль значительно раньше. Это дает возможность уменьшить количество
пластин в решетке в 7-8 раз по сравнению с аппаратами постоянного тока. Число включений не
превышает 600.
г) Гашение дуги высоким давлением.
Степень ионизации Х уменьшается обратно пропорционально квадратному корню
давления [1]. С ростом давления возрастает плотность газа, увеличивается теплопроводность и
отвод тепла от дуги. На этом принципе основано гашение дуги в предохранителях. Внутренний
объем предохранителя герметизирован. При перегорании плавкой вставки выделяется энергия,
повышается давление. Из теории газов
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где Wг – энергия газа
Wд – энергия дуги.
Следовательно, энергия от тока и индуктивности L равны. По опытным данным, градиент ЕП

ЕП

Е0 р к 10 к

,

(4)

где Е0 – напряженность в воздухе при атмосферном давлении, МПа.
д) Гашение электрической дуги в потоке сжатого газа
В электрических аппаратах высокого напряжения коммутируются токи в десятки
килоампер при напряжении до мега вольт. Для решения такой сложной задачи используется
воздействие на электрическую дугу потока сжатого воздуха или других газов. Сжатый воздух
обладает высокой плотностью и теплопроводностью. Омывая дугу с большой скоростью, он
охлаждает ее и при прохождении тока через ноль обеспечивает деионизацию столба дуги.
В камерах с воздушным дутьем сжатый воздух после компрессора очищается от примесей
и сушится. Давление в пределах 1-4 МПа. Возможны варианты ДУ с поперечным и
продольным дутьем. Наиболее распространены ДУ с продольным дутьем. Вместо воздуха также
используется элегаз, электрическая прочность которого в 2,5 раза выше воздуха. Кроме того,
элегаз является инертным, не вступает в реакцию с кислородом и водородом.
е) Гашение дуги в трансформаторном масле
Дугогасительная камера выполняется из прочного изоляционного материала (гетинакс,
стеклотекстолит) и расположено в трансформаторном масле. При отключении контакт быстро движется
вниз, образуется дуга, происходит взрывоподобное разложение масла на водород и другие газы.
Температура достигает 2000-30000К. Давление поднимается до 2-4 МПа. Газовый пузырь 5 вырывается
из камеры через щель 8, производя гашение дуги. Чем больше ток, тем эффективнее гашение дуги.
Каждая камера работает при напряжении не более 100 кВ. камеры.
ж) Гашение дуги в вакуумной среде
В вакуумном ДУ контакты расходятся в среде с давлением 10-4 Па (10-6 мм.рт.ст.), где длина
свободного пролета электрона достигает 300 м. Пробивное напряжение промежутка на 1 мм достигает
100 кВ.
При переменном токе даже при небольшом его значении при размыкании контактов они
разогреваются и происходит испарение металла. Поэтому возникает дуга. При первом нуле тока дуга
гаснет и быстро восстанавливается электрическая прочность промежутка. Вакуумные ДУ в настоящее
время наиболее эффекты и долговечны. Их срок службы до 25 лет. Созданы вакуумные ДУ до 100 кА
при напряжении 10 кВ и ток до 40 кА при напряжении 160 кВ.
з) Гашение электрической дуги с помощью полупроводниковых приборов
При большом числе коммутаций в час возрастает износ контактов при обычной дуговой
коммутации. Для повышения износостойкости контактов используются полупроводниковые
приборы (тиристоры, симисторы и диоды).
На рис. 3 показана гибридная схема коммутации с помощью тиристоров. Главные контакты ГК
рассчитаны на пропускание номинального тока и тока КЗ. Главные контакторы шунтируются встречно
включенными тиристорами VS1 и VS2.
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Рисунок 3 - Схема гибридного коммутатора переменного тока
В цепи ГК включен трансформатор тока АТ, вторичные обмотки которого через диоды VD1 и VD2
подключены к управляющим электродам тиристоров. На эти электроды должен подаваться только
положительный сигнал относительно катода. В каждом плече схемы включены стабилитроны VD3 –
VD6 для ограничения сигнала. Конденсатор С3 и резистор R4 облегчают условия восстановления
напряжения на тиристорах.
Во включенном положении аппарата ГК замкнуты и на вторичных обмотках АТ есть сигнал
управления. Это подготавливает один из тиристоров к открытию, а второй при этом закрыт (в
зависимости от направления тока в первичной обмотке АТ). Переходное сопротивление ГК мало,
поэтому напряжение на тиристоре составляет доли вольта и тиристор пока не открывается. При
размыкании ГК напряжение возрастает, тиристор открывается и ток переходит с ГК в цепь тиристора
(время t1). В момент времени t2 переход тока от ГК к тиристору заканчивается. Длительность времени t1t2 определяется параметрами тиристора, а также активным сопротивлением и индуктивностью цепи ГК.
В момент времени t3 (естественный ноль) тиристор закрывается. Длительность горения дуги на ГК
составляет малую долю полупериода. Контакты почти не изнашиваются.
Л и т е р а т у р а:
1. Буткевич Г.В. Дуговые процессы при коммутации электрических цепей. – М.: Энергия - 1973.
2. Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения / Под ред. Афанасьева В.В. –
Л.:Энергоиздат – 1987.
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УДК. 622.272
КОНТУРНОЕ ВЗРЫВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАРЯДОВ
НАПРАВЛЕННОГО РАСКОЛА
Абен Х.Х.
СП «Байкен-U», НАК «Казатомпром»,
Юсупова Б.Р.
Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева
Бұл мақалада жиекті қопару мақсатында қорғау қажет кеніш массивіне қопарудың күшін азайтатын
демпферлік қабаттың арнайы құрылымын қолданған тәжірбие жұмыстарының нәтижесі келтірілген.
Results of the experimental works using specifically developed absorption pads to reduce blasting effect on some
(guarded) parts of the rock during controlled blasting are shown in the article.

Контурное взрывание является специальным способом ведения взрывных работ, обеспечивающим
сохранность поверхности отрыва и ненарушенности законтурного массива породы, снижения переборов
при проходке выработок. Область применения контурного взрывания в течение последнего времени
непрерывно расширяется.
Анализ практики контурного взрывания показывает, что все разновидности контурного взрывания
объединить в два вида: контурная отбойка и контурный раскол горных пород /1/. Такое деление вызвано
различным механизмом разрушения горных пород и различными условиями работы взрыва системы
контурных зарядов.
При взрывном контурном расколе пород, например, требуется создание пространственной
поверхности в виде контурной щели в массиве горных пород. Создание контурной поверхности
происходит за счет создаваемых взрывом контурных зарядов растягивающих напряжений,
перпендикулярно направлению образуемой трещины в условиях полного зажима пород.
Наиболее перспективными для достижения указанных целей в настоящее время считаются заряды
ударно-направленного действия и заряды с продольными кумулятивными выемками.
Применение данного принципа контурного раскола требует повышенного расхода ВМ и
разработки специальных конструкций демпфирующих прокладок ослабляющих действие взрыва на
охраняемый массив.
Предлагается новый принцип действия зарядов направленного раскола – обеспечение клинового
действия взрыва. По этому принципу продукты детонации взрыва, как можно меньше должны
воздействовать на области, прилегающие к стенкам шпура.
Исходя из этого, нами были разработаны следующие конструкции зарядов для направленного
разрушения горных пород (рис.1).
А) двухстороннего раскола
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Б) одностороннего раскола

В) двустороннего раскола под 900

1 – шпур; 2 – ослабляющая прокладка или оболочка патрона; 3 – взрывчатое вещество; 4 – демпфер; 5 – воздух;
- линия раскола.
Рисунок 1 - Предлагаемые конструкции зарядов направленного раскола.

Опыты по направленному расколу блоков из оргстекла с обеспечением клинового эффекта взрыва
подтвердили
правильность
указанных
выводов.
Раскол
производился
при
помощи
электрогидравлического эффекта. В качестве демпферов использовались прокладки из фторопласта,
которые наклеивались на стенки отверстия, просверленного в блоке оргстекла. Раскол происходил
практически по линии соединяющей эти прокладки, иногда с небольшими отклонениями, вызванными
очевидно некачественной центровкой демпферов.
Для испытаний зарядов клинового действия в натурных условиях был выбран Таскоринский
рудник в Прибалхашье. Породы, в которых проводились испытания – кварцевые, весьма прочные с
коэффициентом крепости по М.М. Протодьяконову f = 15-18. Предел прочности пород на сжатие σсж =
154 МПа, на растяжение σр = 17 МПа.
В качестве прототипа заряда клинового действия был выбран контурный заряд уменьшенного
диаметра с равномерно распределенным ВВ по длине шпура. Для этого в плотном бумажном патроне по
всей длине прокладывали нитку детонирующего шпура. После этого в патроне размещалось ВВ –
аммонит 6ЖВ. Вес ВВ в патроне диаметром 20 мм и длиной 1 м составил 200 грамм и соответствовал
заряду обычного контурного шпура. Затем с обеих сторон патрона по всей длине приматывались скотчем
две деревянные рейки, которые играли роль демпферов. Заряд свободно (за счет упругости бумажного
патрона) и в тоже время плотно размещался в шпуре диаметром 39 мм. Деревянные рейки обеспечивали
также центровку патрона.
Конструкция заряда контурных шпуров, обеспечивающая оптимальные условия для
направленного раскола горных пород и испытанная на Таскоринском руднике изображена на рисунке 39.
Испытания проводились по следующей схеме (рис.2). Перпендикулярно поверхности забоя
очистной камеры была пробурена цепочка из 4-х шпуров диаметром 39 мм в которых размещались
заряды клинового действия. Заряды были ориентированы так, чтобы деревянные рейки располагались на
линии предполагаемого раскола. Расстояние между шпурами составляло 70 см, что в 2.5 раза больше,
чем было бы расстояние между контурными шпурами обычной конструкции для данных условий.
Инициирование мгновенное при помощи детонирующего шнура. Схема представленная на рис.3
выполнена для ясности не в масштабе.
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1 – патрон из плотной бумаги; 2 – аммонит 6ЖВ; 3 – детонирующий шнур; 4 – деревянные рейки (демпферы).
Рисунок 2 - Конструкция заряда контурных шпуров, обеспечивающая клиновое действие взрыва
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1 – деревянные рейки (демпферы)
Рисунок 3 – Схема эксперимента по испытанию зарядов клинового действия

щель

В результате взрыва между шпурами образовалась четко выраженная трещина шириной 3-4 мм с
ровными краями. Нарушения массива с обеих сторон трещины за исключением откольных явлений у
устьев шпуров отмечены не были. Расстояние между шпурами равное 70 см, четко выраженная
образовавшаяся щель – все это указывает на эффективность применения в контурных шпурах зарядов
клинового действия.
Образовавшаяся щель имела продолжение за крайние в цепочке шпуры на величину равную 35 см,
что указывает и на возможность одностороннего раскола. Заряды односекторного нагружения будут
являться зарядами одностороннего или однонаправленного раскола. Это также подтверждает, что при
расположении демпферов под углом в 900 возможен раскол в направлениях также под 900 и вообще в
любом заданном направлении.
Л и т е р а т у р а:
1. Ломоносов Г.Г., Жигалов М.Л. Основные принципы управления качеством на подземных рудниках. //
Горный журнал, 1991, №2. С. 21-23.
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УДК 550.8 : 553.3/9
О ХИМИЗМЕ СОРБЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОРОДООБРАЗУЮЩИМИ
МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

МИНЕРАЛАМИ И ИХ

Аралбекова М.А.
Жезказганский университет имени О.А. Байконурова
Мақалада аймақтағы кенорындарында кездесетін таужыныс құраушы силикат минералдардың
сипаттамалары мен олардың сорбциялық қасиеттері көрсетәлген. Автор сол минералдарды сұрыптап,
олардың сорбция процестерінің химизмін эксперименталды жолмен анықтаған.
The article tells about mineralogical characteristics of the rickforming minerals which are met in the deposits of the
region. The author made the experimental research of chemism of sorbtive processes of these minerals.

Многие природные породообразующие минералы способны поглощать и удерживать
растворенные вещества. Хорошо известно, что минералы группы цеолитов использовались при
очистке технической и природной воды от катионов жесткости – кальция, магния и железа [1].
Известно [2-5], что большинство природных ионообменных материалов неорганического
происхождения состоят из твердого алюмосиликатного каркаса с точно установленным числом
мест, свободных для катионов.
Так, например, в каолините Si4 (ОН)8 свободные гидроксидные группы могут обмениваться с
анионами при погружении в раствор соли. Наряду, с этим содержащиеся в них ионы водорода
могут также замещаться катионами. Обмен на глине между катионом А+ и катионом В+ в растворе
может протекать по схеме:

А

В

А

В , где А и В - катионы твердой фазы.

Некоторые более сложные глинистые минералы имеют формулу
Si8 Al4O2 (ОН)4 · nH2O.
В них наблюдается повторение структурной ячейки, состоящей из одного алюминатного
слоя, расположенного между двумя силикатными слоями, причем ион Al3+ может быть замещен на
другие ионы (например, Мg2+ и Са2+), а кремний Si4+, в свою очередь может быть замещен
алюминием Al3+.
Цеолиты образуют другую группу алюмосиликатных минералов, которые можно
рассматривать как производные соединения (SiO2) ·n, а кремний в различной степени замещен
алюминием.
При взаимодействии указанных алюмосиликатов с разбавленными кислотами катион
кальция замещается на ион водорода.
ОН
(SiO2)n
О
+2 НСl
О
Al
Са
О
(1)
(SiO2)n

ОН
ОН
О

+ СаСl2
Са

Al
ОН

Вследствие этого даже увеличивается емкость ионообменника.
При этом алюмокремниевая кислота в присутствии Н2О быстро гидролизуется по схеме:
(SiO2)n

ОН
ОН +Н2О
О
Al
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(SiO2)

ОН
+ Al(ОН)3
ОН

(2)

ОН
В результате гидролиза образуется кремневая кислота и гидроксид алюминия, обладающие
сорбционными свойствами.
Гидроксид алюминия, обладающий к тому же амфотерными свойствами, может сорбировать
либо катионы, либо анионы по следующей схеме.

Al (OH ) 2

OH

Al (OH ) 3

AlO(OH ) 2

H

(3)

Представленные здесь структурные формулы минералов позволяют сделать вывод, что
каркас, в данном случае макроион (SiO2)n, остается в ходе реакций неизменным.
С химической точки зрения полевые шпаты представляют собой алюмосиликаты, т.е. такие
соединения, в кристаллических структурах которых участвуют анионные комплексы, состоящие
не только из тетраэдров SiO4, но и из тетраэдров AlО4.
Физические свойства минералов, обладающих трехмерно развитыми анионными
радикалами в кристаллических структурах, характеризуются некоторыми особенностями. Они
отличаются большими молекулярными объемами кристаллических решеток на один О2-. С
последним обстоятельством связаны и сравнительно низкая плотность полевых шпатов.
Характерно, что при замене одновалентных катионов (Nа+, К+) двухвалентными (Са2+, Ва2+)
наблюдается сокращение кристаллической структуры и значительная деформация ионов за счет
сил поляризации.
С целью подбора активных природных сорбентов изучен минералогический состав
вмещающих пород Жезказганского месторождения. Анализ полученного материала позволил
выделить 5 наиболее распространенных минералов – это диопсид, актинолит, плагиоклаз,
шамозит, эпидот, химический состав и кристаллическая структура которых характерны для
сорбентов.
Диопсид относится к моноклинным пироксенам – силикатам с одинарными анионными
цепочками. Моноклинные пироксены в главной своей массе представлены двойными и более
сложными соединениями, в кристаллических структурах которых в качестве катионов участвуют
в одних случаях Мg2+ и Fe2+ замещающие друг друга, а также Са2+, в других Na+(Li+)с, Fe3+ и Al3+.
Диопсид – СаМg[Si2O6]. Он является крайним членом важного изоморфного ряда.
Химический состав, %: СаО – 25,7; МgО – 18,7; SiO2 – 55,6.
Содержание оксида кальция СаО составляет 25,9 %, оксида магния MgO — 18,5 %; оксида
кремния SiO — 55,6 %. Обычны примеси железа, марганца, алюминия, хрома, ванадия, титана. В
зависимости от присутствия тех или иных примесей, различают следующие разновидности:
виолан (Mn3+) — фиолетовый, голубой;
шефферит (Mn);
цинковый шефферит (Zn, Mn);
джефферсонит (Mn, Zn, Fe);
хромдиопсид (Cr) — изумрудный;
лавровит (V, Cr) — яблочно-зелёный.
Известны также чёрные диопсиды с астеризмом, диопсиды с эффектом «кошачьего глаза».
Актинолит относится к группе амфиболов. Характерной особенностью амфиболов является
то, что в их кристаллических структурах принимает участие сдвоенные цепочки (ленты)
кремнекислородных тетраэдров состава [Si4O11]6-, как полагалось бы с химической точки зрения
для метасиликата). Оставшийся ион кислорода входит в состава самостоятельного одновалентного
аниона [ОН]1-. Таким образом общий отрицательный заряд анионного комплекса равен 7. Группа
ОН часто заменятся на F и Cl.
В кристаллической структуре амфиболов (в отличие от пироксенов) имеются
соответствующие места для становления дополнительных ионов щелочных металлов,
необходимость введения которых возникает при замене кремния на алюминий по схеме Si4+ →Аl3+
+ Na1+. Поэтому общее число положительно заряженных ионов в структуре повышается с семи до
восьми.
Актинолит (от др.-греч. ἀκτίς — луч и λίθος — камень: «лучистый камень») – Са2Мg2[Si4O11]
[ОН]2, породообразующий минерал группы амфиболов класса силикатов. Название связано с тем, что в
минерале заметно множество игольчатых кристаллов и их лучистых агрегатов. Образует шестоватые или
спутанно-волокнистые агрегаты.
Химический состав, %: СаО – 10,28; МgО – 18,03; FеО – 32,9; SiO2 – 31,7.
Плагиоклаз (от др.-греч. πλάγιος — косой и κλάσις — ломка, раскалывание) — группа
минералов ряда альбит NaAlSi3O8 — анортит CaAl2Si2O8.
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Распространённые
породообразующие
минералы,
входящие
в
группу
каркасных
алюмосиликатов — полевых шпатов. По химическому составу представляют собой непрерывный
изоморфный ряд натриево-кальциевых алюмосиликатов — альбита и анортита с неограниченной
смесимостью. В виде примесей иногда содержат изоморфную примесь K (до нескольких процентов,
причем количество K обычно обратно коррелирует с содержанием анортитового минала), Ba, Sr,
примеси FeO, Fe2O3 и др. По предложению Е. С. Фёдорова состав плагиоклазов обозначают номерами,
которые выражают процентное содержание в плагиоклазе анортитовой компоненты. Например,
плагиоклаз № 72 представляет изоморфную смесь, содержащую 72 % анортита и 28 % альбита. В
пределах группы выделяют отдельные минеральные виды по содержанию анортитовой компоненты (или
по отношению 100*Ca/(Ca+Na) ат.%): с увеличением анортитовой составляющей в плагиоклазах убывает
содержание кремнезема, в связи с чем плагиоклазы от № 0 до № 30 называются кислыми, № 30-50 —
средними и № 50-100 — основными.
Плотность минерала 2,7; твердость –6,27.
Шамозит- Fe••Al[Si3AlO10]6 ·nH2O относится к группе хлоритов (алюмосиликатов)
характерной химической особенностью их является то, что в их составе, также как и в группе
амфиболов всегда присутствует гидроксид – ОН, нередко вместе с F. Из катионов, которые вместе
с гидроксидными группами непосредственно связаны со слоями кремнекислородных тетраэдров,
обычно распространен Мg2+ и Al3+, а в качестве их заместителей – Fе2+, реже Cr3+, V3+. Кроме того,
во многие минералы, в структуре которых SiO2 частично замещены AlO4, входят дополнительно
катионы: К1+, Na1+, Ca2+, а также молекулы воды. Все они в виде связующих элементов
располагаются между слоистыми пакетами, составленными кремнекислородными слоями с
расширяющейся структурной ячейкой и ионами, непосредственно с ними связанными. Эти
пакеты обладают очень прочной внутренней связью почти полностью компенсированной. Вместе
с тем между собой указанные пакеты связаны остаточными очень слабыми вандерваальсовскими
силами. В некоторых слюдообразных минералах между слоистыми пакетами, обладающими
слабой остаточной связью, располагаются брусит-гидрагиллитовые пакеты (в хлоритах), а иногда
слои молекул Н2О.
Химический состав его, %: FeО – 14,76; Al2O3 – 18,90; SiO2 – 53,5. Твердость-3, плотность 3,4.
Эпидот (пистацит) — сложный силикат кальция, алюминия и железа. Название получил от др.греч. ἐπίδοσις (epidosis) — «приращение»: в сечении кристалла (призмы) одна сторона длиннее, Ca2 ·
(Fе3+, Al) Al2[O(OH) SiO4] [Si2O7] относится к силикатам с изолированными группами [Si2O7] согласно
результатам многочисленных исследований различными приборами и методами в кристаллических
решетках их принимают участие изолированные группы [Si2O7]6-, образованные двумя
кремнекислородными тетраэдрами с общим ионом кислорода. Характерной особенностью соединений
этого типа является то, что в числе катионов здесь встречаются ионы с большими ионными радиусами:
V, Ce, Za, Sc, Ba, Na, а в двойных соединениях – в комбинации с Al, Мg, Ве, Zn.
Химический состав, %: CaО – 23,69; Fe2О3 – 17,1; Al2O3 – 24,1; ; SiO2 - 39,6. Минерал, как
правило, имеет фисташково-зеленый или темно-зеленый цвет. [6].
В процессе адсорбции в межпакетное пространство внедряются один или несколько
мономолекулярных слоев адсорбируемого вещества, что приводит к изменению размера
микропор.
Для изучения явлений сорбции на породообразующих минералах автором были отобраны
пробы.
Результаты химического анализа выше приведенных минералов представлены в таблице
1.1.
Таблица 1.1 – Усредненный химический состав породообразующих минералов
SiO2
36,0

Al2O3
18,6

Fe2O3
18,7

CaO
20,4

Компоненты, %
MgO
Na2O
1,2
0,20

K2 O
0,87

Sобщ.
3,1

Sсульф.
1,0

Судя по данным таблицы 1.1, порода представляет собой кварцево-железистую систему с
высоким содержанием оксида кальция.
С целью изучения сорбционных свойств отдельного взятого минерала проба породы была
подготовлена соответствующим образом раздробленная до крупности – 2,0 мм + 0,10 мм и
подвергнута разделению на минералы.
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Следует отметить, что в связи с близостью показателей плотности минералов между собой
разделение их по этому признаку представляло трудную задачу. Вследствие этого в схему
разделения минералов была внесена магнитная сепарация. Благодаря этому удалось провести
первоначальное разделение минералов.
В магнитной фракции остались в основном минералы железа: магнетит, гематит, маггемит.
В электромагнитных фракциях основными минералами оказались диопсид и эпидот.
В немагнитной фракции и в материале крупностью –0,25 +0,10 мм сконцентрировались
актинолит, шамозит, плагиоклаз и незначительное количество свободного кварца.
Отобранные минералы подвергались минералогическому рентгеноструктурному анализу в
сертифициронной лаборатории Института металлургии и обогащения на рентгеновском
спектофотометре ДРОН-3м.
Минералогический и рентгеноструктурный анализы свидетельствуют о том, что оксид
кальция не связан с карбонатами, а входит в состав сложных силикатных минералов.
Чистота полученных образцов составляла до 92 до 95%.
Лабораторные исследования сорбционно-емкостных свойств пород проводились в
статических и динамических условиях. Статические условия характеризуются отсутствием
фильтрации раствора через испытуемый образец. Навеска минерала перемешивается с
определенным объемом модельного раствора (например, при Ж:Т =3:1) в течение времени,
необходимого для установления химического равновесия.
Величина поглотительной способности (емкости) пород N по определяемому в растворе
компоненту определяется (в г/100 г породы) по формуле:
N=(Cн – Ck) · V · 100/m
(4)
где Cн – начальная концентрация компонента в растворе, г/л;
Ck – конечная равновесная концентрация компонента, г/л;
V– объем раствора в опыте, л;
m – масса навески, г.
В динамических условиях определение параметров поглощения осуществляется путем
фильтрации раствора через исследуемый образец с ненарушенной структурой до стабилизации
концентрации определяемого компонента на выходе из образца.
Опыты в динамических условиях проводили в несколько этапов. Первоначально через
колонку (диаметром не менее 50мм и длины 120мм) для стабилизации гидродинамического
режима пропускают «чистую воду», затем при той же скорости фильтрации – через колонку
пропускалась проба шахтной воды или модельный ее раствор. Регистрировался объем
профильтрировавшегося раствора, время фильтрации и содержание исследуемого компонента
(ион меди и сульфата). Эксперимент заканчивается при достижении равновесия Ci =Const
(например, по сульфат-иону). По полученным данным вычислялась емкость поглощения по
уравнению:
N=(Cн · V – ΣCi · Vi)/m, г/кг
(5)
где Cн – начальная концентрация, г/л;
Ci – концентрация элюата, г/л;
V – объем фильтрующегося раствора, л;
Vi – объем элюата, л;
m – масса образца, г.
Результаты лабораторных исследований в статических и динамических условиях имеют, как
правило, удовлетворительную сходимость, хотя статический способ часто дает несколько
завышенные значения сорбционной емкости. При проведении экспериментальных исследований
основное внимание было уделено изучению процесса сорбции сульфата иона и меди. Для этого
были приготовлены растворы, содержащие 0,5 г/л Н2SO4 (0,01 N) и растворы сульфата меди
различной концентрации с рН равным 3,0 (pH поддерживалось на заданном уровне, чтобы
исключить процесс взаимодействия кислоты с минералами).
Контроль процесса осуществлялся с помощью анализа раствора после прохождения через
загруженную колонку также на наличие ионов железа, кальция, магния, алюминия.
Кроме того, контролировалась плотность раствора, рН.
Поскольку можно было ожидать, что разные минералы проявляют сорбирующие свойства
по разному, то за главный критерий равновесия сорбционного процесса был принят тот момент,
когда начинался так называемый «проскок» сорбируемого вещества, избыток которого уже не
поглощался сорбирующим минералом. Этот момент фиксировался анализом раствора на
соответствующее вещество - Н2SO4 или СuSO4.
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УДК 625.748.54
АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ АЗС
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Г. ЖЕЗКАЗГАНА
Джунусов И.Ш., Джунусова Д.И.
Жезказганский университет имени О.А. Байконурова
Қаланың табиғатына антропогенді әсер ететін КЖЖМС жұмысы қарастырылған. Табиғи ортаға газ
түрінде бөлініп шығатын ластану заттары анықталған, атмосфераға пайда болатын ластану есептілінген,
КЖЖМС антропогендік жұмысын төмендететін табиғат қорғау шарасы ұсынылған .
The anthropogenic influence of the filling station an environment town was examined. The basic ingredients, which
stand out in the natural environment were installed, calculate emissions of harmful substances into the atmosphere were
used, a list of nature-conservative measures, reducing influence of anthropogenic activity of filling station was reduced.

Автозаправочные станции (АЗС) относятся к расходным складам нефтепродуктов, а по
функциональному назначению - заправочные пункты.
По характеру производимых операций АЗС относится к распределительному складу, который
осуществляет прием, хранение и снабжение нефтепродуктами потребителей.
Основными источниками загрязнения атмосферы воздуха на АЗС являются резервуары с
нефтепродуктами при их заполнении, хранении, сливе нефтепродуктов из автоцистерн, наливные баки
автомобилей и ТРК. Основные нефтепродукты, хранимые на пункте - бензин разных марок и
дизтопливо, а приоритетными компонентами загрязнения воздушной среды выбросами являются
углеводороды. Поэтому в процессе эксплуатации особое внимание следует обращать на техническое
состояние оборудования, которое является источником загрязнения атмосферы.
Защита окружающей среды достигается комплексом мероприятий, направленных на
предотвращение утечек из резервуаров и потерь нефтепродуктов при испарении. Для
заправки
автотранспорта бензином на АЗС имеется топливно-раздаточные колонки (ТРК) .
В результате производственной деятельности любой АЗС в атмосферный воздух выделяются :
предельные углеводороды – С1-С5, С6-С10, С12-С19; непредельные – амилены; бензол; толуол; ксилол;
этилбензол и сероводород .
Рассмотрим выбросы загрязняющих веществ для АЗС, для которого годовой объем расхода
топлива составляет: 33,84 т (45 м3/год) , в т.ч. бензин всех марок – 26,83 т (36,5 м3) .
Количество закачиваемой в резервуар жидкости составляет: АИ-93 -17,64 т (24 м3) ; АИ-80 – 9,19
т (12,5 м3), дизтоплива – 7,01 т (8,5 м3), объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во
время закачки равен, Vчmax = 14.8 м3/час .
Расчет выбросов углеводородов при хранении нефтепродуктов, произведен по методике [4].
Выбросы ЗВ при заполнении баков автомобилей через ТРК определяются по формуле [4]
Vсл х Сб.а/мmax
Мб.а/м = ------------------ .
3600
Где Мб.а/м - максимальные(разовые) выбросы паров нефтепродуктов при заполнении баков , г/с;
Vсл - фактический максимальный расход топлива через ТРК, м3/ч;
Сб.а/мmax - максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах смеси при заполнении
баков, автомобилей, г/м3 .
Годовые выбросы (Gр) паров нефтепродуктов от резервуаров при закачке рассчитываются как
сумма выбросов (Gзак) и выбросов от проливов нефтепродуктов на поверхность (G пр.р)
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Gp= Gзак + Gпр.р. ,
Gзак. = (Сроз х Qоз + Срвл х Qвл) х 10-6 , т/год.
Где Сроз и Срвл - концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоз
душной смеси при заполнении резервуаров в осеннее-зимний
и весенне-летний период соответственно, г/м3 .
Gпр.р.= 0.5х J х (Qоз + Qвл) х 10-6 , т/год.
3
Где J= 125 г/м - удельные выбросы при проливах для автобензинов .
Годовые выбросы (Gтрк) паров нефтепродуктов от ТРК при заправке рассчитываются как сумма
выбросов из баков автомобилей (G б.а.) и выбросов от проливов нефтепродуктов на поверхность (G пр.а)
Gб.а.. = (Сбоз х Qоз + Сбвл х Qвл) х 10-6 , т/год.
Где Сбоз и Сбвл - концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоз душной смеси при
заполнении баков автомобилей в осенне-зимний и весенне-летний период соответственно .
Значение Gпр.а вычисляется по формуле
Gпр.а.= 0.5х J х (Qоз + Qвл) х 10-6 , т/год.
Суммарные годовые выбросы из резервуаров и ТРК определяются по формуле
G = Gp + Gтрк , т/год.
Для
двусторонней ТРК максимальный
объем газовоздушной смеси, содержащей пары
нефтепродуктов , и поступающей в атмосферу при заправке топливных баков автомобилей составляет
0.8 м3/час (на основании анализа проектной документации АЗС) , [4] .
Суммарные годовые выбросы ЗВ из резервуаров и ТРК для рассматриваемого примера по АЗС
составляют
Gобщ =0,0369 т/год ,
Мобщ = 5,2986 г/с.
Для низкооктанового бензина /АИ-80/ находим покомпонентный состав
( М=2,645 г/с; G= 0,01246 т/год)
Определяем
Углеводороды
ый
Предельные
Непредельные
Ароматические
параметр
С1-С5
С6-С10
Бензол
Толуол
Ксилол
Этилбензол
Сi, %
75,47
18,38
2,5
2,0
1,45
0,15
0,05
Мi, г/с
1,9962
0,4862
0,0661
0,0529
0,0383
0,004
0,0013
Gi, т/год
0,0094
0,0023
0,00031
0,00025
0,00018 0,00002
0,000006
Аналогично покомпонентный состав для высокооктанового бензина /АИ-93/ составляет ( М=2,645
г/с; G= 0,024 т/год)
Определяем
Углеводороды
ый
Предельные
Непредельные
Ароматические
параметр
С1-С5
С6-С10
Бензол
Толуол
Ксилол
Этилбензол
Сi, %
67,67
25,01
2,5
2,30
2,17
0,29
0,06
Мi, г/с
1,79
0,6615
0,0661
0,0608
0,0574
0,0077
0,0015
Gi, т/год
0,0162
0,006
0,0006
0,00055
0,00052
0,00007
0,000014
Суммарный состав бензина составляет
Определяем
Углеводороды
ый
Предельные
Непредельные
Ароматические
параметр
С1-С5
С6-С10
Бензол
Толуол
Ксилол
Этилбензол
Мi, г/с
3,7862
1,1477
0,1322
0,1137
0,0957
0,0117
0,0028
Gi, т/год
0,0256
0,0083
0,00091
0,0008
0,0007
0,00009
0,00002
Идентификация состава выбросов для дизтоплива
(М= 0,0086 г/с, G= 0,00044 т/год)
Определяемый
Углеводород ы
параметр
Предельные
Непредельные
Ароматические
Сероводород
С12-С19
Сi, %
99,57
0,15
0,28
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Мi, г/с
0,00858
*
0,00002
Gi, т/год
0,000438
*
0,000002
- Условно отнесены к С12-С19
Анализ результатов расчетов валовых выбросов вредных веществ от хранения и отпуска
нефтепродуктов в цистернах на АЗС показывает, что суммарные выбросы углеводородов при
хранении, сливе, наливе всех нефтепродуктов составляют – 0.0369 т/год. Объект АЗС по КОП ( КОП =
0.01) относится к четвертой категории опасности .
На теppитоpии АЗС необходимо выполнять комплекс природоохранных меpопpиятий по
благоустройству, с соблюдением норм СНиП 2.07.01-89г. “Градостроительство».
Любая
АЗС
имеет систему мусоро-отходо-сборки, включающую в себя: сеть ливневых
приемников для сбора и отвода разлившегося топлива в специальную емкость (заглубленную). Покрытие
проездов на территории АЗС должно быть асфальтовое.
На теppитоpии АЗС в целях защиты от пожара имеются пpотивопожаpные сpедства : ящик с
песком, пожаpный щит . Расчетный pасход воды на наpужное пожаpотушение должен приниматься не
менее 10 л/с при непрерывном тушении в течение 3-х часов.
От прямых ударов молнии в качестве молниеприемника используется металлический навес. Для
защиты от статического электричества и вторичных проявлений молнии сооружено заземляющее
устройство, к которому присоединен молниеприемник ТРК. Для заземления автосцистерн при сливе
топлива используется вертикальный заземлитель наружного контура заземления.
Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, почвы и водоемов на территории АЗС
следует:
- поддерживать в полной технической исправности резервуары и техноло-гическое оборудование и
обеспечивать их герметичность;
- отрегулировать дыхательные клапана резервуаров на требуемое избыточное давление и вакуум и
следить за их исправностью;
- оборудовать резервуары с бензином газовой обвязкой с применением дыхательных клапанов
повышенного давления;
- сливать нефтепродукты из автоцистерн только с применением быстро-разъемных муфт
герметичного слива;
- обеспечить возврат паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров при “больших” дыханиях в
автоцистерны;
- организовать сбор поверхностно-ливневых стоков с локальной очисткой;
- создавать зеленые зоны вокруг АЗС с учетом зоны загрязнения и эффектом аккумуляции
загрязняющих веществ.
Охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения производить согласно ГОСТ 17.1.3.-0582, ГОСТ 17.1.3.06-82, Указа Президента РК “О недрах и недропользовании” от 27.01.96 г. ,№ 2828,
статьи 49, п.5.
Вывоз нефтесодержащих отходов, загрязненных сточных производственно-дождевых вод и мусора
с территории АЗС должен быть регулярным, по мере накопления, и согласуется с территориальными
органами санитарно-эпидемиологического и экологического надзора.
Эксплуатация АЗС производится в соответствии с действующим
зако-нодательством,
действующими “Правилами технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных
АЗС” (РД 112-РК-002-94), “Правилами пожарной безопасности при эксплуатации предприятий
нефтепродуктообеспечения РК” (ППБС-02-95), “Правилами по технике безопасности и промсанитарии
при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций” и другими нормативно-техническими
документами.
Контроль соблюдения нормативов эмиссий ЗВ в атмосферу возлагается на лицо, ответственное за
охрану окружающей среды на предприятии. В соответствии с ГОСТом 17.2.3.02-78 контроль должен
осуществляться прямыми инструментальными замерами или балансовым методом.
Таким образом, антропогенное влияние АЗС на окружающую среду селитебной зоны может быть
сведено к минимуму за счет : своевременного складирования
твердых бытовых отходов в
мусоросборники и вывоз шламов ливневых стоков и соблюдения правил технической эксплуатации
АЗС.
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УДК 330.347.1
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Майгельдинов А.У.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Сапаны басқаруға оқыту жүйесі инновациялармен тығыз байланысты. Мақалада сапаны басқару
менеджментіндегі инновацияның орны талқыланған.
The communication of system of a quality management with innovations is considered in this article.

С учетом положительного опыта развитых стран для ускоренного развития инновационной
деятельности в Казахстане осуществляется правовая, организационная и финансовая поддержка со
стороны государства. Вместе с тем некоторые проблемы требуют своего решения, в частности важной
проблемой инновационного развития в стране остается коммерциализация результатов научных
исследований, привлечение в наукоемкие отрасли внебюджетных средств. Агентством РК по статистике
инновационная деятельность рассматривается как вид деятельности, связанной с трансформацией идей
(обычно результатов научных исследований и разработок, научно-технических достижений) в
технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые
или усовершенствованные технологические процессы, или способы производства (передач) услуг,
использованные в практической деятельности. Инновационная деятельность предполагает комплекс
научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в
своей совокупности приводят к инновациям [1].
Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции является одной из основных задач
развития с устойчивыми темпами роста экономики. В условиях глобализации экономики
конкурентоспособными на мировом рынке становятся лишь те хозяйствующие субъекты, которые ведут
интенсивную инвестиционную и инновационную деятельность, систематически осваивают последние
научно-технические достижения, управленческие и организационные разработки, позволяющие снижать
издержки производства, повышать пр . Известно, что конкурентоспособность предприятия определяется
несколькими факторами, наиболее значимым из которых сегодня является наличие у предприятия
эффективно функционирующей системы управления качеством выпускаемой продукции. Таким образом,
то предприятие, где наиболее эффективно действует система менеджмента качества, получает
преимущество перед конкурентами.
Все инновации делятся на две категории: технологические и нетехнологические. К
технологическим инновациям относят все изменения, затрагивающие средства, методы, технологии
производства, определяющие научно-технический прогресс. Инновации организационного,
управленческого, правового, социального, экологического характера относят к нетехнологическим
инновациям. Классификация нововведений по критерию значимости делит их на группы.
1. Базовые нововведения – это такие нововведения, которые реализуют крупнейшие изобретения
и становятся основой революционных переворотов в технике, создание новых отраслей. Такие
инновации требуют длительного периода времени и крупных затрат для освоения, но
обеспечивают значительный народнохозяйственный эффект.
2. Крупные и принципиальные нововведения – инновации, в результате которых происходит
смена поколений техники в рамках данного направления или появление новой технологии при
сохранении исходного научного принципа. Реализация данных инноваций происходит в более
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короткий срок и с меньшими затратами, но и скачок в техническом уровне и эффективности
меньше.
3. Средние комбинаторные нововведения, представляющие с собой использование различных
сочетаний конструктивного соединения элементов.
4. Мелкие комбинаторные нововведения, возникающие на основе мелких изобретений,
рационализаторских предложений, производственного опыта.
Инновационная деятельность должна обеспечивать: наиболее полное и своевременное
удовлетворение потребностей; конкурентоспособность предприятия по показателям качества продукции
и эффективности производства; достижение баланса между стабильностью и усилиями по внедрению
новых технологий; эффективность в широком спектре радикальности нововведений; гибкое
приспособление, как в эволюционном постоянно реализуемом нововведении, так и радикальном,
периодически осуществляемом нововведении [2].
Инновационная деятельность – обеспечение улучшения за счет использования существующих
проверенных научно-технических достижений, уровня развиваемой или создаваемой производственной
системы, приводящей к производству продукции высокого качества.
Инновационная деятельность должна обеспечить устранение разрыва между имеющимся объемом
и уровнем уже полученных и проверенных научно-технических достижений и их применением на
развиваемом предприятии. Инновационная деятельность ближе всего к понятиям «внедрение»,
«передача (трансфер) достижений науки в производство» [3].
В качестве примера можно констатировать, что с точки зрения приведенных определений
деятельность по совершенствованию системы менеджмента организации на основе внедрения
стандартов ИСО серии 9000 (ИСО серии 14000, OHSAS 18001 и т.п.) может быть отнесена к
инновационной деятельности, и соответственно результат этого внедрения есть инновация. Указанные
стандарты – это, безусловно, проверенное научное достижение, а их применение на развиваемом
предприятии всегда позволяет получить новую продукцию – усовершенствованную систему управления.
Для характеристики сущности инноваций важно определить, что является источником,
содержанием и результатом деятельности, которое придает (или не придает) деятельности
инновационный характер. Напомним, что цель науки – описание, объяснение и предсказание процессов и
явлений действительности. Именно наука обеспечивает воспроизводимость результата. Научная
деятельность является таковой, поскольку ее результат принципиально нетрадиционен и она дает
приращение нового знания. Именно поэтому научное обоснование метода деятельности выступает как
необходимое условие успешных инноваций. Известный метод PDCA рекомендуемый в ИСО 9001,
является вполне научным, так как обеспечивает получение воспроизводимого результата, но не дает
эффективности управления.
По всей видимости, именно для того, чтобы сблизить направленность инновационной
деятельности и менеджмента качества с точки зрения ИСО 9000, авторы JIS-TR Q 0005 и проекта ИСО
9004 вводят такой принцип стандартов менеджмента качества, как «ориентация на общественные
ценности». Остановимся на принципе постоянного улучшения стандартов ИСО 9000. Этот принцип, по
существу, является основным требованием стандартов не только серии 9000, но и других
международных стандартов, касающихся систем менеджмента, и, очевидно, предвосхищает появление
обязательного блока «Инновации» в СМК. В п. 2.9 стандарта [4] написано: «Целью постоянного
улучшения
системы менеджмента качества является увеличение возможности повышения
удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон. Действия по улучшению
включают:
а) анализ и оценку существующего положения для определения областей для улучшения;
б) установление целей улучшения;
в) поиск возможных решений для достижения целей;
г) оценивание и выбор решений;
д) выполнение выбранных решений;
е) измерение, проверку, анализ и оценку результатов выполнения для установления того,
достигнуты ли цели;
ж) оформление изменений.
Таким образом улучшение является постоянным действием».
В приведенной цитате кратко излагаются концепция и методология деятельности, которую все
известные источники признают инновационной деятельностью. Организации, настроенные на
инновации, вполне могут заниматься инновационной деятельностью на основе с помощью методологии,
изложенной в стандартах ИСО серии 9000.
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Любые курсы, монографии, программы обучения и тому подобные разработки в инновационной
деятельности должны учитывать и использовать концепцию и методологию стандартов серии 9000 и
других, касающихся систем менеджмента, именно потому, что в них сконцентрирован передовой
научный опыт в области управления организациями вообще и внедрение улучшений в частности.
Таким образом, инновационная деятельность входит в менеджмент качества как инструмент
реализации принципа постоянного улучшения. «Улучшение» - более широкое понятие, чем
«инновация». Не всякое улучшение можно признать инновацией – это следует подчеркнуть особенно
сейчас, когда разработка инновационных проектов в нашей стране получает государственную
поддержку.
«Первичными», имманентными признаками инновации являются ее направленность на
удовлетворение определенной потребности «второй стороны» и научное положение как источник
способа удовлетворения этой потребности. Как показывает мировой опыт, именно обращение к таким
улучшениям, которые основаны на результатах научных исследований, позволяют обеспечить
конкурентоспособность предприятиям и государствам. Анализ инновационной ситуации в Казахстане
показал, что инновационная деятельность в стране пока еще не является источником экономического
роста и повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Низкий уровень инновационной
активности в стране в определенной мере обусловлен недооценкой роли науки в инновационном
развитии, недостаточными объемами финансирования научных исследований и разработок, результаты
которых составляют основу инновации.
Система обучения управлению качеством тесно связана с инновациями. Сущность инновационной
деятельности состоит в обеспечении возможности создания как новой продукции, удовлетворяющей
растущие потребности общества, социальных групп и индивидов, так и новых технологий в области не
только производства товаров и услуг, но и культуры и образования, способствующих их развитию путем
повышения качества. В свою очередь, многообразие качества, обеспечиваемое в процессе
инновационной деятельности, позволяет совершенствовать всю систему, возникает потребность в
создании и реализации единой для всей страны концепции образования в области качества и управления.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАСТИНЧАТЫХ КОНВЕЙЕРОВ
Сарсембаев Д.Ж.
Жезказганский университет имени О.А. Байконурова

The review of theoretical researches of the lamellar conveyors developed for ore deposits, for the purpose of a
substantiation of the further researches taking into account influence of dynamic loadings on elements of the lamellar
conveyor and perfection of its design is executed in the article.
Мақалада кенорындары үшін жасалған пластикалық конвейерлер элементтерінің динамикалық
жүктемелерінің әсерін ескере отырып теоретикалық зерттеулерді әрі қарай зерттеу және оның конструкциясын
жақсарту мақсатында талдау жасалған.

Главной особенностью современной рудничной транспортной системы в отечественной
горнодобывающей промышленности, как при подземном, так и открытом способах добычи, является
внедрение циклично-поточной технологии (ЦПТ) с использованием конвейерного транспорта. Основным
типом конвейеров, широко применяемых на горнорудных предприятиях, являются ленточные. Это
объясняется их сравнительной простотой, высокой производительностью, относительно малой
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металлоемкостью. Однако, несмотря на значительные успехи, достигнутые в совершенствовании
ленточных конвейеров, не удалось устранить следующие недостатки: невозможность работы на
искривленной в плане трассе, ограниченный угол наклона и быстрый износ конвейерной ленты при
транспортировании твердых и абразивных материалов, невозможность транспортирования
крупнокусковой горной массы без ее предварительного дробления [1].
Большие возможности в создании новых типов конвейеров, расширяющих область применения
конвейерного транспорта, дают пластинчатые конвейеры. Пластинчатое полотно, снабженное ходовыми
роликами, катящимися по неподвижным направляющим, в случае необходимости может иметь
искривление в плане, снабжаться поперечными перегородками для повышенных углов установки и
транспортировать без скольжения по рабочему органу тяжелый и абразивный материал. В
существующих конструкциях конвейеров достигнуты малые сопротивления движению и при высоких
прочностных параметрах возможность монтировать конвейерный став на значительную длину,
используя при этом кольцевые цепи на криволинейной трассе.
Опыт эксплуатации экспериментального образца конвейера КФР-1 длиной 60 м, разработанного
Казахским политехническим институтом под руководством О.А. Байконурова [2], в условиях шахты
№51 показал, что высокая жесткость и прочность полотна обеспечивают надежную работу конвейера в
весьма сложных условиях, что послужило в последующем поводом для уменьшения на этом конвейере
толщины пластин и увеличения шага ходовых роликов. В дальнейшем КазПТИ совместно с институтом
Гипроуглегормаш был разработан новый вариант – конвейер КФР-2.
Для обеспечения нормальной загрузки у хвостовой части конвейера на уровне несущего полотна
была организована насыпь для заезда самоходных вагонов под разгрузку. Транспортируемая руда имела
крепость 8-10 по шкале профессора М. М. Протодьяконова и объемную плотность 3,2 т/м3. Высота
падения материала при погрузке на конвейер составляла 1-1,2 м, размер максимальных кусков руды в
поперечнике достигал 800 мм, а масса около 700-800 кг.
По результатам разработок Карагандинского политехнического института на экспериментальном
заводе Гипроуглегормаш был изготовлен опытно-промышленный образец конвейера П-80К для ОПУ
ЦПТ Качканарского ГОКа [3]. Одновременно с этим была завершена разработка технического проекта
двухконтурного пластинчатого конвейера ПКС-140, с шириной полотна 1400 мм, для транспортирования
крупнокусковой горной массы в условиях карьеров Гайского ГОКа [4].
Сейчас пластинчатые конвейеры широко применяются в различных отраслях промышленности
(горно-металлургической, машиностроительной, химической, а также в строительной индустрии) [5].
Практика эксплуатации отечественных и зарубежных магистральных пластинчатых конвейеров на
угольных шахтах и рудниках показала, что при обеспечении достаточной прочности и надежности
конвейеры с ходовыми роликами и центрально расположенной круглозвенной цепью могут с успехом
применяться для транспортирования скальных пород и руд на большие расстояния при любой
криволинейности трассы.
Таким образом, опыт эксплуатации рудного конвейера полностью опровергает мнение некоторых
специалистов о невозможности применения пластинчатых конвейеров для доставки тяжелого и
крупнокускового материала. Необходимое увеличение жесткости и прочности пластин, усиление
ходовых роликов и рациональная загрузка полотна позволят решить задачу доставки пластинчатыми
конвейерами любого груза, который имеется на горных предприятиях [6-14].
Несмотря на высокие темпы развития конвейерного транспорта и серьезные успехи в разработке и
конструировании специальных типов конвейеров, еще нельзя считать, что все теоретические и
практические вопросы решены в равной степени полно. Как известно при проектировании пластинчатых
конвейеров по заданной производительности и гранулометрическому составу транспортируемого груза
определяется ширина несущего полотна и выполнялся тяговый расчет. Однако при этом (из-за
неполноты метода выбора основных конструктивных размеров конвейера) не производится расчет
основных элементов конвейера (в том числе несущего полотна) на прочность при условии действия
больших ударных нагрузок. Вместе с тем остаются нерешенными многие вопросы, требующие
проведения дополнительных исследований с целью разработки теоретических основ создания
пластинчатых конвейеров с высоким потенциалом практического использования, так как известные
цепные механизмы отличаются недостаточно прочным рабочим органом, с большой металлоемкостью и
громоздкостью конструкции, с низкой скоростью движения пластинчатого полотна (см. табл. [15]).
До настоящего времени загрузка пластинчатого конвейера также остается проблемой нерешенной,
так как при приеме груза через верхний тягово-поддерживающий контур высота падения груза остается
значительной. Установлено [1], что перегрузочные пункты комплексов ЦПТ имеют следующие
диапазоны изменения коэффициента готовности (Кг):
– бункер-питательный перегрузочный пункт - 0,991 ... 0,996;
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– грохотильно-дробильный перегрузочный пункт - 0,784 ... 0,795;
– дробильный перегрузочный пункт - 0,787 ... 0,798;
– грохотильный перегрузочный пункт - 0,72 ... 0,95.

7
1280
1440
1280
1280
1280
1440
1280
1280
1280
1376
1376
1280

8
Коль.
Коль.
Коль.
Коль.
Коль.
Коль.
Коль.
Коль.
Коль.
Коль.
Коль.
Коль.
Коль.

9
10
80/18
330
80/18
330
80/18
400
80/18
380
80
300
80/18
380
80/18
300
80/18
380
86/23
790
86/23
790
86/23
790
92/26 2х1000
86/18
500

Приведенная масса конвейера, кг/м

Тип цепи

6
640
600
500
400
650
650
650
650
800
800
800
800
800

Масса одного метра полотна,
кг/м

Шаг опорных пластин, мм

5
44
66
66
22
44
66
100
74
100
100
110
840
32

Угол подъема конвейера, град.

Ширина несущего полотна,
мм

4
600
600
1000
150
200
1000
1000
800
800
860
183
60

Допустимый радиус поворота в
горизонтальной плоскости, м

Суммарная мощность электродвигателей, кВт

3
1,0
1,17
1,06
0,8
0,9
1,06
1,02
1,27
1,25
1,25
1,2
1,2
0,55

Разрывное усилие цепи, кН

Длина, м

2
350
320
250
90
250
350
350
450
2200
2200
2000
2000
500

Шаг и диаметр прутка цепи,
мм/мм

Скорость движения несущего полотна, м/с

1
Demag
Prunte
П-50
ПКУ-60
КПИ-1
П-65
КИП-350
П-65М
П-80Д
П-80Е
П-80К
ПН-80С
КФР-1

Производительность, т/ч

Наименование конвейера

Таблица - Основные технические характеристики пластинчатых конвейеров, применявшихся в
горнодобывающей промышленности

11
20
20
20
20
18
20
20
20
20
20
20
20
20

12
0
0
0
30
0
0
0
0
0
8
5
35
30

13
63
44,9
64,4
42
38,2
64,4
64,4
66,5
118
118
118
212
240

14
178
176
221
150
368
216
212
216
434
560
472
640
700

Таким образом, для погрузки рядовой горной массы на цепные конвейеры наиболее
рациональным и надежным является самый простой перегрузочный пункт – бункер-питательный, при
котором исключается необходимость специальной подготовки транспортируемого материала перед
погрузкой, как это имеет место на традиционных комплексах ЦПТ с серийными ленточными
конвейерами. В связи с этим, считается перспективным создание оборудования комплексов ЦПТ с
цепными конвейерами, обеспечивающими прием и доставку крупнокускового груза под углами наклона
до 45°.
В некоторых работах не в полной мере исследовались нагрузки, воспринимаемые каждым из
элементов конвейера, такими как пластины, тяговая цепь, секции става, участвующих в соударении, а
расчеты, что вся нагрузка воспринимается только пластинами несущего полотна, приводили к
необоснованному завышению толщины пластин полотна на испытываемых конвейерах.
Также в не полной мере исследованы влияния контактных нагрузок и волновых процессов в
соударяемых системах, влияния ударных нагрузок на прочность тягового органа и выбор места
расположения загрузочных пунктов, то есть продольные и поперечные колебания систем, от которых
зависит работа загрузочного узла, а также не указаны пути снижения этих нагрузок и методики расчета
элементов конвейера на динамические нагрузки.
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Поэтому проведение комплексных теоретических и экспериментальных работ по исследованию
динамических нагрузок в пункте загрузки пластинчатых конвейеров, знание их величины, условий
возникновения и характера воздействия на элементы конвейера, изыскание путей снижения этих
нагрузок с применением специальных грузоприемных устройств, а также разработка методики расчета
элементов конвейера на ударные нагрузки позволят создать рациональную конструкцию загрузочноприемных пунктов, при которой были бы значительно снижены динамические нагрузи, увеличен срок
службы конвейера, уменьшены металлоемкость и стоимость конвейера.
Все цепные конвейеры и питатели по способу и степени защищенности их конструкций от
ударных нагрузок при приеме крупнокускового груза, можно подразделить на четыре основные группы
[15]. Механизмы первой группы не требуют применения специальных загрузочных устройств, тогда как
для создания рациональных конструкций защитных устройств от ударных нагрузок для пластинчатых
конвейеров остальных групп необходимо:
1) исследовать нагруженность основных элементов пластинчатых конвейеров;
2) разработать принципы повышения технического уровня пластинчатых конвейеров;
3) обосновать работоспособность и выбор материала основных элементов пластинчатых конвейеров по
техническому уровню.
На основании вышесказанного для совершенствования ЦПТ с применением цепных конвейеров
необходимо:
– перейти на бункер-питательную загрузку конвейерных линий крупнокусковой горной массой;
– создать новый вид тягово-несущего органа, отличающийся высокой статической и противоударной
прочностью, достаточной для приема и доставки крупнокусковых скальных грузов, высокой
абразивостойкостью, а также обеспечивающий поперечный изгиб в плане при сложных транспортных
трассах;
– упростить схемы поточно-транспортных систем комплексов ЦПТ путем сокращения количества
механизмов в них до минимально необходимого за счет повышения прочности тяговых органов
пластинчатых конвейеров и ликвидации в пределах функционального признака системы горных работ
перегрузочных пунктов между ними, то есть создания изгибающихся и крутонаклонных
многоприводных конвейеров для бесперегрузочных схем транспорта.
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УДК 622.647.2
ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РУДНИЧНОГО ГРУЗОПОТОКА
ПРИ ПОГРУЗКЕ НА ПЛАСТИНЧАТЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
Малыбаев С.К., Малыбаев Н.С.
Карагандинский государственный технический университет
Сарсембаев Д.Ж.
Жезказганский университет имени О.А. Байконурова
The probable-statistical analysis of the characteristic of goods traffic from large rocky pieces is made at loading on
lamellar conveyors in the article.
Мақалада ірі түйірлі жүкті пластикалық конвейерлерге тиеу кезінде жүкағынның сипаттамаларын
ықтималды-статистикалық анализі қарастырылған.

Анализ средств и способов загрузки пластинчатых конвейеров для транспортирования
крупнокусковых скальных грузов, а также состояние исследования динамических нагрузок в
загрузочных узлах показали, что работоспособность их определяется в значительной степени явлениями,
имеющими место в точке загрузки или, что-то же самое, в начальной точке транспортирования [1].
При выборе параметров основных элементов специальных конвейеров, предназначенных для
транспортирования скальных крупнокусковых грузов, большое значение имеет характеристика
поступающего грузопотока: вероятностный характер поступления различных по крупности фракций
грузов, размеры и форма наиболее крупных кусков и ряд других показателей, которые необходимы для
определения воздействия грузов на элементы пластинчатых конвейеров. Процесс поступления на
конвейер крупнокусковых грузов носит случайный характер, то есть в силу своей природы является
случайной функцией времени, следовательно, теоретические и практические расчеты элементов
конвейера на возмущения должны основываться на вероятностных методах расчета [2].
Однако при расчете на прочность и долговечность элементов пластинчатого конвейера,
перемещающих крупнокусковые грузы, необходимо располагать характеристиками грузопотока в
диапазоне времени, соизмеримом с постоянным временем, исследуемых динамических систем
(доли секунды, секунды и так далее).
В реальности грузопоток кускового груза является аддитивной смесью крупных кусков
различного размера, расположенных на грузонесущем органе случайным образом, и случайной
непрерывной мелкокусковой фракции. При загрузке конвейеров в грузонесущем органе возникает
нагрузка от крупнокускового груза в виде импульсов, следующих через случайные интервалы
времени, и от случайной мелкокусковой непрерывной составляющей.
Для решения этих задач возможно использование положений статистической динамики в
рамках корреляционной теории [3]. Для этого достаточно знать математическое ожидание и
спектральную плотность потока кускового груза. При расчете динамических нагрузок на
элементы конвейера в местах загрузки определяющей величиной является масса падающих
кусков, а не размеры, поэтому поток кусков может быть представлен в виде случайной
последовательности дельта - импульсов со случайной амплитудой. Для дальнейшего рассмотрения
выделим в суммарном грузопотоке куски, начиная с фракций, размер кусков которой достаточен
для того чтобы представить последовательность кусков как ординарный стационарный поток без
последствий. Оставшаяся мелкокусковая часть грузопотока является, как правило, непрерывной,
с нормальным законом распределения.
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Гранулометрический состав кускового груза (процентное содержание кусков различных
фракций) является известным и зависит от технологической подготовки горной массы.
Представим загрузку пластинчатых конвейеров крупнокусковым грузом, как показано на
рисунке, и определим спектральную плотность последовательности импульсов, представляющую
собой удельное давление на несущее полотно от кусков груза. Примем модель, в которой
амплитуда Ai и длительность импульса i не зависят от интервала времени i между соседними
импульсами, совместные плотности вероятности величин Ai и

i

и величины

i

не зависят от

времени и одинаковы для всех импульсов. Такая модель является достаточно общей и описывает
многие реальные кусковые потоки. Спектральная плотность такого импульсного потока имеет
следующий вид:

G( )

1
M

M A2 G

2

1

,

2M AG1

,
(1)

M AG1

где

,

Re

1

2 M

2

,

d - математическое ожидание интервала между импульсами;

M
0

M

1
AG1 ,
M

t

exp j

p

- математическое ожидание случайного импульсного потока;

d - характеристическая функция интервала между импульсами;

0

G1

a t,

,

1

a t,

1

exp

j t dt - спектр импульса;

- форма импульса;
- плотность вероятности процесса

.

Рисунок - Потоки кусковых грузов различных фракций на конвейере
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Представляя каждую фракцию в виде потока прямоугольных непрерывающихся импульсов и принимая,
что геометрические размеры кусков – независимые случайные величины, выражение (1) принимает вид

G

1
M

M A2

2M 2 A Re

2
M A M G1 ,
M2

2

M G1

1

2

,

(2)

.

Если потоки кусков отдельных фракций являются статистическими независимыми, то спектральную
плотность суммарного кускового потока можно определить как G
i 1

Gi

, где N - количество

выделенных при рассмотрении кусковых фракций.
При статистической зависимости отдельных фракций в формуле (2) необходимо учитывать
взаимные спектральные плотности Gij
. Как было принято выше, при нагрузке в виде потока
прямоугольных импульсов с амплитудой A при условии, что закон распределения длительности
импульсов и пауз между ними одинаков, из уравнения (2) после преобразования будем иметь
2

A
1
Re
2
1
M

G

1 2
A
2

,

где M - математическое ожидание длительности импульса (или паузы).
Если нагрузка представляет собой непрерывный поток, как принято нами, и их амплитуды имеют
нормальное распределение, а длительность импульсов экспоненциальное, то есть

( A)

1

exp

2П

А

( )

и

exp

A MA
2 A2
и

2

,

,

то спектральная плотность будет равна

G( )

2
2
и

и

2
А

2

М А2 2

( ).

В работе [4] показано, что, начиная с некоторой крупности кусков, поток можно рассматривать как
простейший пуассоновский поток. Это можно представить в следующем виде
t

Qk t

i 1

h t , ti , Ai ,

где Ai - амплитуда нагрузки, вызываемая i-м куском;

t i - время появления i-го куска;
h t , ti , Ai - текущие значения нагрузки в момент t;

t - однородный пуассоновский поток с интенсивностью
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.

Тогда математическое ожидание M Q K , дисперсия Д QK и корреляционная функция RQ K определяются
формулами Кемпбелла

MQ

M Ai h u,

K

Д QK

i

du

M Ai2 h 2 u, i du

RQK ( )

M

h u,

i

;

;

(3)

hu

, i du

.

Если принять форму импульса нагрузки, близкой к прямоугольной, с амплитудой
корреляционная функция будет иметь вид

1 2
A exp
4

RQK

2

Ао , то

.

Располагая математическим ожиданием и спектральной плотностью возмущающего потока импульсов и
передаточной функцией механической системы по интересующему нас параметру, можно по (3)
определить выходные характеристики реакции системы.
Например, используя эти выражения, можно определить величины динамических нагрузок в пункте
перегрузки с одного конвейера на другой, и для расчета надежности необходимо определить
статистические характеристики контактных динамических нагрузок на рабочее полотно конвейера.
Согласно контактной теории ударная нагрузка определяется и как

Pдин
где
o

4n 1
m1 m2
K
1
4n K1 (m1 m2 )

2n 1
4n 1
o

4n 2
,
4n 1

m1 , m2 - масса куска груза и приведенная масса грузонесущего органа;
- скорость падения груза;

K 1 - константа, учитывающая остроугольность кусков груза, упругость соударяющихся тел и
другие;

n - коэффициент, характеризующий остроугольность вершины кусков груза.
Если принять m2 km1 , 0
2 gh0 , h0 const , n 1, то

Pдин

km12
K1
h0
m1 km1

2n 1
4n 1

K1 m1 g

k
k 1

2n 1
4n 1

2n 1
C0 P0 4n 1

C0 P00,6 ,

где C 0 - произведение членов, независимых от h0 .
Отсюда видно, что передаточная функция загрузочного устройства по динамической нагрузке на
грузонесущее полотно от отдельных кусков груза представляет собой типовое безынерционное
полиномиальное преобразование вида y кх .
Статистические характеристики реакции системы при таком преобразовании известны.
n
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Если грузопоток можно описать соотношением вида (2), то необходимо учитывать временное
преобразование входного процесса: длительность действия динамической нагрузки Рдин (t ) не равна
длительности действия статической нагрузки Р1 (t ) , определяемой как время прохождения куска груза
через некоторое сечение конвейера (время соударения значительно меньше - составляет сотые доли
секунды). Поэтому для временного преобразования можно применить последовательно включенное
звено с передаточной функцией, осуществляющей δ - преобразование входного процесса во времени
Рдин (t ) Рдин (t t1 ) , где t i - случайные моменты времени появления центров тяжести i -х кусков в
сечении.
На основании изложенного можно отметить, что в случае суммирования импульсных пуассоновских
... N , то
потоков результирующий поток остается пуассоновским с характеристикой
1
2
есть вероятность появления

mK кусков любой фракции на интервале времени
mк

P

m!

exp

равна

.

В работе Н.М. Седякина доказано, что сумма ординарных, стационарных независимых
потоков при значительном числе слагаемых стремится к пуассоновскому потоку независимо от
вида распределения слагаемых.
Согласно центральной предельной теореме, сумма достаточно большого числа независимых
случайных величин, имеющих одинаковое распределение, стремится к нормальному закону.
Учитывая, что непрерывная мелкокусковая фракция имеет нормальное распределение, в
предельном случае получаем для нагрузки от суммарного грузопотока также нормальное
распределение плотности вероятности, что значительно облегчает решение ряда практических
задач по определению параметров грузопотоков в пунктах погрузки на специальные
транспортные средства. В частности, такая задача была решена при описании грузопотока
скального крупнокускового груза Качканарского ГОКа (Россия), где проходили промышленные
испытания пластинчатого конвейера П-80К.
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The physical laws of interaction of the loaded ore weight of the big sizes with transporting body of lamellar
conveyors are established in the article.

Как известно, основную нагрузку на элементы пластинчатых конвейеров оказывает падение
отдельных крупных кусков груза. Поэтому при проектировании конструкции загрузочноприемного устройства необходимо учитывать их воздействие с целью уменьшения вероятности
повреждения полотна и увеличить срок их службы.
Взаимодействие загружаемых крупных кусков груза с несущим полотном конвейера
рассмотрим в общем случае (рис.1,а), то есть, когда подающий и принимающий конвейеры
расположены под углом друг к другу, с целью определения влияния высоты падающего груза, угла
установки, скорости транспортирования, формы и размеров загрузочного пункта на величину
энергии загружаемого груза, так как они обусловливают ударные нагрузки на элементы
конвейера, вызывающие повреждения и его остановку [1].
а)

б)

Рисунок 1 - Схема к определению взаимодействия загружаемых грузов с несущим полотном
конвейера: а) конвейеры расположены под углом друг к другу; б) загрузка потоком грузов
Груз Q, отрываясь от грузонесущего полотна со скоростью параллельной плоскости полотна,
начнет совершать свободное падение, сохраняя при этом скорость V Г . При этом не учитывается
сопротивление воздуха, ввиду незначительного влияния ее на скорость падающего груза [2]. Груз
встречается с полотном конвейера со скоростью V , которая складывается из скоростей Vg и V Г ,
где Vg - скорость свободного падения тела с высоты h.
Положение падающего груза в момент его встречи с грузонесущим полотном определяется
координатами l и h, связь между ними устанавливаем, записывая уравнение движения точки А. За
начало координат принимаем центр тяжести груза в момент начала свободного падения, тогда из
рисунка 1(а) значение указанных величин определяется по выражению:
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l

VГ2 cos2
g

xtg

1
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gx 2
2V Г2 cos2
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1
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V cos2
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1

Если подающий конвейер расположен горизонтально, то
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.
1

1

0 , тогда получим

l

VГ2 2h

(1)

VГ 0,204h .

g

При проектировании загрузочного узла расстояние до места падения груза, то есть
расстояние l можно определить следующим образом: пусть задана высота h свободного падения
груза, лимитирующая динамическую силу удара, то значение l, определенное по формуле (1),
отложим влево от точки D по горизонтали до пересечения точки В (при условии, если
принимающий конвейер расположен горизонтально), если он установлен под углом, то достаточно
повернуть конвейер вокруг точки В на угол α.
Скорость груза Vo в момент соприкосновения с полотном разложится на две составляющие
скорости - вдоль и перпендикулярно к полотну:

Vg
где

sin

, VГ

Vo cos

sin
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Vo sin

,

cos
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cos
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1
cos
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cos 1 ; cos
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После подстановки этих значений вместо

VГ

VГ cos

1

cos

1

.

) получим

sin(

Vo2 VГ2 cos2

1

sin .

Для уменьшения пути проскальзывания груза относительно полотна составляющая
скорости его вдоль грузонесущего органа должна быть равна скорости принимающего конвейера,
то есть VГ Vк .
В таблице 1 представлены величины горизонтальных и вертикальных составляющих
скорости удара, а также их процентное отношение от общей скорости соударения Vo при
различной высоте загрузки.
Для определения длины загрузочного участка рассмотрим случай загрузки пластинчатого
конвейера потоком падающего груза (рис. 1,б). Пусть толщина слоя груза на подающем конвейере
будет равна δ, при этом загружаемый поток груза ограничивается зоной АВСД. Ширина потока
равна ширине слоя в груза на полотне конвейера. Длина соприкосновения потока груза с
грузонесущим полотном конвейера равна длине отрезка АВ, значение которого определяется ниже.

KA
AB

l2

KA
cos

l1
l2

tg

1,

l1
tg
cos

1

.

Таблица 1 - Значения горизонтальных и вертикальных составляющих скорости удара
Высота
Общая
Величина
Величина
Отношение
Отношение
загрузки,
скорость
вертикальной
горизонтальной
скорости Vg
скорости V Г
падения груза составляющей
составляющей
h ,м
к общей
к общей
скорости
скорости
Vo , м/с
скорости
скорости
VГ , м/с
Vg , м/с
Vo , %
Vo ,%
0,1
0,2
0,3

1,88
2,34
2,73

1,40
1,98
2,43

1,25
1,25
1,25
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74,4
84,6
89,0

66,5
53,4
45,8

0,4
0,5
0,6
1,0
2,0

3,07
3,37
3,65
4,60
6,38

2,80
3,13
3,43
4,43
6,26

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

91,2
92,9
94,0
96,3
98,1

41,5
37,1
34,2
27,2
19,6

Длина участка соприкосновения потока груза с полотном после подстановки будет равна:
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VГ2 cos
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V cos2
2
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2h1 g
V cos2
2
Г

tg 1
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cos
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В таблице 2 приведены значения длины загружаемого участка для различных скоростей
конвейера и высоты загрузки, из которого видно, что величина АВ того же порядка, что и
расстояние между роликовыми пластинами. Очевидно, длина соприкосновения потока с полотном
конвейера должна оказывать влияние на расстояние между ходовыми роликами в загрузочной
части конвейера с точки зрения износа несущего полотна и на выбор параметров грузоприемной
секции с точки зрения прочности.
После решения задачи в общем случае рассмотрим различные варианты взаимного
расположения подающего и принимающего конвейера.
1. Горизонтальное расположение обоих конвейеров.
В этом случае
0 , а скорость VГ VК . Подставляя значения и 1 в формулу (2),
1
получим длину загружаемого участка:

2h2
g

AB VГ

2h1
.
g

Таблица 2 - Длина загружаемого участка при различных высотах падения груза
Длина загружаемого участка АВ , м
VГ ,м/с

0,8
1,0
1,2
1,4
2,0

h1

0,3

h1

0,5

h1

0,8

h1

1,0

h2

0,6

h2

0,8

h2

1,2

h2

1,3

0,0824
0,103
0,124
0,144
0,206

0,068
0,091
0,102
0,119
0,170

Из данных таблицы 1 видно, что скорость

Vg

0,0728
0,091
0,109
0,127
0,182

0,0504
0,063
0,076
0,088
0,126

VГ незначительна по сравнению с величиной

2 gh , тогда кинетическая энергия удара для этого случая будет равна
Ey

mV g2 g
2

Qh ,

то есть энергия удара по величине равна энергии при вертикальной загрузке груза.
2. Принимающий конвейер расположен под углом
к горизонту, а подающий конвейер
горизонтально, то есть 1 0 :

AB

VГ
cos

2h2
g
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2h1
.
g

Составляющая скорости вдоль полотна равна

VГ

VК
cos

Vg tg .

Кинетическая энергия удара:

Ey
Значение

Q
Vг sin
2g

cos

2

Qh

Q
VГ sin
2g

cos

2

.

при максимально возможном угле установки пластинчатых

конвейеров 18° и практически применимых скоростях движения грузонесущего полотна
составляет 0,5÷4,2 % от Qh , а поэтому им можно пренебречь.
3. Загрузка конвейера с помощью наклонного желоба (рис.2).
Для определения скорости движения груза в функции пройденного пути l составим
уравнение живых сил:
2
2
Q Vo Vg
g
2

P l

Q sin

h
sin

fTP cos

,

где

f TP - коэффициент трения в движении.
Здесь начальная скорость Vg равна скорости свободного падения груза с высоты, равной

h2 , то есть Vg

2 gh2 . Тогда конечная скорость составит
Vo

2 g 1 f TP ctg

h1 Vg2 .

h2

h

h1

V

Рисунок 2 - Загрузка конвейера с помощью наклонного желоба
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Горизонтальная

VГ и вертикальная Vg составляющие скорости равны:
VГ

Vo cos , Vg

Vo sin .

Кинетическая энергия удара определяется по формуле

QVg2

Ey

QVo2 sin 2
2g

2g

.

Уменьшая или увеличивая угол наклона лотка, можно уменьшить или увеличить энергию
удара, которая и в этом случае в основном определяется скоростью свободного падения груза с
высоты, равной h2 .
Как видно из вышеперечисленных схем загрузки, груз падает на полотно с некоторой
начальной скоростью по направлению движения полотна конвейера в зависимости от
конструкции загрузочных устройств. При этом динамическое воздействие груза определяется в
зависимости от величины его вертикальной составляющей скорости V g в момент падения на
полотно конвейера. Горизонтальная составляющая скорости падения груза V Г оказывает влияние
в основном на величину пути проскальзывания груза относительно полотна и определяет
некоторый износ (истирание) поверхности пластин. Причиной износа несущего полотна является
разность в скорости загружаемого куска и конвейера. Для уменьшения пути проскальзывания
груза относительно полотна, а, следовательно, уменьшения износа, необходимо, чтобы
составляющая скорости груза вдоль полотна была равна скорости загружаемого конвейера, что и
наблюдается в практике при загрузке конвейеров. Как показали расчеты, представленные в
таблице 1, сила взаимодействия, появляющаяся в месте падения груза на полотно конвейера за
счет горизонтальной составляющей скорости V Г , незначительна по величине и не оказывает
существенного влияния на параметры элементов конвейера, что дает возможность не
рассматривать ее при дальнейших расчетах, то есть ее действием можно пренебречь. Основной
причиной повреждения грузонесущего полотна от ударной нагрузки следует считать
вертикальную составляющую силы удара, определяемую вертикальной составляющей скорости
Vg (рис. 3).
V0 , м

сек

4
2

1

3
1

2

V

, м

0

2

V

g

, м

3

V

Г

, м

се к
се к
се к

1
3
0

0,3

0,6

0,9

h, м

Рисунок 3 - Характер изменения скорости соударения груза с несущим полотном в
зависимости от высоты загрузки
Как видно из данных таблицы 1 и рисунка 3, при существующих высотах загрузки
конвейеров она является преобладающей и составляет 74-98 % от общей скорости удара и
оказывает существенное влияние на параметры основных элементов пластинчатых конвейеров. В
дальнейших расчетах под силой удара конвейера имеется в виду ее вертикальная составляющая.
Сравнение результатов измерения вертикальной составляющей силы удара груза при
движущемся и неподвижном грузонесущем полотне конвейера показали [3], что величина ее не
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зависит от скорости движения полотна, что дало возможность дальнейшее исследование
проводить при неподвижном полотне конвейера и количественно оценить результаты
динамического воздействия загружаемого груза при различном конструктивном исполнении
погрузочного пункта пластинчатых конвейеров.
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ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 33.330
СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Абдрахманова И.Б.
Жезказганский университет имени О.А. Байконурова
Бұл мақалада басқару шешімдерін қабылдауда аймақтағы әлеуметтік сфера жүйе ретінде
қажеттілігі.Сонымен қатар аймақтағы әлеуметтік сфераның белгілері, жүйелілік сипаты қарастырылған.
In This article it is considered the importance of the salvation of social problems of the region as the system of
management decisions. That in why signs typical to the social field of the region are shown here.

Системность явлений реального мира уже не вызывает сомнений. Правилом современного
научного поиска стало рассмотрение объектов и процессов как систем, т.е. во всей совокупности
составляющих их компонентов, связей и отношений, включая отношения с окружающей средой.
Необходимость применения системного подхода к управлению социальными процессами
доказывалась такими исследователями как Л.Берталанфи, А.Рапопорт, Т.Парсонс, Р.Мертон, взгляды
которых были впоследствии развиты сторонниками школы «социальных систем». Согласно этой теории,
социальные системы располагаются на четырех уровнях организации общества:
1) первичном или техническом;
2) управленческом;
3) институциональном;
4) социальном (в политических сферах).
Каждый высший уровень выполняет наблюдательные, контролирующие и регулирующие функции
по отношению к нижестоящему уровню. Другой важнейшей посылкой, применяемой для описания
любой социальной системы является идея о четырех императивах, обеспечивающих равновесное
состояние системы:
1) функция достижения цели;
2) адаптация системы по отношению к внешней среде;
3) интеграция всех компонентов;
4)регулирование скрытых напряжений системы.
По мнению Т.Парсонса, явления, из которых состоит система, внутренне взаимосвязаны на
структурном уровне. С точки зрения структурно-функционального анализа система состоит из
«элементов», подсистем, существующих независимо друг от друга, и их структурных взаимоотношений.
Последователи школы «социальных систем» определяли социальную организацию как «социальную
систему», организованную для достижения определенной цели, т.е. как систему или совокупность
действий, а также взаимосвязанных социальных поведений.
Идеи основоположников теории систем и школы «социальных систем» легли в основу
современного системного представления о социальных системах, к которым относится и социальная
сфера.
Рассматривая общие принципы системности, убеждаемся, что важнейшим признаком,
характеризующим социальную сферу как систему, является возможность формулировать цели,
устанавливать их иерархию, количественно оценивать цели (квантификация) и достигать их наилучшими
способами. При этом главной целью функционирования социальной сферы, как показано выше, является
совершенствование человеческого потенциала. Единство цели функционирования для всех уровней
управления является важной особенностью и преимуществом социальной сферы как системы.
Другим важнейшим признаком системности социальной сферы является ее целостность. Все
элементы и части социальной сферы – ее отрасли, подотрасли и сферы находятся в тесной взаимосвязи и
служат достижению единой общей цели.
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В соответствии с общей теорией систем, социальная сфера может рассматриваться как сложная
система, тесно взаимодействующая с окружением. Главная идея, которая отвечает выводам
исследователей общей теории систем, заключается в признании взаимосвязей и взаимозависимостей
элементов, подсистем и всей системы в целом с внешней средой. В соответствии с этим любая
организация рассматривается в единстве ее составных частей, которые неразрывно связаны с внешним
миром. При этом внешняя среда характеризуется как совокупность переменных, находящихся за
пределами управляемой системы и не подвергающихся ее непосредственному воздействию, тогда как
внутренняя среда формируется под воздействием указанных переменных, оказывающих
непосредственной влияние на процесс преобразований в системе. На наш взгляд, для социальной сферы
внешняя среда может быть представлена прежде всего населением, потребляющим ее продукцию и
услуги, а также социальными факторами и условиями, правительственными органами и совокупностью
связанных с ней организаций – это первый ряд переменных или внешняя среда прямого воздействия. Эти
переменные оказывают влияние на оперативную деятельность. Второй ряд образуют переменные
косвенного воздействия, предопределяющие стратегию систем. Это экономические, политические,
правовые, экологические, географические факторы. Таким образом, социальную сферу можно
характеризовать как сложную систему, имеющую внутреннюю и внешнюю среду.
Важнейшей особенностью социальной сферы, с точки зрения системного подхода, как
представляется, является то, что ее нельзя рассматривать в отрыве от территории, региона, так как:
во-первых, социальная сфера как система функционирует на конкретной территории, обслуживает
единое сообщество людей;
во-вторых, социальная сфера входит составной частью в социально-экономический комплекс,
«привязана» к производству, расположенному на данной территории, особенно там, где имеется
градообразующие предприятия;
в-третьих, наличие дифференциации некоторых государственных минимальных стандартов и
нормативов для их расчета по территориям требует выделения социальной сферы конкретного
территориального образования как единого целого;
в-четвертых, социальная сфера как управляемая система должна максимально учитывать
региональную специфику, связанную с историческими, географическими, этническими, религиозными,
демографическими и другими условиями.
Поэтому предлагается в качестве базового компонента социальной сферы страны рассматривать
социальную сферу региона, представляющую собой исторически сложившийся, обособленный
социальный комплекс, который должен иметь определенную самостоятельность.
Основным системообразующим фактором системы является ее функция. Единого мнения по
поводу того, что представляет собой функция, не сложилось. Анализ научной литературы позволяет
выделить четыре основных группы взглядов на природу и происхождение функции системы.
Исследователи первой группы полагают, что функция системы состоит в переработке входов в
выходы. Практика СССР показала, что подобное понимание функции истощает ресурсы и приводит
систему к разрушению.
Вторая точка зрения близка первой и видит функцию в сохранении системы, поддержании ее
структуры и упорядоченности, т.е. получается, что система должна существовать для того, чтобы
существовать.
Третья группа исследователей отождествляет функцию и функционирование системы, определяя
первую как способ или средства достижения цели, как действия, предпринимаемые для этого, однако
возможно существование нецелевых систем, осуществляющих функционирование, а значит, и имеющих
функцию.
И, наконец, четвертой группой функция рассматривается как смысл существования, назначение,
необходимость системы. Именно эту точку зрения и следует признать наиболее близкой к истине, ибо,
по определению, функция отражает назначение системы, что исключает и споры по вопросу, каково ее
происхождение.
Функция задается системе извне и показывает, какую роль данная система выполняет по
отношению к более общей системе, в которую она включена составной частью наряду с другими
системами, выступающими для нее средой. Это положение имеет очень важные следствия: импульс к
изменению, в том числе и развитию системы, может, как генерироваться внутри системы, так и
вызываться внешними факторами. Если
первое достаточно обосновано еще в рамках
материалистической диалектики, то второе нуждается в логическом обосновании. Во-первых, любое
изменение функции, производимое средой, вызывает смену механизма функционирования системы (по
определению понятий “функция” и “функционирование”), а это приводит к изменению структуры
системы и связей, которое может происходить как в направлении прогресса, так и в направлении
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регресса. Во-вторых, с усложнением функции в пределах старого строения происходит дифференциация,
которая в будущем может вызвать обособление новой части, т.е. развитие системы. Именно то, что
функция определяет структуру, функционирование и развитие системы, дает основание говорить о ней
как о главном системообразующем факторе.
При всем многообразии выполняемых социальной сферой функций выделим те из них, которые
являются наиболее общими для всей системы в целом:
 обеспечение высокого уровня воспроизводства рабочей силы;
 создание условий для всестороннего развития личности, осуществляемого на основе
организации материальных благ и услуг;
 содействие повышению уровня жизни населения;
 сглаживание территориальных и других различий в потреблении населения и обеспечение
равной доступности услуг на всей территории.
 обеспечение всеобщей доступности базовых социальных благ, прежде всего, медицинского
обслуживания и общего образования;
 обеспечение эффективной государственной социальной поддержки экономически и
социально уязвимых слоев населения;
 создание условий для максимально полной мобилизации средств населения и предприятий в
целях решения социальных проблем;
 обеспечение высокого качества и возможностей широкого выбора населением
предоставляемых социальных благ и услуг.
Помимо функции, система может иметь цель. Цель - это “желаемое” состояние ее выходов, т.е.
некоторое значение или подмножество значений функций системы , . Цель может быть заданной как
извне и поставлена системой самой себе; в последнем случае цель будет выражать внутренние
потребности системы. Поэтому, вопреки сложившемуся в экономической литературе, так и в
исследованиях по системному анализу мнению, цели подсистемы, если она, в свою очередь, является
целенаправленной самоуправляемой системой, не могут (и не должны) быть подчинены целям системы,
в которую она входит, в силу изначального различия потребностей. Их цели должны быть
непротиворечивыми, взаимно не исключающими друг друга, для чего в системном анализе разработано
немало эффективных процедур, подробно описанных в соответствующей литературе. Вопреки
достаточно распространенному, в частности среди тех, кто разрабатывает и осуществляет социальные
реформы, волюнтаристскому взгляду, система может достичь цели не из любого состояния, не при
любом начальном условии и тем более не в любой промежуток времени. Чтобы достичь цели, система
должна находиться в “области достижимости”, что означает, что параметры, как самой системы, так и ее
среды должны достичь определенных значений.
Немаловажное значение имеет вопрос о соотношении функции и цели системы, особенно для
целенаправленных социальных систем, тем более что нередко цель и функция либо отождествляются,
либо функцию считают подчиненной цели. По определению, функция отражает назначение системы, ее
роль в среде и является объективно обусловленной средой; цель, наоборот, выражает внутренние
потребности системы, имеющей внутренний блок управления, следовательно, об отождествлении цели и
функции или подчинении одного другому речь идти не может. Может утверждаться лишь, что каждая из
них в состоянии препятствовать осуществлению другой, или не препятствовать. При этом
главенствующая роль принадлежит функции, поскольку именно от нее зависит возможность самого
существования системы: если функция не выполняется, влияние среды может быть для системы
разрушительным, в то время как обратное верно не всегда - если система выполняет свою функцию, то
недостижение (или достижение) цели, как правило, не несет непосредственной угрозы разрушения.
Например, если какая-либо фирма не удовлетворяет потребностей потребителей своей продукции
(функция), то рано или поздно она разорится. Если же, вполне удовлетворяя потребности, фирма не
получает прибыль (одна из возможных целей), она вполне может существовать значительное время.
Конечно, цель оказывает огромное влияние, как на структуру, так и на поведение системы и
наряду с функцией должна быть признана системообразующим фактором, но при решающей роли
функции.
Система целей развития социальной сферы региона, как любой управляемой системы, должна
отвечать, по общераспространенному мнению, следующим требованиям:
1)
2)
3)
4)

четкая ориентация на определенный интервал времени,
конкретность и измеримость,
непротиворечивость и согласованность с другими целями и ресурсами,
адресность и контролируемость.
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С представленными требованиями вполне можно согласиться, но на наш взгляд, как сам перечень,
так и некоторые требования следует дополнить.
Так, требования конкретности и измеримости, как представляется, необходимо дополнить
характеристикой формы выражения целей, доступной для управления процессом их реализации, а
именно, в виде системы таких целевых показателей, которые бы полно характеризовали изменение всех
параметров объекта - социальной сферы.
Следуя первому требованию, в регионе могут разрабатываться как долгосрочные - стратегические,
так и краткосрочные - оперативные цели, причем последние, применительно к социальной сфере, как
правило, ставятся и реализуются в отдельных отраслях (образование, здравоохранение и т.д.).
При этом стратегические цели, в зависимости от временного горизонта, могут быть средне- и
долгосрочными. Стратегические цели, как правило, связаны с качественными, более сложными и
растянутыми во времени, изменениями всей системы, тогда как краткосрочные оперативные цели
направлены чаще на количественные изменения конкретных параметров системы на каждом этапе
развития. На наш взгляд, сама логика развития социальной сферы государства требует обязательной
первоочередной постановки долгосрочных стратегических целей в системе целей, которые в дальнейшем
определят средне- и краткосрочные цели. Таким образом, пятое требование - приоритет долгосрочных
целей над средне- и краткосрочными.
Представляется также, что систему целей следует рассматривать как полно и всесторонне
описывающую идеальное состояние объекта управления, с учетом тенденций развития внешней среды.
Особенно это касается долгосрочной перспективы. Следовательно, шестое требование, предъявляемое к
системе целей - комплексность.
На наш взгляд, следуя системному подходу к постановке целей развития социальной сферы,
необходимым требованием должна быть координация, согласованность и внутренняя
пропорциональность различных элементов управляемой системы. Такая согласованность целей должна
быть на каждом этапе развития как по вертикали - уровням управления социальной сферой региона, так
и по горизонтали - на каждом уровне. Так для региональной системы целей должна осуществляться
координация с системой целей федерального и муниципального уровней.
Пропорциональность между целями развития здравоохранения и образования, как компонентами
социальной системы, должна осуществляться, например, на региональном уровне при разработке
социально - экономических программ. Координация и пропорциональность составляют седьмое
требование к системе целей.
Кроме того, на наш взгляд, обязательно должно соблюдаться требование сопоставимости системы
целей региона во времени, что важно для оценки и контроля достижения целей в регионе. Требование
сопоставимости относится также к системе целей регионов для возможностей сравнения и определения
места региона на республиканском уровне. Представляется, однако, что оно должно касаться только
основных, базовых целей, не затрагивая специфических региональных.
Существует мнение, что недостатком имеющихся региональных программ развития является
отсутствие ранжирования целей. Это представляется справедливым, особенно для регионов, в условиях
ограниченности бюджетных средств. Поэтому, перечень требований целесообразно дополнить еще и
восьмым - ранжирование, что может быть выполнено через построение системы взаимоувязанных
целевых показателей.
Анализ принятых и реализуемых региональных программ социального развития свидетельствует о
том, что их система целей не отвечает предложенным требованиям, так как, как правило, являются
подразделами республиканских программ и не имеют собственного механизма целеполагания.
Следовательно, перед региональной системой управления социальной сферой стоит задача
практического характера - приведение системы целей, имеющих отражение в разного рода документах,
программах, в соответствие с требованиями, что позволит повысить результативность всего процесса
управления.
Таким образом, социальная сфера страны вполне правомерно может рассматриваться как
целенаправленная, сложная, развивающаяся, саморегулирующаяся открытая система, взаимодействующая с внешней окружающей средой, имеющая свои особенности. К социальной сфере страны как
управляемой системе могут быть применены принципы и положения теории управления. Как любая
система, она обладает изменяющимися ресурсным потенциалом (ресурсы физические, финансовые,
административная структура и др.). Предлагается рассматривать социальную сферу страны как систему,
имеющую определенную отраслевую структуру, что вызвано необходимостью комплексного подхода к
развитию человеческого потенциала. Социальная сфера отдельного региона выступает в качестве
базового компонента социальной сферы всей страны, что определяется общей для страны и регионов
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целью – развитие человеческого потенциала, а также необходимостью максимального учета
специфических потребностей населения каждого конкретного региона.
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УДК 33; 330
ФАКТОРЫ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
В ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Абенова А.А.
Жезказганский университет имени О.А. Байконурова
Мақалада инвестициялық процестің тиімділігн жоғарылату мақсатындағы қазіргі өнеркәсіптік
кәсіпорындардың экономикалық және ұйымдастырушылық шарттарды қалыптастыру мәселесі қарастырылған.
The questions of creation of economic and organizational conditions at the modern industrial enterprises for the
purpose of increase of efficiency of investment processes are considered in the article.

Технический прогресс привел к увеличению сложности инвестиционных проектов и,
соответственно, к росту их стоимости. Это подчеркивает важность стадии планирования инвестиций.
Технология гибких инвестиционных программ позволяет распределять бюджет, планировать затраты на
инвестиционные программы в рамках компании, контролировать доступные ресурсы, сравнивать
фактические издержки с плановыми, учитывать амортизацию в плановых показателях. Система
предоставляет возможность выбора различных методов оценки инвестиций с учетом как коммерческих,
так и налоговых требований.
Нами предлагается в интегрированной системе управления развивать блок управления и контроля
инвестициями. Модуль должен обеспечивать полную поддержку инвестиционных процессов – от
планирования и составления бюджета вне зависимости от определенных заказов и проектов. Для
выполнения этих функций пользователь на основе любых критериев мог бы определить программу
инвестиций в форме иерархии – например, по организационным бизнес – единицам либо по
стратегическим бизнес – группам. После включения в нее соответствующих инвестиционных
мероприятий (заказов или проектов) в его распоряжении будет вся информация об имеющихся фондах,
запланированных и фактических затрат, уже сформированных в результате выполнения определенных
видов деятельности. Кроме того, инвестиционная программа позволит распределить бюджет, которой
можно использовать непосредственно в рамках инвестиционного процесса. Система поможет избежать
дефицитов бюджета и эффективно его контролировать.
Модуль «Управление инвестициями» должен обеспечивать пользователя информацией о величине
капитализации инвестиционного проекта. Модуль должен дать руководителю актуальный обзор
внешних и внутренних инвестиционных операций. Для этого нами предлагается разработать и внедрить
финансово – инвестиционную модель ДКО при использовании трансфертных цен и уменьшении
трансакционных издержек. В развитой рыночной экономике инвестиции рассматриваются в основном в
качестве вложений в определенные финансовые инструменты. В этой связи, в переводной литературе
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классифицируют инвестиции, на «реальнее инвестиции (real investments), которые включают инвестиции
в какой – либо тип материально осязаемых активов, таких, как земля, оборудование, производство;
финансовые инвестиции (financial investments), которые представляют собой контракты, оформленные
как ценные бумаги, такие, как обыкновенные акции и облигации. Исходя из этого делается следующий
вывод, что в «примитивных экономиках основная часть инвестиций относится к реальным, в то время
как в современной экономике(имеется в виду развитая рыночная экономика большая часть инвестиции
представлена финансовыми инвестициями. Высокое развитие институтов финансового инвестирования в
значительной степени способствует росту реальных инвестиций и, как правило, эти две формы являются
взаимодополняющими. А не конкурирующими»[1,с.1]
Само понятие инвестиции означает вложения капитала в отрасли экономики внутри страны и за
границей. Согласно закону РК об инвестиционной деятельности инвестиции представляют собой все
виды вложений финансовых и материальных средств, а также имущественные права и интеллектуальные
ценности , вкладываемые в объекты предприятий и другие виды деятельности с целью получения
прибыли, а также социального, экономического, экологического и научно – технического эффекта.
Вопрос о цели интегрированной корпоративной структуры, функционирующей в условиях
рыночной экономики, не позволяет дать однозначный или единственный ответ. Более реально говорить о
нескольких целях предприятий, входящих в состав ДКО, а, следовательно, и осуществляемых ими
инвестиций. При этом очевидно: что на одном и том же предприятии в разные моменты времени
приоритеты могут меняться. Несмотря на многообразие целей, преследуемых компаниями ДКО при
инвестировании, можно говорить о некоторой их «иерархии», которая выглядит следующим образом:
- прибыльность инвестиционного мероприятия определяется как норма прибыли на инвестиции;
- рост фирм путем увеличения торгового оборота и доли контролируемого ими рынка;
- поддержание высокой репутации среди потребителей и сохранение доли рынка;
- достижение высокой производительности труда;
- предоставление новых видов финансовых услуг, производство новой продукции.
Инвестиционная деятельность всегда осуществляется в условиях неопределенности, степень
которой может существенно варьировать, при этом принятие решений по инвестиционным проектам
осложняется различными факторами: вид инвестиций, стоимость инвестиционного проекта,
множественность доступных проектов, ограниченность финансовых ресурсов, доступных для
инвестирования, риск, связанный с принятием того или иного решения. Для того чтобы из всего
многообразия возможных направлений вложения средств в различные виды фондовых инструментов
выбрать те, которые являются более эффективными с точки зрения инвестиционных целей, необходимо
обстоятельно их проанализировать.
Возможность отклонения результатов финансовых операций от запланированных характеризует
степень ее риска. В мировой практике менеджмента используются различные методы анализа рисков
инвестиционных проектов: метод корректировки нормы дисконта; метод коэффициентов достоверности;
анализ чувствительности критериев эффективности; метод сценариев; анализ вероятностных
распределений потоков платежей; деревья решений; метод Монте – Карло [2,3,4,5].
Известно, что протяженность во времени неразрывно связана с появлением риска, причем
неопределенность, свойственная всем будущим событиям и длительным процессам, может
накладываться на общий риск деятельности ИКС. Последний распадается на три составляющие:
коммерческие, производственные и финансовые риски, и зависит от эффективности управленческих
решений. Повышение минимальной требуемой нормы прибыли на некоторую надбавку, премию за риск,
является одним из главных инструментов стратегии страхования.
При этом нами предлагается следующее, если речь идет о функционировании СБГ, объединяющей
группу предприятий ДКО, то допускается убыточность отдельных звеньев ПФЦ ДКО, а если это
способствует увеличении прибыли фирмы в целом, т.е. интересы фирмы в целом, преобладают над
интересами отдельных подразделений и дочерних компаний.
В таблице 1 на основе работы [6] приведена классификация инвестиционных проектов.
Таблица 1 – Классификация инвестиционных проектов
№
Тип капиталовложения
Минимальная
прибыли %
1
2

Вынужденные (обязательные) инвестиции
Вложения с целью сохранения позиций на
рынке (поддержания стабильного уровня
производства)

норма

Требования отсутствуют
6
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Уровень
риска
в
сравнении с общим
риском предприятия
Неприменимо
Ниже среднего

Продолжение таблицы 1
3
Вложения
в
обновление
основных
производственных фондов (поддержание
непрерывной деятельности)
4
Вложения с целью экономии текущих затрат
(сокращение издержек)
5
Вложения с целью увеличения доходов
(увеличение производственной мощности
расширение деятельности: новые товары и
рынки)
6
Рисковые
капиталовложения
(новое
строительство,
внедрение
новых
технологий, исследования и разработки)
Примечание: источник [6]

12

Ниже среднего

15

Ниже
средний
Средний,
среднего

20

25

среднего,
выше

Наивысший

Норма прибыли от инвестиции разных классов может колебаться в значительной степени с учетом
возможности доступа ДКО
к выгодным объектам в течение различных периодов. Поэтому
устанавливаются границы колебания нормы прибыли. Нижние границы – этот минимальный уровень,
ниже которого норма прибыли не должна падать независимо от того, каков ожидаемый объем прибыли
от проекта. Помимо минимальной нормы прибыли обычно устанавливается на достаточно длительный
период (5 – 10 лет), также стандартная норма прибыли. минимальная норма прибыли рассчитана из
уровня доходности ценных бумаг, ставок долгосрочного кредита и т.д. Необходимо отметить, что
минимальная норма прибыли возрастает с увеличением инвестиционного риска и может достигать очень
высокого уровня для проектов.
Наряду с перечисленными критериями, в ряде случаев возможно использование и ряда других:
интегральной эффективности затрат, точки безубыточности, простой нормы прибыли и т.д. Для
применения каждого из них необходимо ясное представление о том, какой вопрос экономической оценки
производственно – финансовой цепи решается с его использованием и как осуществляется выбор
решения.
Ни один из перечисленных критериев сам по себе не является достаточным для принятия
положительного решения об организации ПФЦ (СБГ). Решение об инвестировании средств в схему
должно приниматься с учетом значений всех перечисленных критериев и интересов всех предприятий –
участников цепи, а также руководство ДКО. Важную роль в этом решении должна играть также
структура и распределение во времени капитала, привлекаемого для осуществления производственного
процесса, а также другие факторы, часть которых поддается только содержательному (а не
формальному) учету.
Для определения оптимальной эффективности ПФЦ можно вносить изменения в расчетные
значения , полученные на первых трех этапах проектирования.
На этапе планирования руководству ДКО необходимо проанализировать и оценить с точки зрения
инвестиционной привлекательности различные варианты финансово – хозяйственных услуг в ПФЦ
(СБГ).
Моральный и физический износ основных производственных фондов предприятий Казахстана,
необходимость внедрения новых технологий обуславливают целесообразность интенсификации
инвестиционного процесса, для чего должны быть созданы соответствующие экономические и
организационные условия, обеспечивающие эффективность производства. Организационно –
хозяйственный механизм диверсифицированных корпоративных структур способствует практической
реализации факторов роста эффективности инвестиций. К таким факторам относятся следующие:
- консолидация капиталов участников ДКО и использование их для реализации инвестиционных
проектов по наиболее эффективным направлениям развития;
- трансфертное ценообразование;
- диверсификация производства;
- рост реализации за счет увеличения объемов выпуска и изменения ассортимента;
- ускорение оборачиваемости;
- оптимизация структуры отношений собственности в ДКО;
- перераспределение риска внутри ДКО;
- консолидация ПФЦ ДКО;
- кооперация в финансово – хозяйственной деятельности;
- кооперация в маркетинговой деятельности;
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- рациональное использования элементов хозяйственного механизма ДКО (лизинг,
внутриорганизационные кредиты, вексельное обращение, внутриорганизационный расчет);
- механизмы привлечения внешних ресурсов (внешние кредиты, субсидии, льготы, эмиссия ценных
бумаг участников ДКО).
Внутри организации может быть реализован ряд факторов и элементов механизмов, повышающих
эффективность деятельности как отдельных предприятий, составляющих ассоциацию, так и ДКО в
целом.
Одним из таких механизмов является внутриорганизационная политика цен. Она предполагает, что
предприятия внутри холдинга, представляющие собой ПФЦ (СБГ), рассчитываются между собой за
поставляемую продукцию по более низким внутриорганизационным ценам. Возмещение же разницы
между рыночными и внутриорганизационными (трансфертными) ценами будет происходить после того,
как предприятие – потребитель произведет реализацию совей продукции. При этом достигается
экономия оборотных средств. Трансфертное ценообразование и его влияние на инвестиционные проекты
рассмотрены в работах .
Далее, диверсифицированный холдинг позволит консолидировать финансовые ресурсы
предприятий. Эти ресурсы могут быть направлены в точки роста, т.е. в те проекты, успешное завершение
которых способно значительно увеличить общую эффективность деятельности ДКО.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В КАЗАХСТАНЕ
И ЕГО РЕГИОНАХ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Абенова А.А
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Мақалада инвестициалық саясатты жетілдіру мәселесі, сонымен бірге дағдарыстан кейінгі даму
жағдайында оның тиімділігін жоғарылатудағы мемлекеттің ролі қарастырылған.
Some questions of perfection of an investment policy, and also a state role in increase of its efficiency in the
conditions of epicritic development are considered in the article.

Государственная Программа по форсированному индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан разработана во исполнение поручения Главы государства, данного 15 мая 2009
года на 12 внеочередном съезде Народно-демократической партии «Нур Отан», Послания Главы
государства народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые
возможности Казахстана», а также в соответствии с ключевыми направлениями Стратегического плана
развития Республики Казахстан до 2020 года, являющегося вторым этапом реализации Стратегии
развития Казахстана до 2030 года.
Программа направлена на обеспечение устойчивого и сбалансированного роста экономики через
диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности.
Программа является логическим продолжением проводимой политики
диверсификации
экономики и интегрировала в себя основные подходы Стратегии индустриально-инновационного
развития на 2003-2015 годы, Программы «30 корпоративных лидеров Казахстана», а также других
программных документов в сфере индустриализации.
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На период до 2015 года основным приоритетом политики форсированной индустриализации
станет реализация крупных инвестиционных проектов в традиционных экспортоориентированных
секторах экономики, с мультипликацией новых бизнес – возможностей для малого и среднего бизнеса
через целенаправленное развитие казахстанского содержания, последующих переделов и переработки.
Инициаторами продвижения крупных проектов станут Акционерное общество «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Казына», системообразующие компании топливноэнергетического и металлургического секторов экономики, а также стратегические иностранные
инвесторы.
Параллельно будет осуществляться формирование и/или усиление отраслей экономики, не
связанных с сырьевым сектором и ориентированных на внутренний, а в последующем на региональный
рынки (страны таможенного союза, Центральной Азии).
Государство поддержит инициативы казахстанского среднего и малого бизнеса, направленные на
трансферт передовых технологий, привлечение иностранных инвесторов для создания современных
импортозамещающих производств, с перспективой развития их экспортной ориентированности.
В целях формирования основ постиндустриальной экономики продолжится развитие
национальной инновационной инфраструктуры и поддержка научно-технологических заделов, имеющих
перспективы коммерциализации.
В целом, государственная поддержка диверсификации экономики будет осуществляться через
реализацию системных мер экономической политики на макро- и секторальном уровнях, а также
селективных мер поддержки конкретных секторов экономики и проектов.
Системные меры экономической политики будут концентрироваться на формировании
благоприятной макросреды и инвестиционного климата, мерах по повышению производительности и
конкурентоспособности национальной экономики.
Селективные меры будут осуществляться на основе комбинированного пакета мер финансовой и
нефинансовой поддержки приоритетных секторов и проектов.
Государство системно выстроит свое взаимодействие с бизнесом на основе формирования
эффективных институтов сотрудничества как на республиканском, так и региональном уровнях.
Адекватная объективному состоянию экономики траектория политики индустриализации до 2015
года
будет иметь
внутреннюю
согласованность с ресурсными, инфраструктурными,
институциональными и технологическими ограничениями. Системный характер, встроенных в
Программу механизмов, стимулирующих диверсификацию и технологическую модернизацию
экономики, обеспечит:
создание благоприятных макроэкономических условий;
улучшение бизнес-климата и стимулирование притока инвестиций;
массовую технологическую модернизацию и развитие национальной инновационной системы;
повышение качества человеческого капитала.
Концентрация ресурсов государства и бизнеса на развитии приоритетных секторов экономики
будет сопровождаться интерактивным процессом согласования решений государства и бизнеса,
использованием современных информационных систем мониторинга и конкретных инструментов
реализации.
Реализация политики импортозамещения привела к определенным положительным результатам и
началу становления отечественного производства. Экономика республики вступила в качественно новый
этап развития, характеризующийся переходом к этапу импортозамещающего производства.
В современной экономической ситуации реализация целенаправленной политики стабилизации
экономики и увеличение темпов развития невозможна без создания стимулов для притока инвестиций в
высокоэффективные проекты производственной инфраструктуры.
При выборе курса на экономические приобретения и внедрение рыночных отношений республика
столкнулась с большими трудностями переходного периода. Общий кризис экономики в переходный
период сопровождался глубоким спадом инвестиционной активности.
Сегодня финансирование развития производственного сектора экономики, являющегося основой
экономического благополучия страны, не производится в достаточной мере. Опыт экономического
регулирования последних лет показал, что иностранные частные инвестиции никогда не пойдут на
создание конкурентоспособных производств, выпускающих продукцию с высоко добавленной
стоимостью. Иностранному капиталу просто не имеет смысла создавать конкурентов собственному
производству.
Иностранный капитал не обеспечил крупномасштабных долгосрочных инвестиций в реальный
сектор экономики. В результате происходит отделение финансового капитала от производственного
сектора, что ставит под угрозу национальные интересы республики.
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В связи с этим, стратегия инвестиционной политики требует решения следующих задач:
Усиление роли государства в процессе привлечения и направления инвестиционных ресурсов на
развитие реального сектора экономики с акцентом на реализацию потенциала внутренних
сбережений;
2. Создание условия для становления фондового рынка как важного звена экономики,
обеспечивающего организованное перемещение финансовых потоков от инвесторов к
заемщикам;
3. Активизация кредитной деятельности банков в сфере реальной экономики;
4. Стимулирование притока иностранных инвестиций при соблюдении национальных интересов
Казахстана. [1]
Рост инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата в стране – стратегическая
задача развития и важнейшее условие модернизации отечественной экономики.
В то же время необходимо подчеркнуть, что на нынешнем этапе, не смотря на всю важность
инвестиций в основной капитал, по-прежнему приоритетным является обеспечение роста инвестиций в
оборотный капитал. Именно наращивание оборотного капитала является основной материальной
предпосылкой высоких темпов экономического роста первого этапа.
Благоприятный инвестиционный климат для оборотного капитала создается, прежде всего,
снижением коммерческих рисков и определяемых ими уровнями процентных ставок. Снижение
процентных ставок создаст условия для более рационального использования собственных средств
предприятий, и соответственно, повысит эффективность экономической деятельности.
Само начавшееся движение в экономике создает уверенность в будущем, как главную компоненту
инвестиционного климата. Но этого недостаточно. Государство может и должно воздействовать на
инвестиционный климат посредством принятия на себя части рисков, а также посредством
институциональных решений, которые увеличивают доверие инвесторов.
В современных условиях усиление государственной инвестиционной политики должно
осуществляться путем изучения потребностей хозяйствующих субъектов в капитале. Государство
должно стать главной движущей силой развития экономики, поскольку только государство сможет дать
толчок развитию инвестиционных процессов и осуществлять крупные инвестиции в долгосрочные
проекты внутри страны. Роль государства должна заключаться не только в создании условий для
развития частного предпринимательства, но и создании специализированных институтов и механизмов
для направления имеющихся свободных ресурсов на поднятие реального сектора экономики.
Роль государства и государственного регулирования в целях привлечения и использования
различных видов инвестирования может сводиться как к непосредственному контролю и регулированию,
так и к косвенному влиянию через экономические рычаги.
Все проекты, предлагаемые для включения в инвестиционную политику должны проходить
предварительную технико-экономическую экспертизу и процедуру их окончательного отбора на основе
установленных критериев. Вне конкурса являются проекты, реализация которых осуществляется в
соответствии со специальными распорядительными документами Правительства, а также проекты,
направленные на развитие инфраструктуры промышленности. [2]
Государственная инвестиционная политика должна быть в первую очередь направлена на
развитие приоритетных отраслей экономики: химической и нефтехимической промышленности,
строительной индустрии, биотехнологий, генной инженерии, машиностроения, электроэнергетики,
сельского хозяйства. Рассматривая иностранных инвесторов, как важный источник капитальных средств,
технологий, опыта в области управления и маркетинга, Казахстан не должен допустить подрыва своих
национальных интересов в результате непоследовательной и нечеткой политики.
Для улучшения инвестиционного климата должны быть приняты следующие меры:
1. Степень развития и стабильность законодательства, предсказуемости государственной политики
должны стать залогом здорового состояния инвестиционного климата.
2. Должен быть решен вопрос эффективного применения законодательства. Для поднятия
репутации казахстанского делового сообщества и правительства необходимо обеспечивать
исполнение решений местного и международного судов, соблюдение и приведение в силу
договоров.
3. В законодательства необходимо внести поправки, создающие равные условия для иностранных
и внутренних инвесторов.
4. Совершенствование законодательства об инвестиционной деятельности должно обеспечить
наличие отвечающих мировым стандартам четких, прозрачных и однозначных правовых норм.
5. Законодательно должна быть гарантирована защита иностранных капиталовложений и прав
инвесторов. [3]
1.
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Важной задачей является защита зарегистрированных торговых марок и патентов, борьба с
нелегальным оборотом пиратской продукции. Для этого потребуется повышать уровень квалификации
специалистов, работающих в сфере защиты авторских прав.
Ясность, своевременность, полнота и достоверность финансовой информации имеют
первостепенное значение для инвесторов. В этой связи необходимо продолжать мероприятия по
совершенствованию стандартов бухгалтерской и статистической отчетности. [4]
Приоритетом для привлечения иностранных инвестиций должны стать обрабатывающие отрасли
промышленности. За счет новых инвестиций возможно создание новых технологически сложных
производств с применением современных методов маркетинга и менеджмента.
Вместе с тем, в отношении иностранных инвестиций необходимо также осуществлять режим их
ограниченного допуска в те отрасли и производства, где укрепляются позиции отечественных
производителей, имеются хорошие перспективы для роста производства и повышения
конкурентоспособности наших товаров. Формирование режима ограниченного допуска иностранного
капитала будет частично способствовать (помимо поощрения отечественных производителей) и
сокращению вывоза капитала.
Для соблюдения национальных интересов нельзя допустить становления монополистического
контроля иностранных инвесторов над рынком, пресекать использование трансфертного
ценообразования для ухода от уплаты налогов.
При регулировании деятельности прямых иностранных инвесторов необходимо законодательно
утвердить меры контроля за исполнением обязательств по инвестированию в основной капитал
предприятий и по выполнению норм экологической безопасности.
Одной из главных задач является необходимость формирования благоприятной седы,
способствующей повышению инвестиционной активности негосударственного сектора, а также
привлечения частных отечественных и иностранных инвестиций для реструктуризации экономики.
Государственную инвестиционную политику необходимо осуществлять на следующих принципах:
- последовательная децентрализация инвестиционного процесса на основе развития многообразных
форм собственности, повышение роли внутренних источников накоплений предприятий для
финансирования инвестиционных проектов;
- государственная поддержка предприятий за счет централизованных инвестиций при переносе
центра тяжести с безвозвратного бюджетного финансирования на кредитование на возвратной и
платной основе;
- сохранение безвозвратного бюджетного финансирования преимущественно для социально
значимых объектов, имеющих некоммерческий характер и не располагающих собственными
источниками финансирования;
- размещение ограниченных централизованных капитальных вложений и государственное
финансирование инвестиционных проектов производственного назначения строго в соответствии
с целевыми программами и исключительно на конкурсной основе;
- усиление государственного контроля за целевым расходованием средств бюджета, направленных
на инвестиции в форме безвозвратного финансирования и кредитования;
- значительное расширение практики совместного (долевого) государственно-коммерческого
финансирования инвестиционных проектов. [5]
Необходимо, чтобы государство содействовало притоку инвестиций строго селективно по
проектам, которые соответствуют выбранным приоритетам, экспортоориентированны, направлены на
внедрение высоких технологий и ресурсосбережение, которые также имеют высокую эффективность и
обеспечивает быструю окупаемость или являются социально-значимыми.
Банковское кредитование. Отечественные банки предоставляют кредиты на основе финансового
анализа, которое до сих пор остается труднопреодолимым препятствием для получения банковского
кредита малыми предприятиями, особенно работающих в сельской местности, в силу низкого уровня
квалификации персонала управления и финансов на предприятиях, низкого уровня их документации, в
частности, бизнес-планов.
Малые предприятия могли бы найти свое достойное место в реализации франчайзинговых сетей.
Создание даже одной франчайзинговой сети посредством фактически всего одной «инвестиции» можно
создать множество мелких компаний, а значит, большое количество новых рабочих мест. Такой принцип
выгоден и малому бизнесу, и банкам, и государству. [6]
В последние десятилетия франчайзинг во всем мире превратился в быстро растущую индустрию.
Необходимо содействовать распространению опыта успешно работающих малых предприятий на основе
франчайзинга с привлечением ресурсов, а также разработке необходимых нормативных документов и
проведению образовательных и пропагандистских мероприятий.
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Проблема нехватки у малых предприятий высокотехнологичных основных фондов может быть
решена на основе финансовой аренды (лизинга) оборудования, которые осуществляют лизинговые
организации. Преимущество лизинга по сравнению с другими способами инвестирования состоит в том,
что предприятиям предоставляются неденежные средства, контроль за обоснованным расходованием
которых не всегда возможен, а непосредственно средства производства, необходимые для обновления и
расширения производственного аппарата.
Заинтересованность в лизинге проявляют представители малого бизнеса, которые, не имея
достаточных средств и прибегая к привлечению кредитов, могут в этом случае использовать в
производстве новое прогрессивное оборудование и технологии. Лизинг обладает высоким потенциалом
активизации экономического сотрудничества с зарубежными странами, в связи с чем международный
лизинг получает все более широкое распространение.
Согласно оценкам Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2010 года,
сформулированным в области инвестиционной политики:
- Продолжение проведения пассивной инвестиционной политики поставит под угрозу выполнение
прогнозов относительно высоких темпов экономического роста.
- Без должного государственного контроля будет продолжен процесс оттока капитала, в связи с
ограниченностью финансовых возможностей существующих внутренних инвесторов фондовый
рынок может оказаться под влиянием иностранных инвесторов.
В современных условиях усиление государственной инвестиционной политики должно произойти
и в Казахстане. Государство должно стать главной движущей силой развития экономики через
осуществление процессов и механизмов инвестиционного программирования развития и модернизации
экономики. Только так государство сможет дать толчок развитию инвестиционных процессов и
осуществлять крупные инвестиции в долгосрочные приоритетные проекты внутри страны. Роль
государства должна заключаться не только в создании условий для развития частного
предпринимательства, но и в создании специализированных институтов и механизмов для направления
имеющихся свободных ресурсов на поднятие реального сектора экономики. Для осуществления
активной государственной
инвестиционной политики необходимо создание специальных
организационных форм поддержки инвестиционных программ.
Реализация Инвестиционной политики вытекающей из Стратегического плана развития
Республики Казахстан до 2010 года, позволит сохранить позитивное состояние инвестиционного климата
в Казахстане и улучшить его по некоторым показателям. Конкретными формами проявления результатов
от реализации данной Инвестиционной политики станут: повышение инвестиционного рейтинга
Казахстана; рост объемов инвестиций в основной капитал; рост объемов заявленных инвестиций по
контрактам; открытие новых и сохранение прежних рабочих мест; выпуск новых видов товаров и
товаров по новой технологии.
Вместе с тем, на стадии модернизации экономики переживающей Республикой Казахстан как
транзитной страной, важнейшим условием инвестиционной политики государства становится не вообще
создание либеральных инвестиционных правил аналогично принятых в развитых странах, а конкретное
и адресное направление и мобилизация инвестиций на реализацию задач создания зон и точек
экономического роста, создающих новую перспективу для качественного роста и повышения
конкурентоспособности
национальной
экономики.
Прежняя
практика
широкомасштабных
государственных инвестиций по всей стране нереальна и отсюда стратегия государственных инвестиций
должна быть направлена на мобилизацию инвестиционных ресурсов на решение ключевых задач
модернизации экономики, которые могут создать мультипликационный тип функционирования
национальной экономики, способной резко повысить темпы и качество экономического роста.
Таким образом, решение проблем накопившихся в инвестиционной сфере видится в реализации
следующих стратегических задач:
усилить роль государства в процессе привлечения и направления инвестиционных ресурсов на
развитие реального сектора экономики с акцентом на реализацию потенциала внутренних
сбережений.
создать условия для становления фондового рынка как важного звена экономики,
обеспечивающего организационное перемещение финансовых потоков от инвесторов к
заемщикам.
активизировать кредитную деятельность банков в сфере реальной экономики.
стимулировать приток иностранных инвестиций при соблюдении национальных интересов
Казахстана и создавать благоприятные условия для привлечения иностранных и отечественных
инвесторов в приоритетные отрасли экономики. Как показывает мировой опыт, структурная
перестройка экономики невозможна без проведения целенаправленной государственной научно-
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технической промышленности и инвестиционной
высокотехнологических и наукоемких производств.

политики,

стимулирующей

развитие
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА
Бейсенгалиев Б.Т.
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
Мақала кәсіпорынның инновациялық-технологиялық дамуын ынталандыру мақсатындағы аймақтық
инновациялық инфрақұрылымын қалыптастыру мәселелері қаратырылған.
The points’ forming of the innovative region’s infrastructure with the purpose of motivation to the innovation
technology company’s development is considered in the article.

.
Несмотря на то, что индустриально-инновационное развитие определено в качестве одного из
основных приоритетов обеспечения конкурентоспособности и устойчивого развития национальной
экономики, все еще немало проблем сдерживающих инновационную активность предпринимателей.
Наличие единичных реализованных инновационных проектов не обеспечивают критической массы
инноваций необходимой для формирования национальной инновационной системы. Кроме этого, в
рамках развития национальной инновационной системе на сформированы её региональные подсистемы,
что в первую очередь предполагает совершенствование существующей инновационной инфраструктуры
регионов.[1]
Исходя из этого, совершенствование региональной инновационной инфраструктуры предполагает
формирование многоуровневой инновационной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое
функционирование и развитие региональной инновационной системы (РИС), посредством стимулирования инновационно-технологического развития промышленности региона, коммерциализации науки
и развития инновационного предпринимательства.
В Стратегии индустриально-инновационного развития одной из основных направлений
государственной политики в сфере научно-технической и инновационной деятельности является
формирование инновационной инфраструктуры, включающей создание специализированных субъектов
инновационной деятельности государственного, межотраслевого, отраслевого и регионального
характера. Сегодня очевидно, что полноценная инновационная деятельность в стране не может
развиваться без таких новых объектов инновационной инфраструктуры, как технопарков, бизнесинкубаторов, венчурных фондов, высокотехнологичных компаний, а также без проведения конкурсов
инновационных идей.
Технопарки - основополагающий элемент создаваемой в республике национальной
инновационной системы. Главная задача, которая ставится перед технопарками, - посредством
предоставления в пользование инициаторам инновационных проектов производственных площадей и
коллективных бизнес-услуг обеспечить благоприятные условия для коммерциализации научных
разработок и их внедрения в промышленное производство.
В республике формируется двухуровневая система технопарков - национальные технопарки и
региональные. Отличительной особенностью национальных технопарков является наличие отраслевой
направленности в их деятельности и режима специальной экономической зоны с льготным
налогообложением.
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Главной целью технопарков является определение, раскрытие, развитие инновационного
потенциала страны и, в особенности, ее регионов, а также обеспечение потребности экономики в
инновационных продуктах. Создание и дальнейшее развитие технопарков призвано решить основную
задачу в формировании конкурентоспособного перерабатывающего сектора экономики - укрепление
связи науки с производством, внедрение современных технологий, повышение производительности
труда в промышленности и, как следствие, производство высокотехнологичной и конкурентоспособной
продукции.
Внедрение и работа технопарков в Казахстане осуществляется по современной европейской
модели, имеющей следующие особенности:
- наличие здания, предназначенного для размещения в нем десятков малых фирм (это способствует
формированию большого числа новых малых и средних инновационных предприятий,
пользующихся всеми преимуществами системы коллективных услуг);
- система обслуживания, состоящая из сложного и простого сервиса, набираемого из фирм,
которые образуют необходимый для сложившегося состава инновационных предприятий сектор
обслуживания.
В Казахстане сегодня действует бизнес-инкубатор в Казахстанском национальном техническом
университете имени К. Сатпаева создан с участием АО «Национальный инновационный фонд».
Создание бизнес-инкубаторов при технопарках приведет к постепенному охвату всех инновационных
инициатив, предлагаемых казахстанскими разработчиками, что составит ежегодно свыше 300 проектов.
СЭЗ «Парк информационных технологий» в п. Алатау - первый в республике технологический
парк национального уровня. Цель его создания - организация высокотехнологичных и
экспортоориентированных производств новых информационных технологий, освоение выпусков новых
видов продукции информационных технологий, привлечение инвестиций. Церемония открытия первой
очереди СЭЗ «Парк информационных технологий «Алатау» состоялось 15 сентября 2006 года с участием
Главы государства, представителей международных и отечественных IT-компаний.
На сегодняшний день дочерним предприятием фонда ТОО «Alatau IT Management» отобраны 19
компаний из 60 подавших заявки на размещение в Парке. При этом предпочтение отдается
отечественным компаниям, имеющим большой потенциал роста и влияния на увеличение использования
ИТ-продуктов в стране.
Технологические парки регионального уровня.
Дочерняя компания АО «Национальный инновационный фонд» - АО «Центр инжиниринга и
трансферта технологий», является ответственной организацией за развитие региональных технопарков в
городах Караганде, Уральске и Алматы. В региональных технопарках создается необходимая физическая
инфраструктура, параллельно ведется работа по наполнению их инновационными проектами.
Открытие ТОО «Технопарк UniScienTech» (ранее - Карагандинский региональный технопарк),
Карагандинская область, состоялось 11 октября 2006 года. Технопарк занимает 600 кв. м. Проектносметная стоимость его создания составляет 107 млн. тенге. Учредителями технопарка являются: АО
«ЦИТТ» - 401,6 млн. тенге (74,22%), Акимат Карагандинской области - 139,4 млн. тенге (25,78%).
По состоянию на 1 января 2007 года, в Карагандинский региональный технопарк «UniScienTech»
поступило 99 проектов, из них 65 не имеют перспективы (не соответствуют требованиям, отсутствуют
контакты с авторами и т.д.). В целом, в базе данных находится 34 проекта. Отрасли приоритетного
развития инновационных проектов в технопарке: горно-металлургический комплекс, машиностроение,
химия, экология.
Экспертным советом проведено 11 заседаний, на которых рассмотрены 21 проект. Из них
положительное заключение получили 13 проектов, отклонено 4 проекта; рекомендовано для независимой
оценки 2 проекта; направлены на доработку и в другие организации - 2 проекта. Кроме того, 21 проект
подготовлен для рассмотрения на следующих заседаниях Экспертного совета.
На получение грантового финансирования 5 проектов направлено в Фонд, по которым получен
отказ по результатам независимой научно-технической экспертизы.
В течение 2006 года проведена работа с 28 компаниями по 41 проекту, предоставлены услуги 16
компаниями по проведению экспертизы 21 проекта. Из них 10 компаний, представивших 13 проектов,
получили положительное заключение Экспертного совета.
В настоящее время на территории технопарка готовы разместиться 5 инновационных компаний.
Помимо этого ТОО «Технопарк UniScienTech» ведет переговоры о размещении на территории
технопарка регионального филиала АО «Фонд развития малого предпринимательства», возможных
формах кредитования инновационных компаний совместно с банками второго уровня.
Открытие ТОО «Технопарк «Алгоритм», г. Уральск, состоялось 2 октября 2006 года. Технопарк
имеет общую площадь в размере 1104,9 кв.м., в том числе полезной площади - 711 кв.м. На действующих
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площадях размещена администрация технопарка, офисные помещения для инновационных предприятий
и сервисных компаний, лаборатория САПР. Учредителями технопарка являются: АО «Региональный
инвестиционный центр «Градиент» - 563,4 млн. тенге (58,13%), АО «ЦИТТ» - 401,8 млн. тенге (41,46%),
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет - 3 млн. тенге (0,31%), АО «Научноисследовательский институт «Гидроприбор» - 1 млн. тенге (0,10%).
По состоянию 1 января 2007 года в базе данных Уральского регионального технопарка
«Алгоритм» находится 70 проектов. Экспертным советом проведено 3 заседания, рассмотрены 26
проектов, в том числе положительное заключение получили 21 проект; отклонены 4 проекта;
рекомендованы для внешней экспертизы 1 проект; направлены на доработку и другие организации 3
проекта. Оформлено, согласно необходимым требованиям, 7 проектов, которые готовы к рассмотрению
на заседаниях Экспертного совета. Отрасли приоритетного развития инновационных проектов в
технопарке: машиностроение для нефтегазовой промышленности; приборостроение; нефтехимия;
природоохранные технологии.
ТОО «Алматинский региональный технопарк», г. Алматы, зарегистрирован 20 апреля 2005 года.
Однако имеются проблемы с его учредителями, которые отказались передать в уставной капитал ранее
заявленное имущество. По результатам переговоров с рядом компаний и университетов
предпочтительными партнерами определены: Центр химико-технологических исследований
Министерства образования и науки и АО «Белкамит». АО «Центр инжиниринга и трансферта
технологий» подписан с Центром химико-технологических исследований протокол намерений по
развитию технопарка от 6 мая 2006 года.
По поручению Премьер-Министра Республики Казахстан совместно с Министерством индустрии
и торговли изучается вопрос создания индустриальных технопарков машиностроительного профиля в гг.
Петропавловске и Павлодаре. Кроме того, ведется работа по созданию региональных технопарков второй
очереди. Так, в январе 2006 года проведено республиканское совещание, на котором определены
регионы, где будут созданы технопарки второй очереди.
В соответствии с пунктом 14 Сетевого графика Общенационального плана по реализации
Послания Президента Республики от 1 марта 2006 года и программы Правительства Республики
Казахстан на 2006-2008 годы (Сетевой график) АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий»
разработаны технико-экономические обоснования по созданию новых технологических парков в СевероКазахстанской (Петропавловск), Южно-Казахстанской (Шымкент), Восточно-Казахстанской областях и
г. Астане.
Технопарк АО «Технопарк КазНТУ им. К. Сатпаева», г.Алматы. АО «НИФ» и РГП «Казахский
Национальный Технический Университет им. К.Сатпаева» начато финансирование этого технопарка. По
состоянию на 1 января 2007 года, в технопарке получили доступ к размещению и услугам 12
инкубируемых технологических проектов (новые технологии в нефтегазовой промышленности;
металлургия; информационные технологии; машиностроение; экология), из которых 8 проектов
представлены РГП «КазНТУ им. К. Сатпаева». По 3 проектам продолжается процедура рассмотрения
документов на получение грантов в АО «НИФ». Доступ к размещению в технопарке предоставлен 4
сервисным компаниям, оказывающим инновационным предприятиям следующие услуги:
- широкополосный спутниковый Интернет, комбинированный доступ; компьютерные сети по
электропроводке;
- полиграфические,
копировальные,
гравировальные,
цветная
оперативная
печать,
ксерокопирование, верстка, изготовление визиток, буклетов, брошюр, гравировка и нанесение
рисунка на различные поверхности.
- создание и разработка мультимедийных и издательства полиграфических технологий; разработка
рекламных роликов, логотипов, фирменных бланков; выпуск имиджевых DVD дисков с
рекламной продукцией; изготовление имиджевых документальных фильмов в звуковом режиме
Dolby digital SURRAUND 5.1.
- консалтинговые, бухгалтерские, финансовые в различных областях, в том числе нефтегазовой,
химической, проектной, строительной; маркетинговые, социологические и иные исследования.
Исходя из этого, инновационная инфраструктура – комплекс взаимосвязанных производственных,
консалтинговых, образовательных и информационных структур, обеспечивающих условия для
реализации инновационной деятельности в регионе.
Основными задачами по развитию инновационной инфраструктуры региона являются:
- разработка механизмов укрепления и дальнейшего развития научно-инновационного потенциала
региона;
- формирование и поддержка развития инновационной предпринимательской среды в регионе;[2]
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- формирование и развитие многоуровневой инновационной инфраструктуры, включающей кроме
традиционных инновационных институтов (НИИ, вузы, технопарк, венчурные фонды) такие
элементы, как «бизнес-ангелы», «эндаумент» и др.;
- формирование и развитие элементов и механизмов финансовой инфраструктуры инновационной
деятельности, в части расширения видов предоставляемых грантов и создания региональных
венчурных фондов;
- обеспечение эффективного взаимодействия между элементами региональной инновационной
системы;[3]
- создание условий для реализации инновационных проектов региональных компаний для создания
глобальных
технологических
альянсов
с
ведущими
мировыми
компаниями
в
высокотехнологичных отраслях.
Процесс реализации мер по совершенствованию региональной инновационной инфраструктуры
можно условно поделить на два этапа.
Первый этап: – формирование региональной инновационной системы с активным участием
региональной администрации:
- развитие научно-инновационного потенциала, через поддержку развития существующих базовых
элементов региональной инновационной инфраструктуры – научных и образовательных
учреждений;
- оценка спроса на инновационные технологии со стороны хозяйствующих субъектов региона;
- создание регионального инновационного фонда совместно с крупными предприятиями области и
АО «Национальный инновационным фонд», а также инвестиционно-инновационных фондов в
городах и районных области;
- создание пилотной региональной инновационной системы состоящей из: образовательноинновационных комплексов и зон по тематикам, актуальным для развития региона в
долгосрочной перспективе (промышленные разработки, технологии комплексного использования
и переработки минерального сырья);
- развитие инновационной бизнес-среды в регионе, посредством реализации системных
инновационных проектов, формирующих ядро кластеров, требующих концентрации
государственных ресурсов.
- развитие основных элементов инновационной инфраструктуры (технопарк, Индустриальный
парк, вузы и НИИ) и включение в эту систему «бизнес-ангелов», «эндаументов» и др..
Второй этап: – совершенствование механизмов взаимодействия и функционирования элементов
региональной инновационной системы:
- повышение качества и эффективности взаимодействия сформированных элементов РИС;
- совершенствование финансово-кредитного механизма развития инновационной деятельности в
регионе, через активизацию деятельности созданных на первом этапе регионального
инновационного фонда и местных инвестиционно-инновационных фондов;
- разработка механизмов активизации инновационной деятельности в кластерах, сформированных
на первом этапе, через создание специализированных инновационных центров в каждом
кластере;[4]
- участие субъектов РИС в инновационных проектах по формированию региональных и
глобальных
технологических
альянсов
с
ведущими
мировыми
компаниями
в
высокотехнологичных отраслях.
Основные направления развития инновационной инфраструктуры регионов Казахстана
соответствуют целям и задачам, определенным в Послании Президента к народу Казахстана «Казахстан
на пороге нового рывка вперед в своем развитии», Стратегии территориального развития РК до 2015
года, Стратегии индустриально-инновационного развития РК на 2003-2015 годы, Программы по
формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015
годы.
В целях решения вопросов, связанных с формированием и развитием
инновационной
инфраструктуры в Акмолинской области предусматриваются меры по доведению её до многоуровневой,
что должно включать:
- образовательно-инновационные комплексы и зоны, представляющие собой сеть взаимодействия,
состоящую из вузов, НИИ, научных центров, консалтинговых и обучающих компаний,
ориентированных на подготовку квалифицированной рабочей силы и генерацию новых идей и
разработок;
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- бизнес-технологические комплексы, которые включают в себя технологические парки и бизнесинкубаторы, ориентированные на коммерциализацию и материализацию научных идей и
разработок в товары;
- поддерживающие комплексы, ориентированные на поддержку инновационной деятельности и
включающие в себя структуры, занимающиеся вопросами финансирования, маркетинга,
рекламно-выставочной
деятельностью,
патентно-лицензионной
работой
и
защитой
интеллектуальной собственности.
Обязательным условием формирования и развития инновационной инфраструктуры является
наличие всех вышеназванных комплексов и их тесное взаимодействие между собой, которые в
совокупности образуют региональную инновационную систему.
Образовательно-инновационные, бизнес-технологические и поддерживающие комплексы должны
быть нацелены на решение задачи развертывания инфраструктуры новой экономики в регионах, где
проводится политика развития и привлечения квалифицированных человеческих ресурсов (в том числе
зарубежных), а также обеспечения трансферта технологий.[5]
Обеспечение системности дальнейшего развития региональной инновационной инфраструктуры
предусматривает доведение её до региональной инновационной системы (РИС). Региональная
инновационная система – это совокупность взаимосвязанных организаций (структур), занятых
производством и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах границ
конкретного региона (мелкие и крупные компании, университеты, гослаборатории, технопарки и
инкубаторы).
Предварительные исследования показывают, что перспективными регионами для создания
центров региональных инновационных систем являются территории с высокой концентрацией научного
и образовательного потенциала.
Существующая инновационная инфраструктура регионов Казахстана не обеспечивает
необходимого уровня взаимодействия между ее субъектами и не является системой комплексных
организаций, предоставляющих весь перечень услуг и сервисов, необходимых в процессе деятельности и
взаимодействия участников РИС.
Качество и количество представленных субъектов региональной инновационной инфраструктуры
не удовлетворяет специфике инновационного развития региона, а именно:
- отсутствие взаимодействия субъектов инновационной инфраструктуры с пользователями
инновационных идей и технологий: хозяйствующими субъектами, что требует проведения
соответствующих маркетинговых исследований в этой сфере;
- недоведенность разработанных инновационных технологий до стадии массового внедрения и
использования, в большинстве это результаты фундаментальных и прикладных исследований без
должной апробаций;
- слишком частая смена целей, задач и приоритетов сформированных государством субъектов
региональной инновационной инфраструктуры, не подкрепленная соответствующим ресурсным и
кадровым обеспечением;[6]
- фактическое отсутствие и острая необходимость создания системы информационного
обеспечения процессов взаимодействия всех элементов и участников РИС.
Кроме этого, идеология формирования инновационной инфраструктуры региона должна включать
вопросы сопряжения ее с финансовой инфраструктурой (венчурное инвестирование, гранты, страхование
инновационных рисков), информационного обеспечения и институциональных основ (совместная работа
уполномоченных органов по развитию инновационной деятельности, науки и научно-технической
деятельности, техническому регулированию, территориальному развитию со всеми заинтересованными
сторонами). Также вышеназванные элементы инновационной инфраструктуры призваны способствовать
процессу образования полноценных региональных кластеров и стимулировать инновационнотехнологическое развитие входящих в их состав компаний и организаций.
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ӘОЖ 33; 330
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Бексеитова Л.М.
Ө.А.Байқоныров атындағы Жезқазған университеті
В статье рассмотрены теоретические аспекты инновационной деятельности предприятия, а также пути
совершенствование управления ею.
The theory of the enterprise’s innovation activity and hays of its improving have been considered.

Кәсіпорынның инновациялық қызметі - бұл жаңа немесе өнімнің жақсаруы, не қызмет көрсетуі,
оларды өндірудің жаңа әдістерін қолдану мақсатындағы ғылыми - техникалық және зияткерлік
әлеуметтік шаралар жүйесі. Бұл жеке сұранысты, сонымен бірге жалпы пайдалы жаңалықтарға қоғамның
мұқтажын қанағаттандыруы үшін пайдаланылады.
Инновацияның екі тұрапаты ажыратылады:
- өнімділік;
- үдерістік;
Жаңа өнімді өндіріске енгізу инновацияның түбегейлі өнімділігі ретінде анықталады. Мұндай
жаңалықтар негізінде технологияға негізделеді, не тіршілікте қолданылып жүрген технологияның жаңа
түрінде пайдалануын ұштастырады.
Процестік инновация - бұл жаңалықты енгізу немесе өндіріс тәсілін және технологияны едәуір
жетілдіру, жабдықтарды және өндірісі ұйымдастыруды өзгерту.
Жаңалық дәрежедегі инновация негізінде жаңа, яғни өткен, отандық және шетелдік практикада
ұқсастығы жоқ және жаңа нәрсенің салыстырмалы жаңалығы болып ұсақталады. Негізінде өнімнің жаңа
түрлері, технологиясы және қызмет көрсетуі басымдық, абсолюттік жаңалықтарға ие болады және
үлгінің түп нұсқасы болып табылады. [1]
Инновацияның өмірлік кезеңі өзара байланысты процестердің және жаңалықтарды енгізу
сатысының жиынтығын көрсетеді. Инновацияның өмірлік кезеңі уақыт аралығы ретінде идеяның
дүниеге келуінен өндірістік өткізуден алып тастағанға дейінгі инновациялық өнімнің негізінде
анықталады.
Кәсіпорынның инновациялық қызметін әзірлеуде, енгізуде, жаңалықтарды пайдалануда
қосылатындары:
- жаңалық идеяны әзірлеу, зертханалық ғылыми жұмыстар, өнімнің жаңа зертханалық үлгілерін,
техниканың жаңа түрлерін, жаңа конструкцияны және бұйымдарды дайындауда ғылыми-зерттеу
және конструкциялық жұмыстарды жүргізу;
- өнімнің жаңа түрлерін дайындау үшін шикізаттар мен материалдардың қажетті түрлерін таңдап алу;
- жаңа өнімді дайындауда технологиялық процессті әзірлеу;
- қажетті өнімдерді дайындау үшін жобалау, жасау, сынақтан өткізу және жаңа техниканың үлгілерін
енгізу;
- жаңалықтарды іс жүзіне асыруға бағытталған ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді
әзірлеу және енгізу;
- қажетті ақпараттық ресурстарды және инновацияны ақпаратпен қамтамасыз етуді зерттеу және
әзірлеу;
- қажетті ғылыми-зерттеу және конструкторлық жұмыстарды жүргізу үшін дайындау, оқыту, жаңа
мамандық беру және қызметкерлерді арнайы әдіспен іріктеу;
- лицензиялау, патенттеу, ноу-хау жұмыстарын жүргізу немесе қажетті құжаттарды алу;
- инновацияны жетілдіруді ұйымдастыру және маркетингтік зерттеулерді жүргізу.
Дамыған елдер экономикасының қайта құрылыуының тарихи тәжірибесі ең алдымен - инновация
және оның жіктелуі, инновациялық үрдіс, оны құраушы, инновациялық қызмет және оның сипаттамасы
сияқты инновацияның негізгі категорияларын білуді қажет етеді. Экономикалық категорияларға
жасалған талдаудың мәліметтері, зерттеудің анықталған ерекшеліктері мен жаңа технологияны
пайдалану шаруашылық тұлғалардың инновациялық дамуының қазіргі заманғы тұжырымдамасын
айқындайды.
Іргелі және қолданбалы ғылымдар, технологиялар, ғылыми-техникалық зерттеулердің дамуы мен
ғылыми-техникалық революцияның қол жеткізген жетістіктерін пайдалану ғылым мен техниканың
болашағын жүйелі, түбегейлі болжамайынша
іске асуы мүмкін емес. Әрине, инновациялық
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экономиканың барлық саланы қамтуы жағдайына орай бұл процесс белгілі дәрежеде дамыған
мемлекетте немесе корпорацияда ғана жүзеге асуы мүмкін.
Бұл индустриялық дәуірдің электрондық-технологиялық дәуірге ауысуы. Сондықтан бұл
инновациялық экономиканың мазмұнын негізінен базалық түсініктемеден бастағанымыз дұрыс.
Тура мағынасында инновация (ағылшынның - innovation) қазақ тілінде жаңаны енгізу, жаңа
нәрсені пайдалану үрдісі немесе ойлап табу мағынасын береді. Жаңа идея немесе инновация
(ағылшынның - innovation) жаппай қолдануға қабылданған сәттен бастап жаңа сапаға ие болады. Бұндай
өзгеріс инновациялық үрдіс деп аталады, ал инновацияны нарыққа енгізу - коммерциялау деп аталады.
Жаңа идея тек ғылыми-техникалық жаңалығы болған кезде, өндірістік сатылым және экономикалық
тиімді болған кезде ғана технология түріне немесе жаңа өнім түріне көше алады.
Инновация ХІХ ғасырда пайда болды деп саналады. Бастапқы кезеңінде ол кейбір элементтердің
бір жүйеден екінші жүйеге енуі түрінде болды. Инновация заңдылықтарын үйрену тек ХХ ғасырдың
басында ғана қолға алынды.
1991 жылы австрия, кейін американ ғалымы ғалымы болған Йозеф Шумпетер «Экономика
теориясының дамуы» еңбегінде инновация туралы ұғымды ғылыми айналымға енгізді. Ол инновация
үрдістері туралы былай дейді: жаңа технологияны қолдану кезінде пайда болатын жаңа өнімдер
өндіріске жіберіледі, жаңа сатылым нарықтары, жаңа шикізат пайда болады және жаңа комбинациялық
үрдістер ғылыми айналымға енеді.
И.Шумпетер инновация дамуының бес белгісін көрсетеді:
а) Өндірісті жаңа техникамен, технологиялық үрдіспен немесе жаңа нарықпен қамтамасыз етуде
пайдалану;
ә) Жаңа қасиеттері бар өнімдер өндіру;
б) Жаңа шикізатты қолдану;
в) Жаңа нарық сатылымдарының пайда болуы.
И.Шумпетер өзінің кәсіпкерлік туралы түсінігінде ең алдымен бұл саланың экономикалық
прогрестерге маңыз беруі инновация рөлін жоғары бағалаудан басталады дейді: «өндіріске өзгерістер
енгізудегі кәсіпкердің қызметі жаңа тауар шығару, ескі тауарды жаңа әдіспен өңдеу, жаңа шикізат
көздерін ашқанда, материалдарды пайдаланғанда немесе жаңа нарық, саланы қайта құруда, т.б. өндірістік
жағдайларда жаңа техникалық шешімдерді пайдалану». [2]
Бүкіл дүниежүзі соғысы алдындағы темір жол құрылысының басталуы, электроқуатты өндіру, бу
қуаты мен құрылым, автомобиль, колониялдық кәсіпорындар - бұлардың бәрі тіпті шұжықтың жаңа түрі
мен ерекше тіс жуғыш щеткасын шығаратын сансыз көп өкілдері бар үлкен құбылыстың көрсеткіштері.
Міне, тура осындай қызмет - экономикалық организмнің қозғаушы күші болып, оның анда-санда
«көтеріліп» немесе «құлдырап» отыруының басты себебі болып табылады. өйткені оның салдары жаңа
тауар өндіруде немесе жаңа әдістерді пайдалануда тұрақтылықтың бұзылуына әкеледі.
Жаңа нәрсені ойлап табу, жасау әрқашанда қиын және жаңа затты сату ісі өзіндік ерекшелігі бар
экономикалық қызметті көрсетеді, сондықтан да, барлық жаңа зат күнделікті үйреншікті құбыластардан
айрықша болуы себепті ол кез келген ортада өз бағасын, өзіне лайықты орнын алуы қажет.
Берілген И.Шумпетер сілтемесінде инновациялық (инновация) теориясының шеңбері анық
көрсетілген: инновациялық қызмет кәсіпкердің басты міндеті; инновация-өнімдер мен инновация
үрдістердің айырмашылығы, радикалдық (базистік) және жақсартушы, технологиялық, экономикалық
инновациялар;
Циклды экономикалық тербелістердің инновациялық орны: ортаның қарсылығы және оған төтеп
беру қажеттілігі.
Кейбір жағдайларда И.Шумпетер өз теориясын жасауда ресей экономисі Н.Кондратьевтің
еңбектеріне сүйенген. Н.Кондратьев экономикалық өмірдің тарихи кезеңдерін ұзақ толқында (цикл) 50
жылдық ұзақтықпен алуды ұсынған. Үлкен кезеңдерді дәлелдеуде Н.Кондратьев тауар бағасы индексінің
қозғалысын, кейбір бағалы қағаздар бағамын, депозиттерді, салалық еңбекақы, ішкі тауар
айналымдарын, көмір өндіру мен пайдалану және шойын қорғасын өндірістерін зерттеген. (Ағылшын,
Франция, Германия, АҚШ материалдары негізінде).
Н.Кондратьев 50-60 жылдар аралығындағы кезеңдіктің трендін жасады. Ол оған әлемдік
экономикалық тербелістің келесі кезеңдерін анықтауға мүмкіндік берді:
ХVIII ғ. 80-ші жылдар аяғы - ХІХ ғ. 40-ы жылдары.
ХІХ ғ. 40-шы жыл ортасы - ХІХ ғасырдың аяғы
ХІХ ғ. - 1920 жыл (асып кететін фаза).
И.Шумпетер Н.Кондратьевтің әдісін қабылдап, инновация табиғатының ұзақ кезеңдігін
қабылдауды ұсынады.
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Бүгінде И.Шумпетер теориясының бірқатар элементтерін қолдануға негіз бар. Ол Н.Кондратьев
гипотезасын дамытты, кесілген таралымдағы сәйкес кластерлердегі жаңатанымдардың өзара
байланысындағы экономикалық дамудың серпінді қарқыны болатынын түсінді. Бұл үрдіске өзін-өзі
реттеуші және толқын формасындағы сипаттама тән.
Питирим Сорокин инновация теориясын кең ауқымда түсініп, оған өнер, мәдениет, әлеуметтік
және саяси қатынастарды кіргізумен қатар, ғылыми жетістіктер мен зерделімдерді, мемлекетаралық және
азаматтық соғыстарды да жатқызды. Ол техникалық зерделімдердің динамикасын бес мың жылдық
қоғам тарихында зерттеді. өте ірі жаңа танымдарға талдау жасап, олардың рухани өмірдегі мәнін
қарастырады.
Питирим Сорокиннің Н.Кондратьевтан ерекшелігі, оның тарихтың жалпы - даму тренін жоққа
шығаруында. Ол тербелістерді (флуктуация) мәнсіз, мағынасыз деп санаған және инновация
толқындарының рухани саладағы сандылық бағасын береді.
Сонымен ХХ ғасырдың үш онжылдығында әсіресе, технологиялық және әлеуметтік-мәдени
салаларда инновация теориясының іргетасы қаланды.
Кондратьевтің пікір бойынша инновация теориясы дамуының екінші кезеңі - 40-ыншы жылдар
мен 70-жылдардың арасында іргелі жетістіктер болмаған. Оның себебі, Екінші дүние жүзілік соғыс және
соғыстан кейінгі жаппай қаруланумен байланысты. Ол кездегі ғылыми зерттеулер қолданбалы,
практикалық мәнде болатын. Дегенмен инновация теориясында ілгері жылжу бар.
Инновация жаңаны енгізуші ғылым ретінде жаңа әдістердің теориялық маңызды негізін қалайтын
маңыздылығы Дж. Бернал еңбектерінде былайша айтылады: «ғылым кезеңдері негізінен экономикалық
белсенділік пен техникалық прогресс кезеңдеріне сәйкес келеді». Технологиялық жаңалықтар қоғамның
басқа саласындағы жаңа енгізулермен байланысты болды. Олардың әлеуметтік нәтижелері С.Кузнец
еңбектерінде былайша аталып өтеді: «технологиялық жаңалықтардың үнемі пайда болып отыруы қазіргі
уақыттағы экономикалық дамуға тән және оларға ілесе жүретін әлеуметтік жаңа енгізулер, бейімделуді
жеңілдететін қажеттіліктер қоғам мен экономиканың құрылымына әсер етуші негізгі фактор болып
саналады», және құқық саласына, институттық құрылымдарға, тіпті идеологияға да жаңа танымдар
әкеледі.
Қазіргі заманның өндіріс күштерінің даму үрдісіне заман өзгеруі келіп қосылды:
индустриаландыру процесі аяқталуға жақын, ал оның орнына электрлі технология келе жатыр.
Бұл жерде сөз жоққа шығарудың (Гегель бойынша) диалектілік түрі жайында қозғалып отыр, яғни
ауысу кезеңінде өзгеріске түскен форма ескіден қалған жақсылықтардың бәрін жаңа формада сақтайды.
ХХ ғасырдың 70-ші жылдарында бесінші технологиялық укладттың меңгерілуі және таралуына
қарай жаңа теориялық ұмтылыс пайда болды. Дәуірлік және қондырғылық инновациялардың өндіріс
құралдарының жаңаруына тигізген ықпалын, ғылыми еңбектердің, ақпараттың, сандық технологияның
макроэкономика өлшемдерінің маңыздылығын арттырудағы әсерін бағалауға ұмтылыс жасалды. Жоғары
технология - бұл әр мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуында кез келген күрделі мәселелерді
шешетін сала. Жоғары технологияның құлдырауынан шығып құрылымдық қайта құрулармен
бәсекелестікке қабілетті тауар шығару және қызмет көрсетудің құралы. Инновациялы үрдіс,
инновациялық қызмет, жаңалық енгізу, инновация, инновациялық белсенділік бұл контексте, бүгінгі
экономиканы жетілдіруде негізгі шарт, сонымен бірге кең ауқымда қайта өндіруде ғылыми білімдердің
материалдануындағы басты жағдай болып табылады.
Кәсіпорынның инновациялық қызметі - бұл жаңа немесе өнімнің жақсаруы, не қызмет көрсетуі,
оларды өндірудің жаңа әдістерін қолдану мақсатындағы ғылыми - техникалық және зияткерлік әлеуеттік
шаралар жүйесі. Бұл жеке сұранысты, сонымен бірге жалпы пайдалы жаңалықтарға қоғамның мұқтажын
қанағаттандыруы үшін пайдаланылады.
Инновацияның өмірлік кезеңі өзара байланысты процестердің және жаңалықтарды енгізу
сатысының жиынтығын көрсетеді. Инновацияның өмірлік кезеңі уақыт аралығы ретінде идеяның
дүниеге келуінен өндірістік өткізуден алып тастағанға дейінгі инновациялық өнімнің негізінде
анықталады.
Инновациялық қызметті тиімді басқару үшін инновацияны толықтай меңгеру қажет. Ол үшін
біріншіден, инновациядан технологиялық процестердегі өнімдердің түрлі өзгеруілерін айыра білу керек:
(мысалға, эстетикалық өзгерістер - түсі, формасы және де сондай сияқты); өнімдердің сыртқы немесе
мәнсіз технологиялық, яғни параметрлеріне, құрамына, өнім құнына, оған енетін материалдар мен
компоненттер құрамына аса ықпал етпейтін, өз қызметін өзгеріссіз күйде атқаратынын; берілген
кәсіпорында бұрын шығарылмаған өндірісті меңгеру есебінен номенклатураның кенеюінен; өнімдер
нарықтарында әйгілі, ағымды сұранысты қанағаттандыру мен кәсіпорынның пайдасын көтерілу
мақсатында. [3]
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Инновацияның жаңашажылдығы технологиялық параметрлер бойынша және нарықтық тұрғыдан
бағаланады. Осыларға байланысты инновацияның классификациясы құралады.
Технологиялық параметрлері бойынша инновацияның екі тұрапаты ажыратылады:
- өнімділік;
- үдерістік;
Жаңа өнімді өндіріске енгізу инновацияның түбегейлі өнімділігі ретінде анықталады. Мұндай
жаңалықтар негізінде технологияға негізделеді, не тіршілікте қолданылып жүрген технологияның жаңа
түрінде пайдалануын ұштастырады.
Процестік инновация - бұл жаңалықты енгізу немесе өндіріс тәсілін және технологияны едәуір
жетілдіру, жабдықтарды және өндірісі ұйымдастыруды өзгерту.
Жаңалық дәрежедегі инновация негізінде жаңа, яғни өткен, отандық және шетелдік практикада
ұқсастығы жоқ және жаңа нәрсенің салыстырмалы жаңалығы болып ұсақталады. Негізінде өнімнің жаңа
түрлері, технологиясы және қызмет көрсетуі басымдық, абсолюттік жаңалықтарға ие болады және
үлгінің түп нұсқасы болып табылады.
Нарық үшін жаңашылдықтың типі бойынша инновация келесідейлерге бөлінеді: әлемдегі салалар
үшін жаңалар; елдегі салалар үшін жаңалар; берілген кәсіпорын (кәсіпорын топтары) үшін жаңалар.
Жүйедегі (кәсіпорындағы, фирмадағы) орыны бойынша келесідейлерді айрықша атауға болады:
- кәсіпорындарға енудегі ииновациялар (шикізатты, материалды, машиналар мен құралжабдықтарды, ақпараттарды және тағы басқаларын пайдалану мен таңдаудағы өзгерістер);
- кәсіпорыннан шығудағы инновациялар (өнімдер, қызметтер, технологиялар, ақпараттар және
т.б.);
- кәсіпорынның
жүйелік
құрылымындағы инновациялар
(басқарушылық,
өндірістік,
технологиялық);
Инновацияларға түбегейлі өзгерістер енгізілген кезде келесідей болып айрықшаланады:
- радикалды (базалық);
- жақсандырушы;
- модификационды (жекелік).
Жүйелі зерттеулік ғылыми-зерттеу институтында (ЖЗҒЗИ - РНИИСИ) кәсіпорын қызметі аясына
байланысты инновациялардың кеңейтілген жіктелуі (классификациясы) іске асырылған. Соған
байланысты инновацияларды келесідей түрде айыруға болады:
- технологиялық;
- өндірістік;
- экономикалық;
- саудалық;
- әлеуметтік;
- басқару аймағында.
Инновациялардың жетерліктей толықтай жіктелуін орыс ғалымы А.И. Пригожин ұсынды:
а)Таралуы бойынша:
- бірлік;
- диффузиялық;
ә) өндірілген циклдың орыны бойынша:
- шикізаттық;
- қамтамасыз етушілік (байланыстырушылық);
б) Қабылдаушылығы бойынша:
- алмастырушық;
- тоқтатушылық;
- қайтарылушылық;
- ашық;
- ретроенгізушілік;
в) Нарық үлесінде күтілетін қабыл алу бойынша:
- жергілікті (локальды);
- жүйелік;
- стратегиялық;
г) Жаңашылдық дәрежесі және ииновациялық әлеуеті (потенциалы) бойынша:
- радикалды;
- комбинаторлы;
- іске асырушы.
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Жіктелудің төртінші мен бесінші бағытында инновацияның жаңашылдығымен масштабын,
инновациялық өзгерістің интенсивтілігін ескерген кезде, көбінесе, инновацияның сандық және сапалық
сипаттамасы көрініп, ол экономикалық бағалау мен оның басқарушылық шешімдерін негіздеу мен
нәтижелеуге зор ықпалын тигізеді.[4]
Кәсіпорынның инновациялық қызметін әзірлеуде, енгізуде, жаңалықтарды пайдалануда
қосылатындар:
- жаңалық идеяны әзірлеу, зертханалық ғылыми жұмыстар, өнімнің жаңа зертханалық үлгілерін,
техниканың жаңа түрлерін, жаңа конструкцияны және бұйымдарды дайындауда ғылыми-зерттеу және
конструкциялық жұмыстарды жүргізу;
- өнімнің жаңа түрлерін дайындау үшін шикізаттар мен материалдардың қажетті түрлерін таңдап
алу;
- жаңа өнімді дайындауда технологиялық процесті әзірлеу;
- қажетті өнімдерді дайындау үшін жобалау, жасау, сынақтан өткізу және жаңа техниканың
үлгілерін енгізу;
- жаңалықтарды іс жүзіне асыруға бағытталған ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді
әзірлеу және енгізу;
- қажетті ақпараттық ресурстарды және инновацияны ақпаратпен қамтамасыз етуді зерттеу және
әзірлеу;
- қажетті ғылыми-зерттеу және конструкторлық жұмыстарды жүргізу үшін дайындау, оқыту, жаңа
мамандық беру және қызметкерлерді арнайы әдіспен іріктеу;
- лицензиялау, патенттеу, ноу-хау жұмыстарын жүргізу немесе қажетті құжаттарды алу;
- инновацияны жетілдіруді ұйымдастыру және маркетингтік зерттеулерді жүргізу.
Кәсіпорындағы инновациялық қызметтің белсенділігін арттыру үшін:
- инновациялық стратегияның басым бағыттарын анықтау;
- инновациялық қызметтің белсенділігін күшейтетін экономикалық, институционалдық және
нормативті-құқықтық климатты қалыптастыру;
- ғылыми-өндірістік және инновациялық инфрақұрылымды дамыту;
- инновациялық мақсатқа арналған қаржы ресурстарын пайдалану механизмін қалыптастыру;
- амортизация нормаларын ырықтандыру, негізгі қорларды жаңарту стимулдарының бірі ретінде
негізгі қорлардың сапасын жан-жақты зерттеу негізінде амортизация нормаларын көтеру мүмкіндіктерін
қарастыру;
- кәсіпорынға импорт арқылы сырттан келетін техника, технология мен отандық өндірістің
техникалық-технологиялық деңгейін объективті түрде бейнелейтін статистикалық көрсеткіштер жүйесін
енгізу және қалыптастыру сияқты іс-шаралар жүргізілуі тиіс.[5]
Иновациялық өнімдерге деген сұраныс пен ұсыныстың қалыптасу механизмі жаңашылдық
механизмін сипатына өзінін ерешеліктерін ұсынады. Жаңашылдықтың бағаларына белгісі бір
регламенттерінің болуы оларға деген объективті қажеттіліктерді білдірмейтін инновацианалық
ұсыныстың жасанды құрылымын көрсетуі мүмкін. Сондықтан жаңашылдықтар нарығында бағаны тура
немесе жанама әдістерімен реттеудің қажеттілігі жоқ. Ол үшін нарықтық комуникациялық жүйесі
жаңашылығының объективті құнның көрсететіндей, ал нарықтық тепе-тендік тек қана инновациялық
ұсыныстын сипаты мен масштабтары өзгерісі арқылы жүзеге асыруын қамтамасыз ету керек.
Инновациялық тауардың ерекшелігі, оны сату және жүзеге айрықшылығы инновациялық ұсыныстың
қалыптасуына да өз әсерін тигізеді. Өйткені өнімді өткізу үшін оның негізгі шарттары ретінде сапасы,
бағасы және жеткізу уақыты болып табылады. Бірақ негізгі ерекшелік негізінде зияткерлік іс әрекетінің
нәтижелері тек қана белг.бір сатып алушыға көзделумен байланысты , яғни басқа нарықтағы сияқты
еркін сұраныс пен ұсыныс жаңашылдық нарықтарында шектеулі, ол жаңашылдық тауарларын
практикалық пайдалығымен онын жасауға кеткен шығындарыныңалуан түрлі қарым-қатынасымен
байланысты, инновациялық тауарды жасауға кеткен шығындарды қайтару қажеттігі инновациялық
тауардын бағасын анықтайды. Инновациялық тауарды өндіріс факторы ретінде сатып алғысы келетінін
кәсіпкер оның пайдалылығын ол алып келетін табыс арқылы өлшейді. Сондықтан инновация сатып
алушы оны сатушыдан қарағанда тиімді жағдайда, өйткені ол инновацияның нақты тұтыну құнын
анықтайды. Бірақ инновациялық іс-әрекеттің айырмашылығы кейбір инновациялық өнімді
сатушылардың да монопольді жағдайда болуына алып келеді. Өйткені жаңашылдық технологияны
бәсекелестерде және алмастырушының болмауымен байланысты. Жаңашылдық нарығының тағы да бір
ерекшелігі. Оның инновациялық ассимметриясымен байланысты. Яғни негізгі рөлді инновацияны
ұсынушы атқарады. Оның мақсаты инновацияны сатып алушының сенімділік табалдырығының
төмендетіп инновациялық өнімді сату мүмкіндігіне ие болуы. Бірақ инновациялық өнім белгілі бір
технологиялық шешімдерін, жаңашылдығын қатты ерекшеленсе, инновацияны тұтынушы өзінің
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түсінбегендігімен қажетсінбеуі де мүмкін. Зияткерлік таурлардың нақты сатып алушыларға бағытталуы
өндірушінің нарыққа дайын өніммен емес, ал белгілі бір сатып алушының тапсырысын сапалы түрде
орындау мүмкіндігінен байланысты. Бұл ерекешлік жаңашылдықтар нарығын коммуникациясын белгілі
бір жүйеге келтіріп, тәуекелдерді төмендету және өндіру үшін ұзақ, ерекше тауар жаңашылдықты
жасауға мүмкіндігін береді.
Инновациялық процесстің маркетингтік үлгісіне сәйкес инновация фундаменталды зерттеулерден
басталып өткізу сферасында, өнімді тұтыну сферасында аяқталады. Аталмыш модель бойынша жаңа
ғылыми булумдер автоматты түрде экономикалық өсімге әкеледі. Мұндай модельдің артықшылығы
оның қарапайымдылығы, ал кемшілігі-модель кері байланыс механизмнің бөлек сатылары арасында
кешенді байланыстарды назарға алмайды, зерттеу бөлімінен тыс пайда болатын идеяларды және сыртқы
жағдайларды есепке алмайды.
Сонымен бірге модельден көруге болатыны, маркетинг өткізу сатысының алдында тұр, осыдан
шыға отырып оның инновациялық процесті қамтамасыз өтудегі рөлі тек өткізу шараларын
ынталандырумен ғана шектеледі. Модель маркетинг пен жаңашылдық идеяны әзірлеу сатысы
арасындағы өзарабайланыс, инновация идеясы мен қажеттілік арасындағы байланыс, инновациялық
процесті қамтамасыз етуде маркетингті қолданудың кешенді амалы жоқ. Осыдан, маркетинг бірінші
сатыда техникалық талаптар мен орнатылған инновацияның параметрлерін түзету мүмкіндігін
қарастырмайды, яғни инновацияның сапасын қамтамасыз етуде алдыңғы сатыларда орнатылған
техникалық талаптарға сәйкес инновацияны жүзеге асыруды қамтамасыз етуші рөлін атқарады. Мұндай
жағдайда, ақырғы нәтиже инновацияның толық ескеруі, яғни алғашқы сатыда орнатылған техникалық
талаптар мен рынокқа тауар шыққан кезде өзгерген талғамдар арасында айырмашылық орын алады.
Біздің пікірімізше, инновациялық процесті тиімді басқару тек инновациялық процестің «негізгі»
барлық сатыларында жоспарлауды ұйымдастыруды, координациялауды, мотивациялауды және
бақылауды ғана емес, сонымен қатар тұрақты өзгерістерді, яғни қадрлармен қамтамасыз ету, ұйымдық
құрылымдар, жоспарлауды жүргізу әдістері, тәсілдері ішкі өндірістік логистика және т.б.
проблемаларына қатысты ұқсас сатыларды жүзеге асыруды қамтитын «қосымша» инновациялық
процесті қажет етеді.
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ӘОЖ 33;330
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ
Бексеитова Л.М
Ө.А.Байқоныров атындағы Жезқазған университеті
Статья посвящена проблеме эффективности управления инвестиционным процессом на предприятиях и
роли государственных программ в его совершенствовании.
The article has been devoted to effective management of investment prose’s on the enterprises and the role of the
government’s programs in its improving.

Қазақстан Респубикасының 2002 жылғы «Инновациялық қызмет туралы» қабылданған заңының
қазіргі ғылыми-техникалық саясатты жетілдіруде орны ерекше. Осы заң негізінде бүгінде елімізде
инновациялық қызметті қоғамға енгізу мен оны әрі қарай жетілдіру бірінші кезекте тұр. Жалпы алғанда,
«инновация» сөзі латын сөзінен алғанда «жаңарту» (обновление), ағылшынның «innovation»
(нововведение) «жаңалық енгізу» деген сөздерінен шыққан. Саяси ғылымда бұл сөздің мағынасы
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әлеуметтік ортаға, қоғам дамуына, заман талабына сай өзгерістер енгізу, қоғамның барлық саласындағы
бұрынғы қолданылған әдіс-тәсілдерді жаңалау, жетілдіру деген ұғымды білдіреді. Инновациялық
қызметті қоғамда, ғылымда, әлеуметтік өмірде, саяси жүйеде, өмірдің тағы басқа салаларында да кеңінен
қолдануға болады. Жаңа жетістіктерге қол жеткізу жолындағы ізденіс және оларды дамыту барысында
жеңіл әдіс-тәсілдерді қолдану заман талабынан туындап отыр. Инновациялық процестерге бет бұру
дегеніміз - бұрынғы даму жолдарын өзгерту, қоғамның барлық саласының даму динамикасын жаңарту,
ғылыми-техникалық дамуға жаңа стимул беру мақсатында жұмыс істеу. Мұның өзі ғылым мен өндірісті
тоқайластыру деген сөз. [1]
Осы мақсатта қабылданған еліміздегі «Инновациялық қызмет туралы» заң қоғамның дамуына
жаңа сипат беруде. Бұл заңның негіздеріне сүйенетін болсақ, мұнда негізінен инновациялық саясат мемлекеттік саясаттың құрамдас бір бөлігі әлеуметтік-экономикалық саланы дамытуда осы бағытты
басшылыққа алу керек. Бұл процесс бәсекеге қабілетті экономиканың қарышты қадам басуына ерекше
әсер етеді. Инновациялық жаңа ғылыми идеялар озық технологияны қолдануға барлық жағдайлар жасау
қажет екенін көрсетеді. Жаңа жетілдіргіш ақпараттық технологиялық процесстер үрдісін қоғамды
басқару саласынан бастап, өндірістің барлық салаларында қолдану керек екенін өмірдің өзі дәлелдеп
отыр. Ғылым мен техниканың жетістіктері арқылы өз экономикасын алға жылжытып, дүниежүзілік
рынокта алдыңғы қатарлы елдер қатарына шыққан көптеген мемлекеттер бар екенін тарихтан жақсы
білеміз. Осыдан бірнеше онжылдықтар бұрын әлемдегі кедей мемлекеттер қатарында болған Оңтүстік
Шығыс Азия мемлекеттерінің тез арада дамып кетуі бұған нақты мысал бола алады. Бүгінде электрондық
әлемде беделді орын алып отырған Жапония, Корея, Қытай ғылыми-техникалық саясаттың нәтижесінде
осындай жетістіктерге қол жеткізді. Сондықтан да ғылыми-техникалық саясат мәселесін толыққанды
зерттеу, бұл саясаттың шет елдерде жүзеге асырылу тәжірибесімен танысу Қазақстан сияқты жас,
ғылыми, өндірістік әлеуметі жоғары мемлекет үшін өте өзекті мәселе болмақ. Осы тұрғыдан келгенде,
еліміздегі инновациялық саясатты жетілдіру Қазақстандағы ғылымды дамытумен тікелей байланысты.
Әлеуметтік экономикалық өркендеудегі жетістіктердің бәрі де жақсы ғылыми-техникалық прогресс
нәтижесінде жүзеге асырылады. Осындай алдыңғы қатарлы елдерге жақын болу үшін, қоғам алдында
жаңа инновациялық қызметті одан әрі жетілдіру, инновациялық саясатты әрі қарай өркендету мәселесі
тұр. Инновациялық жоба, инновациялық инфрақұрылым, инновациялық қор (фонд) толық түрде
мемлекет тарапынан қолдау табуы тиіс. Ғылым мен техниканың жедел түрде сапалы дамуы тікелей
мемлекеттік саясатпен байланысты екендігі ақиқат. Осы тұрғыдан алғанда, ғылыми-техникалық
прогресті жаңа жағдайда мемлекеттік реттеу қолға алынуы тиіс. Мемлекеттік инновациялық саясат
қоғамның бар саласын қамтитын бағыттарда жұмыс істейді. Ғылым мен техниканың жетістіктерін
пайдалану мен оны іске қосу мақсатында жасалатын істердің бағдарламасы мен оны жүзеге асырушы
мамандар іріктелініп, олар конкурстық негізде қабылдануы керек. Инновациялық жобаны іске асыру
үшін ең алдымен жобаның формалары мен әдістері анықталуы тиіс. Инновациялық қызметті жүзеге
асыратын және оны толық қамтамасыз ететін құқықтық-нормативтік базаны толық түрде кеңейту басты
шарт. Себебі бұл қоғамның барлық саласын қамтиды.
Келесі ерекше бір еске алатын мәселе, инновациялық қызметті жүзеге асыратын субъект мемлекет
тарапынан қолдау табуы қажет. Бірінші кезекте әсіресе эксперименттік зерттеулердің санын өсіру және
олардың материалдық шығынын өтейтіндей, инновациялық қорды мемлекет өз қамқорлығына алса, бұл
нақты бастамалардың бірі болар еді. Қазақстан Республикасының кешегі, бүгінгі, ертеңгі даму үрдістерін
жан-жақты қарастыра отырып, қазіргі кезеңдегі ғылым мен техника жетістіктерін өндірістік
пайдаланудың 2003-2015 жылдарға арналған бағдарламасында осы мәселелер кеңінен көрсетілген,
алайда оны жүзеге асыруда көптеген кемшіліктер болып жатыр. Әрине, бұл енді ғана инновациялық
даму саясатына аяқ басқан ел үшін табиғи құбылыс. Алайда осы процесстерді жүзеге асыруға
қызығушылық танытушылар саны көбеймей отыр. Бөлінген қаржы мен материалдық қолдауларды дер
кезінде пайдалану жақсы нәтиже берері сөзсіз. Осы орайда арнайы орталықтар мен маман кадрларды
жұмысты ұйымдастыруда өркениетті елдер тәжірибесіне сүйенуді үйрету керек, келісімділік негізінде
жұмыс істеу екі жаққа да қолайлы болуы тиіс.[2]
Бұл саясаттың мәні барлық қажеттілікті қамтамасыз ету жолындағы өзгерістер арқылы қоғам мен
әлеуметтік ортаны жаңа жағдайға бейімдеу деген ұғымға келіп сыяды. Полиэтникалы Қазақстанның
егеменді ел ретінде қалыптасуы мен саяси тұрақтылығы демократиялық жаңа принциптер негізінде
жүргізілетін ғылыми-техникалық саясатпен тығыз байланысты. Осы негізде іске асырылып отырған
инновациялық қызмет қоғамның барлық саласындағы технологиялық процестердің жаңа жетістіктерін
жүзеге асыру, сол арқылы қоғамдық қатынастағы әлеуметтік-экономикалық, қаржылық, құқықтық салада
өзгеру ғана емес, ғылыми негіздегі жаңалықты қолданысқа енгізу болып табылады.
Инновациялық саясаттың басты мақсаты - отандық өнімдердің бәсекеге қабілетті болуын
қамтамасыз ету, осы арқылы еліміздің әл-ауқатын көтеру және қоғамның экономикалық дамуы мен
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қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сондықтан да жаћандық процесс туғызған инновациялық қызмет кез
келген мемлекеттің даму тарихында ерекше орынға ие. Еліміздегі ішкі және сыртқы геосаяси және
экономикалық жағдайдың тұрақтануы мен инновациялық қызметтің, ғылыми-техникалық саясаттың
даму қарқынына да өзгеруде. Осы орайда жоғарыда айтылған Қазақстан Республикасының
«Инновациялық қызмет туралы» қабылданған заңының саяси-әлеуметтік маңызы өте зор, себебі әрбір
елдің экономикасы мен интелектуалдық потенциалы жоғары деңгейде көрінуінде ғылым мен техника
басты өзек болуы тиіс. Еліміздің басты бағыттарындағы негізгі ядро болып отырған инновациялық
қызметті қабылдау мен қоғамға енгізу - бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның кезек күттірмейтін өзекті
мәселелерінің бірі.
Қазақстан Республикасының Инновациялық қызмет туралы заңында инновациялық қызметті
жетілдірудің басты бағыттары көрсетілген. Ендігі міндет осы басым бағыттарды жүзеге асыру
механизмін жетілдіру болып отыр. Қазіргі кезеңдегі инновациялық қызметті жетілдірудің басты жолы бұл нақты саясаттың алғышарттарын қалыптастыру мен шынайы инновациялық қызмет субъектілерін
ұйымдастырудан басталуы тиіс. Бұл мәселелерді шешу, ең алдымен, елімізде Ұлттық инновациялық
орталық құрылуымен және барлық істерге сол орталық басшылық жасауымен аяқталуы тиіс деген
ойдамыз. Жоғары оқу орындарында арнайы инновациялық бағыттағы мамандықтар ашу керек - ол
инновациялық саясатты жетілдіру субъектілерін кеңейтуге жол ашады.
Инновациялық қызметтің дамуы ең алдымен, ғылыми-техникалық ақпараттанумен өзара
байланысты, сондықтан кез келген мекемеде, оқу орындарында ақпараттық-технологиялық орталықтар
жұмыс істеуі керек. Инновациялық қызмет негізінде ғылыми-техникалық прогресс жатыр. Ғылым мен
техника адам өмірінің дамуымен қатар жүреді. Елімізде осы мәселені өркендету мен дамыту барысында
көптеген заңдық-құқықтық актілерге қол қойылды, алайда бұл қабылданған құжаттар оны жүзеге асыру
және орындау талаптарымен үндеспей жатыр, осы олқылықтың орнын толтыру шарт. Ол үшін жаңа
кредиттік технология осы саясатты әрі қарай дамыту мақсатында жүзеге асырылуы тиіс.
Мемлекеттік инновациялық қызметтің стратегиялық мақсатының өзі өндірістің барлық саласына
жаңа ғылыми жетістіктердің енгізілуі болып табылады. Оның жетістіктері экономикалық өркендеу мен
бәсекеге қабілеттілікке пайдаланылады. Инновациялық қызметті жетілдірудің ең оңтайлы тәсілі - ғылым
мен техника, өндіріс бірлестігінің ұштастырылуында.
Қазіргі кезеңдегі демократиялық принциптерге негізделген либералдық қоғамдағы басты
бағыттардың бірі жаңа инновациялық қызметті дамыту болып табылады. Осы мәселені толыққанды
жүзеге асыру үшін мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатты дамыту және оны дұрыс жүргізу тетіктерін
анықтау қажет. Бұл саясатты жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы Президенті жанынан жоғары
басшылық жетекшілігімен ғылыми технологиялық кеңес құрылуы керек. Елбасымыз инновациялық
қызметті, ғылым мен білім беру жүйесін дамыту үшін көптеген игі істер жасап отыр. Атап айтсақ,
«Болашақ» бағдарламасының жүзеге асырылуы, интернет жүйесінің іске қосылуы, дистанциялық білім
беру технологиясы сияқты мүмкіндіктерге қол жеткізілді. Егеменді елімізде тағы да сол сияқты
инновациялық саясатты жүзеге асырудың алғашқы теориялық заңдық негіздері қалыптасып келе жатыр.
Бүгінде қазақстандықтар демократиялық қоғамда жалпы дамудың өзіндік моделін қалыптастыру үшін
атсалысуда. Ұлттық моделдегі инновациялық саясатты жүргізудің өзіндік дара жолын табу керек.
Инновациялық даму көптеген жаңалықтарды дүниеге әкеліп жатыр, осы жаңалықтарды ұтымды
пайдалана алуымыз тиіс.
ХХІ ғасырдағы дүниежүзілік ғылыми-техникалық саясатта алда келе жатқан АҚШ, Ұлыбритания,
Канада, Германия, т.б. елдердің тәжірибесі көрсеткендей, ғылым мен өндірісті ұштастыру, қатар дамыту
көптеген оңтайлы нәтижелер берер еді. Сол елдер сияқты Қазақстанда экономиканы дамытудың басты
көзі ғылым мен техниканың жаңалықтарымен тығыз байланысты.
«Мықты ғылым - мықты экономика» деген ғылыми принципте дамудың дара ғылыми принципте
дамудың дара ғылыми жолын тереңірек зерттеу - қазіргі кезеңдегі қоғамдағы, экономиканы дамытудағы
жаңа стратегиялық бағдарламалар, қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы
адам қызметінің талаптарын түбегейлі өзгертті. Нарық заманының талабы, жаћандық жағдайдағы
жаңалықпен байланысты, дүние жүзіндегі өркениетті елдердің көпшілігінде ғылыми-техникалық саясат
тікелей мемлекет тарапынан қаржылық қолдаумен жүзеге асырылып жатыр. Бұл саясаттың дамуы
адамды тек қана алға жылжуға, адам өмірін жеңілдетуге, қолайлы өмір сүруге жетелейді. Ол тек қол
жеткізу ғана емес, солардың негізінде дербес әлеуметтік және кәсіби біліктілікке жеткізеді. Ақпаратты
іздеп табу, талдау және ұтымды пайдаланудың өзі жылдам өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде лайықты өмір
сүру және жұмыс істеу болып табылады. Қазақстан Республикасындағы ғылыми-техникалық саясаттың
дамуы әлемде болып жатқан өзгерістермен онша үндеспей жатыр. Қазіргі Қазақстан қоғамындағы ең
өзекті мәселе, кезек күттірмейтін міндеттердің бірі - жаңа инновациялық қызметтің ұлттық моделін құру,
оны қолданысқа енгізудің ең ауқымды міндеті тұр. Жалпы саяси жүйедегі өзгеру жолында тұрған ғылым
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мен техниканың, инновациялық қызмет жүйесінің негізгі принциптері Қазақстан Республикасының
«Инновациялық қызмет туралы» заңында көрсетілген.
Ғылыми-техникалық саясатты жетілдірудің басты мақсаты қоғамдағы экономикалық дамуды
тереңдетуді және толық түрде жаңартуды, ғылым мен қоғам арасындағы байланысты нығайтуды,
ақпараттандыру процесін тез арада меңгеруді, білім беру мен ғылыми саланы одан әрі
демократияландыруды талап етеді.
Қазақстан Республикасының ішкі саясатында жаңа қоғамды одан әрі тереңірек топтастыруға
тұрақтылықты, азаматтық бейбітшілікті, жаңа рухани келісімді дамытуға, мемлекетті және оның
институттарын қалыптастыру мен нығайтуға, халықтың әл-ауқатын көтеруге бағытталған болса, сыртқы
саясатты республиканың көп векторлы және көп деңгейлі интеграциялық іс-әрекетіне, аймақтық және
әлемдік қауіпсіздікті нығайтуға, әлемдік қауымдастықта еліміздің орнықты дамуын қамтамасыз етуге,
жоғары технологияны пайдалана отырып, экономикалық өсуге бағытталған. Осы екі саясат саласында да
инновациялық қызмет үрдістерін жетілдіру, оны бүгінгі күнмен қабыстыру мақсаты көзделген.
Инновациялық прогрестің инновациялық саясатпен тікелей байланысты екендігі ақиқат. Осы
тұрғыдан алғанда, инновациялық прогресті жаңа жағдайда мемлекеттік реттеу былай түсіндіріледі:
- ірі инвестициялық жобаларды іске асыруда белгілі бір уақытта кәсіпорын өзін өзі қаржыландыра
алмаса, оған мемлекет тарапынан құрылған орталықтың көмегі керек болады. Бұл өз кезегінде ғылыми
ізденістің тәуекелшілдік элементімен байланысын көрсетеді;
- мемлекеттің үйлестірушілік қызметін керек ететін және технологиялық жүйелердің
мызғымастығын анықтайтын кешенді өндірісті білдіретін, өнеркәсіптің тиімділігін арттыратын және
технологиялық алға жылжушылыққа әкелетін ғылым мен техниканың жетістігін жариялайтын жеке
басылымдар шығуы керек;
- ірі зерттеулерді ұйымдастыру және оларды қоғамның денсаулық сақтау, мәдениет, білім беру,
қоршаған ортаны қорғау, инфрақұрылым салаларында қолдану, сонымен қатар мемлекеттік деңгейде
тәжірибеден өткізу мүмкіндігін қарастыру.
Инновациялық саясаттың басты ерекшелігі - оның әрдайым мемлекет назарында болуы.
Қызықтысы, ғылым мен техника нарық жағдайында басқа салалар сияқты өз алдына дербес дами беруге
кейде қабілетсіз болып келеді. Алайда ғылым жеке меншік өндіріске жұмыс істеген жағдайда, оның
нарықтық сұраныс пен ұсыныс заңдылығы арқылы даму мүмкіндігі жоғары екені сөзсіз. Мұны қазіргі
күні АҚШ, Жапония, Оңтүстік Корея сияқты елдердің тәжірибелері толықтай дәлелдеп отыр. Ғылымитехникалық саясаттың жетістіктері индустриалды қоғамды әрі қарай дамытуға жол көрсетеді.
Ұзақ уақыт пен жағдайды, жалпы ұлтық негізде ұйымдастыруды талап ететін ғылыми-техникалық
жаңартулар кезеңі қиын және қаржылай қымбат болуы мүмкін. Алайда ғылыми-техникалық саясат
арқылы енгізілген жаңартулар экономикалық өсудің негізгі іргетасы бола алады. Біріншіден, ғылыми
ізденіс және олардың өмірде қолданылуы 10 жылдан 3-7 жылға дейінгі аралықта қысқарды. Бұл
мақсаттарды жүзеге асыру ішкі экономикалық жағдай, өмір ұзақтығы мен сапасы, өндірістік еңбек, тағы
басқа мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.
Екіншіден, қазіргі уақытта әлемде үстемдік құрушы мемлекеттер технологиялық жағынан басқа
елдерден анағұрлым алда. Бұл мемлекеттер ғылым мен техникадағы жаңалықтарды құпия ұстайды. Осы
мысалдан кейін, ғылым мен техниканың дамуы ішкі саясатпен қатар, әсіресе сыртқы саясатта жетістікке
жетудің бірден-бір жолы деуге болады.Мәдени, өркениеттік жүйенің тұрақтылығы, басқа мәдени,
экономикалық жүйелермен бәсекеде дұрыс бағытты таңдаудың да ерекшеліктері бар. Қазір
экономикалық тұрғыдан дамыған елдердің үшінші әлем елдеріне үстемдік жүргізуі осы ғылымитехнологиялық жолмен де жүзеге асырылуда. Тағы бір назар аударарлық мәселе, кеңестік жүйе
кезеңіндегі екі блоктың арасындағы қайшылықты ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерін әскери
мақсатта қолдану ғылыми-техникалық революцияның мемлекетендірілуіне әкеп соқты. Бұдан басқа
жеке кәсіпкердің ғылыми-техникалық жетістіктерді қабылдау және оларды іске асыруда көптеген
мөлшерлі шығындарды есептей алмай, дұрыс жүргізе алмауы қиындық туғызды. Бұл арада ірі
корпорацияларды еске алған абзал. Басқада көп корпорациялардың монополизмі оларға түсер пайданың
шексіздігін есептей алмай, ғылыми-техникалық прогрестің нәтижелерін дұрыс қолдана аламаулары
саясаттың дұрыс жүрмеуін көрсетеді. Инновациялық саясат мақсаттары шығармашылық бастауының
көтерілуі, еңбек қызметінің белсенділігі, қоғамның жаңа сапаға көтерілуіне бағытталып, әлеуметтікэкономикалық дамуға тәуелділікпен анықталады. Осы стратегия негізінде адамды өндіруші және
қоғамдағы ең басты құндылық деп қарап, адам дамуының барлық жағдайында олардың еңбек, қызмет
ету, демалу секілді әлеуметтік мәселелерін шешу жатады. Сондай-ақ адамды материалдық, рухани
өмірдің тұтынушысы, ұжымның, этникалық және діни бірлестіктің мүшесі ретінде қарау жөн болады.
Себебі инновациялық саясатты жүзеге асыратын субъект адам болып табылады. Сапа деңгейін көтеру
мәселесінде тұтыну және ұсыну қызметтерінде инновациялық саясаттың бір бөлігі жаңа
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технологияларды меңгерген мамандар даярлау болса, мемлекеттер осы саланы өмірге әкелгенде, өндіріс
ошақтарының, кәсіпорындарының қоршаған ортаны қорғау мәселесі, оны ластамау тиімді жолдарды іске
қосу жағы қарастырылады. өндіріс қауіпсіздігі - табиғи байлықты қалдықсыз пайдалану назардан тыс
қалмауы керек. [3]
Ғылыми-техникалық прогрестің маңызды қызметтеріне негізінен ауыр және зиянды еңбектен
құтылу, қол еңбегінен арылу, жанама қызмет түрлерін қысқарту, оны жедел түрде іске асыру жолдары
жатады. Мұның өзі қоғамдағы ең басты құндылық - адам үшін жасалады. ХХІ ғасыр өмір сүруге қолайлы
жағдайлар туғызу ғасыры болуы тиіс.
Аэрокосмостық техниканы жаңа өнім өндіруде, электроникада жаңа технологияны жасау, оны
қолдану, әскери-стратегиялық басымдықта жұмыс істеу сияқты көптеген істерде мемлекет ғылымитехникалық прогресс жетістіктеріне үміт артуға мүдделі. Осындай объективті және субъективті
жағдайларға байланысты мемлекет бұл саясатты тез арада дамытуға өзі көп қызығушылық танытуға
тікелей мүдделі болуы тиіс.
Инновациялық саясатты жүзеге асыру барысында өндіріс өнімінің көлемін ұлғайту тұрғысында
сападан алшақтамау бірінші кезектеге мәселе болары сөзсіз. Тек шикізат орталығымен ғана шектеліп
қоймай, «өндірістен-өндіріске» принципін ұстанған абзал дейді зерттеушілер. Мұның мәні -шикізат
өндіре отырып, одан дайын өнім шығаруға ұмтылу. «өндірістен-өндіріске» қағидасы бүгінгі күні
Қазақстан үшін ең қажет принциптердің бірі болып отыр. Бұл принцип өндірісте шығынды жағы өте
жоғары әрі сапасыз артық өнім шығарудан сақтандырады. Осындай адамзат үшін өте тиімді және
оңтайлы болып отырған инновациялық саясаттың негізі бағыттары төмендегіңдей болып келеді:
- жоғары бәсекелестікке ұмтылған, шығыны аз, керісінше, пайдаланатын ресурстарды
қолданудың сапалы, жаңа деңгейін қалыптастыру. Ресурстарды үнемдеу арқылы өндіріс өзінің өсімін
көбейтеді. Еліміздегі энергетикалық, материалдық және қазба байлықтары баршылық. Ресурстарды
үнемдеудің нәтижесі ретінде халық шаруашылығының құрылымдарындағы ішкі саудада қазба
байлықтары баршылық. Ресурстарды үнемдеудің нәтижесі ретінде халық шаруашылығының
құрылымдарындағы ішкі саудада қазба байлықтарының үлес салмағы кеміп, керісінше, оларды өндейтін
өндіріс орындарының мөлшері артуы қажет;
- елдердің техникалық артта қалуын тоқтатып, жаңа технологияларға қол жеткізу. Арнайы
техникалардың сапасының әлсіздігінен инжинерлік басқару технологиялырының заман талабына сәйкес
болмауы дамуды біршама тежейді.Енді осы саланы инновациялау керек. Бәсекелестікке ұмтылған әрбір
мемлекет саясаты технологияларды иеңгеруді басты міндет деп санайды;
- өнім өндірмейтін салалардағы құрылымдық алға жылжу, яғни технологиялық негізде
қамтамасыз ету;
- әр аймаққа икемделген аз күш жұмсалатын өндіріс орындарын ашып,олардың өндіріс
қауіпсіздігін және қоршаған ортаның ластанбауын қамтамасыз ете алатын жаңа технологиялар жүйелерін
тарату арқылы ғылыми-техникалық прогрестің әлеуметтік тиімділігіне қол жеткізу.Әлеуметтік
нормативтер жүйесін дайындау жаңа технологияларға негізделуі керек.
Осы негізгі мақсаттар мен міндеттерді ескере отырып, инновациялық саясаттың басым
бағыттарын, дамыту жолдарын саяси жүйеде жүзеге асыру басты қажеттілік болуы тиіс. Бүгінгі ХХІ
ғасыр көз ілеспес жылдамдықпен дамуда.Осы даму үрдісі қоғамда тезірек көшке ілесуді талап етуде.
Ақпараттық технологиялардың озық заманы қоғамның тез өзгеруіне, қоғамдық санаға үлкен ықпал етіп
отыр.
Инновациялық саясаттың негізгі принциптерін қалыптастыруда қоғамның әлеуметтікэкономикалық мақсаттары есепке алынады. Мұнда қысқа, ұзақ, орта мерзімдік ішкі заңдылықтарға
негізделген ғылым мен техниканың дамуы халық шаруашылығы мен есеп жүргізудің бірлігін анықтайды.
Инновациялық саясатты іске асыруда өнеркәсіп, кәсіпорындар көбіне экономикалық өркениетке
ұмтылуға тырысады. Жалпы мемлекетте жүргізілетін ғылыми-техникалық саясатты қалыптастырудың
негізгі принциптері төмендегідей:
- орта және шағын бизнес субъектілерін инновациялық қызметке тарту, олардың қаржылықнесиелік салада толық мемлекет тарапынан қамтамасыз етілуін талап ету;
- инновациялық саясатты дамытуға халықаралық серіктестерді тарту және ұлттық мүддені,
интелектуалдық әлеуетті қорғау;
- инновациялық саясаттың экономикалық-әлеуметтік бағытын жеке дара қарастыру;
- әлеуметтік-экономикалық тиімділікті қамтамасыз ететін ғылыми-техникалық дамудың жаңа
бағыттарын таңдап алу;
- ғылым мен техниканың басым бағыттарын іске асыру үшін ресурстарды бір жерге топтастыру;
- ғылым - өндіріс - тұтыну жүйесіндегі халықаралық еңбек бөлінісінің объективті үрдістерін
көрсету үшін, халықаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастықтар мен топтарға мүше болу;
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- осы жүйені қолданысқа енгізіп, қалыптастыру үшін қажетті орталықтың болуы.
Сонымен қатар, инновациялық саясаттың қағидаларын дайындау кезеңінде мынандай жайларды
қарастыру тиіс: бүкіл мемлекет деңгейінде шешілетін сұрақтар арасындағы бірлікті, сондай-ақ аймақтық
жүйелер деңгейінде шешілетін мәселелер бірлігін ұмытпау қажет. Кез келген мәселенің шешімін табарда
оған жауапты құрылымдар бірлігі аса маңызды рөлге ие екені белгілі. Аймақтық жүйелер инновациялық
саясатты қалыптастырып, жүзеге асыра алады. Сондықтан ғылыми еңбектерде, әдебиеттерде аймақтық
инновациялық саясат мәселелері (алдыңғы қатарлы ірі өндірісті қалалар, облыстар деңгейінде), сондайақ инновациялық саясатты оқу орны, академия, өндіріс жүйелері деңгейінде қарастыру ләзім.
Жаңа шаруашылық жағдайында инновациялық саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыруда жеке
бөлімшені, өнеркәсіпті, ғылыми мекеме ретінде қарастыру жиі орын алады. Сонымен бірге жаңа өндіріс
формасы - концерн, өндіріс арасындағы мемлекеттік бірлестік, әр түрлі ассосациялар, түрлі
серіктестіктер, акционерлік қоғам және тағы басқа ретінде бағалау жиі кездеседі. Жергілікті және
тұтастай мемлекеттік деңгейде ғылыми-техникалық прогресті басқарудағы өзара байланыс пен өзара
тәукелділік инновациялық саясат бірлігін қарауға әкеледі.
Инноваиялық саясат бірлігі жаңа шаруашылық қалыптастыруда және жүргізуде халық
шаруашылығымен есептеу мақсаттары мен мүдделерін білдіреді. Таралу механизмінің принциптерінің
ортақтығы барлық деңгейдегі өндіруші мен өндірмейтін салалардың ара қатынасында болмақ. Бұл бірлік
демократиялық принциптерге негізделеді. өндіріс орындары еркіндікте, басқаруда тәуелсіз болады. Билік
орталықтанған елдерде өндірістегі ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктері тек қана жоғарыда
отырған билік өкілдеріне қатысты болса, ал демократиялық елдердегі жағдай басқаша болмақ. Онда
өндіріс орындарының құқықтары мен бостандықтары анағұрлым кең болып келеді.[4]
Орталықтандырудың жоғары деңгейде болуы жаңа жағдайда әкімшілік пен шаруашылық
қызметінің шектен шыққандығын көрсетпейді. Бірақ ол мемлекеттің инновациялық саясаты әсерінен іске
асатынын естен шығармаған жөн. Инновациялық саясат бірлігі ғылыми-техникалық прогрестің
мемлекеттік реттелуінің жалпылама сипатын білдіреді. Мемлекеттік инновациялық саясат стратегиясы
ғылыми-техникалық прогрестің жаңа бағыттарының маңыздысына әрі жемістісіне және осы бағдарда
барлық ресурстардың, күштердің топтасуына тікелей ықпал етуі тиіс.
«Алға жылжу» бағытын ұстанатын ғылыми-техникалық прогресс болашақта дәстүрлі базалық
технологиялар санын азайтып, олардың алдағы уақытта көп бөлігіне өзін-өзі қаржыландыру немесе
несие арқылы жаңартылып, өзгертілуіне жағдай жасайды. Мұндай жағдайда мемлекет мүддесінің
басымдығы немесе инновациялық саясаттың басты мақсаты мемлекеттік бағдарламаларды қамтамасыз
ете алатын тиімді тапсырыстармен қатар, қолайлы құқықтық база, баға ресурстарын бөлу және басқа да
экономикалық тетіктермен толықтырыла түсуі тиіс.
Ғылыми-техникалық саясаттағы мемлекет рөлінің жоғары екендігі айқын. Мемлекеттердің өсіпөркендеуі, әлемдік аренада өзін өзі көрсете алуы ғылым мен техниканың дамуына тікелей байланысты.
Қазіргі уақытта АҚШ әлемде өз үстемдігін құрап отырған ең ірі держава, АҚШ-тың мұндай көрсеткішке
қол жеткізуін тек ғылыми-технологиялық факторлардан іздеу қате болар. Алайда аталған саланың бұл
жетістігі үлес салмағының жоғары екенін мойындау керек.
Дүниежүзілік тәжірибе көрсеткендей, барлық өркениетті елдер ғылыми-техникалық саясатқа
ерекше назар аударып, мемлекет тарапынан қомақты қаржы бөлуде. Инновациялық процестерді
дамытатын негізгі ұйымдар - технополистер мен технопарктер. Қазақстан үкімет индустриялықинновациялық саясатын 2015 жылға арналған бағдарламасын жасады. Бұл бағдарламаның басты мақсаты
- бәсекеге қабілетті ортада қоғамдық институттар жүйесін құру. Жоғары технологиялық орталықтар
құру. Біздің елімізде де технопарктер құру үшін ғылыми база бола алатын орталықтар бар. Атап айтсақ,
олар биотехникалық бола алатын Степногорск, Курчатов қалалары болса, информациялық технология
орталығы бола алатын Алматыдағы Алатау поселкесі, мұнай, газ салаларындағы, тағы басқа аймақтар.
Осындай жаңа ғылыми зерттеу объектісі бола алатын аймақтарды мемлекеттік қамқорлыққа алып, іске
жаратуға болады.
Ә д е б и е т т е р:
1. Қарағанды облысының 2007-2008 жылдарға арналған индустриалдық-инновациялық даму бағдарламасы
2. Қарағанды облысының Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті Индустриалдық-инновациялық саясат
бөлімінің 2006 жылға есебі
3. ҚР. «Ғылым жөніндегі заңы» (2002 ж) / юрист Анықтама
4. Қазақстан Республикасында 2006-2015 жж. ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыру және дамыту
жөніндегі Мемлекеттік бағдарлама/«Юрист» Анықтама жүйесі
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УКД 33; 330
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ТАЛДАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Битимбиева Р.Т

Ө.А.Байқоңыров атындагы Жезқазған университеті
В данной статье рассматривается теорeтические основы инвестиционной деятельности, особенности и
правовое регулирование.
The theoretical basses the investment activities, peculiarities and juridical regulation are discussed in this article.

«Инвестиция» термині «to invest» ағылшын етістігінен шығады, қайсысы салу дегенді білдіреді.
Инвестициялар - бұл капиталды оның кейін өсуі мақсатында салу. Инвестициялау нәтижесінде алынған
капиталдың өсімі инвесторға ағымдағы кезеңде бар қаражаттардың тұтынуынан бас тартуын өтеу үшін,
оған тәуекел үшін сыйақы беру және болашақ кезеңде инфляция салдарынан шығындарды толтыру үшін
жеткілікті болу керек.
Инвестициялар - бұл табысты any немесе өзге пайдалы эффектісіне жету мақсатында кәсіпкерлік
қызметтің объектілеріне салынатын мүліктік және интеллектуалдық құндылықтар./1/
Нарықтық экономикада «инвестициялар» түсінігі оған жалғыз және түбегейлі анықтама беру үшін
тым кең болып табылады. Әкономикалық теорияның негізгі бөлімдерінде және практикалық қызметтің
түрлі облыстарында оның мазмүны өзінің ерекшеліктеріне ие болады.
Макроэкономикада инвестициялар өндірістің жаңа кұралдарына (өндірістік, немесе тұрақты
инвестициялар), жаңа түрғын үйлерге инвестицияларына, және тауарлы қорлардың өсіміне шығындардан
тұратын жиынтық шығындардың бөлігі болып табылады. Яғни, макроэкономикалық аспект
инвестициялар – бұл ағымдағы кезеңде пайдаланылмаған, және экономикада капиталдың өсімін
қамтамасыз ететін жалпы ішкі өнімнің бөлігі болуымен анықталады.
Өндіріс теориясында және макроэкономикада толығымен, инвестициялар жаңа капиталды
құрудың процесі болып табылады (өндіріс құралдарын, сонымен бірге адам капиталын қоса отырып).
Сонымен, қаржылық теорияда инвестицияны нақты немесе қаржылық активтерді алу деп
түсініледі, яғни бүл, мақсаты болашақ пайдаларды алу болып табылатын бүгінгі шығындар. Аса
нақтырақ айтсақ, инвестициялар - бұл белгілі бір бүгінгі құнның, мүмкін анықталмаған, болашақ құнға
айрбасталуы.
Экономикалық категория ретінде инвестициялар келесілерді сипаттайды:
- алғашқы авансталған құнның (табыс түрінде) өсімі мақасатында кәсіпкерлік қызметтің
объектілеріне салымдар;
- инвестициялық жобаларды жүзеге асыру процесінде инвестициялық қызметтің қатысушылары
арасында (құрылысшылар, мердігерлер, банктер, мемлекет және т.б.) пайда болатын ақшалай
(қаржылық) қатынастар;
- инвестициялық қызметтің процесінде пайда болатын ақшалай ағымдарын (ақша қаражаттарының
келуін және кетуін) бақылау.
Инвестициялық қызмет - инвестицияларды салу және пайданы немесе өзге пайдалы эффектіні алу
үшін практикалық әдістерді жүзеге асыру.
Инвестициялық цикл - нақты шаруашылық субъектінің (кәсіпорынның, шаруашылық
серіктестіктің немесе қоғамдастықтың) шегінде авансталған капиталдың жылжуы, қайсысы оның
инвестициялау процесінде (жобалы-сметалық құжаттылықтың дайындалуы, объектінің құрылысы және
оның кейінгі әксплуатациясы) тікелей қатысуын болжайды.
Инвестициялық процесс - ішінде тапсырыс берушімен қатар басқа шаруашылық субъектілерімен
(жобалаушылар, мердігерлер, банктер, құрылыс үшін материалды ресурстарды жабдықтаушылар және
т.б.) бірге қатысатын ашық жүйе.
Инвестициялық портфель - бүл жүзеге асыруға жарамды инвестициялық жобалардың және түрлі
қаржылық құралдырдың (бағалы қағаздардың) жиыны.
1991 жылдың 10 маусымынан «Қазақ ССР-дің инвестициялық қызметі туралы» Қазақ ССР-дің
заңында инвестициялардың аса толық анықтамасы бар. Берілген заңның 1 бабына сәйкес инвестициялар
өзімен қаржылық және материалды-техникалық құралдардың барлық түрлерін, сонымен бірге
әлеуметтік, экономикалық, экологиялық және ғылыми-техникалық эффектісінің пайдасын алу
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мақсатында қызметтің кәсіпкерлік және басқа да түрлерінің объектілеріне салынатын мүліктік
құқықтарды және интеллектуалды құндылықтарды көрсетеді.
Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 8 қаңтардың «Инвестициялар туралы» заңында
инвестициялар «... лизинг келісім шартына отырғаннан бастап лизингтің заттарын, сонымен бірге оларға
инвестормен заңды тұлғаның жарғылық капиталына салынатын құқықтарын немесе кәсіпкерлік қызмет
үшін қолданылатын бекітілген активтердің көбюін қоса отырып мүліктің барлық түрлері (жеке тұтынуға
арналған тауарлардан басқа)»./2/ Бұнда «инвестициялық қызмет - жарғылық капиталда коммерциялық
үйымдардың қатысуы бойынша немесе кәсіпкерлік қызмет үшін қолданылатын бекілітген активтерін
көбейту немесе құру бойынша жеке және заңды тұлғалардың қызметі».
Экономикалық категория ретінде инвестициялар маңызды функицялардың қатарын орындайды,
қайсысысыз қандай да мемлекеттің экономикасының дұрыс дамуы мәнсіз болады. Макродәрежедегі
инвестициялардың негізі келесілер болып табылады:
- кеңейтілген өндірістің саясатын жүзеге асыру үшін;
- ҒТП-ң жылдамдатылуы, отандық өнімнің бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету және сапасын
жақсарту үшін;
- қоғамдық өндірістің құрылымдық қайта құрылуы және ұлттық шаруашылықтық барлық
салаларының теңдестірілген дамуы үшін;
- өнеркәсіптің қажетті шикізат базасын құру үшін;
- табиғи ортаны қорғау және басқа көптеген мәселелерді шешу үшін. Макроэкономикалық ауқымда
қазіргі әл-ауқаттылық жеткілікті шамада кешегі инвестициялардың нәтижесі болып табылады, өз
қатарына, еңбек өнімділігінің ертеңгі өсуінің және тым жоғары әл-ауқаттылығының негізін
салады. Біз тұрақты түрде - бүгінгі және ертеңгі тұтынудың арасында тұрмыз. Неғүрлым біз бүгін
өндірілгеннің үлкен бөлігін сақтасақ және инвестициялайтын болсақ, соғұрлым бізде ертеңгі
күнде тұтынудың көбірек мүмкіншілігі болады. Керісінше, біз қаншалықты бүгінгі ресурстарды
тұтынсақ, соншалықты бізде ертеңгі тұтынудың аса жоғары деңгейі төмен болады.
Инвестициялар микродәрежеде де маңызды роль ойнайды. Бүл дәрежеде олар, біріншіден, келесі
мақсаттарға жету үшін қажет:
- өндірістің кеңейтілуі және дамуы;
- негізгі қорлардың тым моральді және физикалық тозуын жібермеу;
- өндірістің техникалық деңгейін жоғарлату;
- сапасын жоғарлауы және нақты кәсіпорын өнімінің бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету;
- табиғи қорғаныс шаралардың жүзеге асырылуы;
- бағалы қағаздарды сатып алу және басқа кәсіпорындардың активтеріне қаражаттарды салу.
Соңғы нәтижеде олар болашақта кәсіпорындардың қалыпты қызмет етуін қамтамасыз ету,
пайданың максимизациясы және тұрақты қаржылық жағдайы үшін қажет.
Сонымен, инвестициялар маңызды экономикалық категория болып табылады және макродәрежеде
сияқты, микродәрежеде де, біріншіден, қарапайым және кеңейтілген қайта өндіріс, қүрылымдық қайта
пайда болулар, пайданы максимизациялау және осы негізде көптеген әлеуметтік мәселелерді шешу үшін
маңызды роль атқарады.
Республикадағы инвестициялық қызметтің жағдайын келесі көрсеткіштердің өсу қарқыны
сипаттайды:
- инвестициялардың жалпы көлемі;
- жалпы ішкі өнімде (ЖІӨ) инвестициялардың үлесі;
инвестициялардың жалпы көлемінде қаржылық емес активтерге инвестициялардың үлесі;
- қаржылық емес активтерге инвестициялардың көлемі.
Инвестициялық қызметтің жағдайын жанама, бірақ жеткілікті объективті түрде негізгі
макроэкономикалық көрсеткіштердің өсу қарқыны сипаттайды:
- ұлттық табыстың;
- ЖІӨ және ЖҰӨ;
- өнеркәсіптік өндіріс көлемінің;
- өнеркәсіптік өнімнің бөлек маңызды түрлерін шығарудың;
- ауылшаруашылық өндіріс көлемінің;
- қоғамдық еңбек өнімділігінің;
- және басқалардың.
Инвестициялық қызметті бағалауында бұл көрсеткіштердің объективтілігі олардың өсуі
инвестициялардың салымынсыз мәнсіз болатынымен байланысқан. Егер бұл көрсеткіштердің өсу темпі
инвестициялардың өсу темпінен асып кетсе, онда бүл инвестицияларды қолданудың тиімділігін
жоғарлату себебі және керісінше.
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Инвестициялар деңгейі қоғамның ұлттық табысының көлеміне маңызды әсер етеді; оның өсу
қарқынынан ұлттық экономикада көптеген макропропорциялар тәуелді болады.
Инвестициялардың тиімділігін есепке алу, талдау және жоғарлату үшін макродәрежеде сияқты,
микродәрежеде де олардың ғылыми негізделген классификациясы қажет. Инвестициялардың
ойластырылған және ғылыми жоспарда негізделген саралануы тек оларды сауапты есепке алу ғана емес,
сонымен бірге олардың барлық жағынан қолданылу деңгейін талдауға және бұл негізде тиімді
инвестициялық саясатты жасау және іске асыру үшін объективті ақпаратты алуға мүмкіндік береді.
Қазіргі экономиканың тұрмыстылығында және тәжірибесінде аса таралған келесі белгілер
бойынша инвестициялардың төмендегідей саралау қолданылады:
- болашақ объектілердің мақсатты тағайындалу белгісі бойынша - бұл олардың үлттық
шаруашылықтың салалары бойынша бөлінуі - өз кезегінде екі бөлімшелерін - өндірістік
тағайындалуының объектілеріне салымдарын және өндірістік емес тағайындалудың объектілерін
құрайды.
- негізгі қорлардың қайта өндірісінің формалары бойынша - жаңа құрылысқа, әрекет етуші
кәсіпорындардың кеңейтілуіне және қайта құруына, сонымен бірге техникалық қайта
қаруландырылуына.
- қаржыландыру көздері бойынша - орталықтанған және орталықтанбаған -қолдану бағыты бойынша өндірістік және өндірістік емес -инвестицияларды қосу объектілері бойынша:
1) мүлікке инвестициялар (нақты инвестициялар) - ғимараттарға, жабдықтарға, құралдарға,
материалдардың қорларына инвестициялар; нақты (капиталды құрайтын) инвестициялар - әрекет етуші
кәсіпорындардың қайта құрылуына және техникалық қайта қарулануына жаңаларын құру. Бұл жағдайда
инвестор-кәсіпорны қаражаттарды сала отырып, өзінің өндірістік капиталын көбейтеді - негізі өндірістік
қорлар және олардың қызмет етуі үшін қажетті айналым құралдары;
2) қаржылық (портфельді) инвестициялар (акцияларды, облигацияларды және басқа бағалы
қағаздарды алу); портфельді инвестициялар - басқа кәсіпорындардың активтерін акцияларға,
облигацияларға, басқа бағалы қағаздарға салу. Портфельді инвестицияларды жүзеге асыру кезінде
инвестор бағалы қағаздарға дивиденд-табыстарын ала отырып өзінің қаржылық капиталын көбейтеді;
3) материалды емес инвестициялар немесе материалды емес активтерге инвестициялар
(патенттер, лицензиялар, бағдарламалық өнімдер, ғылыми-зерттеушілік және тәжірибелі-құраушы
жасаулар және т.б.).
Капитал құраушы инвестициялардың құрылымында негізгі орынды негізгі капиталға
инвестициялар алады, қайсысылардың көлеміне жаңа құрылысқа, қайта құрылуына, әрекет етуші
өнеркәсіптік, ауылшаруашылық, көліктік, саудалық және басқа кәсіпорындардың кеңейтілуіне және
техникалық қайта қарулануына шығындар, тұрғындық және мәдени-тұрмыстық құрылысқа шығындар
кіргізіледі.
Инвестицияларды қолданудың тиімділігі маңызды дәрежеде олардың құрылымына байланысты
болады. Инвестициялардың құрылымында олардың түрлері, пайдалану бағыттары бойынша құрамы
және олардың жалпы инвестицияларда үлесі түсініледі. Кәсіпорынның инвестициялық қызметінің негізін
негізгі капиталға жұмсалатын нақты инвестициялар құрайды. Көптеген кәсіпорындарда бұл
инвестициялау қазіргі жағдайдағы инвестициялық қызметтің жалғыз бағыты болып табылады. Бұл
кәсіпорынның инвестициялық қызмет жүйесіндегі нақты инвестицияларды басқарудың жоғары ролін
анықтайды.
1) Нақты инвестиция кәсіпорынның экономикалық даму стратегиясын жүзеге асырудың басты
нысаны болып табылады. Бұл дамудың негізгі мақсаты жоғары тиімді нақты инвестициялық жобаларды
жүзеге асыру, ал кәсіпорынның стратегиялық даму процесінің өзі осы инвестициялық жобаларды
уақытында жүргізудің жиынтығы болып табылады. Инвестициялаудың осы нысаны кәсіпорынға жаңа
тауарлы және аймақты нарықтарға енуге, өзінің нарықтьщ құнының тұрақты өсуін қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді.
2) Нақты инвестициялау кәсіпорынның операциялық қызметімен тығыз байланысты. Өндіріс
көлемін ұлғайту және өнімді өткізу, өндірілетін өнімнің ассортименте кеңейту және олардың сапасын
жоғарлату, операциялық шығындарды төмендету мәселелері нақты инвестициялау нәтижесінде
шешіледі. Өз кезегінде, кәсіпорын жүргізген нақты инвестициялық жобаларынан көбіне болашақ
операциялық процесстердің параметрлері, оның операциялық қызметінің көлемінің өсу потенциалы
тәуелді.
3) Нақты инвестициялар қаржы инвестициямен салыстырғанда рентабельділіктің жоғары
деңгейін қамтамасыз етеді. Бұл қабілеттілік экономиканың нақты секторында кәсіпкерлік қызметпен
айналысудың ынталандырушы мотив болып табылады.
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4) Жүргізілген нақты инветициялар кәсіпорынға тұрақты таза ақша ағымын қамтамасыз етеді.
Бұл таза ақша ағымы негізгі құралдардан және материалдық емес активтерден, амортизациялық
есептеулерден қалыптасады, бұл жүргізілген инвестициялық жобаларды қолдану кәсіпорынға пайда
әкелмесе де жүзеге асады.
5) Нақты инвестициялар моральді тозудың жоғары тәуекел деңгейіне мәжбүр. Бүл тәуекел
инвестициялық қызметте нақты инвестициялық жобаларды жүргізу кезінде, сонымен қатар оларды пост
инвестициялық қолдану кезінде де болады. Ұмтылған технологиялық процесс нақты инвестициялау
процесінде осы тәуекелдің деңгейінің ұлғаю тенденциясын қалыптастырды.
6) Нақты инвестициялық инфляцияға қарсы қорғаныстың жоғары деңгейі бар.
Тәжірибеде көрсетілгендей, инфляциялық әкономика шартында нақты инвестициялаудың көптеген
объектілеріне бағалардың өсу темпі сәйкес келмейді, бірақ көп жагдайларда кәсіпкерлік қызметте
кәсіпкерлердің материалды объектілеріне ажиотажды инфляциялық сұранысты қалыптастырып,
инфляциялық өсу темпінен озады.
7) Нақты инвестициялардың өтімділігі төмен. Бұл инвестициялардың көп нысандарының тар
мақсатты бағытталуына байланысты. Осыған байланысты қаржылық қатынаста басқарушылық
шешімдердің дұрыс қабылдамауын өтеу, нақты инвестицияның жүзеге асыру бастамасымен байланысты.
Нақты инвестициялар кәсіпорындармен әртүрлі нысанда жүзеге асырылады, олардың негізгілері
болып келесілер табылады:
1)
Толық мүліктік кешенді сатып алу. Ол ірі кәсіпорындардың инвестициялық
операцияларын көрсетеді, олардың қызметінің салалық, тауарлық немесе аймақтық диверсификациясын
қамтамасыз етеді. Нақты инвестицияның бұл нысаны әдетте «синергизм тиімділігін» қамтамасыз етеді,
ол операциялардың жалпы қаржылық потенциалын, шығарылатын өнімнің өзара толықтырылатын
технологиялардың және номенклатуралардың, операциялық шығындардың деңгейін төмендету
мүмкіндігін, әртүрлі аймақтық нарықтардағы өткізу желісін бірігіп қолдануды және басқа да
факторларды тиімді қолдану мүмкіндігі есебінде кәсіпорын активтерінің жиынтық, нарықтық құнымен
(олардың баланстық құнымен салыстырғанда), өсумен түсіндіріледі./3/
2)
Жаңа құрылыс. Арнайы бөлінген территорияларда жеке жасалған немесе типтік жоба
бойынша технологиялық циклдің аяқталуымен, жаңа объектінің құрылысымен байланысты
инвестициялық операция. Кәсіпорын жаңа құрылысты, оның салалық, тауарлық немесе аймақтық
диверсификациясында, болашақ кезеңде өзінің операциялық қызметінің көлемінің өсуі кезінде жүзеге
асырылады.
3)
Қайта кұрастыру. Қазіргі ғылыми-техникалық жетістіктер негізінде барлық өндірістік
процестің мәнді жаңаруымен байланысты инвестициялық операция. Оны ресурсты үнемдейтін
технологияларды енгізуді, шығарылатын өнімнің сапасын мәнді жоғарлатуға және оның өндірістік
потенциалын ұлғайту мақсатында кәсіпорынның қайта құрастыру кешендік жоспарына сәйкес жасалады.
Қайта құрастыру процесінде жеке өндірістік мекемелердің кеңеюі жаңа мекеменің құрылысын жүзеге
асырылуы мүмкін.
4)
Жаңарту. Кәсіпорынның операциялық қызмет процесінде қолданатын механизмдерді,
жабдықтауды және негізгі машиналар паркін өзгерту жолымен қазіргі деңгейге сәйкес технологиялық
процестерді жүзеге асырумен, өндірістік негізгі құралдардың белсенді бөлігін жетілдірумен байланысты
инвестициялық операциялар.
5)
Жабдықтардың жеке түрлерін жаңарту. Технологиялық процестің жүзеге асырылуының
жалпы схемасын ауыстырмайтын паркте бар жабдықтың жеке бөлшектерін жаңамен алмастырумен
немесе қосумен байланысты инвестициялық операция. Жабдықтың жеке түрлерін жаңарту негізінде
өндірістің негізгі құралдырының белсенді бөлігін қарапайым қайта өндіру процесі сипаттайды.
6)
Материалды емес активтерді инновациялы инвестициялау. Ол коммерциялық
жетістіктерге жету мақсатында кәсіпорынның операциялық және басқа да қызметінде жаңа ғылыми және
технологиялық білімдерді қолдануға бағытталған инвестициялық операция. материалды емес активтерді
инновациялық инвестициялау негізгі екі нысанда жүзеге асырылады: а) дайын ғылыми техникалық
өнімді және басқа да құқықтарды сатып алу жолымен (ғылыми шығармашылықтарға, өнеркәсіптік
үлгілерге және тауарлық белгілерге потент сатып алу; НОУ-ХАУ сатып алу; франчайзингке лицензия
сатып aлy және т.б.); б) жаңа ғылыми-техникалық өнім жасау жолымен (кәсіпорынның өзінің шегінде,
сонымен қатар оның тапсырысы бойынша сәйкес инжинирингтік фирмалармен). маткриалды емес
активтерді инновациялы инвестициялауды жүзеге асыру кәсіпорынның, оның шаруашылық қызметінің
барлық сферасында технологиялық потенциалын мәнді үлғайтуға мүмкіндік береді.
7)
Материалды айналым активтерінің қорларының өсуін инвестициялау. Ол инвестициялық
қызметті жүзеге асыру нәтижесінде айналым және айналымнан тыс операциялық активтерді дамытудағы
қажетті пропорционалдылықты қамтамасыз ететін кәсіпорынның қолданатын операциялық айналым
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активінің көлемін кеңейтуге бағытталған инвестициялық операция. Инвестициялаудың бұл нысанының
қажеттілігі шығарылатын қосымша өнім көлемінің мүмкіндігін анықтайтын нақты инвестициялаудың
алдын-ала қарастырылған нысанымен қамтамасыз етілетін өндірістік потенциалдың кеңеюімен
байланысты, бірақ бұл мүмкіндік қолданылатын материалды айналым активтерінің жеке түрлерінің
көлемі кеңейген кезде жүзеге асады (шикізат, материал, жартылай фабрикаттар, кұндылығы аз заттық
қоры және т.б.).
Капиталды нақты инвестициялаудың айтылған нысандары оның негізгі үш бағытына келтіруі
мүмкін: капиталды инвестициялау немесе капиталды салымдар (алғашқы бес нысан); инновациялық
инвестициялау (алтыншы нысан) және айналым активтерінің өсуін инвестициялық (жетінші нысан).
Кәсіпорынның капиталын нақты инвестицияның нақты нысанын таңдау, оның қызметінің салалық,
тауарлық және аймақтық диверсификациясын мәселелерімен (операциялық табыс көлемін кеңейтуге
бағытталған), жаңа ресурс және еңбек үнемдейтін технологияларды енгізу мүмкіндігімен (операциялық
шығындарды төмендетуге бағытталған), сонымен қатар инвестициялық ресурстық қалыптасу
потенциалы (нақты инвестицияның объектілеріне салымдарды жүзеге асыру үшін тартылатын ақшалай
және басқа да активтер) анықталады.
Капиталды нақты инвестициялау және оның нысанының арнайы сипатын, оның кәсіпорында
жүзеге асырылуы ерекшеліктерімен анықталады. Нақты инвестициялау процесінде капиталды қолдану
мен басқарудың тиімділігін жоғарылату мақсатында, кәсіпорынның жоғары инвестициялық белсенділігі
кезінде мүндай басқарудың арнайы саясаты жасалады.
Нақты инвестициялау процесінде капиталды қолдану мен басқару саясаты ең тиімді нақты
инвестициялау жобаларды дайындауды, бақылауды және жүзеге асыруды қамтамасыз ететін кәсіпорын
инвестициялық процесінде қолданылатын жалпы саясаттың бір бөлігі болып табылады./4/
Капиталды бюджет әдетте бір жылға дейін және нақты жобаны жүргізумен байланысты барлық
шығындар мен түсімдерді көрсетумен жасалады. Инвестициялық жобаны (бағдарламаны) жүргізудің
күнтізбелік тізімі жұмыстардың жеке түрлерін орындаудың базалық уақытын және мәмледе көрсетілген
жұмысты орындауға олардың функционалды міндеттің сәйкес келуімен тапсырыс берушімен
(кәсіпорын) немесе жабдықтаушының нақты уәкілдеріне орындау жауапкершілігін анықтайды.
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УДК ЗЗ;330
ҚАЗАҚСТАНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТІ ДАМЫТУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
Битимбиева Р.Т

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазган университеті
В данной статье рассматривается перспектива развития инвестиционной деятельности в Казахстане, ее
особенности и сравнительный анализ с зарубежными странами.
The Perspective developments of the Investment activities in Kazakhstan its peculiarities and contemporary analyze
with foreign countries are discussed in this article.

Индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік стратегиясы 2015 жылға дейінгі кезеңге
арналған стратегиялық жоспарда белгіленген мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз етуі, сондай-ақ одан
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кейінгі жылдары қазақстандық экономиканың сервистік-технологиялық бағыттылығын қалыптастыру
негіздерін құруы тиіс.
Стратегияның басты мақсаты шикізаттық бағыттан бас тартуға ықпал ететін экономика салаларын
әртараптандыру жолымен елдің тұрақты дамуына қол жеткізу; ұзақ мерзімді жоспарда сервистіктехнологиялық экономикаға өту үшін жағдай жасау болып табылады.
Өңдеуші өнеркәсіпте және қызмет көрсету саласында бәсекеге түсуге қабілетті және экспортқа
негізделген тауарларды, жұмыстар және қызмет көрсетулер өндірісі мемлекеттік индустриялықинновациялық саясаттың басты нысанасы болып табылады. Бәсекеге түсу қабілетті дегеніміз
қазақстандық кәсіпорындардың экспортқа шығарылатын өнімдерді өндіру қабілетін білдіреді. Басқаша
айтқанда, өңдеуші өнеркәсіптің өнімі осындай әлемдік стандарттарға сәйкес келуі керек және баға
бойынша бәсекелесуге қабілетті болуы тиіс. Экономиканың шикізаттық секторын дамыту Үкіметтің
салалық және секторлық стратегиялары бойынша жүзеге асырылады. Аталған қағидаттар сақталғанда
және экономика құрылымында түбегейлі сапалық өзгерістер болғанда, ол әртараптандырылған кезде алға
қойылған мақсаттар мен міндеттерді шешу Қазақстанда тұрақты экономикалық дамуға қол жеткізуге
мүмкіндік береді. Барлық әлеуметті бәсекеге қабілетті, оның ішінде экономиканың шикізаттық емес
бағытындағы салаларда жұмыс істейтін экспортқа бағдарланған өндірістер индустриялық-инновациялық
саясаттың басымдықтары болып табылады. Ұзақ мерзімді стратегиялық міндеттерді шешу мақсатында
ғылымды көп қажет ететін және жоғары технологиялық өндірістерді дамыту үшін жағдайлар жасауға
ерекше көңіл бөлу қажет.
Бұл көзқарас экономиканың түрлі салаларындағы кәсіпкерлер үшін жұмыс істеп тұрған
өндірістерді техникалық және ұйымдық жағынан жетілдіруге және экспорттық бағыттағы өнімнің жаңа
түрлерін шығаруға кедергі жасамайды.
Нақты ұсыныстар жеке секторда туындауы тиіс, ал екінші деңгейдегі банктер және құрылатын
инвестициялық мемлекеттік даму институттары осындай ұсыныстарды жеке сектормен әріптестіктік
қарым-қатынаста ықтимал іске асыру мақсатында арнайы әдістемелер негізінде оларға талдау жасайды.
Нарықтық экономикалы елдердің, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңдары бюджет қаражатын
жеке кәсіпорындарға қаржы және инвестициялық қолдау көрсетуге жұмсауға тыйым салады. Осыған
сәйкес нақты жеке компанияларға қаржылық қолдау көрсету мемлекеттік сыбайлас жемқорлықтың
көрінісі ретінде бағаланады. Тәжірибе осындай көзқарастың дұрыстығын көрсетті. Әдетте, мемлекет
нақты компанияларға тікелей қаржылық қолдау көрсете алмайды және онымен айналыспауға тиіс, бірақ
экономиканың бәсекелестік қабілетін арттыру мәселелерінде, жеке кәсіпорындарды жаңғыртуға,
инновациялық процестерге қатысуға және осы арқылы өзінің өндірістік және бәсекелестік әлеуметін
құруға және жақсартуға ұмтылуға ұйытқы әрі бастамашы болуы мүмкін және болуы тиіс.
Әлемдік тәжірибе көрсеткеніндей, нарықтық экономикалы мемлекет экономикада кұрылымдық
өзгерістерді жүзеге асыруда жеке сектормен ынтымақтастық орната алады. Осындай ынтымақтастықтың
неғұрлым сәтті мысалдары Жапонияда, Оңтүстік Кореяда, Малайзияда және соңғы отыз жылда өздерінің
экономикалық даму саласында ірі бетбұрыс жасаған басқа да елдерде бар. Қазіргі Қытай индустриялық
дамудың стратегиялық бағыттарын дамыту саласында жеке сектормен ынтымақтасу саясатын жүргізуде.
Дүниежүзілік Банктің зерттеулері мемлекеттік индустриялық саясатқа қатысты барлық
көзқарастар кең ауқымды үш санатқа: инвестицияларды үйлестіруге, іскерлік ынтымақтастықты
дамытуға және рыноктың орнын басуға үштастырылуы мүмкін екендігін көрсетті.
Инвестицияларды үйлестіру жөніндегі бастамалар:
Жеткілікті дамымаған рынок жағдайында фирмалардың өндірістің кеңеюіне қарай қалыптасатын
жаңа және барынша сапалы өнімге сұраныстың көлемін бағалауға мүмкіндігі болмайды. Мемлекет
инвестицияларды үйлестіру функциясын өз мойнына алады, олар инвестициялық жобаларды бірлесіп
жүзеге асыру кезінде ғана компанияларға пайда түсіреді. Инвестицияларды үйлестірудің осы үлгісін
қолдану мемлекеттік және жеке институттарда белгілі бір әлеуеметтің болуын көздейді, оған көптеген
дамушы елдердің қолы жетпейді.
Іскерлік ынтымақтастықты дамыту жөніндегі бастамалар:
Фирмалар, сатып алушылар, жабдықтар мен ресурстарды, қызметтер көрсетуді жеткізушілер
топтары, салалық қауымдастықтар, конструкторлық бюролар және кооперация қагидаттарымен жүмыс
істейтін басқа да мамандандырылған ұйымдар сол бір аймақтың шеңберінде бірлесіп жүмыс істейді.
Рыноғы жеткілікті деңгейде дамымаған елдерге рынокты тереңдетудің және іскерлік
ынтымақтастықты дамытудың жинақтаушы процесін қозғалысқа келтіру үшін ұйытқы (өзінің табиғаты
жағынан ол мемлекеттік немесе жеке болуы мүмкін) қажет болуы мүмкін.
Рынокты алмастыру:
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Бүл көзқарас үкіметтің рынокты толық ығыстырып шығару әрекеттерімен байланысты.
Өнеркәсіптік өсуге серпін беру үшін мемлекеттер нарықтық бағалауды ақпаратпен және мемлекеттік
секторда жинақталатын бағалармен ауыстыру ырқына бой ұрады. Мүндай әрекет жемісті бола бермейді.
Филиппиннің 70-жылдардың соңы мен 80-жылдардағы тәжірибесі жеке кәсіпкерлердің беделді
топтары үкіметке күшті ықпал еткен кезде не болуы мүмкін екенін көрсетті.
Өзінің одақтары үшін ел ішінде бизнес жүргізу үшін жаңа мүмкіндіктер туғызу ниетімен 1979
жылы Филиппин үкіметі $5 миллиард сомаға "ірі индустриялық жобалардың" жаңа Стратегиясы туралы
хабарлады (олардың барлығы капиталды көп қажет ететін ауыр өнеркәсіпте жүзеге асырылды). Бір
жылдан кейін Стратегия қарсыластарының қысымымен үкімет осы жобаларға қайтадан әкономикалық
және қаржы сараптамасын жүргізуге келісті. Көп кешікпей бүл процеске саяси және қаржы
қайшылықтары өз ықпалын тигізді. 1987 жылдың соңына қарай алғашында үсынылған жалпы қүны $ 4
миллиард болатын ($ 5 миллиардтан) он бір жобаның бесеуі жүзеге асырылмайтын жоба ретінде
тоқтатылды. Тұтастай алғанда жалпы құны $ 800 миллион болатын төрт жоба ғана пайда әкелді./1/
Әлемдік тәжірибені ескере отырып, Стратегияны іске асыру кезінде инвестицияларды үйлестіру
және іскерлік ынтымақтастықты дамыту жөніндегі бастамаларға баса көңіл аударылатын болады.
Қаржылық қолдау үлестік қатысу қағидаттары негізінде ғана даму институттары арқылы көрсетілетін
болады. Бүл ретте жеке сектор, оның ішінде екінші деңгейдегі банктер негізгі тәуекелдерді өз
мойындарына алатын болады.
Мемлекет қосылған құнның технологиялық және әкономикалық тізбегін (ҚҚТ) дәйектілікпен
дамыту арқылы бәсекеге қабілетті өнім шығаратын өндіріс орындарының біртұтас жүйесін құруға
бағытталған жобаларға Даму институттары арқылы қатысатын болады. Бұл бәсекеге қабілетті өнімнің
барлық өлшемдеріне сәйкес келетін түпкі өнім үшін жүмыс істейтін көп салалы кәсіпорындарды құруға
мүмкіндік береді. Қазіргі әлемдік практикада әкономика салаларын ҚҚТ ретінде қарастыруға негізделген
дамыту стратегиясын әзірлеу және талдау әдісі жасалған және кеңінен қолданылады.
Бүл әдістің мәні әрбір саланы түпкі өнімнің құнын ретімен қосып отыратын өндірістер тізбегі
ретінде қарастыруга болатынына келіп саяды. ҚҚТ арқылы салаларға талдау жасау әдістемесі тізбекте
қозғалысқа келтіретін немесе онда басым күштерге байланысты ҚҚТ-ның екі негізгі түрін бөліп
көрсетеді. Осыған байланысты ҚҚТ құрылымдық тұрғыдан алғанда тік және көлбеу тізбектер болып
бөлінеді. ҚҚТ көлбеу құрылымдарындағы әкономикалық белсенділік, әдетте, бір компанияның
шеңберінде шоғырланады. Мәселен, бір компанияның өзі-ақ шикізат өндіреді, оны ұқсатады, өз бетімен
қосалқы бөлшектер шығарады және өнімді жинайды. ҚҚТ көлбеу құрылымдарында белсенділік көптеген
шаруашылық жүргізуші субъектілері бойынша бірдей етіп бөлінген: компаниялардың біреуі өнімнің
дизайнымен айналысады, басқалары жинақтаушы бөлшектерін шығарады, үшіншілері оларды жинайды.
Әдетте, өндірушілер басым жерде ҚҚТ тік кұрылымды болады, ал сатып алушылар басым
жерлерде көлбеу құрылымды болады. Түтастай алғанда, кім ҚҚТ-ға барынша әсер етсе, ең үлкен
қосылған құнды сол алады.
Автомобиль саласының қазіргі ҚҚТ автомобильдің қосалқы бөлшектері мен бөлшектерін
шығарушылардан, автомобильді әзірлеп шығаратын (дизайн) және жинайтын кәсіпорындардан, сондайақ дистрибьюторлардан тұрады. Бүл ретте машиналар жинайтын кәсіпорындар тізбекке негізінен ең
жоғары қосылған құнды алу нысанында барынша зор ықпал етеді.
Киім тігу ҚҚТ сатып алушылық ҚҚТ-ның айқын мысалы болып табылады. Ол дизайнерлік
фирмалардан, көтерме бағамен сатушылардан, бөлшек сауда дүкендерінен, тоқу фабрикаларынан,
шикізатты өндірушілер мен өңдеушілерден және киім тігу фабрикаларынан түрады. Осы тізбекте
дизайнерлік фирмалар және көтерме бағамен сатушылар төтенше роль атқарады. Олар ең жоғары
қосылған құнды алады, сол арқылы нені өндіру керектігін анықтайды.
Кейбір елдерде халық табысының өсуі, тауар өндірушілерге қойылатын экологиялық және басқа
да талаптардың күшейтілуі қосылған құнды орналастыруға елеулі әсер етеді. Мысалы, Гонконгте
жалақының елеулі өскеніне және киім мен аяқ киім шығару индустриясында өзінің бәсекелестік артықшылығын жоғалтып алғанына қарамастан, ел ҚҚТ-дан шығып қалған жоқ. Себебі АҚШ-қа киім мен аяқ
киім жеткізуге квота алуда Гонконг компанияларының тәжірибелері мен қажетті байланыстары бар. Егер
АҚШ үкіметі квоталарды жойса, қытай компаниялары өнімді тікелей жеткізумен айналысар еді.
Қазақстан жағдайында өздерінің құрамында кенді өндірумен, оны байытумен, бастапқы және
қайталама металл, ілеспе әлементтер (алтын, күміс, сирек жер металдары) шығарумен айналысатын
өндіріс орындары бар "Қазақмыс" ЖШС және "Қазмырыш" ААҚ ҚҚТ-ның тік құрылымының жарқын
мысалы болып табылады./2/ Алайда ҚҚТ осымен үзіліп қалады. Бұдан кейін өнімді өңдеу басқа елдердің
компанияларында жүргізіледі, оларға аталған кәсіпорындар ресми түрде қатыспайды, бүл олар алатын
қосылған құнды едәуір азайтады.
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"Қазақстантрактор" ААҚ ұтымсыз өндірістің мысалы болып табылады. Бұл кәсіпорын шынжыр
табанды тракторлар құрастыру үшін негізгі тораптарды басқа кәсіпорындардан сатып алу қағидаты
бойынша үйымдастырылған. Бұл ретте ол осы жинақтаушы тораптар мен бөлшектерді өзінің
бәсекелестерінен сатып алады. Сайып келгенде, трактордың түпкілікті бағасы бәсекелестерінікінен үнемі
жоғары болып шығады.
Индустриялық-инновациялық саясатты іске асыру үшін ықтимал бәсекелес өндірістерді, оның
ішінде әлемдік рыноктардың даму үрдістері мен жеке сектордың бастамаларын ескере отырып,
әкономикалық ҚҚТ-не құратын экспортқа бағдарланған өндірістерді айқындау мақсатында экономика
салаларының даму деңгейіне кезең-кезеңмен талдау жасап тұру қажет.
Сонымен бірге Қазақстан салалық ҚҚТ-ларда өзінің орнын табу мақсатында әлемдік және өңірлік
рыноктарды зерттеуді күшейтуі қажет. Бүл міндет әлемдік әкономикаға, оның ішінде тіпті шикізат
секторына қосылуды басынан бастауға тура келетінімен қиындай түседі.
ҚҚТ бүкіл тізбегін қайтадан қалпына келтіруді көтермелеудің қажеттілігі бола қоймас, тек
қосылған құны барынша жоғары әлементтерді немесе әлемдік рыноктарға шығуға және қосылған құны
барынша жоғары әкономикалық белсенділіктерге одан әрі қадам басуға мүмкіндік беретін әлементтерді
ғана көтермелеу керек. Осыған байланысты мемлекеттік қолдау қазіргідей ҚҚТ жекелеген әлементтері
бойынша ішінара емес, оның барлық негізгі әлементтері бойынша кешенді түрде көрсетілуі тиіс.
Басқаша айтқанда, қолдау жеке алынған кәсіпорынға немесе салаға емес, тіпті әртүрлі салалардағы, бірақ
бірыңғай ҚҚТ шеңберінде өзара байланысқан салалардағы барлық немесе негізгі кәсіпорындар бойынша
көрсетілуі керек. Мемлекеттің үйлестіруші және жоспарлаушы қызметі осымен тұжырымдалмақ.
Экономика салаларына және әртүрлі өндірістерге ҚҚТ әдістерін ескере отырып талдау жасау үшін
Маркетингтік-талдама зерттеулерінің орталығы құрылатын болады. Орталықты құруға рыноктар
маркетингі және оларды терең зерделеу саласындағы консалтингтік қызмет көрсетудің отандық
нарығының туындауы мен қалыптасуының бастапқы сатыда түрғаны, талдау зерттеулері шығыстарының
шамадан тыс жоғары екені және жеке сектордың әлемдік деңгейде жүзеге асырылатын рынокты талдау
зерттеулеріне зәрулікті бастан өткеруі түрткі болып отыр. Мемлекет орталық құра отырып осы саланың
қарқынды дамуына едәуір серпін береді. Консалтингтік қызмет көрсетудің отандық рыногының өсуі
және қалыптасуы бойынша орталықтың мемлекеттік ретіндегі қызмет етуі орынсыз болады және ол 3тен 5 жылға дейін орта мерзімді перспективада жекешелендірілетін болады.
Өнеркәсіпті жаңғыртудың басым бағыттарын анықтау үшін отын-әнергетикалық кешеннің (ОӘК)
және әкономиканың басқа да базалық салаларының инвестициялық және өндірістік әлеуетін пайдалану
Ірі инвестициялық жобалар өзінде шоғырланған және өнімнің әрбір өзгерту сатысында қосылған
құны мөлшерін арттыру арқылы технологиялық тұргыдан бірнеше қайтара өзгертуге болатын өнімдер
шығаратын өндіріс орындары ҚҚТ әдісі бойынша бәсекеге түсуге қабілетті және экспортқа бағдарланған
өндірістерді дамыту мен қалыптастыру алаңына немесе базасына айналуы тиіс.
Іс жүзінде барлық мүнай экспорттаушы елдерді дерлік өз экономикасын әртараптандыру
проблемасы алаңдатады. Дүние жүзінде осы бағытта біраз тәжірибе жинақталған.
Мұнай және мұнай өнімдеріне конъюнктура өзгерістерінің әсерін төмендету мақсатында аса ірі
мүнай экспорттаушы елдер соңғы он жылдықта мұнай экспорттаудан алынатын табысты қайта бөлу
есебінен әкономиканың өндірістік құрылымын жетілдіру жөніндегі шараларды іске асыруда. Осымен бір
мезгілде дамыған елдер экономикасынан кіріс алу мақсатында басқа елдерге капитал әкспорттау жұмысы
жүргізілуде.
Қазақстанда мүнай-газ өнеркәсібіне жылдан жылға көбейіп келе жатқан инвестициялар көлемі
экономика құрылымын әртараптандыруға қолайлы орта болып табылады.
Осыған байланысты, Каспий теңізінің қазақстандық секторын (КТҚС) игеру индустрияны
дамытудың негізгі қозғаушы "локомотивтерінің" бірі болып табылады, онда күнілгері бағалау бойынша
көмірсутектердің жалпы қоры 8,0 млрд. тоннаны құрайды, ол күтіліп отырғандай, Қазақстанда
көмірсутектер өндірудің неғүрлым елеулі өсімін қамтамасыз етеді./3/
Перспективада қайраңдағы кен орындарынан мүнай өндіру жылына 150-200 млн. тоннаға жетіп,
25-30 жыл бойы осы деңгейде түруы мүмкін.
Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі тұзды кен орындары мұнайда сұйылған газдың құрамы
жоғары - шамамен 60% көлемінде болуымен сипатталады. Қашаған кен орнының мұнайында ғана
алынатын газдың қоры Қарашығанақ кең орнының қорымен ғана теңесуі мүмкін деп күтілуде.
Тұтастай алғанда Қазақстанның орта және үзақ мерзімді перспективасында ОӘК-інің дамуы
КТҚС-ның дамуымен айқындалатын болады, өйткені 2008 жылдан кейін оншорлық кең орындарында
өндірудің өсуі шамалы болады.
Каспий өңірі көмірсутегін өндірудің өсуіне, магистральдық, оның ішінде экспорттық мұнай және
газ құбырларын, жүктерді сақтау және ауыстырып тиеу үшін теңіз порттары мен порт құрылыстарын,
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мұнай құятын және газ толтыратын темір жол терминалдарын салуға, әлектр әнергетикасында және
телекоммуникациялық инфрақұрылымда жаңа қуаттарды енгізуге байланысты Қазақстанның жалпы
әкономикалық қарқынына едәуір көлемде әсер ететін инвестициялық және өндірістік белсенділіктің
қуатты өсуін бастан кешіретін болады.
Каспийде көмірсутегін өндірудің дамуы мұнай-химия индустриясы үшін отандық шикізат
базасының қалыптасуына жағдай жасайды. Ірі инвесторларды тарта отырып, Қашаған кең орнының
өнеркәсіп аймағының маңында ілеспе табиғи газды ұқсату жөніндегі мұнай-химия кешенін салу
жоспарлануда. Кешен мұнай-химия өнімдерінің сұйық және бастапқы компоненттерінің ауқымды бөлігін
- этан, пропан, бутан, гексан, этилен, пропилен, ацетилен, бензол, ксилол және басқаларын, олардың
негізінде пластикалық массалар мен эластомерлер алуға мүмкіндік береді.
Алдағы он бес жылда Қазақстан мұнайын өндіруді дамытуға инвесторлар 80 млрд. АҚШ
долларынан астам қаржы салуға ниет білдіруде. Бұл қаражат іске қосылатын кәсіпорындардың жұмысын
қамтамасыз ететін өндірістік, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілер салуға жұмсалатын
болады. Аталған инвестициялық жұмсалымдар тауарлар мен қызметтер көрсетулердің ауқымды түріне
сұраныс тудырады, олардың бір бөлігі Қазақстан жағдайы үшін уақытша сипатта болады, ал басқа бөлігі
мұнай қорлары сарқылғаннан кейін де сыртқы және ішкі рыноктарда қажет болатын өндірістер құруға
бағытталатын болады.
Мысалы, Каспий жағалауының инфрақұрылымын дамыту демалыс және ойын-сауық
индустриясын құру үшін, теңіз порттары - жүктерді тасымалдаудағы көлік шығыстарын азайту үшін,
машина жасау зауыттары баржалар, жүк, кәсіпшілік және әскери кемелер, жабдық пен тұрмыстық
техниканың мол ассортиментін шығару және т.б үшін алғышарт жасайды.
ҚҚТ дамыту бөлігінде шикізатты ұқсатуды кеңейте түсудің жақсы перспективалары бар.
Мүнай мен газды ұқсатуды кеңейте түсу іс жүзінде әкономиканың барлық салалары мен түрмыста
пайдаланылатын полимерлік бұйымдардың шамамен 200 түрін шығаруға мүмкіндік жасайды. Осы
бағытта ҚҚТ-ны дамыту көп салалы трансұлттық корпорация құруға жағдай жасайды.
ҚҚТ-ны дамыту үшін металлургия өнеркәсібінде жақсы перспективалар бар. Қазақстанда
Д.Менделеевтің периодтық жүйесінің 100-ге жуық әлементін қамтитын минералдық рудалардың
қорлары бар КСРО тұсында оның 74 әлементі өнімінің алуан түріне пайдаланылады. Қазақстанның түсті
металлургия өнімі ғылымды көп қажет ететін және жоғары технологиялы тауарларды - ғарыш
аппараттарын, қару-жарақ, әлектр техникасын жасауда пайдаланылды.
Қазақстанда түсті, асыл және сирек кездесетін жер металдарының кең ауқымды мөлшерін күрделі
және қоры аз рудалардан, руда үйінділерінен, металлургиялық шлактар мен қайта өңдеу қалдықтарынан
алу жөніндегі ғылыми-инновациялық әзірлемелерді түсті металлургия кәсіпорындарында енгізудің осы
саласында да зор ғылыми әлеуеті мен тәжірибесі бар. Металлургиялық қалдықтар мен руда үйінділерін
үқсату жөніндегі жаңа технологияларды енгізу орта мерзімді перспективада қосылған құны жоғары өнім
алуға мүмкіндік береді.
Қазақстанға ірі инвестициялардың ағылуы түсті металлургия, химия және жиһаз өнеркәсібінің
өнімдеріне және т.б. сұраныс тудырады. Осының бәрін мұнай мен газды және металдарды өңдеуді
кеңейте түсу есебінен Қазақстанда шығаруға болады әрі болашақта бүл өнім әлемдік рынокта өз орнын
табады.
Ашықтық қағидаты менеджерлердің есептілігі мен жауапкершілігін, қаржы ресурстарын мақсатты
әрі тиімді пайдалану ушін тиісті бақылауды қамтамасыз ететін дамудың мемлекеттік институттарын
корпорациялық басқарудың ашық жүйесін құруды білдіреді. Мемлекет даму институттарының алдына
қойылған міндеттерді тиісінше іске асыру мақсатында олардың қызметіне қандай да бір қысымнан
қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Осы қағидатты жүзеге асыру үшін тәуелсіз директорлар институты
(мінсіз іскерлік беделі бар шетелдік жоғарғы білікті менеджерлерді тарта отырып), сондай-ақ
корпоративтік басқарудың қазіргі заманғы құралдары белсенді пайдаланылатын болады.
Қазақстанның инвестициялық қоры.
Қазақстанның инвестициялық қорының (ҚИҚ) мақсаты Қазақстанда да, шет елдерде де
кәсіпорындардың жарғылық капиталына үлестік және бақылаусыз қатысу арқылы жеке сектордың
әкономиканың шикізаттық емес секторындағы бастамаларына қаржылай қолдау корсету болып
табылады.
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УДК 330.4
К ОПТИМИЗАЦИИ ЗАДАЧ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ВРЕМЕНИ
Жеребцов В.М.
Жезказганский университет имени О.А. Байконурова
Бұл мақалада математикалық модельдер және уақыт бойынша торлық жоспарлаудың оңтайлы параметр
есептері берілген.
Statement, mathematical models and an example of calculation of optimum parameters of a problem of network
planning taking into account time are considered in this article.

Расчёт параметров сетевого графика проекта сводится к установлению критических работ,
которые определяют ход выполнения всего комплекса работ, продолжительности его реализации,
резервов времени событий и работ, что позволяет затем сделать анализ возможности использования
этого сетевого графика в качестве плана выполнения проекта. В результате этого анализа, как правило,
возникает необходимость в оптимизации сетевого графика с учётом сроков выполнения работ и
рационального использования материальных, трудовых и денежных ресурсов.
Рассмотрим постановку и оптимизацию сетевого графика с учётом сроков выполнения работ.
Оптимизация сетевого графика по времени. Пусть задан срок t 0 выполнения проекта, при этом
расчётное время критической работы t кр

t0 . В этом случае необходимо оптимизировать комплекс

работ для сокращения длительности критического пути, что можно реально осуществить за счёт
привлечения дополнительных средств, которых на практике может быть недостаточно для проведения
оптимизации. В связи с этим возможны две постановки задачи оптимизации проекта по времени.
Задача 1 состоит в оценке величины дополнительных вложений хij в отдельные работы
проекта,чтобы выполнить условие t KР t0 при минимальном суммарном расходе дополнительных
средств.
Пусть для оптимизируемого сетевого графика длительности каждой работы составляют t ij . При
вложении дополнительных средств хij в работу ( i, j ) сокращается время её выполнения до t ij , при этом

tij

tij

kij xij , где kij – технологические коэффициенты использования дополнительных средств.

Очевидно, что сокращение длительности работ не беспредельно и для каждой работы существует
минимально возможное время её выполнения d ij . Тогда требуется определить количество
дополнительных средств xij , которые вкладываются в работы ( i, j ), а также установить время начала

t ijн и окончания t 0ij выполнения работ, что проект был выполнен в заданный срок t0 , при этом
суммарные дополнительные затраты должны быть минимальными.
Математическая модель задачи 1. Найти величину дополнительных вложений
работы ( i, j ), чтобы минимизировать дополнительные вложения xij :
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Х в каждую

LX

xij

min

(1)

i, j

при ограничениях:
– последняя работа оканчивается в заданный срок t 0 :

ti0,n

t0

(2)

– новая длительность каждой работы ( i, j ) должна быть не менее её реального минимума d ij :

tij0
–

начало последующих работ (

tijн

d ij

(3)

j, r ) не раньше окончания работ ( i, j ):
t нjr

tij0

(4)

– учёт вложения дополнительных средств xij :

tij0

tijн

tij

kij xij

(5)

– неотрицательность переменных:

t ijн

0 ; tij0

0 ; xij

0

(6)

Задача 2 состоит в сокращении срока выполнения проекта на величину, обусловленную
ограниченными дополнительными средствами,не превышающих В , при этом время выполнения каждой
работы должно быть не меньше d ij . Необходимо определить время начала

t ijн и окончания tij0 каждой

работы, а также значения xij , которые надо выделить на ускорение выполнения работ ( i, j ).

Математическая модель задачи 2.

tn0 1, n

tKР
xij

min

B,

tij0 tijH

dij ;

tij0 tijH

tij

kij xij ;

tijH

tij0 ;

tijH

0 ; tij0

0 ; xij

0

Смысл ограничений аналогичен соответствующим ограничениям (1) – (6) задачи 1, при этом
возможно, что в последнее событие сети п могут входить сразу несколько работ. В связи с этим
необходимо добавить фиктивную работу ( п , п +1), время выполнения которой равно нулю, т.е.

tп0, п

1

tпH, п

1

0 . В этом случае целевая функция будет иметь вид:
tKР

tn0,n

1

min .

Пример. Проект реализуется по сетевому графику, представленном на данном рисунке.
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10; 6

6; 3

1

3

5

12; 7

9; 7

6; 4

8; 4
2

4

На сетевом графике для каждой работы ( i, j ) указаны её длительность t ij (первое число) и
минимально возможное время её выполнения (второе число). Задан срок выполнения проекта t0

22 ч.

Известны также технологические коэффициенты использования дополнительных средств: k12

0,1 ;

k12

0,5 ; k 23

0,1 ; k24

0,3 ; k35

Требуется устанавить такие

0,2 ; k45

H
ij

t ,t

0
ij ,

0,5 ;.

xij , чтобы:

–
–

суммарное количество используемых дополнительных средств было бы минимальным;
время выполнения всего комплекса работ не превышало t 0 ;

–

продолжительность выполнения каждой работы ( i, j ) была не меньше заданной величины

d ij .
Решение. Очевидно, имеем задачу 1 оптимизации по времени. Найдём сначала критический путь,
учитывая, что работа (3,4) является фиктивной и вводится для расчёта:
10

Т1:

1

Т2:

1

6
3

6

Т3:
Как видим t кр

10+6=16;

5
12

6

2

3

6

18

t0

6+12+6=24=tкр;

5

6+8+9=23.

9

2

24

5

4

22 , поэтому надо найти оптимальное значения xij , tijH , tij0 , для чего

составим экономико-математическую модель.
Найти дополнительные вложения

Х

х12 , х13 , х23 , х24 , х35 , х45 ,

которые обращают в минимум их сумму:

LХ

х12

х13

х 23

х 24

При ограничениях:
– по времени выполнения сетевого графика:

t350
0
t45

22;
22

121

х35

х 45

min .

–

непревышение значений d ij :

t120

t12H

4;

0
t24

t24H

4;

0
13

H
13

6;

t

H
23

5;

t

H
35

3;

t

H
34

0;

H
45

7.

t

–

t

0
23

t

0
35

t

0
34

t

0
45

t

t

учёт дополнительных вложений:

t120

t12H

6 0,1x12 ;

t130 t13H

–

t

0
23

t

0
24

t

0
35

t

0
45

10 0,5 x13 ;

t

H
23

12 0,1x23 ;

t

H
24

8 0,3 x24 ;

H
35

6 0,2 x35 ;

H
45

9 0,5 x45 .

t

t

своевременное выполнения предшествующих работ:

–

t12H

0; t130

0; t23H

t120 ; t24H

t34H

t130 ; t34H

0
t23
; t35H

t130 ;

t35H

0
t23
; t45H

0
t24
; t45H

t340 .

t120 ;

условие неотрицательности переменных:

tijH

0; tij0

0; для всех ( i, j ).

0; xij

Получим задачу линейного программирования, решая которую на ЭВМ по стандартной программе
«LP-tasks», получаем оптимальное решение:

х12
H
12

t
t

H
24

t45H

Lmin

20 ; х13
0
12

0; t

7; t

0
24

0
15 ; t45

0 ; х23
H
13

4; t

15 ; t

H
34

10 ; х24
0
12

0; t

15 ; t

0 ; х35

10 ; t
0
34

H
23

15 ; t

0 ; х45
4; t

H
34

0
23

15 ; t

4,

15 ,
0
35

21 ,

22 .

20 0 10 0 0 4

34 ден.ед.

Из решения задачи следует, что для реализации работ по данному сетевому графику за заданный
срок t 0 =22 надо дополнительно вложить 34 ден.ед., из них 20 ден.ед в работу (1,2), 10 ден.ед. в работу
(2,3) и 4 ден.ед. в работу (4,5), что ускорит выполнение общего срока до 22 ч.
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ӘОЖ 338
ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІН ЗЕРТТЕУ БАҒЫТТАРЫ ЖӘНЕ
ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Құрманова Д.С
Ө.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған Университеті
В данной статье рассмотрены теоретические основы социальной защиты населения, проведен обзор
научной литературы и высказывании ученых, занимающихся данной проблематикой.
The theory of population’s social protection has been considered , scientific literature review and scientists
statements, who tarring up the problematics, have been made.

Әлеуметтік қорғау- бұл әлдебір жағдайларға (кәрілік, мүгедектік, денсаулық жағдайы,
асыраушысынан немесе жұмысынан айырылуы) және өзге де заңды негіздерге байланысты экономиалық
белсенді бола алмайтын әрі лайықты ақы төленетін еңбекке қатысу жолымен өзін табыспен қамтамасыз
ете алмайтын азаматтар үшін өмірлік қажетті игіліктердің және әл-ауқаттың белгілі бір деңгейін
қамтамасыз етуге арналған жүйе. [4]
Экономикалық әдебиеттерде «әлеуметтік қорғау» ұғымы әртүрліше түсіндіріледі. Бұл ретте олар
екі негізгі топқа бөлінеді. Бірінші топқа жататын зерттеушілер, әлеуметтік қорғауды ұйымдастырудағы
мемлекеттің айрықша рөлін атап өтеді. Мысалы, «Еңбек экономикасы» монографиялық зерттеуінің
авторлары, өмір деңгейі саласындағы құқықтар мен кепіліктерді: өмірге, еңбекке және демалысқа,
кәрілік, сырқаттық және балаларды тәрбиелеу үшін ата-аналарынан айырылған жағдайда әлеуметтік
қамтамасыз етуге, жұмыссыздықтан қорғауға, денсаулықты қорғауға, білім алуға, тұрғын үйге құқықты
қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттің тиісті саясатын әлеуметтік қорғау ұғымы деп түсінеді.
Өзге анықтамаларға сәйкес әлеуметтік қорғау құқықтық, әлеуметтік-экономикалық және ұйымдық
сипаттағы және адамның лайықты өмірін қамтамасыз ету үшін мемлекет кепілдік беретін және жүзеге
асыратын шаралар жүйесін білдіреді.
Г.Н. Сансызбаеваның пікірі бойынша осы ұғым арқылы мемлекет пен оның органдарының бүкіл
әлеуметтік қызметі мен осы саясатты жүзеге асырудағы олардың практикалық қызметі қамтылады.
Екінші бір топтағы зерттеушілердің өкілдері әлеуметтік қорғаудың мәніне сипаттама беру кезінде, оны
тікелей ерекше мемлекет жүргізіп отырған саясатпен байланыстырмайды. Мәселен, «Еңбек
экономикасы» оқу құралында әлеуметтік қорғау басым түрде еңбекке жарамсыз халық пен еңбекке
қабілетті халықтың әлеуметтік - әлсіз топтарының әлеуметтік қорғалушылығын қамтамасыз ететін
шаралар жүйесі ретінде сипаттайды. Е.И. Говорухинаның анықтамасы бойынша әлеуметтік қорғау, ол
қоғамның әрбір мүшесінің аса маңызды әлеуметтік құқықтары мен кепілдіктерін сақтауды қамтамасыз
етуге, сондай-ақ халықтың, оның жекелеген топтарының, жіктері мен топтарының қолайлы өмір
деңгейіне жетуіне бағытталған құқықтық, әлеуметтік, ұйымдық және экономикалық шараларының
жүйесі деп түсінеді. «Қазіргі еңбек экономикасы» деп аталатын іргелі монографияда әлеуметтік қорғау,
жұмысшы - қызметкерлерді, олардың еңбектегі өмірінің сапасын нашарлататын қолайсыз факторлардан
(әлеуметтік және кәсіптік тәуекел) қорғау жөніндегі, кәсіпорындарда, өңірлерде, мемлекетте, заңнамалық
және еңбек қатаныстарында белгіленген жағдайларда, сақтандыру және элеуметтік қорғау
институттарын қоса алғанда, әлеуметтік тетіктер мен қорлар құруға көмектесу арқылы жұмыскерлердің
еңбек қабілетін, денсаулығын қорғау мақсатында жүзеге асырылатын экономикалық, әлеуметтік,
құқықтық, ұйымдық, медициналық және техникалық шаралар жүйесі ретінде таныстырылады. [1]
Келтірілген анықтамалардан көрініп тұрғандай, олардың алғашқы үшеуі әлеуметтік қорғаудың
мәнін ерекше түрде мемлекет жүзеге асыратын саясатпен тығыз байланыстырады. Осы тұрғыда,
әлеуметтік қорғау жүйесін қалыптастырудағы мемлекеттің рөлі басым болып саналатынын атап өту
қажет. Мемлекеттің ықпал етуі, ең алдымен, ең төменгі қол жетерлік кепілдіктер түрінде әлеуметтік
қорғаудың әртүрлі аспектілерін реттейтін тиісті заңнамалық актілер қабылдау негізінде жүзеге
асырылатынын атап өту жеткілікті. Осындай актілерге, мысалы, «Қазақстан Республикасындағы еңбек
туралы», «Халықты жұмыспен қамту туралы», «Еңбек қорғау және қауіпсіздік туралы», «Атаулы
әлеуметтік көмек туралы» заңдарды жатқызуға болады.
Халықты әлеуметтік қорғау жүйесі әлеуметтік төлемдерді, әлеуметтік қызмет көрсетуді,
әлеуметтік-экономикалық нормативтерді, әлеуметтік жеңілдіктерді қамтиды (сурет 1)
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Халықты әлеуметтік қорғау жүйесі

Әлеуметтік
қамсыздандыру

Зейнетақы,
мемекеттік
жәрдемақылар

Әлеуметтік төлемдер

Атаулы әлеуметтік
көмек, бала туылғанда берілетін көмек

Әлеуметтік төлемдер

Әлеуметтік –экономикалық
нормативтер

Әлеуметтік қорғаудың негізгі көрсеткіштері,
коэффициенттер
Кәсіби дайындау, квлификацияны көтеру,
жұмыссыздарды қайта дайындау, қоғамдық
жұмыстар өткізу

Әлеуметтік жеңілдіктер

Әлеуметтік қызмет көрсету

Денсаулық сақтау мекемелері және әлеуметтік
мекемелерде тегін қызмет көрсету, үйге келіп
әлеуметтік көмек көрсету

Сурет 1 –ҚР-ң халықты әлеуметтік қорғау жүйесі
Қазақстан Республикасы мүше болып табылатын халықаралық еңбек ұйымының анықтауы
бойынша әлеуметтік қорғау жүйесі мынадай шаралар кешенін қамтиды:
тұрақты ақылы еңбекке ынталандыру;
негізгі қатерлердің алдын алу, ал ол туындаған жағдайда әлеуметтік сақтандыру тәсілдері
арқылы сол қатердің салдарынан айырылған табысының бір бөлігін қалпына келтіру;
халықтың әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатыспайтын әлсіз топтарына әлеуметтік көмек
тәсілдері;
азаматтардың білім және медициналық көмек сияқты негізгі құқықтар мен қызметтерге
қол жеткізу.
Әлеуметтік қорғау жүйесінің негізгі қаржыландыру көзі мен жалпы реттеушісі мемлекет болып
табылады. Заңнамаға сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына мемлекет қаражаты есебінен
әлеуметтік көмек көрестіледі.[4]
Қазақстан Республикасының халықты әлеуметтік қорғау жүйесі мына компоненттердің дамуын
қарастырады:
республика азаматтарына мемлекеттік бюджет есебінен бірдей мөлшерде мемлекеттік
көмек беруді;
міндетті әлеуметтік сақтандыруды;
жинақтаушы зейнетақы жүйесін.
Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіне республикалық және өңірлік деңгейлер, халықтың әртүрлі
әлеуметтік топтары мен санаттарының деңгейі кіреді. Өңірлер деңгейінде халықты әлеуметтік қорғау
жүйесін қалыптастыру тетігі оны одан әрі дамытуды және аумақтық ерекшеліктерді ескере отырып
нақтылауды болжайды.
Халықаралық тәжірбиені талдау негізінде әлеуметтік қорғаудың неғұрлым тиімді және кешенді
жүйелері мынадай негізгі элементтерден тұрады деп қорытынды жасауға болады:
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- мемлекеттік жәрдемақы
- міндетті әлеуметтік сақтандыру;
- зейнетақымен қамтамасыз ету;
- әлеуметтік көмек.
Мемлекеттік жәрдемақылар Қазақстан Республикасының барлық азаматтарын әлеуметтік қорғауға
жататын жағдайлар туындай қалғанда
белгілі бір
деңгейде кепілдендірілген
төлемдермен
қамсыздандыру үшін арналған.
Міндетті әлеуметтік сақтандыру жұмыс берушілер мен жұмысшылардың аударымдары есебінен
қаржыландыра отырып төлеушінің салым деңгейінен тәуелді болатын формальды сектордың
жұмысшыларын қосымша қорғауға арналған.
Жинақтаушы зейнетақымен қамсыздандыру әрбір азаматпен зейнетақы жинақтарын құру
процестерін реттеу үшін арналған.
Әлеуметтік көмек бюджет қаражаттары есебінен азаматтардың жеке бір санаттарына қосымша
қорғауды ұсыну үшін арналған.
Халықты әлеуметтік қорғау үлгісіне келесі негізгі блоктар кіреді: халықты әлеуметтік қорғау
деңгейі, әлеуметтік қолдау жасалатын азаматтардың санаттары, бүкіл тұрғын халық, экономикалық
белсенді халық, халықтың аз қамсыздандырылған топтары, халықтың жұмыспен қамтылуын ұлғайтуға
бағытталған мемлекеттік белсенді саясат жүргізу,жұмыссыздық мәртебесін алған азаматтарды қорғау,
әлеуметтік қорғаудың ұлттық жүйесі тетігінің әлеуметтік-экономикалық негіздері.
Жаңа әлеуметтік қорғау жүйесінің негізгі мақсаттары мен міндеттері келесідей элементтерді
қамтуы тиіс, экономикалық өсуді қолдайтын: барлық азаматтарға тәуекелді жағдайдар туындаған кезде
қорғауды ұсынудағы әділеттілік, тиімді қызмет ету және халықты максималды толығымен қамту.
Жүзеге асыруға ұсынылатын әлеуметтік қорғау жүйесі мынадай болу қажет:
- әділетті - әлеуметтік қорғау құқықтарын жүзеге асыру әлеуетті пайдаланушылар үшін жеңіл қол
жеткізетіндей болуы керек. Мемлекетпен кепілдендірілетін әлеуметтік жәрдемақылардың
минималды көлемі еңбекөтілімі мен еңбекақы көлемінен тәуелсіз бірдей әлеуметтік тәуекелдер
барысында төлемдердің тең деңгейін ұсынуы керек. Сонымен бір уақытта әлеуметтік қорғаудың
қосымша деңгейі осы жүйедегі әрбір нақты адамның катысу мөлшері мен ұзақтығына байланысты
болуы керек;
- әрбір азаматтың мемлекеттен тәуелділігін емес, оның жеке жауапкершілігін ынталандыратын,
жалпы алғанда барлық жұмысқа қабілетті азаматтар өздерінің болашақтары мен өз
отбасыларының қалыпты өмір сүрулеріне үлкен жауапкершілікпен қараулары керек;
- әрекет етуші - әлеуметтік жәрдемақылар адрестілігімен, яғни оған толығымен құқығы бар және
неғұрлым мұқтаждығы басым азаматтарға ұсынылуы керек;
- тиімді, яғни айқын және жақсы басқарылатын, төмен шығынды және қарапайым жүйенің негізгі
компоненттері еркін реттелуі керек;
- дұрыс, яғни белгілі бір мерзімде тұрғылықты халықтың максималды басым бөлігін қамтуы тиіс.
Жоғарыда аталған мәліметтерді ескере келе, әлеуметтік қорғау жүйесін қорғаудың келесідей
элементтерінен тұратын әлеуметтік тәуекелдіктер негізінде ұйымдастыруды ұсынамын:
- әлеуметтік тәуекелдерге байланысты бірдей деңгейде барлық азаматтарға бюджет есебінен
төленетін мемлекеттік төлемдер;
- бірінші кезеңде жұмыс берушілердің аударымдары есебінен және болашақта жұмысшы қызметкерлердің өз есебінен жүзеге асырылатын міндетті әлеуметтік сақтандыру;
- жинақтаушы зейнетақы жүйесі;
- бюджет есебінен азаматтардың кейбір санаттарын қолдаудың арнаулы мемлекеттік бағдарламалар
мен әлеуметтік көмек.[4]
Сонымен қатар, әлеуметтік тәуекелдердің туындауы жағдайында азаматтармен ерікті
сақтандырудың жүзеге асырылуы.
Жалпы қоғамның одан әрі әлеуметтік - экономикалық жікке бөлінуінің тереңдей түсуінен және
нарықтық даму келеңсіз зардаптарынан аман сақтауға қабілетті, халықты қорғаудың пәрменді жүйесін
құру, нарықтық қатынастардың қалыптасу және даму проблемалары ішінде маңыздысы болып саналады.
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УДК 33;330
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Мурадова Л.В
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Бұл мақалада тиімді инвестициалық саясатты қалыптастыру мәселесі мен оның құрылымындағы
өзгерістердің өзара байланысы қарастырылған.
Some questions of formation of an effective investment policy in interaction with processes of changes in their
structure are considered in the article.

Термин «инвестиции» происходит от английского глагола to invest, что означает – вкладывать.
Инвестиции – это вложения капитала с целью его последующего возрастания. Прирост капитала,
полученный в результате инвестирования, должен быть достаточным, чтобы возместить инвестору отказ
от потребления имеющихся средств в текущем периоде, вознаградить его за риск и компенсировать
потери от инфляции в будущем периоде.
Инвестиции – это имущественные и интеллектуальные ценности, которые вкладывают в объекты
предпринимательской деятельности с целью получения прибыли (дохода) или достижения иного
полезного эффекта.
В рыночной экономике понятие "инвестиции" является слишком широким, чтобы можно было
дать ему единственное и исчерпывающее определение. В основных разделах экономической теории и
различных областях практической деятельности, его содержание имеет свои особенности.
В макроэкономике инвестиции есть часть совокупных расходов, состоящая из расходов на новые
средства производства (производственные, или фиксированные инвестиции), инвестиций в новое жилье,
и прироста товарных запасов. То есть, макроэкономический аспект определяется тем, что инвестиции это часть валового внутреннего продукта, не потребленная в текущем периоде, и обеспечивающая
прирост капитала в экономике.[1]
В теории производства, и в целом в микроэкономике, инвестиции есть процесс создания нового
капитала (включая как средства производства, так и человеческий капитал).
И, наконец, в финансовой теории под инвестициями понимают приобретение реальных или
финансовых активов, то есть это сегодняшние затраты, целью которых является получение будущих
выгод. Более точно, инвестиции - это обмен определенной сегодняшней стоимости на, возможно
неопределенную, будущую стоимость.
Как экономическая категория инвестиции характеризуют:
вложение капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью прироста
первоначально авансированной стоимости (в форме прибыли);
денежные (финансовые) отношения, возникающие между участниками инвестиционной
деятельности в процессе реализации инвестиционных проектов (застройщиками,
подрядчиками, банками, государством и т.д.);
контроль над движением денежных потоков (притоком и оттоком денежных средств),
возникающих в процессе инвестиционной деятельности.
Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий
для получения прибыли или иного полезного эффекта.
Инвестиционный цикл
- движение авансированного капитала в рамках конкретного
хозяйствующего субъекта (предприятия, хозяйственного товарищества или общества), что предполагает
его непосредственное участие в процессе инвестирования (подготовка проектно-сметной документации,
строительство объекта и его последующая эксплуатация).
Инвестиционный процесс – открытая система, в которой наряду с застройщиком (заказчиком)
принимают участие и другие хозяйствующие субъекты (проектировщики, подрядчики, банки,
поставщики материальных ресурсов для строительства и т.д.).
Инвестиционный портфель – это набор инвестиционных проектов, подлежащих реализации, и
различных финансовых инструментов (ценных бумаг).
В Законе Казахской ССР от 10 июня 1991 г.” Об инвестиционной деятельности в Казахской ССР”
содержится более развернутое определение инвестиций. Согласно статье 1 данного закона инвестиции
представляют собой все виды вложений финансовых и материально - технических средств, а также
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имущественные права и интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и
других видов деятельности с целью получения прибыли, социального, экономического, экологического
и научно-технического эффекта.
В Законе Республики Казахстан от 8 января 2004 года «Об инвестициях» под инвестициями
понимается «… все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления),
включая предметы лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права на них, вкладываемые
инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение фиксированных активов,
используемых для предпринимательской деятельности». Здесь же «инвестиционная деятельность –
деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих
организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для
предпринимательской деятельности».
Инвестиции как экономическая категория выполняют ряд важнейших функций, без которых
немыслимо нормальное развитие экономики любого государства. Инвестиции на макроуровне являются
основой:
для осуществления политики расширенного воспроизводства;
для ускорения НТП, улучшения качества и обеспечения конкурентоспособности
отечественной продукции;
для структурной перестройки общественного производства и сбалансированного развития
всех отраслей народного хозяйства;
для создания необходимой сырьевой базы промышленности;
для охраны природной среды и решения многих других проблем.
В макроэкономическом масштабе сегодняшнее благосостояние является в значительной мере
результатом вчерашних инвестиций, в свою очередь, закладывают основу завтрашнего роста
производительности труда и более высокого благосостояния. Мы постоянно находимся «на распутье» между потреблением сегодняшним и завтрашним. Чем большую часть произведенного сегодня мы
сбережем и инвестируем, тем больше будет у нас возможности потреблять завтра. Напротив, чем больше
сегодняшних ресурсов мы используем на потребление, тем меньше у нас будет шансов на более высокий
уровень потребности завтра.
Инвестиции играют исключительно важную роль и на микроуровне. На этом уровне они
необходимы, прежде всего, для достижения следующих целей:
расширения и развития производства;
недопущения чрезмерного морального и физического износа основных фондов;
повышения технического уровня производства;
повышения качества и обеспечения конкурентоспособности продукции конкретного
предприятия;
осуществления природоохранных мероприятий;
приобретения ценных бумаг и вложения средств в активы других предприятий.
В конечном итоге они необходимы для обеспечения нормального функционирования предприятия
в будущем, стабильного финансового состояния и максимизации прибыли.
Таким образом, инвестиции являются важнейшей экономической категорией и играют значимую
роль как на макро-, так и на микроуровне, в первую очередь, для простого и расширенного
воспроизводства, структурных преобразований, максимизации прибыли и на этой основе решения
многих социальных проблем.
Состояние инвестиционной деятельности в республике характеризует динамика следующих
показателей:
общего объема инвестиций;
доли инвестиций в валовом внутреннем продукте (ВВП);
доли инвестиций в нефинансовые активы в общем объеме инвестиций;
общей инвестиций в нефинансовые активы;
Косвенно, но достаточно объективно состояние инвестиционной деятельности характеризуют
темпы роста основных макроэкономических показателей:
1) национального дохода;
2) ВВП и ВНП;
3) объема промышленного производства;
4) выпуска отдельных важнейших видов промышленной продукции;
5) объема сельскохозяйственного производства;
6) производительности общественного труда;
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7) и других.
Объективность этих показателей в оценке инвестиционной деятельности связано с тем, что их
рост не мыслим без вложения инвестиций. Эти же показатели в определенной мере характеризуют и
эффективность использования инвестиций. Если темпы роста этих показателей опережают темпы роста
инвестиций, то это явный признак повышения эффективности использования инвестиций и наоборот.[2]
Уровень инвестиций оказывает существенное воздействие на объем национального дохода
общества; от его динамики зависит множество макропропорций в национальной экономике.
К общим структурам инвестиций можно отнести их распределение на реальные и портфельные
(капиталообразующие и финансовые). В общем объеме инвестиций наибольшую долю составляют
капиталообразующие инвестиции. Так, из общего объема инвестиций доля капиталообразующих
составила 81%, а финансовых – лишь 19%. В некоторые частные структуры включаются следующие
виды структур капитальных вложений: технологическая, воспроизводственная, отраслевая, а также
структуру инвестиций по формам собственности и по источникам финансирования.
Под технологической структурой – понимаются состав затрат на сооружение какого-либо объекта
по видам затрат и их доля в общей сметной стоимости, т.е. показывается, какая доля инвестиций в их
общей величине направляется на строительно-монтажные работы (СМР), на приобретение машин,
оборудования и их монтаж, на проектно-изыскательские и другие затраты. Технологическая структура
инвестиций оказывает самое существенное влияние на эффективность их использования.
Совершенствование этой структуры заключается в повышении доли машин и оборудования в сметной
стоимости проекта до оптимального уровня. По сути, технологическая структура инвестиций формирует
соотношение между активной и пассивной частями основных производственных фондов будущего
предприятия.
Увеличение доли машин и оборудования, т.е. активной части основных производственных фондов
будущего предприятия, способствует увеличению его производственной мощности, а следовательно,
снижение инвестиций на единицу продукции. Экономическая эффективность достигается и за счет
повышения уровня механизации и автоматизации труда и снижение условно-постоянных затрат на
единицу продукции. Анализ технологической структуры капитальных вложений имеет важное значение
как в научном, так и практическом плане.
Воспроизводственная структура – также оказывает существенное влияние на эффективность
использования инвестиций.
Под воспроизводственной структурой инвестиций понимаются их распределение и соотношение в
общей сметной стоимости по формам воспроизводства основных производственных фондов. Можно
определить, какая доля инвестиций в их общей величине направляется на: новое строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение действующего производства. Теория и практика
свидетельствует о том, что реконструкция и техническое перевооружение производства намного
выгоднее, чем новое строительство, по многим причинам:
Во-первых, сокращается срок ввода в действие дополнительных производственных мощностей;
Во-вторых, в значительной мере сокращаются удельные инвестиции.
Динамика изменения воспроизводственной структуры реальных инвестиций в основной капитал
может показать определенные сдвиги или тенденции как в позитивном, так и в негативном плане.
Негативный аспект заключается в том, что повышение доли реальных инвестиций в новое строительство
автоматически может привести к снижению их доли, направляемой на расширение, реконструкцию и
техническое перевооружение производства, что может отрицательно отразиться на техническом уровне
производства и на эффективности инвестиций, а следовательно, и на экономике в целом. Позитивный же
аспект в этой тенденции видится в том, что за анализируемый период, например, довольно бурно
протекал процесс создания малых предприятий и именно за счет этого повысилась доля инвестиций,
направляемых на новое строительство. Создание малого бизнеса в РК и повышение его роли в экономике
являются необходимым и прогрессивным процессом.
Важное значение для экономики республики имеет также распределение реальных инвестиций по
отраслям экономики РК, так как именно от этого распределения в значительной степени зависит её
будущее. Экономическая эффективность инвестиций существенно зависит от отраслевой и
территориальной (региональной) их структуры.
Под отраслевой структурой – понимается их распределение и соотношение по отраслям
промышленности и экономики в целом. Её совершенствование заключается в обеспечении
пропорциональности и в более быстром развитии тех отраслей, которые обеспечивают устойчивое
развитие национальной экономической системы.
От планирования отраслевой структуры инвестиций зависит очень многое, прежде всего
сбалансированность в развитии всех отраслей, оптимальность его отраслевой структуры, ускорение
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научно-технического прогресса и эффективность функционирования всей экономики республики.
Государство при помощи например, бюджетных средств и других рычагов может существенно влиять на
тенденцию изменения отраслевой структуры инвестиций в прогрессивном направлении.
Важное значение для эффективности инвестиций в экономике имеет структура инвестиций по
источникам финансирования и формам собственности.
Под структурой инвестиций по формам собственности понимаются их распределение и
соотношение по формам собственности в общей их сумме, т.е. кому они принадлежат: государству,
муниципальным органам, частным юридическим или физическим лицам, или к смешанной форме
собственности. Существует мнение, что повышение доли частных инвестиций в общей их сумме
положительно влияет на уровень их использования, а следовательно, и на экономику республики.[3]
Под структурой инвестиций по источникам финансирования соответственно понимаются их
распределение и соотношение в разрезе источников финансирования. Совершенствование этой
структуры инвестиций заключается в повышении доли внебюджетных средств до оптимального уровня.
На основе динамики изменений по годам можно представить и проанализировать те изменения, которые
произошли под влиянием таких факторов, как в негативных, так и в позитивных отношения. (Например,
все большую роль, как источник финансирования, стали играть амортизационные отчисления).
Эффективность использования инвестиций на предприятии, его финансовое положение также в
значительной мере зависят от их структуры на предприятии. Под общей структурой инвестиций на
предприятии понимается соотношение между реальными и портфельными инвестициями а их общей
сумме. Её совершенствование заключается в том, чтобы получить максимум отдачи как от портфельных,
так и реальных инвестиций. Это означает, что доля инвестиций в наиболее эффективные проекты должна
стремиться к максимуму. В современных условиях важное значение для предприятий имеет как
структура реальных, так и структура портфельных инвестиций. Под структурой портфельных
инвестиций понимаются их распределение и соотношение по видам ценных бумаг, приобретаемых
предприятием, а также по вложениям в активы других предприятий.
В данный момент, когда доля государственных инвестиций резко снижается, а доля инвестиций
предприятий в общей их величине увеличивается, общая эффективность инвестиций все в большей мере
зависит от эффективности их использования непосредственно на предприятии, а, по сути, от общей
структуры инвестиций на предприятии.
Теоретическая значимость анализа структуры инвестиций заключается в том, что на основе этого
анализа выявляются новые факторы, ранее не известные, влияющие на инвестиционную деятельность и
эффективность использования инвестиций, что также очень важно для разработки инвестиционной
политики.
В рыночной экономике, инвестиционный процесс, особенно в реальном секторе, отличается от
административно-командной системы хозяйствования, многообразием участвующих в нем субъектов.
Один и тот же хозяйствующий субъект, здесь может выступать и в качестве инвестора, и заемщика.
Рыночная экономика характеризуется гибким механизмом перелива капитала между экономическими
агентами. Как видно на схеме, при нормальном функционировании системы инвестирования
промышленности, основные финансовые потоки проходят через корпоративный сектор рынка ценных
бумаг, где осуществляется процесс покупки и продажи корпоративных ценных бумаг. В рыночной
экономике, как уже было отмечено выше, фондовая биржа является основным экономическим
барометром предпринимательской деятельности, и в основном через нее осуществляется кругооборот
капитала между секторами экономики (производственной и финансовой), где один является
потребителем, а второй поставщиком капитала. В переходной экономике, макроэкономическая
дестабилизация и спад промышленного производства обусловили непривлекательность реального
сектора, для основной массы инвесторов из финансового сектора (банки, институциональные
инвесторы). В результате наблюдается обособление каждого сектора:
- свободные денежные средства финансового сектора вкладываются только в финансовые
инструменты (межбанковские кредиты, валютные операции и государственные ценные бумаги),
обеспечивая замкнутость кругооборота капиталовложений;
- реальный сектор, испытывая значительные потребности в инвестиционных ресурсах, вынужден
обходиться только собственными средствами (прибыль и амортизация) и незначительными
вложениями из бюджета и иностранными инвестициями.
Отдельно можно отметить, иностранных инвесторов, которые в настоящий момент вкладывают
значительные средства в промышленный сектор. Но объектами инвестирования являются только
совместные или те предприятия, которые переданы в доверительное управление. Что также
свидетельствует о непривлекательности основной массы отечественных промышленных предприятий
для инвестирования.

129

С переходом к рыночным отношениям принципиально изменился порядок формирования
инвестиционных ресурсов. Как известно, инвестиционный процесс характеризуется, главным образом,
расширенным воспроизводством основных фондов на предприятиях. Этот процесс предполагает
отвлечение значительной части совокупного общественного продукта от текущего и личного
потребления на цели накопления. Инвестиционные ресурсы исключаются из расширенного
воспроизводства на весь период до ввода и освоения производственных мощностей и объектов. В
будущем они постепенно возвращаются инвестору в процессе эксплуатации объектов строительства,
выпуска и реализации продукции.
В экономике переходного периода происходит трансформация систем инвестирования, которая
заключается в появлении новых, присущих рыночной экономике институтов, изменении роли
традиционных институтов, а также формировании новых принципов инвестирования и удельного веса
различных источников инвестирования.
Инвестиции на территории Республики Казахстан обеспечиваются за счет следующих источников:
1) собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов инвесторов (прибыли;
амортизационных отчислений; накоплений и сбережений граждан и юридических лиц; средств,
выплачиваемых органами страхования в виде возмещения потерь от стихийных бедствий, аварий и др.);
2) заемных финансовых средств инвесторов (облигационных займов, банковских и бюджетных
кредитов);
3) привлеченных финансовых средств (средств, полученных от продажи акций; паевых и иных
взносов членов трудовых коллективов, граждан и юридических лиц и др.);
4) денежных средств, централизуемых союзами (объединениями) предприятий;
5) инвестиционных ассигнований из республиканского бюджета, местных бюджетов и
соответствующих внебюджетных фондов;
6) иностранных инвестиций.[4]
Среди источников финансирования в нашей республике широко используются только два
традиционных источника - это:
собственные средства;
инвестиционные ассигнования из республиканского бюджета и местных бюджетов. В
последние годы, в результате интеграции национальной экономики, в мировое хозяйство,
также широко стали привлекаться иностранные капиталовложения, доля которых заметно
растет в общем объеме капиталовложений в основной капитал.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод – анализ структуры инвестиций по различным
направлениям имеет научное и практическое значение. Практическая значимость данного анализа
заключается в том, что он позволяет определить тенденцию изменения структуры инвестиций и на этой
основе разработать более действенную и эффективную инвестиционную политику.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
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Жезказганский университет имени О.А. Байконурова
Бұл мақалада ірі өнеркәсіптік құрылымдардың инвестицияалық қызметі мен олардың белсенділігін арттыру
мүмкіндігі жөніндегі мәселелер қарастырылған.
Some questions of investment activity large industrial стуктур and their possibilities on their activization are shown
in this article.

Одним из фундаментальных изменений, характеризующих перестройку казахстанской экономики
в течение последних лет, является интенсивное формирование финансового сектора, активное развитие
финансовых рынков и создание соответствующих институтов. Инвестиции остаются наиболее острой
проблемой среди ключевых условий, определяющих ход реформ. Глобальный характер проблемы
инвестиций – необходимость создания инструмента анализа и прогнозирования ситуации в этой области.
Технический прогресс привел к увеличению сложности инвестиционных проектов и, соответственно, к
росту их стоимости. Это подчеркивает важность стадии планирования инвестиций. Технология гибких
инвестиционных программ позволяет распределять бюджет, планировать затраты на инвестиционные
программы в рамках компании, контролировать доступные ресурсы, сравнивать фактические издержки с
плановыми, учитывать амортизацию в плановых показателях. Система предоставляет важность выбора
различных методов оценки инвестиций с учетом как коммерческих, так и налоговых требований.
Инвестиционная деятельность ДКО, должна быть направлена на определение основных целей
инвестирования, состав инвестиционного портфеля, приемлемые виды ценных бумаг, диверсификацию
портфеля и т.д.
При этом Банки в составе холдингов и конгломератов, выступая в качестве инвестиционных
компаний, могут выдавать гарантии в пользу компаний, занимающихся размещением ценных бумаг, - по
размещению ими ценных бумаг эмитента.
Инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционное проектирование, инвестиционное
моделирование, инвестиционные риски рассмотрены в работах в [1-6] которых дается разное толкование
определения «инвестиции» и разные подходы к анализу инвестиционных проектов, но все они имеют
дисконтную природу.
В Законе РК от 27 декабря 1994 г. № 266 с изменениями и дополнениями дается следующее
определение инвестициям: «Инвестиции – все виды имущественных и интеллектуальных ценностей,
вкладываемых объекты предпринимательской деятельности в целях получения дохода, в том числе:
- движимое и недвижимое имущество и имущественные права, право удержание и другие, кроме
товаров, импортируемых и предназначенных для реализации без переработки;
- акции и иные формы участия в коммерческих организациях;
- облигации и другие долговые обязательства;
- требования денежных сумм, товаров, услуг и любого иного исполнения по договорам, связанным
с инвестициями;
- право на результаты интеллектуальной деятельности, включая авторские права, патенты,
товарные знаки, промышленные образцы, технологические процессы, ноу – хау, нормативно –
техническую, архитектурную, конструкторскую и технологическую проектную документацию;
- любое право на осуществление деятельности, основанное на лицензии или в иной форме,
предоставленное государственным органом».
- под инвестициями в широком смысле понимаются денежные средства, имущественные и
интеллектуальные ценности государства, юридические и физические лица, направляемые на
создание новых предприятий, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение
действующих, приобретение недвижимости, акций, облигаций и других ценных бумаг и активов с
целью получения прибыли и (или) иного положительного эффекта [7].
Инвестиции, как правило, рассматриваются двояко: как поток стоимости и как будущий запас в
форме основных фондов предприятия. Поэтому под инвестициями одновременно понимают и действие,
процесс вложения капитала, и его результат – «капитальные блага» . На первой стадии процесса
воспроизводства – производственной – инвестиционные ресурсы определяются по стоимости
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инвестиционных товаров, на стадии распределения они трансформируются в финансовые
инвестиционные ресурсы, а на заключительной стадии использования выступают как сумма амортизации
на восстановление и прирост основных фондов, т.е. накопление.
В то же время реальная ситуация такова, что без слияния производства и финансовых капиталов
предприятиям все труднее выдержать требования постоянно усиливающейся конкурентной борьбы.
Поэтому объективно складывается тенденция укрупнения хозяйствующих субъектов и их естественного
отбора с целью приспособления к рыночной экономике.
Концентрация в корпорациях значительных организационных, технологических и
интеллектуальных ресурсов, а также научно – производственного потенциала должна создать
предпосылки для наращивания объемов инвестиций в разработку и производство высокоэффективной и
конкурентоспособной продукции.
Развитие корпораций сегодня напрямую зависит от правильно организованной финансовой
деятельности и в ее рамках кредитной и инвестиционной деятельности. Поскольку реструктуризация
корпораций и создание самоуправляемых структур приводит к взаимодействию большого количества
юридических лиц, высший менеджмент корпорации должен «спроектировать» принципы финансовой,
инвестиционной и кредитной стратегии на основе следующих главных целей:
- консолидация структурных подразделений корпорации в отношении налогов;
- создание дополнительных производственных мощностей в результате слияния предприятий;
- проникновение через посредничество корпорации в производство и сбыт различных товаров;
- проведение единой политики и осуществление единого контроля за соблюдением общих интересов
корпорации;
- ускорение процесса диверсификации;
- организация внутренних инвестиционных потоков;
- централизация участия в капитале других предприятий и др.
Как правило, руководством ДКО рассматривается одновременно несколько инвестиционных
проектов. В этих условиях возникает проблема оптимизации размещения кредитных ресурсов, которая
предполагает решение задачи инвестиционного портфеля: выбор максимальной доходности при
заданном уровне риска или минимизации риска при заданном уровне доходности.
В рамках финансовой деятельности диверсифицированного корпоративного объединения
непременно возникают две равноважные задачи:
Задача привлечения ресурсов для осуществления хозяйственной деятельности. Привлекаемые
ресурсы для корпорации состоят из:
- акционерного капитала(ресурсов, получаемых на относительно неопределенный срок с условием
выплаты вознаграждения инвестору в виде дивидендов);
- ссудного капитала (ресурсов, получаемых у специализированных кредитно – финансовых
институтов на основе срочности, возвратности и платности);
- кредиторской задолженности (ресурсов, получаемых у партнеров по бизнесу и государства в виде
отсрочек по платежам и авансам);
- реинвестируемой прибыли и фондов (ресурсов, получаемых в результате успешной коммерческой
деятельности самого хозяйствующего общества, амортизационных отчислений).
ДКО для привлечения ресурсов выходит на ссудный рынок капиталов, на котором происходит
кругооборот предлагаемых к размещению ресурсов. Поскольку объем предлагаемых ресурсов
существенно меньше, чем объем спроса на них, неизбежно возникает конкурентная борьба за наиболее
дешевые ресурсы. Потенциальные вкладчики сравнивают потенциальные объекты вложения средств,
изучают их инвестиционную привлекательность и т.д.
В результате возникает задача улучшения инвестиционной привлекательности корпорации как в
краткосрочном так и в долгосрочном периоде. В этой связи, высшему руководству необходимо
сформировать кредитную стратегию , основной задачей которой стала бы оптимизация показателей
инвестиционной привлекательности.
С другой стороны в непосредственной связи первой задачей перед корпорацией неизменно
возникает вторая задача – распределение полученных ресурсов (инвестирования). (таблица 1)

132

Таблица 1 – Основные источники финансирования инвестиций производственно – финансового
конгломерата
Способ кредитования
Эмиссия
облигаций
компании
Ипотечное
кредитование
Венчурное
кредитование
Совместимое
кредитование
Инвестиционное
кредитование
Долгосрочные ссуды

лизинг

Характеристика
Потенциально это постоянный источник пополнения оборотного капитала,
использования средств для приобретения оборудования и иные цели. Однако эта форма
требует наличия развитого финансового рынка.
Используется на приобретение оборудования и недвижимости, на модернизацию
предприятия. Специфика залоговой формы позволяет реализовать проекты различного
масштаба, однако зачастую возникают законодательные сложности оформления залога,
а также проблемы оценки его стоимости и ликвидности.
Заемные средства расходуются на освоение новой продукции, услуг на основе новых
знаний и научно – технических разработок для реализации предпринимательских идей
и нововведений. Субъектами кредитования выступают венчурные фонды,
государственные структуры, инвестиционные банки.
Как правило, осуществляется в рамках финансово – промышленных групп. Денежные
средства используются на развитие предприятия. Отличается гибкостью форм и
предоставления средств.
Реализация предпринимательских проектов на принципах полного финансового
обеспечения отдельного, как правило, самостоятельного инвестиционного проекта, при
котором имеет место распределение рисков между участниками.
Заемные средства могут быть выделены практически для любых целей (приобретения
оборудования, модернизация производства, нововведения), что позволяет реализовать
предпринимательские идеи на всех этапах движения капитала (от подготовки
инвестиционного проекта до начала реализации новых товаров).
Финансируется потребность в оборудовании. Однако некоторое оборудование, с точки
зрения юридических и технологических требований, не являются лизингуемым. В
случае прекращения лизинговых платежей собственник оборудования не имеет
возможности его демонстрировать и сдать в лизинг другому лизингополучателю.

Инвестиции делятся на следующие виды;
- реальные (ресурсы направляются в производственные процессы);
- финансовые (ресурсы направляются на приобретение финансовых инструментов: эмиссионных и
производных ценных бумаг, объектов тезаврации, банковских депозитов);
- интеллектуальные инвестиции (подготовка специалистов, передача опыта, вложения в разработку
технологий, информатизация).
Для оценки инвестиционных возможностей необходимо исследовать кредитоспособность, которая
представляет собой совокупность этой связи возникает необходимость формирования инвестиционной
стратегии корпорации.
В совокупности инвестиционная стратегия и кредитная стратегия составляют финансовую
стратегию корпорации.
Поскольку корпорация представляет собой совокупность хозяйствующих субъектов,
функционирующих в различных сферах экономики, представляется целесообразным структурировать
подразделения корпорации по целям и задачам. Выполняемым ими в рамках группы.
На основании такого распределения функций разработка финансовой стратегии основывается на
совокупности финансовых функций бизнес – единиц либо стратегических бизнес – групп ДКО (при
дивизиональной структуре корпорации).
Как и любой другой процесс, подчиненный достижению определенной цели, инвестиционный
процесс нуждается в управлении. Для этого инвестиционный процесс корпорации строится на основе
инвестиционной стратегии, разрабатываемой с использованием различных финансово – экономических
методов, которые в совокупности составляют научно – финансовую методологию формирования
инвестиционной стратегии корпорации.
Главная цель
инвестиционной стратегии корпорации заключается в формировании
инвестиционного портфеля, который представляет собой диверсифицированную совокупность вложений
в различные виды активов.
Поэтому, основными принципами формирования инвестиционного портфеля являются
безопасность и доходность вложений, их стабильный рост, высокая ликвидность. Методом снижения
риска серьезных потерь служит диверсификация портфеля. т.е. вложения средств в проекты и ценные
бумаги с различными уровнями надежности и доходности. Риск снижается, когда вкладываемые
средства распределяются между множеством разных видов вложений. Диверсификация уменьшает риск
за счет того, что возможные невысокие доходы по одному элементу портфеля будут компенсироваться
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высокими доходами по другому. Минимизация риска достигается за счет включения в портфель
множества различных элементов, не связанных тесно между собой, чтобы избежать синхронности
циклических колебаний их деловой активности.
С финансовой и экономической точек зрения, инвестирование может быть определено как
долгосрочное вложение экономических ресурсов с целью создания и получения чистой прибыли
(превышающей общую начальную величину инвестиций) в будущем.
Для оценки эффективности производственных инвестиций в основном применяются следующие
показатели чистый приведенный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости капитальных
вложений, рентабельность проекта и точка безубыточности. Для фондовых инвестиций: доходность к
погашению, дивидендная ставка, ликвидность, динамика курсовой стоимости.
Особенности развития экономика Казахстана, определяемые конкретной финансово –
хозяйственной ситуацией, оказывают воздействие на процессы диверсификации корпораций. Но глобализация бизнеса в мировой экономической системе содействует распространению стандартных подходов
к диверсификации. В мировой практике происходит кардинальное внутреннее изменение процесса
диверсификации. До недавнего времени продвижение капитала в различные отрасли осуществлялось с
целью использования разницы в оборачиваемости и получения конкурентных преимуществ. В мировом
масштабе процесс построения новой конфигурации капитала переходит на новый уровень.
Современные высокие технологии ( high – tech ) требуют концентрации усилий по инвестициям,
научно – исследовательским разработкам, внедрению их результатов в производство, продвижению
новых видов товаров на рынок и формированию своего круга потребностей. Национальные черты
проникновения капитала в разнообразные сферы деятельности отразились на внутренней сущности
интенсивности диверсификационного процесса. Одновременно сформировались общие подходы. Так, в
ходе диверсификации создаются новые и значительно трансформируются действующие бизнес –
единицы, наблюдается объединение торгово – промышленного и финансового капитала, расширяются
технологические связи, усиливается влияние базового бизнеса на совокупную деятельность
диверсифицированной группы. Проникновение капитала способствует возникновению крупных
хозяйственных комплексов, которые опираются на диверсифицированную деятельность.
Субъекты хозяйствования, переживая процессы реструктуризации и реформирования,
укрупняются и ищут новые направления вложений и развития бизнеса. Именно присутствие инвестиций,
постоянное движение капитала, товарного и денежного потоков обеспечивают результативность
деятельности отдельного хозяйствующего субъекта и диверсифицированной совокупной группы бизнес
– единиц.
Финансово – инвестиционная активность диверсифицированных корпоративных объединений
определяется объемами средств, которыми они могут привлечь. В этой связи предлагается выделять
такие понятия как:
- внутренние рынки капитала и инвестиционные возможности ДКО;
- инвестиционные ресурсы ДКО (внутренние капиталы, которые имеются в распоряжении ДКО,
располагаемые ресурсы бизнес – единиц (либо СБГ);
- мобилизационный и инвестиционный потенциал ДКО – ресурсы, которые можно мобилизовать на
финансовом рынке;
- бюджетно – инвестиционная программа – разработанная в рамках финансовой стратегии ДКО
программа, включающая направления, сроки и объемы инвестиций по всем бизнес – единицам (либо
стратегическим бизнес – группам СБГ);
- потребность ДКО в инвестиционных ресурсах – разность между инвестиционными бюджетами и
инвестиционными ресурсами бизнес – единиц ДКО.
Диверсификация корпоративных объединений служит проводником инвестирования в реальный
сектор экономики базовый бизнес, выступая регулятором движения капитала, обеспечивает высокую
управляемость движения денежных средств, вкладываемых в новые предприятия и отрасли, в частности
на полное обновление или перевооружение основного капитала, на пополнение оборотного капитала. С
помощью диверсификационных мероприятий создается мультипликативный эффект использования
денежных средств.
Это служит основой для формирования внутренних источников реализации инвестиционных
решений. Действительно, ускорение оборота капитала по экономическому значению выступает в
качестве аккумулятора накоплений. Ведь при увеличений скорости оборота возрастает прибыль,
соответственно повышается возможность накопления, т.е. наращивается масса финансовых ресурсов,
способных обеспечить инвестиционные вложения.
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Изучение диверсифицированного капитала интересно как с точки зрения корпоративных
финансов, поскольку решения об инвестициях и связанные с ними перемещения капитала, являются
одним из самых важных решений корпорации, так и с макроэкономической позиции.
Последнее подразумевают то, что инвестиции являются важной частью бизнес – цикла, а наряду с
банками, рынками ценных бумаг и другими внешними рынками капитала внутренние рынки капитала
диверсифицированных компаний также являются каналами, через которые шоки передаются из одного
сектора в другой.
Агентские издержки не дают инвестировать в некоторые проекты с положительной чистой
приведенной стоимостью (Net Present Value - NPV)
в диверсифицированных компаниях.
Диверсификация повышает эффективность фирм, которые имеют ограниченную ликвидность, поскольку
в этом случае менеджмент перераспределяет больше капитала в более эффективные подразделения.
Современные тенденции демонстрируют экономическую заинтересованность в объединении
финансового и промышленного капитала. Хозяйственная практика Казахстана подтверждает
целесообразность создания крупных диверсифицированных субъектов как в промышленности, торговле
так и в банковском секторе, которые функционируют как сложные экономические системы. Именно в
процессе их деятельности формируются масштабные инвестиционные возможности и вырабатываются
эффективные механизмы их осуществления, в том числе возникают внутренние рынки капитала.
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ТАУ-КЕН КӘСІПОРЫНДАРЫНДА ЖАҢА ТЕХНИКА МЕН
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ
Мухамедияров С.
Ө. А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье рассматриваются вопросы повышения экономической эффективности от внедрения новой
техники и технологии в горнорудной промышленности на примере использования непрерывной технологии в
карьере.
The questions of increase of economic efficiency from introduction of new technics and technology in the mining
industry on an example of use of continuous technology in are considered in this article.

Терең карьерлерді тиімді қазу технологиясы
Тау-кен металлургия өнеркәсібі біздің еліміздің экономикасының негізгі секторларының бірі
болып табылады. Оның маңызын төмендегідей өлшемдермен сипаттасақ та жеткілікті. Елдегі ішкі жалпы
өнімдегі үлес салмағы 9,5%-ды құрайды, саланың үлесіне экспорттың жалпы көлемінің 19,5%-ы тиесілі.
Осыны ескере отырып, үдемелі индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы (ҮИИДБ) шеңберінде
тау-кен металлургия кешенін дамыту басты басымдықтың біріне айналды.
2010-2014 жылдарға арналған тау-кен металлургия саласын дамыту бағдарламасында саланың
даму бағыттары егжей-тегжейлі көрсетіліп, қойылған мақсаттарға жетудің нақты тетіктері, жоспарлы
уақыт аралығында осы бағдарлама аясында іске асырылатын инвестициялық жобалардың тізімдері
нақтыланған.[1]
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Терең карьерлердің тиімді қазу технологиясы болып үзілмелі-толассыз технология саналады.
Үзілмелі-толассыз технологияның тиімділігі Ресей және Украинаның ғылыми және жобалау
институттарының ізденістер нәтижелерімен
және үзілмелі-толассыз технология қолданатын
карьерлердің тәжірибесімен дәлелденді. Бүгінгі таңда алыс шет елдердегі өндірілетін минералдық
шикізаттың 60%-на дейін ҮТТ қазылады, ал ТМД елдерінде бар жоғы бұл көрсеткіш 10%-ға тең. Алыс
шетел ашық кеніштеріндегі қолданатын ҮТТ дамуы, ұсатқыш қондырғылардың жылжытылу
дәрежесімен сипатталады, ал Ресей мен Украинаның карьерлеріндегі ұсатқыш қондырғылар әдеттегідей
тұрақты орнатылады, сондықтан карьер тереңдеген сайын ҮТТ артықшылығы бірте-бірте жойылады.
Терең карьерлердің жұмыс аймағының жасақталу жағдайлары және қазылатын тау жыныстар
сілемінің карьер нобайында орналасуына байланысты, үзілмелі-толассыз технологияны қолдануға
қолайлы және тиімді. Үзілмелі-толассыз технологияның құрамындағы ұсатқыш қайта тиеу қондырғылар
жалпы кенді қазудың тиімділігіне елеулі ықпалын тигізеді. Құрылысына қарай тұрақты, жартылай
тұрақты және жылжымалы болады. Бұл қондырғылар ҮТТ тәсілдеріның икемділігін және динамикалық
дәрежесін жоғарлатады. Қолдануға қажетті ұсатқыштың түрі, оны ауыстыру қадамы тасымалданатын
жүктің көлемін ескеріп таңдалады. [2]
Пайдалы қазылымдарды ашық тәсілмен өндіру кезінде технологиялардың негізгі екі түрі
қолданады, яғни, үзілмелі және толассыз. Тау-кен саласында кең таралған үзілмелі қазу технологиясы.
Бұл қазу технологиясы жекеленген операциялардың қайталанып орындалуымен сипатталады, бірақ олар
өзінің үзілістілігімен не үзілмелі орындалуымен анықталады.
Негізі толассыз технологиялық ағынмен сипатталатын толассыз технология әдеттегідей
конвейерлі көлікпен сипатталады.
Жобалау институтының жіктеушісінде технологиялық тәсілдерді жіктеу үшін негізгі жіктеуші
көрсеткіш ретінде қазудың толассыздығы алынған.
Ресей ғылыми академиясының Орал бөлімшесінің тау-кен істер институтының мамандары
А.А.Котяшев және А.П.Тюлькин жасаған үзілмелі-толассыз технологиялық тәсілдер жіктеушісінің
негізінде қолданыстағы қазу жүйесімен және кен орнын ашу тәсілімен байланыстығы байқалады.
Қаралған жіктеушілерді саралап, олардың кемшіліктерін және жаңа жабдықтардың түрлерін
ескеріп, негізінде тасымалдау жүйеге сүйеніп біз үзілмелі-толассыз технологияның жіктеушісін
ұсынамыз. Жіктеушінің негізі болып тасымалдаудың түрі алынған. Баршаға мәлім кеннің өзіндік
құнының қомақты бөлігі тасымал шығындарын құрайды. Карьердің ашу тәсіліне және тау-кен
жұмыстарының дамуына елеулі ықпал етеді: қазудағы пайдаланатын көлік түрі, ал жалпы айтқанда
тасымалдау жүйе.
Кез келген тасымалдау жүйе және технологиялық тәсіл кен орнын ашу тәсілімен және оны қазу
жүйесінің арасындағы байланыстыққа сай болуы тиісті. Айтылған жағдайларды ескеріп технологиялық
тәсілдердің және қолданатын жабдық кешенінің негізінде негізгі жіктеуші белгі ретінде кен массасын
тасымалдау түрін қабылдаймыз.
Әр аралық топ бір-бірінен ажыратылады: конвейермен тасымалдау үшін кен массасын дайындау
тәсілімен және шоғырлану деңгей жиектеріндегі қайта-тиеу қондырғылардың қызмет ету мерзімімен.
Жіктеудегі технологиялық тәсілді нақты тау-кен геологиялық жағдайларға сәйкес таңдау үшін екі
не үш тәсілдің техника-экономикалық көрсеткіштері салыстырылып анықталады. Әр технологиялық
тәсілге сәйкес келетін жабдықтар кешені таңдалады. Бұл жіктеушінің алғашқы қаралған жіктеуіштерден
ең маңызды артықшылығы нақты үзілмелі-толассыз технологияға арналған және технологиялық
тәсілдерді топтастыру негізінде тасымал белгісі алынған.[3]
Негізгі технологиялық тәсіл ретінде тұрақты қайта тиеу қондырғысымен жабдықталынған.
Тасымалдау жүйесінің үзілмелі бөлімінде автокөлік қолданады, ал толассыз бөлімінде конвейерлі
көлікпен жабдықталынған үзілмелі-толассыз технологиялық тәсіл қолданылады.
Талдау бойынша келтірілген шығындар көлемі тасымалдау жүйесінің өнімділігіне
пропорционалдылығы және тасымалдау қашықтығына тәуелді. Бұл шығындарды келесі өрнек арқылы
анықтауға болады:
мұнда:

Ш1= Шℓ + Кℓ

(1)

Ш1 - жалпы шығындар мөлшері;
Шℓ- ℓ тасымал қашықтығына кеткен шығындар мөлшері;
ℓ- жүкті тасымалдау қашықтығы, км;
К- пропорционалдық коэффициент.
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Негізгі технологиялық тәсілге қарағанда жылжымалы қайта тиеу қондырғылармен жабдықталған
тәсілдерде олардың құрылысына қарай қосымша шығындармен сипатталады, яғни қондырғыларды
көшіруге байланысты шығындармен.
Жылжымалы қайта тиеу қондырғыларды көшіруге қажетті шығындар мөлшері оларды жалпы
сатып алу құнының 5-35% аралығында алынған.
Зерттеудің нәтижелері бойынша қайта тиеу қондырғының орнын ауыстыруға қажетті шығындар
көлемі орнын ауыстыру қадамы ұлғаюына байланысты, әсіресе 0,5 км-ден 1,5 км-ге дейін 3,66 есе азаюы
анықталды. Егер қондырғының орнын ауыстыру қадамын бұл шамадан жоғары ұлғайтса, шығындар
мөлшері елеулі көлемге азаймайтыны байқалады.
Есептеудің нәтижесінде толық анықталынған жылжымалы қайта тиеу қондырғылармен
жабдықталған тасымалдау жүйесінің келтірілген шығындары, 1-ші суреттегі графиктер қондырғының
жылжыту қадамын ескеріп, оның өнімділігі және жұмсалған үлесті келтірілген шығындар бойынша
құрастырылған. Бұл графиктер бойынша қондырғының көшу қадамы мен өнімділіктің жоғарлауына
байланысты келтірілген үлесті шығындар көлемінің азаюы байқалады.
1-сурет. Конвейердің өнімділігіне қарай келтірілген үлесті
шығындардың өзгеру графиктері.

1-орнын ауыстыру қадамы - 3 км; 2-орнын ауыстыру қадамы - 1,5 км;
3-орнын ауыстыру қадамы - 0,5 км.
2-ші суретте орнын ауыстыру қадамына қарай қайта-тиеу қондырғының келтірілген үлесті
шығындар арасындағы байланыстылық бейнеленген. Осы графиктерді талдау арқылы өнімділігі 3,75
млн.т/жыл-ға тең қайта тиеу қондырғылармен жабдықталынған тасымалдау жүйелерін оңтайландыруға
мүмкіндік бар екені анықталады.
Тасымалдау жүйесін оңтайландыру параметрлері болып қайта тиеу қондырғылардың орнын
ауыстыру қадамы табылады.[4]
Қайта тиеу қондырғылардың орнын ауыстыру қадамы 0,5 км-ден 3 км-ге дейін ұлғайтылса,
жылжыту жұмыстарына жұмсалатын қаражат көлемінің үлесті салмағы 12,8% -дан 0,6%-ға дейін
азайтылып, бірақ жалпы үлесті шығындар 0,194 тг/т-дан 0,397 тг/т-ға дейін өседі.
Мәліметтерді талдау кезінде, 3,75; 7,5 және 15 млн.т/ж өнімділігі тасымалдау жүйесінің ең
жоғарғы экономикалық тиімділігі 0,43, 1,63 және 4,7 млн тг-ге сәйкес теңдігі байқалады.
Қайта тиеу қондырғымен жылдық өнімділігі 3,75 млн.т/ж-ға тең жабдықталынған тасымалдау
жүйеcінің экономикалық тиімділігі максималды сәйкес келетін қондырғының оңтайлы орнын ауыстыру
қадамы 1,2 км-ге тең. Тиімділігі 7,5 және 15 млн.т/ж-ға тең тасымалдау жүйесінің орнын ауыстыру
қадамы бойынша оңтайландыруға мүмкін еместігі анықталды.
Зерттеу нәтижесінде максималды экономикалық тиімділікке қондырғыны көшіру қадамы 0,5 км-ге
сәйкес келетіні анықталды.
Қайта тиеу қондырғының орнын ауыстыру қадамы 3 км-ге дейін болған жағдайда, көшіру
жұмыстардың экономикалық тиімділігі күрт төмендейді 0,56 және 1,6 млн.тг. сәйкес болады.
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2-сурет. Келтірілген үлесті шығындармен қайта тиеу қондырғының орнын ауыстыру қадамы
арасындағы байланыстылық

3,75 млн.т/жыл өнімділік; 7,5 млн. т/жыл өнімділік; 15 млн. т/жыл өнімділік;
А – қайта тиеу қондырғының сатып алу құнынан 35% шығындар;
Б – қайта тиеу қондырғының сатып алу құнының 5% шығындар.
Жылдық өнімділігі 3,75 млн.т/жыл тасымалдау жүйесінің экономикалық тиімділігіне қарай,
жылжымалы қайта тиеу қондырғылардың төменгі қолдану шекаралық мүмкіндігі 3-3,2 млн.т/жыл
өнімділігі аралықта және орнын ауыстыру қадамы 0,3 км-ден болжауға болады. Жылдық өнімділігі 3
млн.т/жылдан аз тасымалдау жүйелерінің құрамында өнімділігі төмен тұрақты қайта тиеу қондырғыны
пайдалану тиімді және қолайлы болады.
Жылдық өнімділігі 7,5 млн.т/жыл және 15 млн.т/жыл тасымалдау жүйелерді зерттеудің
нәтижелері бойынша жылжымалы ұсатқыш қайта-тиеу қодырғылардың тиімді орның ауыстыру қадамы
0,5-1,5 км-ге тең, не одан да төмен мөлшерде болуы мүмкін.
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ӘОЖ 30;330
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ
ЕҢБЕКАҚЫ ТӨЛЕУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
Шалмаганбетова А.М.
Ө.А.Байконуров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье рассматриваются вопросы оплаты труда работников здравоохранения, а также
необходимость совершенствования существующей системы оплаты труда работников организаций
здравоохранения, для которой в настоящее время характерны более низкие размеры заработной платы по
сравнению с работниками других отраслей.
This article considers issues about the salary of workers of public health, as well as the necessity of modernization of
existing system of payment, which is relatively lower than the salary of workers in other branches.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 2010 жылдың 29 қаңтарындағы Қазақстан
халқына «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты
жолдауында «халық денсаулығы – ол Қазақстанның өзінің стратегиялық мақсаттарына жетудегі
табысының ажырамас құрамдас бөлігі» екенін атап кетті. Адамзат қызметінің барлық сфераларында
нарықтық қатынастардың қарқынды дамуымен және медициналық қызмет көрсету сапасына өскен
талаптарымен сипатталатын жаңа экономикалық жағдайда денсаулық сақтаудың қызметі қазіргі уақытта
медициналық қызметшілердің басқа салалардың жұмысшылармен салыстырғанда еңбекақыларының
төменгі мөлшерімен және соңғы нәтижелері бойынша ынталандырудың тиімді жүйесінің жоқтығымен
сипатталатын, медициналық жұмысшылардың қазіргі еңбекақы жүйесін жетілдіру қажеттілігін
негіздейді.
Бюджеттік саладағы қызметкерлердің еңбек ерекшелігі аса жауапкершілікпен және жоғарғы
деңгейдегі біліктілікпен сипатталады. Еңбек ақысының төмен деңгейі ынталандырудың жоқтығымен
сәйкес келген кезде, Қазақстан Республикасының бюджет саласындағы қызметкерлерінің, әсіресе
әлеуметтік маңызы аса зор денсаулық сақтау саласының еңбек ақы жүйесін жетілдіру аса өзекті мәселеге
айналды.
Қазіргі таңда, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлердің еңбек
ақы мөлшері негізінен олардың еңбек өтілімі мен біліктілігіне тәуелді, алайда олардың көрсететін
қызметтерінің көлемі мен сапасы мүлдем ескерілмейді, сондықтан да дифференциалданған еңбек ақы
жүйесін жетілдіру қажет. Дифференциалданған еңбек ақы жүйесі медициналық ұйымдардың және
олардың қарамағындағы бөлімшелердің басшыларының өз жұмысшыларының көрсеткен қызметтерінің
саны мен сапасына сәйкес еңбекақы мөлшеріне ықпалын тигізуге мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді. Енбек
ақы мөлшерін анықтау рәсімінің күрделілендірілгеніне қарамастан дифференциалданған еңбек ақы
көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасымен және санымен аса тығыз байланысының,
ынталандыру қасиетінің, икемділігінің арқасында аса прогрессивті.
Еңбек және еңбек ақы есебі – шапшан және нақты мәліметтерді қажет ететін аса қиын және
күрделі жұмыс учаскелерінің бірі. Экономиканың жеке секторында да, Қазақстан Республикасының
бюджет саласында да, бухгалтерлік жұмыстың басым бөлігі қызметшілердің еңбек ақысын есептеуді
ұйымдастырумен өтеді. Сондықтан да қызметшілермен есеп айырбастауды сауатты ұйымдастыру қазіргі
заманда көпшілік мекемелерде аса маңызды мәселе деп саналады. Еңбек ақы жүйелері мен түрлерінің
көпшілдігін, осы саладағы заңдар жүйесінің әрдайым өзгеріп отыратынын, сондай ақ қызметшілермен
есеп айырбастаудағы бірталай ерекшеліктерді ескере отырып, бухгалтерлік есепте қызметшілермен есеп
айырбастауда әртүрлі киыншылықтар мен мәселелер бар екені анық. Мекемелердің бухгалтерлік
қызметтерінің жұмысын жақсарту және қателерді азайту үшін, бұл - есептік аспектілерді зерттеудің
практикалық мәнділігін және маңыздылығын анықтайды.
Денсаулық сақтаудағы еңбекақы жүйесін жетілдіру механизмінде аса маңызды орынды еңбек уәжі
(мотивация) алады. Қызметкерлерді материалды тұрғыдан ынталандырудың жаңа формаларын еңгізу
және табу, яғни олардың еңбегінің сапасының және тиімділігінің жоғарылауына ықпал ететін
жағдайларды жасау, еңбекті нақты және объективті бағалау, сонымен қатар медициналық
қызметкерлердің еңбек ақысының дифференциалды механизмін өтеу.
Қазіргі заманғы денсаулық сақтау саласының даму сатысы Қазастанда сияқты шекараның
аржағында да жұмысшылардың еңбекақысын өтеудің тиімділігін арттырудың бағытын іздеуді ең
актуалды, сондай ақ тәжірибелер көрсеткендей маңызды мәселе ретінде қарастырады. Отандық
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денсаулық сақтау жүйесінде медициналық көмектің соңғы нәтижелеріне негізделген уәжі (мотивация)
механизмін интенсивті түрде іздеу жалғастырылуда.
Денсаулық сақтау саласындағы бүгінгі көрсеткіштер қызметкерлерді басқаруда, әсіресе денсаулық
сақтау саласын жаңартуда қосымша шараларды, жаңа тәсілдерді табудың қажеттілігін растайды.
Сонымен қатар қызметкерлерді басқару жүйесін медициналық қызметкерлерді уәжілеу (мотивациялау)
және бағалау жүйесі арқылы жетілдіру, сондай ақ денсаулық сақтау жүйесінің қорларын басқаруды
жетілдіру және басқарушы кадрларды дайындау, денсаулық сақтаутың информациялық жүйесін
дамытуды қажет етеді.
Келешектік бағытты жүзеге асыру барысында әсіресе тікелей еңбекақының уәжілеу
(мотивациялық) механизмінің анықтамалық мәні орасан зор. Алайда бұл қызметкердің жалпы
табысының еңбекақылық үлесінде ғана шарртасқан жоқ (негізінде 70% жоғары). Дәстрлі түрде
қызметкердің санасында еңбекақы оның мекемедегі абыройын анықтайды, әлеуметтік қатынасын
көрсетеді. Еңбекақысы арқылы қызметкер өзін, жұмыстағы өзінің еңбегін басқалармен салыстырады.
Еңбекақының мөлшері тым үлкен болуы шарт емес, алайда ол әріптестерінің еңбекақысынан жоғары
болса, онда уәждік (мотивациялық) әсері де жоғары болады.
«Уәжі» (мотивация) және «ынталандыру» түсініктері тығыз қарым қатынаста. Адамның еңбекке
уәжі (мотивациясы) ретінде қызметкердің жұмысты сапалы орындауға ішкі талпынысы анықталады.
Ынталандыру адамда еңбекке уәжін (мотивациясын) тудыратын сыртқы әрекет түрткілерін, амалдар
жүйесін болжайды. Бұл мағынада «ынталандыру» түсінігі «уәжі» (мотивация) түсінігіне өте жақын.
Барлық дәрежедегі қызметкерлерге еңбекақыны санау тәртібі еңбекақының әртүрлі жүйесін және
түрлерін регламенттейді. Еңбекақының жүйелері мен түрлері – бұл еңбектің сапасы мен санының, яғни
еңбек мөлшері мен оның төлемінің арасындағы тәуелділікті орнатудың тәсілі.Бұл үшін еңбек нәтижесі
мен оған кеткен нақты уақытты көрсететін әртүрлі көрсеткіштер қолданылады. Басқа сөзбен айтқанда,
еңбекақы түрі еңбектің қалайша бағаланатынын айқындайды: нақты өнім бойынша, кеткен уақыт
бойынша немесе коллективті немесе жеке жұмыстың нәтижесі бойынша. Мекемеде еңбекақы түрі
қалайша қолданылатынына байланысты еңбекақы құрылымы тәуелді: оның ішінде шартты тұрақты
бөлігі (тариф, оклад) басым ба, әлде айнымалы (премия, келісімді қосымша табыс) басым ба. Сәйкесінше
материалды ынталандырудың жеке қызметкердің немесе коллективтің ісінің көрсеткішіне әсері әртүрлі
болады.
Денсаулық сақтаудың тиімділігін жоғарылату қызметкерлердің еңбекақысын өтеуді түбегейлі
өзгертусіз мүмкін емес.
Қазіргі таңда Қазақстанда денсаулық сақтау саласының қызметкерлеріне арнайы «Мемлекеттік
қызметкерге жатпайтын, мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерінің еңбекақы» жүйесі қолданылады.
Медициналық қызметкерлердің еңбекақы жүйесі мерзімді болып табылады, ол төмендегі тізімге
негізделген:
а) ҚР Өкіметі анықтаған лауазымдар реестрі;
б) лауазымдық еңбекақы мөлшерін анықтауда базалық лауазымдық еңбекақы мөлшеріне
қолданылатын коэффициенттер;
в) компенсация, устеме және қосымша ақы төлеу.
Бұл жүйеде жалпы медициналық еңбек өтілімі, территориалды учаскелерде үздіксіз жұмыс өтілімі
және біліктілік сатысы ескеріледі. Медициналық қызметкерлердің лауазымын алып отырған тұлғаларды
аттестациялау дәрігерлер мен орта медициналық қызметкерлерді аттестациялау тәртібі жайлы
ережелерге негізделіп өткізіледі.
Бірыңғай тарифті кесте бойынша айлық тарифтік қойылымдар есептеледі. Жұмысшылардың,
шоырлардың еңбекақысын төлеу үшін сағаттық тарифтік қойылым орнатылған болса, онда ол тарифтік
қойылымды бекітілген айлық жұмыс уақытының қорына бөлу жолымен есептеледі.
Қойылымдар мен еңбекақы мөлшері 1 кестедегі Бірыңғай тарифті кесте негізінде анықталады:
1 кесте – Мемлекеттік қызметкерге жатпайтын, мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерінің
лауазымдық еңбекақы мөлшерін анықтауда қолданылатын коэффициенттер.

Реестрге сәйкес
лауазымдар
санаты
G-1
G-2

Мамандығы бойынша еңбек өтілімі (жылдармен)
1
жылға
дейін
4,29
3,99

1- 2

2 -3

3 -5

5 -7

7 -9

9-11

11 14

14 17

17 20

20дан
жоғары

4,37
4,07

4,46
4,15

4,55
4,24

4,65
4,33

4,76
4,42

4,85
4,51

4,94
4,59

5,03
4,68

5,1
4,73

5,15
4,78
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G-3
G-4
G-5
G-6
G-7
G-8
G-9
G-10
G-11
G-12
G-13
G-14

3,72
3,41
3,17
2,98
2,8
2,64
2,4
2,2
2,02
1,88
1,68
1,43

3,8
3,47
3,22
3,04
2,85
2,69
2,44
2,24
2,06
1,91
1,71
1,46

3,87
3,54
3,29
3,11
2,91
2,74
2,49
2,28
2,1
1,95
1,74
1,48

3,95
3,61
3,37
3,17
2,98
2,81
2,53
2,32
2,13
1,99
1,77
1,51

4,04
3,69
3,43
3,24
3,03
2,86
2,58
2,37
2,17
2,02
1,81
1,55

4,12
3,77
3,51
3,3
3,11
2,93
2,63
2,41
2,21
2,06
1,84
1,59

4,21
3,85
3,59
3,37
3,16
2,99
2,68
2,45
2,25
2,1
1,87
1,61

4,29
3,93
3,65
3,43
3,22
3,04
2,73
2,5
2,29
2,14
1,91
1,64

4,37
4
3,72
3,5
3,29
3,09
2,78
2,55
2,34
2,18
1,94
1,68

4,42
4,04
3,76
3,54
3,33
3,13
2,83
2,59
2,38
2,22
1,98
1,69

4,46
4,08
3,8
3,58
3,35
3,16
2,88
2,64
2,42
2,26
2,02
1,7

Бірыңғай тарифтік кесте негізінде анықталатын тарифтік қойылымдар тарифтік коэффициенті
Базалық еңбекақы мөлшеріне (БЕМ) көбейтумен анықталады. Бүгінгі күні Базалық еңбекақы мөлшері
13613 теңгені құрайды.
Медициналық қызметкерлердің дәрежелері лауазымдар санатына сәйкес орнатылған, дәрігерлер
G9 санатына жатса, орта медициналық қызметкерлер G11 санатына жатады. Сонымен қатар бұл қаулыда
еңбекақыны біліктілік санатқа сәйкес жоғарылату қарастырылған. Мысалы, жоғарғы санаты бар
дәрігерлер БЕМнің 150% мөлшерінде қосымша ақы ала алады, бірінші санаты бар дәрігерлер – БЕМнің
120%, екінші санаты барлар – БЕМнің 100%. Бұл тәжірибе орта медициналық қызметкерлерге де
қатысты, жоғарғы санаты бар медициналық бибі БЕМнің 120% мөлшерінде қосымша ақы алады,бірінші
санатты – 100% және екінші санатты 70%.
Жоғарыда қарастырылған қосымша ақылар аттестация мен тарификация нәтижесінде анықталады.
Сонымен қатар 2008 жылдан бастап хирургиялық профилі бар немесе халықты аралап жүріп көмек
көрсететін дәрігерлерге психоэмоционалды жүктемеге БЕМнің 80-200% мөлшерінде қосымша ақы
енгізілді.
Бас есепшілердің, басқарушының орынбасарларының еңбекақы мөлшері сәйкес басқарушының
еңбек ақы мөлшерінен 10-20 % аз болады (дәрігер –басқарушының орынбасары ескерілмейді).
Медициналық қызметкерлерді қайта тарификациялау ҚР еңбек Министірлігімен келістірілетін ҚР
денсаулық сақтау Министірлігі бекітетін біліктілік мінездемелердің талаптары негізінде жүзеге асады.
Фармацевтикалық және медициналық лауазымды тұлғаларды аттестациялау фармацевтикалық
және орта медициналық қызметкерлерді, провизорларды, дәрігерлерді аттестациялау тәртібі жайлы
қолданылудағы қаулылардың негізінде жүзеге асады.
Сонымен, түйіндей келе, денсаулық сақтаудың қызметінің тиімділігі осы саладағы еңбек қорының
санына және құрылымына, сондай ақ оларды қолдану дәрежесіне тәуелді. Сондықтан нарықтық
қатынастарға өту кезеңінде денсаулық сақтаудағы ең мақызды мәселе саланың еңбек қорын қалытастыру
және оны рационалды қолдана білу болы табылады.
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2. Венедиктов Д.Д. Очерки теории и стратегии здравоохранения.– М.,2008.
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 373.1.02:372.8.
ГЕОГРАФИЯ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ДАМЫТУДАҒЫ,
СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Алданазарова К.А.
№10 орта мектебі, Жезқазған қаласы
В данной статье рассматривается различные приемы и методики, используемые для повышения
эффективности технологии критического мышления для развития личностных качеств учащихся на уроках
географии.
Different methods and techniques applied for increasing the efficiency of critical thinking technology used for
developing personal characteristics of schoolchildren at geography lessons are considered in this article.

12-жылдық білім беруге көшу ең алдымен жалпы орта білім берудің сапасын арттыруға мүмкіндік
береді. Білім сапасын арттыру оқу материалдарын мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарының
талаптары деңгейіне сай меңгертуге, сырттай және іштей саралаудың тиімді тепе-теңдігін құруға
кепілдік беретін педагогикалық жаңашыл оқыту технологияларын жетілдіру нәтижесінде жүзеге асады.
Я.А. Коменскийдің, И. Гербарттың дәстүрлі объект-субъектілі педагогикасының орнын оқытудың
түрліше инновациялық технологиялары басуда.
Соңғы жылдары елімізде кеңінен пайдаланып жүрген технологиялардың бірі – « Оқу мен жазуда
сын тұрғысынан ойлауды дамыту», педагогикалық технологиясының мазмұнын, ерекшеліктерін түсіну
үшін оны дәстүрлі оқытумен салыстыра отырып қарастырайық.
Ол балаға оқу қызметінің субъектісі ретінде өзін-өзі өзектілендіруге, өзін танытуға және өзін-өзі
жүзеге асыруға ұмытылатын дамушы тұлға ретінде бағытталған. Мұндай жағдайды педагогикалық
процестің маңызды құрамы оқу ісіндегі субъектілер-оқытушымен оқушының тұлғалық – бағытталған
өзара әрекеті болып табылады. Егер «жеке тұлға » ұғымының мазмұнын талдап, түсінік беретін болсақ:
Жеке тұлға-бұл адамның психикалық, рухани мәні, оған әр түрлі жинақталған қасиеттер жүйесі тән:
адамның әлеуметтік маңызды қасиеттерінің жиынтығы;
айналадағы қоршаған әлемді және онда өзін-өзі жете түсінуі;
қажеттілік жүйесі;
шығармашылық мүмкіншілігімен қабілеттерінің жиынтығы;
сыртқы жағдайларға әсерінің жиынтығы және т.б.
(Г.К. Селевко)
Дәстүрлі оқытуда мұғалім оқушыға дайын, дұрыс ақпаратты берген болса, оқушы тек оны тыңдап,
ақпаратты қабылдап отыратын. Сабақта көбінесе репродуктивті әдістер, лекция, баяндау, әңгімелеу т.б.
қолданылды. Егер дәстүрлі оқытуда оқу тәрбие үрдісінде басыңқы роль мұғалім болса, технология
жағдайынды белсенді қызметті оқушы атқарады, оны оқытпайды, ол өзі оқиды, оқулық арқылы өз
бетімен білім алуға дағдыланады, оқушы өзі ізденіп, өзі оқып, өзі үйренеді. Мұғалім сабақты
ұйымдастырушы, кеңес, бағыт-бағдар беруші. Әрбір оқушының жеке мүмкіндіктеріне байланысты
қызығушылықтарын арттыра отырып, берілетін тапсырмалар олардың қабілеттерін ашуға, бағытталады.
Оқушының қызметі көптеген тұлғалық қасиеттеріне қарай бағаланады. (интеллектуалды дамуы, тіл
мәдениеті, дербестігі, инициативасы, жауапкершілігі, т.б.)
Әрбір оқушының дамуы, басқа оқушымен емес, оның өзімен салыстырылады. (мониторинг
арқылы). Оқушыға өзін-өзі бағалауға мүмкіндік беріледі, сонымен қатар, жеке, жұптық, топтық оқыту
түрлері қолданылады.
Сабақ құрылымы үш сатыдан тұрады:
I. Қызығушылықты ояту
II. Мағынаны таныту
III. Ой шақыру
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СТО бағдарламасын қолдану арқылы 10 сыныпта география пәнінен: «Дүние жүзінің халқының
саны және ұдайы өсуі » тақырыбына өткізілген сабақ жоспарын ұсынамын.
Сабақтың мақсаты: Дүние жүзінің табиғат ресурстары тақырыбы бойынша алған білімдерін жүйелеу,
толықтыру, тереңдету. Дүние жүзінің халқының саны және ұдайы өсуі жөнінде түсіндіру.
Мазмұнға байланысты міндеттер:
1. Адамның шығу тегімен даму ерекшеліктерін зерттейтін антропология, бүкіл адамзаттың ата тегі
жөніндегі бағыттар, алғашқы адамдардың шыққан жері, халық санағы, дүние жүзі халқының саны, халық
санының ұдайы өсуі, демографиялық саясат туралы білу; Демографиялық көрсеткіштерді салыстыру,
талдау.
2. Оқулық мәтініне талдау жасау, салыстыру, баға беру.
3. Оқушыларды бірін-бірі тыңдауға, жауапкершілікке өзіндік пікірін айтуға, сөйлеу мәдениетіне
тәрбиелеу.
Сабақтың типі: жаңа білімді меңгерту.
Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, топпен жұмыс, ішінара зерттеушілік.
Қолданылатын технология; оқыту мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту.
Көрнекілігі: интерактивті тақта арқылы сызба нұсқа, кесте,слайдтар қолданылады.
Пәнаралық байланысы: тарих, биология.
Сабақтың барысы:
I. Ұйымдастыру. 1 мин.
II Білімдерін жан-жақты тексеру.15мин
1. Географиялық орта дегеніміз не?
2. Қоршаған орта дегеніміз не?
3. ҒТР-дің жетістіктері, адамзаттың шаруашылық әрекеттері нәтижесінде қандай экологиялық
зардаптар тудырады, интерактивті тақтадағы сызбанұсқаны толтыру.
4. Ресурстар түрлерін сәйкестендіру, кесте бойынша.
5. Слайдтар көрсету, қандай ресурстар түріне жататындығын анықтау.
6. Тест, ( 1,2 нұсқа )
III. Жаңа білімді игертуге дайындық кезеңі, жаңа сабақтың мақсат-міндеттерімен таныстыру, сыныпты
топқа бөлу. ( мақал-мәтелдің жалғасын табу арқылы сынып 5-топқа бөлінді)
IV. Жаңа білімді игеру. 25 мин
Сабақтың алғашқы «Қызығушылықты ояту» сатысының мақсаттары:
оқылатын тақырыпқа танымдық қызығушылықты ояту
оқушыны белсенділікке баулу, жаңа білімді оқып үйренуге дайындау, мотивтендіру.
Бұл мақсат «Ой шақыру» стратегиясы арқылы жүзеге асты. Бүгінгі сабақта «Дүние жүзі халқының
саны ұдайы өсуі» туралы оқып танысатындықтары жайлы айтылып, тақырыпқа сай не білетіндіктерін 3-5
минут аралығында дәптерге жазу тапсырылды, ең маңыздысы- барлық білгенін егжей-тегжейлі жазу
керек екендігі айтылды. Жеке жұмыс кезінде әр оқушы тақырыпқа байланысты өз білімін анықтады.
Топта ортаға салу ой алмасу арқылы білімдерін толықтырды.
Бұл сатыда алынған ақпараттар тыңдалды, талқыланды, жұмыс дара, жұп, топ бойынша жүргізілді.
2-ші саты «Мағынаны таныту» сатысының мақсаттары:
жаңа ақпаратпен танысу
тақырып мазмұнына сай, өз білетіндерін жаңа ақпаратпен
салыстыру.
Бұл мақсат ЖИГСО-2 стратегиясын қолдану арқылы жүзеге асты. Топтарға тапсырма парағы
таратылды.
1-топтың тапсырмасы:
1. Антропология ғылымы нені зерттейді?
2. 16-сурет (107 бет ) карта бойынша адамның ежелгі қоныстану аймақтарын анықтау.
3. Адамзаттың арғы тегі жөнінде қандай бағыттар бар.
2-топтың тапсырмасы:
1. Алғашқы халық санақтары қай мемлекеттерде және қандай мақсатпен жүргізілді.
2. БҰҰ ел ішінде халық санағын неше жыл сайын өткізіп тұруды ұсынды
3. 14-сызба нұсқаны, қосымша анықтамалық құралдарды қолдана отырып, Қазақстандағы халық
санының өзгерістеріне талдау жасау, себептерін анықтау, түсіндіру.
3-топтың тапсырмасы:
1. 15-нұсқа бойынша Жер шары халық санының өзгеру себептерін талдау.
2. Демографиялық жарылыс дегеніміз не, түсіндіру.
3. Демографиялық жағдайды сипаттау үшін, қандай демографиялық көрсеткіштер пайдаланылды.
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4-топтың тапсырмасы:
1. Абсолютті демографиялық көрсеткіштері бойынша табиғи өсу, механикалық өсу дегеніміз не
2. Салыстырмалы демографиялық көрсеткіштер бойынша туу, өлу, табиғи өсу коэффициенттері қалай
есептелінеді, берілген деректер бойынша Қазақстан халқының табиғи өсу коэффициентін есептеп
шығару.
3. Дүниежүзі аймақтарының демографиялық көрсеткіштерін талдау, 16- сызба нұсқа бойынша туу, өлу,
көрсеткіштерінің ең жоғарғы, ең төменгі аймақтарын анықтау, адамның жеке елдердегі өмір жасының
ұзықтығы қанша, себебін түсіндіру.
5-топтың тапсырмасы:
1. Халықтың ұдайы өсуі дегеніміз не, оның неше типі бар
2. Қазақстанға халықтың ұдайы өсуінің қай типі тән, себебі неде.
3. Демографиялық саясат дегеніміз не, Қазақстан қандай демографиялық саясат ұстануда, сенің өз пікірін
қандай.
Бұл сатыда оқушы жаңа ақпараттар мен, ойлармен танысады, әрбір топ берілген тапсырмаларды
орындап, ортақ пікірлерін сараптайды.
3. «Ой толғау» сатысында әрбір топ мүшелері орындаған сараптама қорытындылармен топтарына
қайтып келіп, мәтінді түйіндеді.Әрбір топтан спикерлер шығып, мәтінді түйіндеуді, сызбанұсқа, кесте
түрінде қорғады.
Ең үздік топты анықтады. «Ой толғаныс» үйрену процесінің соңғы сатысы болды, бұл кезде алған
білімдерін ортаға салып, түсінгендерін өз сөздерімен жеткізіп, өз ойларын нақтылады, алған білімдерін
сарапқа салып, өздерін-өздері бағалады.
Оқу мен жазуды сын тұрғысынан ойлау сабақтарында мына мәселелерге назар аударылады.
1. Сабақты белсенді өткізіп, әр баланың еркін жауап беруіне жағдай жасау.
2. Ойын ұшқырлап, қиялын дамыту, «менің ойымша»деген жауапқа дағдыландыру.
3. Сенімділікке тәрбиелеу.
4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау.
5. Жеке тұлға ретінде «мен» деген ролін көтеру, өзіндік пікірін айтуға тәрбиелеу.
6. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы сұрамау.
Әрбір сабақта оқушының
дүниетанымының кеңейіп, рухани өсуіне жағдай жасау. Сонымен
қорытындылай келгенде, бұл технологияның артықшылықтары:
- өтілетін тақырыпқа оқушылардың қызығушылықтары артады.
- оқушылардың білімін жүйелеуге мүмкіндік береді
- оқу материалымен тікелей жұмыс істеуге және оны өздігінен қорытындылауға үйренеді.
- оқушылардың жаңа білімді игеру кезінде ойлау белсенділіктерін арттырады.
- құр мәлімет алумен шектелмей, сабақ барысында өз пікірін ашық айтып, сұхбат жүргізеді.
- білім мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып және ұжымдасып мұғалім көмегінсіз атқаруы.
- ой өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін-өздері дамытып, тәрбиелейді.
Кемшіліктері:
- сабақ барысында үш сатыны толық пайдалануға уақыттың жетіспеушілігі.
Демек мұғалім өзінің педагогикалық шеберлігін қолдана отырып, оқушыларды өздігінен білім
алуға, өз бетімен мәселенің дұрыс шешімін табуға ынталандырып, сонымен қатар оқыту түрлерін,
әдістерін, құралдарын одан әрі жетілдірудің тиімді әдістерін, жолдарын іздестіру қажет.
V. Бағалау. 2 мин
Әрбір топ мүшесі таратылған бағалау парағы арқылы бағаланады.
Әрбір топ өз мүшелерін өздері бағалайды.
VI Үйге тапсырма беру, 2 мин.
§ 24-оқу,кескін картаға халық тығыздығы жоғары мемлекеттерді түсіру, ғаламтордан W.W.W stat kz.
Қазақстан халқы туралы мәліметтерді қарау, соңғы деректер бойынша хабарлама дайындау.
Үйге тапсырма беріліп, мұғалім сабақты топ мүшелерімен бірге қорытындылайды.
Әр оқушының жүрегіне жол тауып, оларды білімге қызықтыру – біздің міндетіміз. Білім беру
кезінде бала білім алады, сана сезімі өседі, мәдениетке, әдептілікке, жауапкершілікке тәрбиеленеді,
оқушының әртүрлі деңгейде тұлғалық қасиеттері дамиды
Әдебиеттер
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ГЕОГРАФИЯ САБАҒЫНДА ОЙЫН АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ӨЗІНДІК ІЗДЕНІС БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН ДАМЫТУ
Алданазарова К. А.
№ 10 орта мектебі, Жезқазған қаласы
В данной статье рассматривается различные виды игровой деятельности, используемые учителями для
развития самостоятельной поисковой активности учащихся на уроках географии.
Various types of games activities that are used by teachers for developing independent research activity of
schoolchildren at geography lessons are considered in this article.

Қайталау сабақтары, өтілген материалды жинақтау және алған білімдерін қорытындылау
бағытында өткізіледі. Осындай дәстүрсіз сабақтың бірі,8-9 сыныптарда Қазақстанның физикалық
географиясы бойынша алған білімдерін еліміздің экономикалық географиясының білімдерімен
ұштастыру, сабақтастыру, географиялық білімдерін тереңдету, жүйелеу, мақсатында өткізілген білімді
қорытындылау сабағы- «Ата жұрт» танымдық ойын үлгісінде ұйымдастырылды.
Оқушының ойлау белсенділігін, қиялын ұшқырлайтын, өз бетімен ізденуге, шығармашылыққа
баулитын әдістерінің бірі-ойын әдісі.
А.С. Макаренко: «Ойын-балалар өмірінде өте маңызды зор нәрсе, үлкендердің қайраткерлігі,
жұмысы, қызметі қандай маңызды болса, балалардың ойыны да сондай маңызды. Ойында бала қандай
болса, өскен кезде, жұмыста да сондай болады.Сондықтан болашақ қайраткер ең алдымен тәрбиені ойын
арқыла алады » деген. Оқыту барысында географиялық ойындар, мектеп бағдарламасындағы оқу
материалымен тығыз байланыста құрастырылып, ұйымдастырылады. Кез-келген сабақта өткізгендегі
сияқты географиялық ойындардың мақсат міндеттері анықталынады. Танымдық ойынымыздың мақсаты
1. Білімдік: Еліміздің физикалық, экономикалық географиясы бойынша алған білімдерін
тереңдету, толықтыру, жүйелеу.
2. Тәрбиелік: Табиғат байлықтарын шаруашылық пен ұқыпты пайдалануға, табиғатты сүюге, оны
аялауға, көркейтуге, өзіндік үлесін қосуға тәрбиелеу.
3. Дамыту: Бағдарламадан тыс білім алуға құштарлығын, пәнге танымдық қызығушылығын
арттыру, шығармашылық ізденіске баулу.
Ойынның шарты бойынша оқушыларды екі топқа бөлеміз: Әр топта бес оқушыдан. Оның біреуі
топ жетекшісінің қызметін атқарады. Қалған сынып оқушыларын екі топтың жанкүйерлері ретінде тағы
екіге бөлініп, команда мүшелерінің артына жайғасады. Әлемдік білім кеңістігінде, сұңқар құстай,
қырандай самғасын деген оймен топтардың атын « Қыран », «Сұңқар» деп атауды жөн көрдік.
Ойын төмендегідей бөлімдерден тұрады.
1. бөлімде «Қанатқақты»
Ойын шарты бойынша әр топтың топ басшыларына бес сұрақтан қойылады.
«Қыран» тобының топ басшысына қойылатын сұрақтар
1. Тянь-Шань тауының ең биік шыңы қалай аталады, шыңды ашқан ғалым. (Жауабы: Хан тәңірі,
П.П. Семенов –Тянь –Шаньский)
2. Қазақстан аумағындағы Орал тауының жалғасы (Мұғалжар)
3. Қазақстан жеріндегі ежелгі платформа ( Шығыс Еуропа)
4. Қазақстанның ұлттық ядролық орталығы қай қалада орналасқан (Курчатов қаласы)
5. Астанадағы «Бәйтерек» монументін жобалаған суретші «Қазақстан суретшілер одағының
президенті Ақмырза Рүстем»
«Сұңқар» тобының топ басшысына қойылатын сұрақтар.
1. Сарыарқаның ең биік нүктесі қалай аталады ( Ақ сораң )
2. Балқаш көліне құятын өзендерді ата ( Іле Қаратал )
3. Қазақстандағы титан – магний өнеркәсібінің орталығы ( Өскемен )
4. Қазақстандағы алғашқы химия кәсіп орны қай қалада орналасқан, зауыт ашы жусанды өңдеу
арқылы қандай дәрі шығарды ( Шымкент, Сантонин )
5. Қазақстанның қай қаласы Боливияда өткен «әлемдік қалалар» Халық аралық конференцияда
«Бейбітшілік» қаласы атанды ( Астана )
Ойынымыздың келесі «Самғау» кезеңінде әр топқа кезек-кезек сұрақтар қойылады, егер жауап
бере алмаса қосымша көмек алуға болады.Бірақ қосымша көмек алған жағдайда жарты ұпай кемиді.
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Қыран тобының сұрақтары :
1. Қазақстанның орта ғасырлық ірі қалаларының бірі Сырдарияның Арыс өзеніне құяр сағасына
таяу орналасқан. Бұл қаланың аты 8 ғ.-дан бастап аталғанымен оның тарихы б.з. д. 2-ші ғасырдан
басталған, Сырдарияның орта ағысында пайда болған Қаңлы мемлекетінің тарихымен тығыз
байланысты, оның алып жатқан ауданы 200-га –ға жетіп, нағыз шығыс қаласына айналды. ( Отырар ).
Қосымша көмек 1219 жылы күзде моңғолдар қаланы қоршап, 6 айдан кейін басып кіріп, халқын
қырғынға ұшыратты.
2. Бұл үстірт шығысындағы Сарыарқа, Батысындағы Мұғалжар және Оңтүстік Оралдың
аралығында жатыр. Солтүстігі Батыс Сібір жазығына, Оңтүстігі Шалқар теңіз ойысына жалғасады,
абсалюттік орташа биіктігі 200-300 м
Қосымша көмек.- Бұл үстірт арқылы Есіл және Тобыл өзенінің және Торғай қолатының шағын
өзендері ағып өтеді. (Торғай )
3. 1984 жылы 12 шілдеде ұйымдастырылған қорық, Маңғыстау облысының Ералы аудынының
оңтүстігінде Жаңа өзен қаласынан 150 км қашықтықта орналасқан аумағы 223 мың 342 гектар (Үстірт)
Қосымша көмек.- Солтүстік және солтүстік –батысында Каспий маңы ойпатымен, батысында
Маңғыстау жазығымен шектеседі. Теңіз деңгейінен биіктігі 200 м. (интерактивті тақтадан Үстірт
қорығы көрсетіледі)
Сұңқар тобының сұрақтары :
1. Атырау қаласынан 55 км жерде, Жайықтың оң жағасындағы бір кездегі атақты қала. Қаланың
іргесі 11 ғасырда қаланған, гүлденген дәуірі 13-14 ғасыр аралығы. Қала Еуропа мен Азияны
жалғастыратын керуен жолында орналасқан. ( Сарайшық )
Қосымша көмек. Қаланың екінші атауы Саранджук. Қала Алтын Орда заңдары жерленген қасиетті
орынға айналған.
2. Қала өткен ғасырдың ортасынан дейін өзінің саудалық маңызын сақтады, қазір ол тарихи және
мәдени орталық. Мұнда мұсылман сәулет өнерінің інжу маржаны, Қожа Ахмет Иассауи кесенесі
орналасқан көне қала қалай аталады (Түркістан)
Қосымша көмек. Айтылып отырған қаламыз Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан ежелгі қала.
3. Өзі аттас өзеннің аңғарында, Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданында ұйымдастырылған
мемлекеттік ұлттық табиғи парк. Ауданы 93150 гектар, Алматы қаласынан 193 км қашықтықта
орналасқан ( Шарын шатқалы)
Қосымша көмек Іле тау аралық аңғарында орналасқан. (интерактивті тақтадан Шарын шатқалы
көрсетіледі)
Ойынымыздың келесі «Өрлеу» кезеңінде әр топтың жанкүйерлеріне сұрақтар қойылады, әр
сұрақтың жауабына 5 ұпай беріледі, жанкүйірлер өздерінің ұпай санын қалаған екі топтың біріне қосады.
Қыран тобының жанкүйерлеріне қойылатын сұрақтары :
1. Рахманов термальді бұлағы Қазақстанның қай аймағында орналасқан (Шығыс Қазақстан)
2. Халық ең көп қоныстанған Қазақстанның ауданы (Оңтүстік Қазақстан ауданы)
II. Сұңқар тобының жанкүйерлеріне қойылатын сұрақтар
1. Мұғалжар тауының ең биік жері қалай аталады (Үлкен Боқтыбай, 657 м )
2. Ебі желіне кері бағытта Жоңғар қақпасы арқылы Орталық Азияға қарай соғып тұратын жел.
(Сайқан)
Ойынымыздың келесі Шарықтау кезеңінде тақтада 14 сан ілінген, әрбір топ 4 санды таңдап, соған
сәйкес жазылған сұрақтарға жауап береді, әр сұрақтың дұрыс жауабына 5 ұпай беріледі.
1. Қазақстан Республикасының аймағындағы жауын-шашын ең аз түсетін жер, ол Жамбыл
облысының территориясында, Балқаш көлінің батысында орналасқан. (Мың арал)
2. Өзен бойында елімізде егілетін күріштің 80% егіледі, бұл өзен Оңтүстік Қазақстан мен
Қызылорда облысының территориясын кесіп өтеді. Өзеннің атауы (Сырдария)
3. Бұл қорық Ақмола облысының территориясына кіреді. Қорық ЮНЕСКО-дан өте маңызды
қорғалатын аймақ деген атақ алды. (Қорғалжын қорығы)
4. Қазақстанның теңіз деңгейінен ең төменгі ойыс орналасқан жері қалай аталады (Қарақия -132 м,
Маңғыстау облысы)
5. Қостанай облысындағы темір кен орындарын атаңыздар (Соколов-Сарыбай, Лисаков, Қашар)
6. Каспийге келіп құятын, бекіре балыққа бай өзен қалай аталады, өзен қай облыс территориясы
бойынша ағып өтеді (Жайық өзені, Батыс Қазақстан обл.)
7. Марал, панты, омарта шаруашылығымен айналысатын облысты атаңыз (Шығыс Қазақстан)
8. Никель хром өндірісіне маманданған облыс (Ақтөбе )
9. Алюминий, трактор шығаратын, мұнай өнімдерін өңдейтін зауыттар орналасқан облыс
(Павлодар )
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10. Республиканың «Солтүстік қақпасы» атанған Солтүстік Қазақстан облысының орталығы (
Петропавл )
11. 17 ғасырда балықшылар елді мекен ретінде іргетасы қаланған Каспий теңізінің солтүстігінде
орналасқан қала қалай аталады, қай облыстың орталығы (Атырау)
12. Іле Алатауының баурайында орналасқан еліміздің аса ірі қаласы (Алматы)
13. Бау-бақша, жүзім өсіруге маманданған облыс (Оңтүстік Қазақстан облысы)
14. Кокстелетін көмір өндіретін Орталық Қазақстанның басты қаласы ( Қарағанды )
Соңғы бөлім –« Жерұйық »
Бұл бөлімде жеңген топ қана қалады. Оларға өз кезектерінде әрі қарай ойынды жалғастыра ма,
әлде осы бөлімнен тоқтата ма, өз таңдаулары ұсынылады. Егер ойынды жалғастыратын болса, алдыңғы
бөлімдерден күрделі сұрақ қойылуы тиіс. Ал ойынды тоқтатқан жағдайда, көп ұпай жинаған топтың
білімділігі мен біліктілігі мадақтай отырып, жеңімпаз ретінде ұпай саны көрсетілген мақтау қағазы мен,
ал қатысқан екінші топқа да рахмет айтылып, сыйлықтарымен марапаттайды.
Оқушылардың өздігінен білім алуға, білуге деген құштарлықтары, ізденушілік, шығармашылық
машықтары дамиды, өзінше ой сараптауға , өзінің жеке ойын айтуға мәселені шешу жолдарын табуға ,
қорытынды шығарып, болжамдар жасауға үйренеді. Ең бастысы әр оқушы енжарлықты ығыстырып ,
сабақтан тыс қалмай жұмыс жасауға белсенді ізденуші, ой бөлісуші, өз пікірін ашық білдіруші
дәрежесіне көтеріледі . .
Ә д е б и е т т е р:
1. География және табиғат // №1,2006 ж., М. Наурызов «Атажұрт» 58-60 бет
2. География және табиғат// №1,2004 ж., Р. Бакенова. «Іскерлік ойындар » 37-38 бет.
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ҒЫЛЫМИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ
Байгелова Г.Ж., Ауезова Х.Т.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В статье излагаются научно-педагогические основы экологического знания. Характеризуются пути
применения экологического знания в учебно-воспитательном процессе школы. Раскрыты пути изучения
экологического знания в обучении специальных учебных дисциплин.
The artiIe reveaIs scientitic – pedagogicaI basis of ecologicaI education. The ways application of ecological skills in
educational process of school are characterized. The ways of acquiring ecological knowledge in teaching special school
subjects are revealed.

Қалыптасқан табиғи – тарихи жағдайлар және табиғатты пайдаланудағы жайсыз күйлері
жұртшылықты ойландыруда. Қасиетті жердің ресурстық-шикізаттық қорларын өндіруші
кәсіпорындарындағы ала берсем деген ниет, өнеркәсіп аймақтарында қоршаған ортаға немқұрайлы
қараушылық, әскери объектілердің экологиялық талаптарды сақтамауы, т.б. жағдайлар табиғатқа және
оларда тұратын халықтың әлеуметтік жағдайын шиеленсітіріп отыр.
Экологиялық дағдарыстың неғұрлым қауіпті көріністері – аймақтық техногендік шөлейттену,
топырақтың тозуы, су ресурстарының тартылуы, атмосфераның ластануы, ормандардың селдіреуі,
табиғаттың генетикалық қорының бүлінуі, тіршілікке қатер төндіретін дүлей табиғи құбылыстар мен
өнеркәсіп апаттарының белең алып әрі улы қалдықтардың жинақталуы қоршаған ортаға терең зиянын
тигізуде.
Кейбір аймақтарда жағдайдың ауырлағаны соншалық ауа, су жер ресурстары ластанып, бұрын
сонды болмаған күйзеліс кешуде. Еліміздің экологиялық ахуалы қазіргі кезде біліне бастаған
экономикалық одан әрі тереңдетіп, әлеументтік шиеленістің ұшығуына отыр. Ал халықтың
экологиялық және әлеументтік шарын шешуде экономикалық қиындықтар туып отыр.
Демек, экологиялық ахуалдың нашарлауы халықтың денсаулығына залалын тигізумен қатар,
әлеуметтік қиындықтар туғызып, халық шаруашылығы тұрақты дамуының бірсыпыра маңызды
бағыттарын тікелей әкеліп
соғуы
ықтимал.
Осыған
орай
Қазақстан Республикасы
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Конституциясының 38-бабында «Қазақстан Республикасының азаматтары табиғатты сақтауға және
табиғи байлықтарына ұқыпты қарауға міндетті» – делінген.
Қазіргі кездегі білім беру ошақтарының алдында тұрған міндеттерінің бірі – жас ұрпақтың
экологиялық білімі мен көзқарасын қалыптастыру, оларды табиғатты қорғау табиғи қорларды тиімді
пайдалану және өмір сүрген ортасы мен еңбектенетін жерінде жоғары, саналы экологиялық білімді
пайдалана білетін азамат ретінде тәрбиелеу. Сөйтіп, әр адамның экологиялық білім дәрежесі мен
тәрбиесі орта және арнаулы білім ордаларында қалыптасып, келешектегі өмірге деген көзқарасын
анықтайды.
Әлемдік ғылымдар саласында ғылыми-техникалық үрдісі әлдеқашан қалыптасқан экология,
табиғаттану, табиғатты қорғау ғылымдары өзіндік орын алуда. Олар мазмұндық жағынан бір-брімен
тығыз байланысты. Соңғы кезде, экологияны биология ғылымының саласы бөлімі ретінде емес, жеке
ғылым тұрғысынан қарастырып жүр. Сондықтан, әр түрлі экологиялық мәселелерді жаратылыстану
ғылымына енетін пәндердің барлығы қамтиды да, бірақ олардың әрқайсысы өз ілімі саласынан зерттеп
қарастырады. Мысалы, биологиялық пәндер бойынша тірі организм және табигат ортасы, биосфера
туралы ілім, экожүйе, биоэкология қоршаған ортаның экологиялық дағдарысы туралы зерттелсе, ал
география сабағында географиялық қабатты тиімді пайдалану мен қорғау, географиялық орта мен
геожүйе, табиғи кешенге шаруашылық қызметіне тигізетін әсерін зерттейді.
Қазіргі уақытта «экология» деген ұғым, үлкен теориялық және практикалық маңыз алған
ғылымның барынша тез дами бастаған саласының біріне айналады. Экология дегеніміз – табиғатты
пайдаланудың ғылыми-теориялық негізі. Ол жастарға білім мен тәрбие беру ісін жаңа жолға салғанда
ғана өз міндетін атқара алады.
Болашақ ұстаздарға экологиялық білім беруде белгілі педагогтар, ғалым-әдіскерлер В.П. Вахтеров,
Е.Н. Водовозова, Д.Н. Тихолиров, т.б. табиғат жайлы білім берумен қатар, табиғи құбылыстарды сезіне
білуге, өзіндік ерекшеліктерін ажыратып қорытынды жасауға үйретуді, сөйтіп олардың бақылампаздық
әдет-дағдыларын, іс-әрекеттерін ұйымдастыруда мұғалімдердің басшы рөлдерін анықтап берген еді.
Солай болса да, мектеп практикасында экологиялық тәрбиенің қажеттілігі жайлы Ресей
педагогы В.А.Сухомилинский балалардың бойында табиғатқа сүйіспеншілік сезімін дамытуды
ешнәрсеге айырбастауға болмайтынын тәрбиенің негізі деп есептеген. «Табиғат, жер табиғаты бұл жәй
кішкентай өсетін және жер бетінде алғаш қадамдарын жасайтын орта ғана емес, он мыңдаған өте
жіңішке тамырлары қуат алып, шырынын бұтақтары мен жапырақтарына тарататын құдіретті адам –
ағаштың өркен жаятын ортасы» - деп эмоциялық тұрғыдан анықтама берген.
Табиғат. Қорғау және оның ресурстарын тиімді пайдалану көп аспектілі (тарихи, саяси әлеуметтікэкономикалық, медициналық және т.б.). Солардың ішіндегі ең маңыздысы – педагогикалы аспекті.
Алғаш рет ғылыми әдебиеттерде табиғат қорғауды педагогикалық проблема деп көрсеткен профессор
В.Н. Скалон «Гүлденген, бай табиған-арман емес, шындық, бірақ оны сақтау көбіне бізге, біздің
балаларымызды тәрбиелеу іскерлігімізге байланысты»- деген болатын. Сол сияқты «Баланы жастайынан
тірі затты аяушылыққа дағдыландыру, мейлі ол жануар болсын, мейлі ол өсімдік болсын» - деген еді.
Ғалымның бұл ойы К.Н.Благосклоновтың, Н.А.Гладковтың, А.Н.Захлебныйдың, А.Н.Зверевтің,
Б.П.Иоганзеннің, И.С.Матрусовтың, Е.С.Салестенинаның, И.Т. Суравегинаның еңбектерінде тереңінен
жалғасын табады. XX ғасырдың 70 жылдардың басы студенттерге экологиялық білім берудің жаңа
әдістерін ұйымдастырудың кезеңі болды. Осы кезеңге дейін, Е.С.Салестинаның көрсетуі бойынша:
«мұғалімдерді даярлаудағы экологиялық білім беру жүйесі көп жылдар бойы эмпирикалық сипат алып
келді». Студенттерге экологиялық білім арнайы курстарда, арнайы семинарларда, факультативтерде оқу
үрдісінде беріледі.
Экологиялық білім мен тәрбие берудің кешенді зерттеу жұмыстары жүргізіліп, оның теориялық
негізін талдауда - И.Д.Зверев (1974), А.Н.Захлебный (1981) табиғат қорғау туралы білім берудің мақсатміндеттерін анықтаса, жалпы орта білім беретін мектептердегі биология , геогрфия, табиғат пәндерінің
И.С.Матрусов (1976), Л.П.Саллево (1978), И.Т. Суравегина (1980) табиғат қорғаудан білім беру
ерекшеліктері мен құрылымын сараласа, география пән арқылы экологиялық білім берудің әдісі мен
түрін Н.Н.Родзевич (1994) т.б. қарастырылды. Сондай-ақ болашақ мұғалімдерді табиғат қорғауға
даярлаудың негізгі міндеттерін И.Д.Зверев қалыптастырды. Ол: педагогикалық ЖОО студенттерінің
азаматтық парыз туралы санасы мен сезімін қалыптастыру, қоршаған ортаны қорғау-жалпы халықтық іс
екенін халықаралық маңыз алатындығын айқын түсінуі мұғалім-оқушылардың «табиғатты қорғау» адам
пайдасы үшін керек деген сенімін қалыптастыру екенін айта келіп:
Болашақ мұғалімдерді табиғат сүюші және қорғаушы, оны сақтау үшін және оның байлығын
көбейтуші ретінде тәрбиелеу» деп көрсетті.
Болашақ мұғалімдердің оқушыларға экологиялық тәрбие беру ісінің білімі, іскерлігі мен
дағдыларын меңгеруін талап етті.
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Е.С. Салестина болашақ мұғалімдерді оқушыларға экологиялық білім мен ісіне даярлауда
коғамдық-саяси, арнайы және психологиялық-педагогикалық даярлаудың бірлігін анықтады.
Ендігі бір еңбектерде, табиғат қорғауда білім берудің негізгі принциптері мен формаларын
Б.Г.Иоганзен, Н.А. Рыков зертеп келген. Б.Г.Иоганзин психологияның классикалық жағдайына сүйене
отырып,адам іс-әрекеті мотив, және амал-тәсілдерімен іске асады, және осының негізінде студенттерді
экологиялық даярлауда оқытудың құндылық себеб тәсілінің негізін қалады. Оны зерттеуіне сай
мұғалімдердің экологиялық квалификациясы табиғат қорғау мотивтерін басқару іскерліктерімен
анықталады. Олар: гуманистік, эстетикалық, ғылыми-танымдық, экономикалық..
М.Д.Зеврев, И.Т.Суравегина, А.Н.Захлебный, Т.В.Кучер, М.Н.Сарыбеков және басқалары
экологиялық білім беру мәселесін жеке пән ретінде оқытудың оқушыларға берілетін білімдер мектепте
бірдей шешілуі мүмкін емес, қайта интегралды түрде пәнаралық байланыстарды ғана біршама алда
тұрған міндеттерді іске асыруға болады деп есептейді. Яғни, әр түрлі пәндерді оқытуда табиғатты
қорғауға қатысты көзқарасты, экологиялық мәдениеті қалыптастырудың мүмкіндіктерін ашуға
талпынады.
Мәселен, жекелеген ғалымдардың пікірлерін сараласақ И.Д. Зверев экологиялық білім мен тәрбие
беруде ғалыми білімдер беру арқылы көзқарастарын, сана сезімдерін тәрбиелеп, табиғи ортаға деген
сүйіспеншілік, жауапкершілік қатынастарын қалыптастыру мақсатын ашады.
А.Н.Захлебный, И.Т. Суравегина әрбір жастың санасына, мінез-құлқына экологиялық мәдениетті
қалыптастыру, соның негізінде құқық нормалары мен моральдық ұстанымдары сақтай білуге үйрету
міндетін қояды.
Ойымызды түйіндей келсек, ғалым-педагогтар мен ғалым-әдіскерлер экологиялық білім мен
тәрбие берудің мәнін ашқанда табиғатқа саналы қарым-қатынас, оны қорғайтын, табиғи қорды тиімді
пайдаланатын, Отанын, елін сүйетін болашақ жастарды адамгершілікті - эстетикалық, эмоциялық –
моральдық тұрғыдан тәрбиелеуді мақсат етіп, орта мектептердің оқу – тәрбие үрдісі мазмұнын және
болашақ мұғалімдерді экологиялық білім беруде аталған дағдыларға оқушыларды тәрбиелеуге
дайындауды ұдайы ұйымдастыруды талап етеді.
Жоғарыдағы талдаған экологиялық білім мен тәрбие берудің мәселелеріне арналған
педагогикалық және ғылыми - әдістемелік әдебиеттерді, диссертацияларды талдау жасаған
қорытындымыз экологиялық білім мен тәрбие беру балалар бақшаларынан бастап орта мектептерде,
арнаулы орта және жоғары оқу орындарында жалғастыру керектігін өмір көрсетіп отыр. Қазіргі
педагогикалық теорияда экологиялық білім мен тәрбие берудің ғылыми негізін, мақсаттары мен
міндеттерін, принциптерін толық, әрі тұтас зерттеушілер ұмтылады.
Педагогикалық әдебиеттерде экологиялық білім мен тәрбие берудің мазмұнын ай қындауға және
оны орта білім мен тәрбие беруге болашақ мұғалімдерді даярлауға экологиялық материалдарды
басымырақ беру керектігі жайлы ғылыми нұсқаулар мен озат тәжірбиелер әлі де болса да дәлелдене
қойған жоқ.
Психологиялық- педагогикалық әдебиеттермен таныса және талдай отырып, білім берудің
мақсаты- жастарды айналадағы табиғи ортаға жауапкершіліктермен қарауға үйрету екенін анықтадық.
Педагогикалық тұрғыдан алғанда «жауапкершілікпен қарау» ұғымына жататындар:
табиғи ортада адамның өзін қалай ұстауы керектігін түсіну;
табиғатты халық қазынасы екендігін сезіну;
табиғатқа тигізетін өз әрекетінің салдарын көре білу;
табиғатпен қарым-қатынасын жаратылыстану және ізеттілік
білім тұрғысынан
негіздеп алатындығын түсіну қажет;
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УДК 796.01
БОКСШЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДЫҒЫ
Есболғанов Б.Ж.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В этой статье исследуется психологическая подготовка боксеров.
The article investigates psychological training of boxers.

Жарыс алдында боксшыларды психологиялық дайындаудың үлкен маңызы бар. Психологиялық
дайындықтың бірнеше әдістері бар: Психология – педагогикалық, медициналық – биологиялық және
боксшыларды өзін - өзі психологиялық дайындауға үйрету. Психологиялық – педогогикалық әдіске сөз әңгімемен әсер ету, боксшыға жан – жағындағы жақсы әсер ететін адамдардың не ұжымның ықпалын
пайдалану, жарысқа қатысудың пайдалы жақтарынаынталандыру және дайындық пен демалысты тиімді
пайдалана білу. Медико – биологиялық әдіске талдамалардың белгілі бір аймағына (на реценторные
анализаторов) әсер ету, жүйкені реттеу және сергіту жаттығулары, жүйке – терепевтік тәсілдер, жүйке
дәрілерін қолдану, боксшыны өз күшіне сендіру.Боксшыны өз - өзін психологиялық ұйымдастыруға
тәрбиелеуге – боксшыға өз мінез – құлқы мен жүйке – санасы қандай күйде болмасын сана мен нерв
мүмкіндіктерін ұрыста жеңу жағына қарай жұмылдыра білуге сана, өзін реттейтін әдістерді жетілдіру өз
еркін ұстай білу және басқалар жатады. Боксшыларды жарыс алдында психологиялық дайындау келесі
мақсаттарға тіреледі: - Боксшыларды жарыс алдында психологиялық дайындау келесі мақсаттарға
тіреледі:
- болатын жарыстың шарттары және қарсыластары жөнінде мәлімет алу.
- қарсыласының психологиялық дайындығы жөнінде мәлімет алу.
- боксшының өзімен оның дайындықдеңгейін талқылау:
- жарысқа жақсы дайындалу үшін бар мүмкіндігінше
еркін күштерін жұмылдыруды
қалыптастыру, дайындық кезеңіндегі қиындықтар мен оқастан кездесетін кедергілерді жеңе білу:
- өз күшіне және жарыстың сәтті болатынына сенімін қалыптастыру.
- боксшының психикалық жағдайына жақсы, пайдалы әсер ететін мүмкіндіктер туғызу:
- боксшының өз психикалық жағдайын реттей білу қабілетін жетілдір.
Болатын жарыс туралы мәліметтерге: оның болатын жері, ол жердің табиғи ерекшеліктері, ауа
райы, боксшылардың жататын орны, мүмкіндік болса төрешілердің құрамы, көрермендердің назары т.б.
жатады. Өзінің қарсыласы туралы мәліметтерге: оның спорт дәрежесі, қатысқан жарыстары, ұрыс
жүргізу тәсілдері, техника, әдіс – айла ерекшеліктері, ерік санасы, сапа жүйке тұрақтылығы т.б. жатады.
[1] Қарсыласының психикалық дайындығы туралы, оның дайындық жаттығулары жөнінде күн тәртібі,
жеңіске деген сенімі, ерік санасы, көңіл – күйі т.б. жайында білу керек. Осы аталып өткен мәліметтерді
боксшыға жаттықтырушысы әңгіме кезінде айтуы керек. Жаттықтырушы боксшымен оның
психологиялық ерекшеліктеріне мұхият талдау жасайды. Дайындықтың тиімді әдістерін талдада
жаттықтырушы боксшымен жаттығу жұмыстарының жүйесін, демалыс мазмұнын, жалпы дайындығы
мен арнаулы дайындық әдістерін қиындықтарды, өткен жарыстармен болатын жарыстағы ұрыстарды
талдап, осылар туралы оның пікірін білу керек, сана жүйке қасиеттерінің
пайдалы, зиянды
жақтарытуралы, жеңіске кедергі келтіретін тұстарын түзету жөнінде пікір алысқан дұрыс. Жарыс
алдында өтетін дайындық жиыны кезінде боксшы көңілін өтетін жарыстың сәтті болып, жеңіске
жететініне сендіру керек. Жаттықтырушы боксшымен әңгімелесе отырып өтетін жарыстағы жеңістің
оның болашақтағы табыстарына, спорт шеберлігінің өсуіне маңызын түсіндіреді. Боксшы да өзі үшін
және өз ұйымы алдындағы жауапкершілігін сезіне отырып, жеңіске табанды, күнделікті дайындық
еңбегінің арқасында жететінін түсіну керек. Боксшының
бар білімі мен білгенін дайындық
жұмыстарына жұмсауы үшін оның санасында жеңіске жетемін деген сенімін туғызу керек. Дайындық
кезінде, жарыс кезінде кездесетін қиындықтар мен ауырлықтарға, кенеттен болатын өзгерістерді жеңе
білуге алдын – ала бірте – бірте үйретіп, дайындау керек. Жарыс алдындағы дайындықтар жарыс
кезіндегі жағдайларға неғұрлым жақындау етіп өткізіледі. Арнаулы және снарядтағы жаттығуларды
үдемелілікпен, «жұлқу» қарқынмен жасату керек. Дайындықты ашық аспан астында, әртүрлі ауа райы
жағдайында өткізген де дұрыс. Әріптесімен дайындық ұрыс жасағанда, қарсыласын әртүрлі әдісі бар
боксшылармен алмастырып отыру керек. Боксшыны психологиялық дайындаудың ең негізгі міндеті, оның бойында өз күшіне деген сенімін ояту және соған сендіру. Ол үшін боксшыға дайындық кезінде
оның техникалық, әдіс – айла және жалпы дене дайындығынан жақсы дәрежеде өскендігін, қазіргі
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уақытта жақсы спорттық қалыпта екенін айту керек, және қарсыласы қандай күшті және дәрежелі болса
да оның бәрібір бір жетімсіздігі болатынын, егер жеңіске жетемін десе бар күшін дайындық
жұмыстарына салу керектігін түсіндіру қажет. Болатын жарысқа жалпы баға беріп, онда кездесетін
қарсыластарының ұрыс жүргізу тәсілдеріне талдау жасап, жарыс алдында күн тәртібін, өз салмағын
қалай ұстау керектігін, жарыс кезінде өз күшін қалай сақтай білуді айта отырып қандай қарсыласы болса
да дайындық деңгейі ұрысты сәтті аяқтауына толық мүмкіндік беретіні түсіндіріледі. Онымен қоса
қарсыласын өзінен төмен де жоғары да қоюға болмайды. Еркін шартты ұрыстардағы не спаррингтегі
оның ұрыстарын, дайындық шеберлігін көтермелеп, мақтап қойған дұрыс. [2] Өз ұйымының оған
сенетіндігін айту керек. Сонымен қоса өмірде кездесетін зиянды әсерлерден де боксшыны, әсіресе жарыс
алдында қорғай білу керек. Зиянды әсерлер – табиғат жайсыздықтары, тұрмыс жайсыздықтары,
адамдармен қарым – қатынас,жарыстағы қарсыластары жөнінде өзіне жайсыз мәліметтер, жұмыс не
оқуындағы, жанұясындағы жайсыздықтар т.б. болады.
Сол сияқты дайындалатын жердің, құрал – жабдықтардың қолайсыздығы, нашар дайындық
қарсыластарынан қорқыныш т. б болады.
Жарыс алдында болатын дайындық жиындарында кездесетін осындай қолайсыз жағдайларды
болдырмау жаттықтырушының негізгі міндеттерінің бірі. Дайындық
жұмыстарымен қоса
боксшылардың демалыс уақыттарын дұрыс ұйымдастыра білу олардың пихологиясына жақсы әсер
етеді. Дайындық жиындары кезінде күн тәртібі қатаң сақталғанымен, демалыс пен көңіл көтеру
боксшының өз көңіліне қарай жасалады. Мысала коно көру,ән-күй тыңдау ,той жиындарда болу т.б.
шаралармен көңіл көтеруіне болады. Қорыта айтқанда боксшының дайындық жыйыны кезіндегі
психологиялық көгіл күйі оның күн тәртібімен, тұрмыс жағдайымен, демалысымен дайындық жұмысы
жоспарының оның жеке ерекшеліктерін ескеріп жасалуымен, айналасындағы боксшылармен және
жаттықтырушымен қарым қатынасымен тығыз байланысты.
Боксшының бұл психологиялық дайындығы тек жарыс алдында ғана емес ұрысқа түсер алдында,
ұрыстағы үзіліс кезінде де пайдаланатын шаралар.«Патриоттық іс-әрекет әрбір жеке адамның,
елінің,туған жерінің келешегі үшін, отан мұддесі үшін сапалы түрде өз еркімен адал қызмет етуімен
анықталады. Боксшы жарысқа келгенде,техникалық әдіс айла, психологиялық жағынан жоғарғы
дайындықта болып, жұмыс қабілеті жоғары деңгейде болып, кездесетін кез-келген шиеленіс жағдайлар
мен қиындықтарға төтеп бере алатын жағдайда болуы керек. 7-8 күнге созылатын жарыстарда боксшы 45 ұрыс жасайды. Осы уақытта ұрыс жүргізуде қорғануда,шабуылға шығуда өзіне тән ерекшеліктерібар
боксшылармен кездеседі. Осындай боксшылармен сәтті ұрыс жасап, үлкен әдіс-айла шыдамдылық,
ептілік көрсетумен қатар, жеке ұрыстарда ғана емес, жарыстың аяғына дейін өз күшін [3] дұрыстап
сақтап, қиын ұрыстарда да жеңіске жететін дәрежеде болу керек. Сондықтан жарыс кезінде боксшының
психологиялық дайындығы өте жақсы болу керек. Әр боксшының өзіне тән мінез-құлқы, көңіл-күйі,
жарысқа өз көз қарасы болатындықтан, оларды психологиялық дайындаудың өзі әртүлі. Жарыстың
бірнеше күні жеребие салынған соң боксшының қарсыласы белгілі болады, егер қарсыласы күшті
боксшысы болса,бар күші осы ұрысқа салу керек. Кейінгі қарсыластары алғашқыдай күшті болмауы
мүмкін,бұл жағдайда күштің көбін соңғы ұрысқа сақтаған дұрыс болады. Салмақ қуатын боксшыларға
салмағы қалпына келгенше қиындау болады. Олар жарыстын соңғы күндері өздерін жақсы сезінеді.
Сондықтан қарсыласы салмақ қуатын болса, боксшы онымен жарыстың алғашқы күндері кездескенін
қалайды. Боксшымен оның жаттықтырушысы жеребие өтіп, қарсыласы белгілі болған соң әдіс айла
дайындығын қарсыласының күшіне дайындайды. Бірақ қарсыласының күшін өзінен жоғары санау өзіне
сенімсіздік туғызуы мүмкін. Сондықтан қарсыласы өзінен басымдау болса, жаттықтырушы шәкіртіне
қарсыласының әлсіз тұстарын атап, ал шәкіртінің басым жақтарын көрсетіп, он жігерлендіре білу керек.
Қарсыласының әлсіз тұстарына оның дайындығының жетімсіздгін немесе оның жасытығын
(тәжирбиесі аз, еркі әлі шынықпаған) не үлкендігін (жылдамдығы, шыдамы төмендеу айтуға болады)
сонымен қоса жоғары қарқынмен ұрыс жүргізе алмайтын бір ғана ара қашықтықта ұрыс жүргізетін т.б.
жетімсіздіктері бар қарсыластары болуы мүмкін. Ал қарсыласынан өзін басым санаған жағдайда,
қарсыласы бар күшін жұмылдырып, бұл күтпеген қарсылық көрсеткен жағдайда ұтылып қалуы да
мүмкін, жаттықтырушының жарыс кезде секундант болуы өте жауапты кезең. Ұрыстың алғашқы
раундын мұқият бақылап тұрып, өз шәкіртінің де оның қарсыласының да ұрысын бақылайды. Раунд
біткен соң шәкіртіне әрі қарай қалай ұрысты жүргізу керек екенін айтады, қарсыласының әлсіз жерлерін
оны қалай пайдаланып ұруға болатынын, боксшының өзінің дұрыс, дұрыс емес жерлерін түсіндіріп
ұрыстың бірнеше раундта қалай өткенін айтады. Спортшы ұрыста бақылап тұрған секундантқа ұрыстаң
қалай болып жатқаны, шәкіртінің қалай ұрып, қай жерде қандай қателік жібергені сияқты әрекеттері
жақсы көрініп тұрады. Сондықтан үзіліс кезінде оның берген кеңестері боксшыға жақсы кеңес береді.
«Жақсы төбелестің осылай жалғастыра бер, бұл раундта қарсыласың жеңілді, бірақ келесі раундта ол
шабулды күшейтуі мүмкін, сондықтан қимылыңды өзгертіп, алдамшы әдіске көш»- деген сияқты
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кеңестер беруге болады. Раундта шәкірті жеңіліп қалған кезде, оның жеңілу себептерін оған түсіндіріп,
келесі раундта қалай ұрысты жүргізу керек екенін айтады. Екінші раундтан кейін кімнең басымдылығы
көрінеді. Бұл кезде екінші боксшы да шаршаңқырайды. Шаршағанын, ұрыстың қиындығын жеңе білген
боксшы ғана жеңіске жетеді. Сондықтан екінші боксшы да шаршаңқырайды. Шаршағанын ұрыстың
қиындығын жеңе білген боксшы ғана жеңіске жетеді. Сондықтан екінші үзілісте боксшыға
психологиялық жағынан әсер ету керек. «Осы ұрыста ұтсақ, спорт шеберінің мөлшерін орындайсың
немесе құрама командыға кіресің немесе сенің жеңісіңмен команданың жеңісі шешіледі». т.с.с
боксшының намысын, шешімін оятатын сөздер айтылады. Алғашқы ұрыста күшті қарсылас кездесіп,
оны жеңген боксшы кейінгі ұрыстарда босаңсып кетуі де мүмкін, жаттықтырушысы мұндай жағдайды
болдырмауға тырысуы керек. Боксшының барлық ұрыстарын жоғары дәрежеде өткізуді, әрине, бола да
бермейді, жасаған барлық ұрыстарда күшті де бірдей пайжалану мүмкін емес, сондықтан реті келсе
ұрысты ерте бітіру (накаут) оның келесі ұрысқа шаршамай, тың келуіне мүмкіндік береді.
Дайындықтьң екінші аптасында жасалатын дайындықтар боксшының арнаулы және психикалық
шыдамдылығьн жоғары дәрежеге жеткізуге бағытталады. 4-5 раунд ең жоғарғы жүктілікпен шартты
және еркін үрыстар жасату керек. Бірінші раундта 1,5 мин. бір боксшы сол қолмен тіке ұрыспен шабуыл
жасайды екінші боксшы қорғанады, раундтың қалған уакытында боксшылар тапсырманы айырбастайдыЕкінші раундтың алғашқы жартысында үздіксіз шабулға шығады, екінші боксшы мүмкіндігіне карай жиі
шабуыл жасайды. 4-3 раундта жоғарғы қарқынмен еркін ұрыс жүргізеді. 5-6 раундта жақын қашықтықта
тізбектей ұрумен, қорғана отырып ұрыс жүргізеді. 3-5 мин. демалыстан соң өзгермелі үдемелілікпен
снарядтарда жаттъпулар жасату керек. [4]
Спаррингтерде, бакылау дайындықтарында 3-4 раундты жоғарғы қарқынмен, боксшыларды
алмастырып отырып, жасатукерек. Боксшыларды тандау спаррингінде әр боксшы өзіне тән қарқынмен,
өз әдіс -ерекше ліктерімен ұрыс жасайды. Спаррингтан кейін снарядтарда жаттығулар жасаткан дұрыс.
Жарыс аддындағы дайындықгьң соңғы аптасында әр тәсілді жылдам боксшылармен
(қарқында,солақай,әдісқой) еркін ұрыстар жасайды. Дайындық деңгейін көтеруде массаж, моншаның
маңызы үлкен. Дайындық кезінде уакытылы ұйкының маңызы көп, ауасы желпітілген бөлмеде 8 сағат
түнгі ұйқы және түстен кейін 1 - 1.5 сағат ұйықтаған дұрыс.
Әртүрлі жаттьпулар, спорт ойындары, таза ауада қыдыру, жеңіл кросс жүгіру, суға жүзу, шаңғы
тебу сияқты демалыстың пайдасы көп. Бұлай жаттығу боксшыньң дене дайындығын дамытып кана
коймайды, сонымен қоса ағзаның қалыпқа келу жағдайларына, жұмыс қабілетінің артуына себепкер
болады. Осылай жаттығумен үдемелі жүктілікті алмастырып отыра дайындау арнаулы дайындық
кезеңнін 2-3 аптасында болтаны дұрыс.
Массаж ағзаның қалпына келу жағдайын жылдамдатады, бұлшық еттердің серпімділігін, қимыл
дәрежесін арттырады, нерв жүйесі мен боксшының психикасына жақсы әсер етеді, кейбір алынған
жарақаттардың жылдам жазылуына әсер етеді. Жарыс алдында алатын массаж түрлері: гигиеналық таңертеңгілік боксшының өзі жасайды, бүл ағзаның жалпы жүмыс кабілетін көтереді, дайындық
массажы - дайындық жұмыстарынан кейін 4-5 сағаттан сон, жасалады, бүл боксшының спорттық
калпына келуіне көмектеседі, алдын-ала жасалатын массаж, -жарыс алдында спорттық жұмыс қабілетін
арттырып, нерв жүйесін қалпына келтіру үшін жасалады, қалпына келтіру массажы, -ұрыстан кейін 20-30
минуттан соң жасалады, жарақат алғанда оны калпына келтіру үшін жасалатын массаж. Әсіресе ұзақ
жарыстарда боксшының жүмыс кабілетін төмендетпеу үшін массаждың үлкен мәні бар. [5]
Дайьндык уакытьнда боксшы ағзасына булы моншаның пайдасы көп, жоғары қызу денедегі суды
шығарып терлетеді. Терді жылдам шығару үшін жуынбай тұрьп, құрғак, қалпында буға кіру керек, бірақ
онда көп болуға болмайды. Қайың не еменнен жасалған сыпырғымен 10 мин. Буланған соң,15-20 мин
үзліс жасап, қайта булануға болады. Осыдан соң кинетін жерде 30-45 минут дем алу қажет.
Боксшының өз-өзіне массаж жасап отыруы көп пайдалы. Денедегі бөлек бұлшық еттерге массаж
жасау қол, аяқ, арқа олардың тез шаршамауына көмегін береді. Ал жалпы массаж барлық дене
мүшелеріне 15-20 мин дайындықтан соң 2-3 сағаттан соң жасалады.
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ӘОЖ 02:372.8
ҰЛТТЫҚ – ТҰРМЫСТЫҚ БҰЙЫМДАРДЫҢ МАТЕМАТИКАМЕН
КЕЙБІР БАЙЛАНЫСТАРЫ ТУРАЛЫ
Жәлелов Ө.Ж, Сейткенова Ә.Б, Аманжолова М.Қ.
Ө.А Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В статье показана связь математики с казахскими орнаментами. Важность изучения орнаментов
объясняется различными фактами древней культуры.
The relation of ornaments to the mathematic characteristics is considered in the article. The importance of
ornament in all periods was studies by us.

Ою - өрнек – санау, жазу, сызу болмаған уақытта шыққан. Адам өз ойын тасқа, сүйекке, ағашқа
қашап түсірген. Демек, халқымыздың ою - өрнегі ерте заманда да болғандығын көреміз. Ою
таңбалары келе – келе киізге, сүйекке кілем, алаша т.б заттарға салынған. Белгілі бір ұғымды түсінікті
білдіретін ою - өрнек таңбалары бертін келе сәндік, салтанат белгілеріне айналды.Ол сонымен бірге
халықтың өткен тарихи кезеңіндегі таным түсінігінен, өмір салтынан, сұлулық туралы түсінік
талғамынан хабар берді. Сондықтан да “оюмен ой айтқан еліміз” дейтініміз қол өнері тек эстетикалық
мұрағат емес, ол біздің тарихымыз, болмысымыз. Ою түрлерін төртке бөледі: Жануарлар әлеміне
байланысты (қошқар мүйіз, түйе мойын, табан, қос, мүйіз т.б); Өсімдік әлеміне байланысты (ағаш,
жапырақ, гүл т.б); Аспан әлеміне байланысты (айшық, жұлдыз, шұғыла т.б); Геометриялық ою өрнектер (шаршы, қисық сызық, ұмаршы т.б); (1 - сурет)

1 - сурет
Қазақ халқының тұрмыстық ыдыс аяғы әртүрлі пішінде болады да, саналуан мақсатта
қолданылады. Мысалы, саба – үлкен ыдыс, оны сиыр немесе жылқы терісінен жасайды, оның көлемі
конус тәрізді. Оған 100 литрге дейін қымыз сияды. Сондықтан да үлкен нәрсені салыстырмалы түрде
“ бес биенің сабасындай ” деп сөйлейді. Сабаны жоғарғы жағынан піспек жасай, кіргізеді де, ішіндегі
қымызды пісіп отырады. Сабаны керегеге іліп қояды немесе саба аяқтың үстіне қояды, әйтпесе
қымыздың сапасы өзгеріп кетеді.
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Ал, торсық қозының, ешкінің терісінен дайындалады. Торсық – кішірейтілген саба, олар ұқсас
көлемді денелер. Оның сиымдылығы 3 – 4 литр болады, ішінде сақталған сусын температурасы бір
қалыпты тұрады, сондықтан жолаушылар, малшылар аттың қанжығасына байлап жүреді. “Жаман
атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас” деген мәтелдің мән мағынасы өткен ғасырлардың тыныс
тіршілігінен көрініс береді.
Назарлап пайымдаған жағдайда, ұлттық ою - өрнектердің көпшілігі геометриялық қисық
сызықтармен, фигуралармен үйлеседі. Ол сызықтар парабола, гипербола, эллипс, Бернули
лемнискатасы, эпициклоидалар, гипоциклоидалар, үш жапырақ, төрттұзақ, циклоида, үшбұрыштар,
төртбұрыштар, көпбұрыштар, шеңбер және т.б тамаша сызықтар. Бұл келтірілген сызықтардың
барлығы да декарттық тікбұрышты координаталар жүйесінде және поляр координаталары арқылы
теңдеулермен кескінделген, қажетті жағдайда бұл теңдеулер параметрлік теңдеулермен
айырбасталып отырады.
Кйіз үй мен оның әбзелдерін назарласақ, кереге, уық, шаңырақ, күлдіреуіш, туырлық, басқұр,
желбеу, түндік барлығының жасалуы мен құрастырылуында тиісті математикалық өлшем мен дәлдік
орын алады.
Шаңырақ диаметрі 2м – 2,5 м шамалас шеңбер доғалары бойымен иіліп, құрастырылған ағаш
(қайың) сырық иінді үзіктерінің тұйықталуы. Шаңырақ дөңгелегі жиегінің бүйірінен тиісті
қашықтықта уықтың ұштары өткізілетін төртбұрышты қиық конус пішінді ұяшықтардан ал, жоғарғы
жағынан, күлдіреуіштер делінетін алты ағаш шыбықтары (рейкалар) бекітілген. Бұл – күлдіреуіштер
доғасы көбінесе ұзартылған циклоида пішінінде. Үш күлдіреуіш өзара паралель, олардың ұзынырағы
ортада диаметр сызығының дәл жоғарғы жағына орналасқан. Күлдіреуіштер арасы шамамен 10 – 15
см ден, ал қалған үш күлдіреуіш те біріне – бірі паралель және алғашқы күлдіреуішке (ортогонал)
перпендикуляр бағытта шаңырақ доғасына бекітіледі. Осындай дәлдіктермен құрастырылған
шаңырақтың қиық конус тәрізді ұяшықтарына уықтың ұштары өткізіліп, оның келесі шеті керегенің
бастарына мұқият байланады. Уықтар саны шаңырақ шеңберіндегі ұяшықтар санына тең. Ал
ұяшықтар шамамен 3 см қашықтықта. Уық – дегеніміз кереге басына байланатын жағы порабола
тәріздес, ал орта тұсынан бастап шаңырақ ұяшығына баратын шетіне дейін түзу болатын және
шаңыраққа жеткенше біртіндеп бірқалыпты жіңішкеретін – сырық ағаштар, кептірілген тал немесе
терек шыбықтарынан жасалады.
Керегелер саны үйдің неше қанатты болуына орай, 3 қанатты, 5 қанатты, 6 қанатты, 12 қанатты
т.с айтылады. Керегені жасау үшін иілген шыбықтарды паралель қатар қойып, тағы да сол сияқты сәл
иілген шыбықшаларды алғашқы шыбықтар үстіне шамамен 30 – 45 градустық бұрышпен
орналастырады да, шыбықшаларды қабаттасқан жерлерінен тесіп, таспа өткізіп, таспа ұштарын түйіп
тастайды. Таспа – ірі өгіздер мен түйелердің мойын терілерінен жасалған қайыс. Таспа шарнир рөлін
атқарып, сәл иілген таяқшалар көмегімен жылжымалы ромбы, паралелограмм пішінді тор көздер
пайда болады. Керегедегі шыбықтар ұзындықтары мен олардың иілу деңгейлері әртүрлі десек те, олар
да тамаша қисықтардың бірі. Үйді тіккенде керегелердің жайылып аласаратыны, ал үйді жығып
жинағанда ені кішірейіп, ұзаратындығы – жылжымалы паралелограмм қасиеті екені белгілі. Тігілген
киіз үй керегелерін қоршайтын арнайы тоқылған шидің жазбасы – тік төртбұрыш. Оны бүктемелеп
жинағанда тік дөңгелек цилиндр пішініне келеді. Тігілген үйдің беріктілігін күшейту үшін, уық
байланған кереге ұштарының тұсы басқұрмен мұқият тартылып, есіктің екі босағасының арнаулы
ұяшықтарынан өткізіліп, керегелердің ішкі жағынан байланады. Басқұр - әртүрлі түсті өрнек, сызықтармен оюланған ені 8 – 10 см, ұзындығы 30 -40 м тік төртбұрышты пішінді жолақ тәрізді – алаша.
Киіз үйдегі ұлттық заттардың бірегейі ошақ, мосыағаш. Ошақ диаметрі – қазан мөлшеріне
лайықталған темір, сақина – яғни шеңбер. Ошақтың бірінен – бірі 1200 градус бұрышпен үш тіреуіш
аяқтарының шамамен биіктіктіктері 30 – 40 см. Бұл тіреуіштерді ошақтың үш бұты дейді.
Бабаларымыз алладан небір жақсылықты “ошақтың үш бұтынан ” тілеген. Бұл тілектің де сол
заманғы тәлім – тәрбиелік мағынасы болуы керек. Ошақ аяқтарының төртеу болмай үшеу болуының
өзі – үш аяқты орындықтардың орнықтылығы жоғарылығын бабаларымыз ертеден сезінгендіктен
болар. Мосы ағаш болса – үшбұрышты дұрыс пирамиданы елестетеді де, ал олардың (қырларын)
аяқтарын – ортақ нүктелі үш векторға баламалауға болады. Шаңырақтағы ұяшықтар жиыны мен уық,
кереге бастары – жиындары арасындағы сәйкестіктерді математикадағы жиындар теориясы
ережелерімен тәржімелеуге болады. Басқаны айтпағанда ұлттық заттарымыздың бірегейі ер - тұрман.
Өмірдегі құрастырылған практикалық мазмұнды есептердің оңтайлы шешімдерін іздестірудің,
зерттеудің бүгінгі ғылымның өркендеген дәуірінде әртүрлі тәсілдері қолданылады.
Осы тәсілдердің бірегейі градиенттік тәсіл. Градиент дегеніміз координаталары көп
айнымалылар функцияларының дербес туындыларының нүктедегі сан мәні болатын – вектор. Міне
осы градиенттік тәсілдің негізін қалаушылардың бірі В.М Глушков өзінің зерттеулерінде [3] кейбір
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есептердің ең кіші (минимум) мәні – “ертоқым” – нүктесінде болады деп атап, ертоқым тәрізді бейне
суреттің ең төменгі нүктесінен градиент векторын көрсетуіне ерекше таңдану қазаққа математика
керек пе деген сұраққа еріксіз итермеледі? Бұл айтылғандар қазақ халқының ұлттық болмысы
математикамен ежелден тоғысуын тағы да айғақтай түседі. Мысалы Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
Ұлттық университеті математикалық анализ кафедрасының меңгерушісі, физика математика
ғылымдарының докторы, профессор Нұрлан Темірғалиевтің Жұлдыз (1904 ж. №7 саны) журналына
шыққан “Қазаққа математика керек пе?” атты мақаласы көп жәйітті аңғартқандай.
Біздер қалай десек те, ана тіліндегі алғашқы оқулықтардың туындауы Ресей басылымдарынан
кейін басталады. Сондықтан алғашқы Ресей математика оқулықтары мен кейбір тарихи деректерге
назар аударалық. Ресейдің өзінде алғашқы арифметика кітабы 1682 ж. Славян әріптерімен 1 ден 100
ге дейінгі сандардың көбейту кестесі келтіріліп (авторы белгісіз) жарияланыпты.
Ресей арифметикасының екінші кітабы (авторы Илья Копиевский) архангельск саудагерлерінің
сұранысы бойынша Голландияда басылымнан өтті. Кітап “Краткое и полезное руковедение в
арифметику, или в обучение и познание всякого счету, в сочетании всяких вещей” деп аталды.
Барлығы 71 беттік кітаптың тек 16 беті ғана арифметикаға арналды [1].
Осыдан кейінгі Ресейдегі математика ілімінің дамуына серпін беріп, көп уақыт қолданыста
болған, ерекше маңызды Л.Ф Магницкийдің арифметика кітабы. Леонтий Филиппович Магницкий (
19 июнь 1669ж. – 30 октябрь 1739ж. ) сол кездегі Ресейдегі ең сауатты – инженерлік істерді,
математиканы, голландия, неміс, итальян, грек тілдерін білген. Көптеген шетел тілдері мен
математиканы өздігінен оқып үйренген. Ресейде сауатты адамдардың аздығынан 1701 жылы I Петр
патша Москвада математика және навигация ғылымдары мектебін ашуға бұйырып, шетелдерден
көптеген оқымысты ғалымдар шақырылды. Сол ғалымдардың бірегейі Л.Ф Магницкий еді ( Шын
фамилиясы Магницкий емес ). Кеме жасау, теңіз істері бойынша жұмыстарда I Петр Магницкийді
қасынан қалдырмайды. I Петрге Леонтий Филиповичтің математика туралы ілімінің ұнағаны
соншалықты, олар біріне – бірі магнитше тартылатындай дәрежеге жеткендіктен патша оны
Магницкий деп атауға бұйырған. Байырғы фамилиясы ұмытылып, Магницкий аталып кетеді. I
Петрдің бұйыруымен 1703 ж. Магницкидің арифметика оқулығы басылымнан шықты. Магницкийдің
арифметика оқулығы өте сапалы еді және ұзақ уақыттар қолданыста болып, Ресейдің басқа да
математика оқулықтарының шығуына бастама болды. Л.Ф. Магницкий М.В. Ломоносовтың ең сүйікті
ұстазы. М.В. Ломоносовтың математикалық таланты Л.Ф. Магницкийден бастау алған. Ұзақ уақыттар
Ресей ықпалында болуымыздан біздің ана тіліндегі оқулықтарымыздың жарыққа шығуы кешеуілдеді.
Н. Темірғалиевтің “Қазаққа математика керек пе?” мақаласында ана тілінде математика оқулығын
жазған көптеген қазақ зиялыларының репресся құрбаны болып, із – тұзсыз жойылғаны, кейінірек
солардың ісін жалғастырушылар Ә.Ә. Ермеков, Қ.И. Сәтбаев және т.б. айтылады. Тамаша
қисықтардың шығуын көптеген ұлы ғалымдар зерттеген.
Қазақтың ұлттық – тұрмыстық заттарына ұқсас тамаша қисықтар туралы қысқаша
түсініктемелер берер болсақ,қисықтар ерте кезде тек геометриялық беттердің өзара қиылысуынан
ғана пайда болатын деп есептелетін. Мәселен конустық қималар – сондай сызықтар. Галилей
қозғалған денелердің траекториялары да әр түрлі қисықтарды анықтайтындығын көрсетті. Ол
геометрияға циклоида сызығын енгізді. Арба дөңгелегінің имесіне ақ бормен бір нүкте – таңба
түсірейік. Содан кейін арбаны тегіс жолмен қозғасақ, әлгі белгіленген нүкте көлденеңінен қарағанда,
ағараңдап біресе көтеріліп, біресе төмендеп, бір толқын тәрізді сызық сызып бара жатқандай болады.
Осы сызықты Галилей циклоида деп атаған ( 1598 ж.). Оның геометриялық анықтамасы мынадай:
түзудің бойымен тайғанамай қозғалып отыратын шеңбердің белгіленген нүктесі сызып шығаратын
қисықты циклоида деп аталады. (2 – сурет)

2 – сурет.

155

“Циклоида” - “дөңгеліктен туған” деген сөз, латынша “цикл” – “дөңгелек”. Циклоиданың бір
имесінің ұзындығы оны тудыратын шеңбердің диаметрінен 4 есе артық. ( Осыдан кейін циклоиданы
көптеген ғалымдар зерттейді Роберваль, Ферма, Декарт, Гюйгенс т.б ) Циклоида бұрын белгісіз болып
келген бірталай сызықтарды қарастыруға түрткі болды. Бертін келе қысқарған, ұзарған циклоидалар,
эпициклоидалар мен гипоциклойдалар белгілі болды. (3 - сурет)

3 - сурет.
Жоғарыда айтылған “бормен белгіленетін” нүктені шеңбердің бойынан алмай, радиустың
бойынан (шеңбердің ішінен) алсақ, шеңбер қозғалысында белгіленген нүкте екінші түрлі қисық
сызып шығарады. Бұл қисық қысқарған циклоида деп аталады. Ұзарған циклоида – белгіленген
нүктені радиустың созындысынан (шеңбердің сыртынан) алғанда шығатын сызық. Нүктесі
белгіленген шеңберді түзудің бойымен жүргізбей, басқа бір шеңбердің бойымен жүргізуге болады.
Нүктесі белгіленген шеңбер жол рольіндегі шеңберді сырттай жанай қозғалғанда эпициклоида
шығады, іштей жанап қозғалғанда гипоциклойда шығады. Одан әрі белгіленген нүктені екінші
шеңбердің ішінен және сыртынан алып, эпициклоида мен гипоциклойданың ұзарған және қысқарған
түрлерін құрастыруға болады. Эпициклоидалар мен гипоциклойдалар машиналардың тісті
дөңгелектерінде жиі кездеседі.
Керілген арқан, орта тұсы, өз салмағымен салбырап, бір қисық сызықты кескіндейді. Бұл
қисық осы күні шынжыр сызық деп аталады. Бағаналарға ілінетін электр жүйелері сымдарының түрі
геометрия жүзінде осы шынжыр сызық болады.
Ежелгі геометрлер он шақты ғана сызықты білген (түзу, шеңбер, эллипс, парабола,
гипербола, Архимед спиралі, Дикол циссоидасы, Никомед конхоидасы т.б).
Келтірілген қысқаша мәліметтер ұлттық бұйымдардың математикамен байланысын айғақтаса
да, ұлттық оқулықтарда тұрмыстық этномәдени заттардың математикамен байланысы ешбір
қарастырылмаған. Есепсіз дана болмайды, ескісіз жаңа болмайды демекші, ұлтымыздың бұрынғы
қолданыстағы тұрмыстық заттарының, математикамен ежелден байланыстылығын толық зерттеу
әзірше мән берілмеген өте келемді мәселелердің бірегейі деп есептейміз.
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МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ
Жумабекова Р.Ә.
№13 жалпы білім беретін орта мектеп, Жезқазған қаласы.
В настоящей статье рассмотрены пути развития логического мышления и творческих способности учащихся.
The way of developing the logical thoughts and the creation work of pupils are examined in this article.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңына сәйкес әр баланың жеке қабілетіне қарай интеллектуалды дамуы,
жеке адамның дарындылығын, талантын, қабілетін дамыту» сияқты өзекті мәселелер отырғаны белгілі. Бұл мәселені жүзеге
асыру үшін негізгі мақсаттардың бірі: оқу-тәрбие үрдісіне жаңаша мазмұн беру арқылы салауатты өмір салтын сақтайтын,
қоғам талабына сай, шығармашылық қабілеті мол жеке тұлғаны тәрбиелеу болып табылады.
Еліміздің әлемдік білім кеңістігіне бағдар алуының басты мақсаты: 12 жылдық білім беруге көшу мәселесі бүгінгі
таңда өзекті мәселелер қатарына жатады. Білім берудің жаңа бағытының басты ерекшелігі сол, оқушылардың
қызығулары мен ізденімпаздығы негізінде жеке тұлғаның шығармашылық әлеуметін үнемі дамытуға және рухани
дүниесін байытуға ұмтылысын қалыптастыруды көздейді.
ХХІ ғасыр қоғам өмірінің әр түрлі саласында үгемі өзгеріп отырған маңызды ғаламдық үрдістермен сипатталады.
Ол білім саласына да әсерін тигізіп, оқушылардың шығармашылдық әлеуметін қалыптыстырулардың жаңа жолдарын
іздестіруді талап етеді. Оқушылардың шығармашылығын қалыптастырудың басты мақсаты – қазіргі білім берудің
оқушылардың жеке тұлғалық сапалық қасиеттерін дамыту, шығармашылық ойлауын дамыта отырып, заман талабына
сай құзыреттілігін қалыптастыру және рухани жан дүниесінің дамуына жағдай жасау. Еліміздің келешегі - жас ұрпақты
тәрбиелейтін орта мектептен өзіне жүктелген әлеуметтік міндетті ойдағыдай атқару үшін ондағы игерілетін білім
мазмұнын, білім берудің түрлі жолдарын бүгінгі талапқа сай жаңартуға ұмтылып, оны жаңғырта түсуі шарт.
Шығармашылық іс - әрекет оқушының жеке тұлғасының қалыптасуына, танымдық біліктердің жетілуіне, өз ісәрекетіне жауапкершілік, өз болашағына және қоғам өміріндегі құндылықтар мен дұрыс көзқарас ұстанымдарының
қалыптауына мүмкіндік береді.
Оқушыны шығармашылық іс-әрекетке бейімдейтін, ақыл–ой өрісін дамытатын құрал – дамымалы технология.
Математиканы дамымалы технология әдісімен оқытуда орындалатын тапсырмалар мен жаттығулар оқушының ойлауын
дамытатын, есте сақтау қабілетін арттыратын болуы тиіс. Бұл орайда деңгейлік тапсырмалардың атқаратын қызметі зор.
Деңгейлік тапсырмалардың мақсаты–оқушыға жеңілден қиынға, қарапайымнан– күрделіге қарай сатылы түрде орындалатын
жұмыстар жүйесін ұсына отырып, оқушыны ізденушілікке, шығармашылыққа баулу. Математиканы дамытуда профессор
Ж.А. Караевтың жаңа оқыту технологиясы оқушының теориялық білімін нығайтып, оларды өздігінен іздендіре отырып,
шығармашылық жұмысқа жетелейтін деңгейлік тапсырмалар арқылы беріледі.
Менің негізгі мақсатым – оқушылардың ойлау қабілеттерін дамытып, өздігінін шығармашылықпен жұмыс істеуге
баулу. Өз сабағымда деңгейлеп- саралап оқыту технологиясының әдісін пайдаланамын. Әр өткен жаңа тақырыпты
оқушыларға шығармашылық ізденіс үстінде меңгертуге дағдыландырамын. Тақырыпқа арналған деңгейлік тапсырмалар
жүйесі дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Өйткені ол оқушының ойлауын, елестетуі мен есте сақтауын,
белсенділігін, дағдысын, білім сапасының дамуын қамтамасыз етеді. Нәтижесінде оқушыларды табиғи қабілеттеріне,
қызметтеріне сәйкес жоғары деңгейіне көтерілуіне және дарындық қасиеттерінің ашылуына толық жағдай жасалады.
Оқушылардың даму деңгейі басқалармен емес, уақыт өткен сайын өзімен - өзі салыстыру арқылы анықталады. Бұл дегеніміз
оқушыға деген ізгілік қатынасты көрсетеді. Ал, ұстазға сабақтан тыс уақытта оқушымен жеке жұмыс істеуі үшін үлгерімі
төмен оқушыға тақырыпты анықтауына және оқу сапасын көтеруге мүмкіндік туады.
Деңгейлеп – саралап оқыту технологиясы дегеніміз – оқушының туа біткен ақыл – ой қабілетінің жеке даму жан –
жақтылығына негізделген білім беру жүйесі. Деңгейлеп оқыту оқылатын ақпараттың азаюы арқылы емес, оқушыларға
қойылатын талаптардың әр түрлілігі арқылы жүзеге асырылады. Бұл технологияда бірінші орында оқушы тұрады және оның
өз бетімен білім алудағы белсенділігіне баса назар аударылады. Деңгейлеп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін барынша
пайдалана отырып, білім алуына жағдай жасайды. Деңгейлеп – саралап оқыту технологиясында жұмыс міндеті 3 деңгейлік
қосымша шығармашылық деңгей талаптарынан тұрады.
І деңгей: оқушылық деңгей – репродуктивтік деңгей:
фактілі білімдердің жалпы қорын жинақтау жұмысы (тақырыпты зерделеуде ережелердің дәлме-дәл айтылуын
қадағалау және оны қайта құрастырып, математикалық обьектіге анықтама беру)
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ІІ деңгей: алгоритмдік деңгей
елеулі белгілерді есте сақтау ( тақырыпты зерделеуде ұғымның жалпы елеулі белгілерін бөліп алу біліктілігі немесе
нақты ережені қолданудың қажетті шарты ретінде жаттығуларды орындау соның нәтижесінде ережені қолдану
барысында ойлау қызметінің құрылымы мен мазмұнын ашып көрсете білу біліктілігі, яғни ережені қолданудың
алгоритмін құрастыру) , яғни ұққанын есте сақтауы , айыра білуі.
ІІІ деңгей: эврестикалық деңгей
жалпылауды қалыптастыру (тақырыпты зерделеуде математикалық ұғымдарды өзара ұқсас белгілерін анықтау
жатады, соның нәтижесінде тегі бір математикалық ұғымдардың ортақ қасиеттерін жинақтай білу біліктілігі арқылы
біріктіру), яғни ішінара ізденіс.
ІV деңгей: шығармашылық деңгей
алған білімдерін жүйелеу( тақырыпты зердерлеуде математикалық обьектілердің айырмашылығын көрсететін түрлі
белгілерін бөліп көрсету біліктілігі, бір ғана математикалық обьектіге байланысты бұрыннан белгілі және жаңа
ақпараттарды айыра білу), яғни іздену, біліктілікті қолдану сияқты кезеңдерден тұрады [1].
Осыған сәйкес сабаққа қойылатын талаптар да мұғалімнен зор шеберлікті қажет етеді. Халқымызда « шайнап берген асас болмайды » деген мақал бар, сол сияқты мұғалім сабақ үрдесінде материалдарды дайын күйінде бермей, оқушы ізденісіне
жол ашатындай, түрткі болатындай (стимулятор) әдіс-тәсілдерді таңдап алуы қажет. Сонда ғана оқушы шын мәнінде өзіндік
ойлау қабілеті бар, жеке адам болып қалыптасады. Ұлы ойшыл, қытай философы Конфуцийдің «Естігенімді – ұмытамын,
көргенімді - есте сақтаймын, ал өз ақыл-ойымен істеген ісімді -түсінемін» деген даналық сөздері осы айтылғандарды дәлелдей
түседі. Олай болса, әр мұғалім өз әрекетінде түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану қажет.
Математика пәнін оқыту барысында оқушының салыстыру, қорытындылай білуі, талдау дағдыларын қалыптастыра
отырып, логикалық ойлау арқылы алған білімдерін тиянақты меңгеруіне мүмкіндік бар. Неғұрлым қолайлы, әдіс-тәсілдерді
пайдалану арқылы жүзеге асырылады.
1. Білім жоғары деңгейде болуы үшін оқушыны ойлауға, есте сақтауға, өз бетімен басқа тақырыптан,тақырыптың
ерекшеліктерін, өзгешелігін, ортақ белгісін ажырата алатындай дағдысын қалыптастыру. Мысалы: Бөлімдері бірдей
бөлшектерді қосу, азайту тақырыбын және бөлімдері әр түрлі бөлшектерді қосу және азайту тақырыптарын ажырата
алу, оның ерекшеліктерін білу
2. Жаңа материалды меңгеру барысында проблемалық – танымдық сұрақтар беру. Мысалы: Бөлімдері бірдей бөлшектерді
қосу және азайту тақырыбында сұрақ-жауап әдісін пайдаланамын. Жаңа материалды игерту, бекіту барысында
сызбанұсқа, кесте толтыру, тез жауап беру, ауызша есептер шешу оқушылардың өз бетімен білім алу дағдысын
қалыптастырады..
3. Математикалық диктант, математикалық тест, жаңа материалды игеру деңгейін анықтау мақсатында берілетін
тапсырмалар. Мысалы: «Шамалардың өзгеруі» тақырыбын өтер алдында « Координаттадағы түзу» тақырыбын
қайталап алу.
4. Ойлап, шешімге келіп орындайтын есептер шығарту – логикалық ойлауды қалыптастырудың тиімді формаларының
бірі.
Мысалы: «Санның бөлшегін табу», «Бөлшегі бойынша санды табуға арналған есептерді көбірек шығарту. Есептерді
теңдеу құру арқылы шығарту.
5. Шығармашылық іс - әрекеті оқушының өз бетімен іздене отырып, бағдарламадан
тыс зерттеу жұмыстарын жүргізе білу дағдысын қалыптастырады. Мұндайда баяндама,реферат жасау беріледі.
Мысалы: «Әл-Фараби-ғұлама ғалым», «Қасиетті сандар», «Пифагор және оның теоремасы», «Ұлы математиктер
өмірінен» т.б. Оқушылардың бұл еңбектерін үлкен ізденіс ретінде қабылдап, бағаладым. Cыныптағы оқушыларымның
«Киелі сандар сыры және жай сандар туралы» жобасы облыстық ғылыми конференцияда Мақтау қағазымен, ал «Қазақ
халқының шамаларды өлшеу жүйесі» атты жобасы осы конференцияда ІІІ дәрежелі Дипломмен марапатталды.
Жаңа технологияға сәйкес барлық оқушы өз қызметін ең төменгі деңгейдегі тапсырманы орындаудан бастайды да,
тапсырманы орындауына байланысты келесі деңгейге көшіп отырады. Мұндай жағдайда оқушылар арасында өзара
жарысумен қатар, әр оқушының өзіндік деңгейіне сай білім алуы қамтамасыз етіледі. Өзіне деген сенімі артып, шығармашылық
қабілеті шыңдалады.
Бұл технология бойынша оқушының осы шығармашылық деңгейге жету жолдары тек мұғалім арқылы емес,
оқушының өз іс-әрекеті арқылы жүзеге асады.
Технологияның негізгі ерекшелігі де, тиімділігі де осында. Қазір педогог-ғалымдар оқыту әдістерін төмендегідей
жүйелейді:
1 Түсіндірмелі иллюстративтік.
2. Программалық.
3. Эвристикалық.
4. Проблемалық.
5. Модельдік.
Бұлар – мұғалімдерге жете таныс, тәжірибеде жиі пайдаланып, өнімді нәтижелер беріп жүрген әдістер. Модельдік
әдістерге іскерлік ойындары, сабақ түрлері жатады. Іскерлік ойындар дегеніміз- болашақ маманның кәсіби қызметін пәндік
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және әлеуметтік мазмұнын, сол қызметке тән қарым-қатынас жүйесін модельдеу, елестету. Ойынның функциясы өте
көп:дидактикалық, танымдық, оқытушылық, дамытушылық, тәрбиелеушілік [3].
Бүгінгі таңда мұғалімнің алдында шығармашылыққа бейім жеке тұлғаны қалыптастыру міндеті тұр. Ең негізгі міндетоқу және тәрбие процесінде жоғары нәтижеге жету. Осы міндеттерді шешуде сабақтарымда деңгейлеп оқыту және ойын
технологияларын қолданамын. Мысалы : «Квадрат теңдеулер» тақырыбын қайталаудағы саяхат сабақ, «Бөлшектерге амалдар
қолдану» сабағындағы сайыс сабақ т.б. Деңгейлеп оқыту және ойын элементтерін қолдану әдісі әрбір оқушымен жеке жұмыс
жүргізуге, әр оқушының интеллектуалдық даралығын анықтауға мүмкіндік береді.
Технология талабы бойынша деңгейлік тапсырмаларды бағалау 12 ұпайлық жүйе бойынша жүргізіліп, ұпайлар
дәстүрлі бағаларға ауыстырылып қойылады. 1 деңгейдің ғана тапсырмасын орындаған оқушы «сынақтан өтті» деп белгіленіп,
5 ұпай жинайды, бұл дәстүрлі бағаға ауыстырғанда «3» болады. Бұған қосымша 2 деңгейдің тапсырмалары үшін 4 ұпай қосып,
барлығы 9 ұпай жиған оқушы «4» деген баға алады. Ал 1, 2 және 3 деңгейлердің тапсырмаларын толық орындаған оқушылар
12 ұпай жинап «5» бағасын иеленеді. Оқушылар арасында оң бәсеке туып, бірінен-бірі қалмауға тырысады, себебі үлгерімі
төмен оқушыларда алға ұмтылушылық, ынта пайда болады. Осының нәтижесінде білім сапасы артып, үлгермеушіліктен
құтылуға қол жеткізуге болады [1].
Саралап, деңгейлеп оқыту технологиясының талаптарына сай сабақ үш кезеңмен жүргізіледі және оның мынадай
тиімділігі бар:
1 кезең – тірек тапсырмаларымен жұмыс, жаңа тақырыпты меңгертуге қажетті бұрын өтілген материалдарды
қайталау. Бұл кезеңде әңгімелесу, көрнекілік, мәселелік оқыту әдістерін қолдана отырып, оқушылардың бұрын алған білімін
қадағалау жүзеге асырылады. Сонымен бірге осы жұмыстар арқылы оқушының сабаққа зейіні ауып, жаңа тақырыпты
өздігінен меңгеруге дайындалады.
2 кезең – жаңа тақырыпты өздігінен меңгеру.Бұл кезеңде оқушыларға тақырыпты меңгеру алгоритмі беріледі.
Алгоритм бойынша оқушылар оқулықпен жұмыс істеп, тақырыптан керекті мәлметті таба білуге, іздемпаздыққа үйренеді, әр
оқушының қызметіндегі дербестікті дамытуға мүмкіндік туады. Оқушылардың танымдық қызметін ұйымдастырудың
жартылай ізденіс, мәселелік және зерттеу әдістерін қолданады.
3 кезең – деңгейлік тапсырмалар.Оны оқушылар өздігінен орындап, әркім қабілетіне қарай алған білімін іс жүзінде
қолдана білуге үйретеді.
Деңгейлік тапсырмалардың мақсаты:
- жеңілден қиынға, қарапайымнан күрделіге, қарай сатылы түрде орындалатын жүмыстар жүйесін ұсына отырып,
оқушыны ізденіске шығармашылыққа баулу;
- дарынды оқушылардың мүмкіндігін айқындау:
- әр оқушы өзін-өзі бағалайды, өз білімін жоғары деңгейге өзі жеткізе алады, материалды толық меңгереді.
Оқыту технологиясын пайдалану оқу үрдесінің «субьект-субьект» қатынас жағдайында өтуіне ықпал етеді, өйткені,
оқушы да, оқытушы да белсенді шығармашылықпен қызмет етеді [3].
Сабақ біздің заманымызда оқытудың негізгі түрі ретінде қала береді. Оның ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін өзгертіп,
жаңартуда қазіргі заманғы жаңа оқыту технологияларын меңгеру – күрделі үрдіс. Оқыту үрдесінде жаңа технология түрлерін
кеңінен ендіру немесе элементтерін пайдалану - әрбір мұғалімнің міндеті.
Жаңа технологияларды математика сабағында өтілген тақырыптарға сәйкестендіре, сабақтастыра отырып, жақсы
нәтижелерге жетуге болады. Технологияны математика пәніне қолдану барысында оқушылардың білім сапасын көтеруге көп
ықпалын тигізді. ( қосымша )
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Оқушының шығармашылық қабілетін шығармашылық ойлауы мен шығармашылық тұрғыда жұмыс жасауын
дамытуда логикалық тапсырмалар орындатудың мыңызы зор. Логикалық тапсырмалар оқушыларды белсенділікке
тәрбиелеу, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру, сондай–ақ оқушылырды икемділік пен шеберлікке баулу мақсатында
пайдаланылады.
Логикалық тапсырмалар арқылы оқушыларды шығармашылық қабілетін дамыту үш негізгі бағытта іске
асырылады.. Олар:
- қызығуын арттыру (біліктілігін кеңейту, өзіне талап қоя білу)
- ойлау және қабылдау қабілетін дамыту;
- шығармашылық ізденісін дамыту;
Логикалық тапсырмалар арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыру мақсатына негізделген дәріс
моделін қарастырайық.
Мұндай сабақтардың құрылысы төрт кезеңнен құрылады.
1. Машық. Сергіту.
2. Оқушылардың шығармашылық қабілетінің негізгі болатын психиялық механизмдерін дамыту (ес, зейін,
қабылдау, ойлау).
3. Іздену тапсырмаларын орындау.
4. Оқушыларға белгілі түсініктен жаңалықты көруге тәрбиелеу мақсатында шығармашылық тапсырмаларын
орындату.
Бірінші кезең. Сергітуге арналған тапсырмалар беріледі.Бұл кезеңде репродуктивті тапсырмалар беріледі. Оқушы әрбір
сауалды өте ұқыптылықпен тыңдап, оған айқын ,тез жауап беруі қажет.
Екінші кезең. Оқушылардың психикалық механизмдерін дамыту. Есте сақтауды машықтандыру білімді ауыстыра
алмайды, бірақ, білім сапасын көтеруге негіз болады. Есте сақтау қабілетіненегізделген зейінді тұрақтандыратын, қабілетті
арттыратын негізгі тапсырмалардың сабақта көптеп пайдалануы , балалардың әрдайым өзінің қабілетіне сенімді жіне
жалпы білім алуда сапалы жоғары дәрежеге жететіндігін көрсетеді.
Екінші кезеңде берілетін тапсырмалардың түрлері мына төмендегілер.
1. Көру қабілетін дамытатын тапсырмалар.
2. Есту кабілетін тапсырмалар.
3. Зейінді дамыту үшін тапсырмалар.
Үшінші кезең. Әртүрлі іздену тапсырмаларын орындау. Іздену тапсырмаларын орындау үрдісінде оқушы мұғалімнің
көмегінсіз өзіне жаңа білім алу қабілетін ашады.
Төртінші кезең. Шығармашылық тапсырмаларын орындау, оларды екі түрге бөліп қарауға болады.
1. Пәнмен байланысты шығармашылық тапсырмалар. Олар толық өз алдына жұмысты талап етеді, іздену
қызметіне негізделген , шығармашылық кірісу және дәстүрлі емес тәсілдерді пайдалану.
2. Интегративті сипатқа оның ерекшелігі, әртүрлі мектеп пәндеріне арналған тапсырмалар, білімді интеграциялауға
негізделген. Осы шығармашылық тапсырмалар орындау барсында өзінің ерекше қабілетімен ерекшелінген
оқушылар байқалады.
Шығармашылық тапсырмаларын орындау барысында бала шығармашылық ойлауға бейімделіп қуанышқа
бөлінеді. Оқу үрдісінде оқушылардың шығармашылық сипаттағы тапсырмаларын жүйелі түрде ұймыдастыру және оны
болашақтағы кәсіби бағдарымен сабақтастыра қарастыру мұғалімнің педегогикалық құзіреттілігіне байланысты.
Оқушылардың шығармашылық тұлғасын үш сапалық тұрғыдан қарастыруға болады.
Танымдық сапасы - оқушының қоршаған ортаны түсінуге ұмтылу.
Шығармашылық сапасы - ойлау белсенділігі , ой тереңдігі, өзекті мәселені табу, шығармашылық қызығуының
тұрақтылығы.
3. Ұйымдастырушылық сапасы – берілген тапсырманың мақсаты мен міндеттерін тіүсіну , мақсатқа жетуге қажетті
іс- әрекетті таңдай білу , коммуникативтік қабілеттері т . б.
Шығармашылық тұлға қалыптастыру қазіргі оқу процесінің ең басты талаптарының біріне саналады. Оқушы
бойындағы шығармашылық қасиеттерді өшіріп алмас үшін оқытушы алдына мынандай міндеттер қояды:
- оқушының ақыл – ой қабілеттілігін жетілдіріп отыру;
- оқушының шығармашылық арқылы дарындылығын дамыту;
- оқушының пәндік олимпиадаға , ғылыми зерттеу жұмыстарына дағдыларын қалыптастыру;
Математиканы оқыту процесінде оқушылар ой - еңбегінің өз жұмысын жоспарлау, оны орындаудың тиімді жолдарын
табу, оқытудың тәсілдері мен қажетті қалыптасатын білім, білік және дағдылар арасындағы тығыз байланыстарды
қалыптастырудың маңызы зор [2].
Оқушылардың шығармашылығын қалыптастырудың басты мақсаты – қазіргі білім берудің оқушылардың жеке
тұлғалық сапалық қасиеттерін дамыту, шығармашылық ойлауын дамыта отырып, заман талабына сай құзыреттілігін
қалыптастыру және рухани жан дүниесінің дамуына жағдай жасау.Еліміздің келешегі - жас ұрпақты тәрбиелейтін орта
1.
2.
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мектептен өзіне жүктелген әлеуметтік міндетті ойдағыдай атқару үшін ондағы игерілетін білім мазмұнын , білім берудің
түрлі жолдарын бүгінгі талапқа сай жаңартуға ұмтылып, оны жаңғырта түсуі шарт.
Қорыта келгенде, жас ұрпақтың дара ерекшелігін ескере отырып, ойлау, шешім қабылдау, қорытынды ой-пікірін
білдіруін, белсенділігін, танымдық қабілетін дамытуын, өзінің шығармашылық әрекетін жүзеге асыруын қалыптастыруына
мүмкіндік туғызған дұрыс. Балалардың қабілетін ашып, дамытуға жан-жақты жағдай жасағанда ғана мақсатқа қол жеткізуге
болады.
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МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚАБІЛЕТТЕРІН АНЫҚТАУ
Кудинова Б. А.,
№1 орта мектебі, Жезқазған қаласы
Определение и развитие одаренности учеников – это воспитание сформировавшегося во всех ценных
концепциях человечество красивого душой и телом, уверенного в себе человека, который свободно может войти
сложное в мировое социально-жизненное пространство благодаря научно-теоретическим знаниям и практическим
навыкам.
The definition and progress of the talent of pupils is bringing up of all valuable conceptions of humanity. The
talented pupils center into the world social-vital space thanks to scientifically-theoretical knowledge and practice.

Белгілі бір істі үздік орындауға мүмкіндік беретін адамдардың әр түрлі жеке қасиеттерінің
синтезін қабілет дейміз. Ауызекіде бұл сөз жиі қолданылады. Мәселен, мұғалім оқушысына мінездеме
бере отырып,осы баланың математика пәніне қабілеті күшті екенін айтады. Балалардың қабілеттіліктері
жөнінде, ең алдымен: олардың қалай оқитындығын, оқу материалын түсінуі, еске сақтау, тапсырманы
орындаудағы қабілеті қаншалықты дәрежеде екендігі жайлы білгеннен кейін ғана дұрыс шешімге келуге
болады. Балалардың қабілеттіліктерінің кейбір көрсеткіштері мына сапалар бола алады: зейінділік, тез
және берік еске сақтау, ойлай білу, тапқырлық, ұшқыр қиял, жұмыс үстіндегі дербестігі және оның
жақсы нәтижелілігі.
Қабілет өлшеусіз ерен еңбектен туындайды. Мұндай тер төгілмегенше, ешқандай қабілет өз мәніне
ие болмайды. Қабілеттілік адамның өз білімділігі арқылы шығармашылықпен жұмыс істеу арқылы
қалыптасатын қасиет. Қабілеттің дамуының табиғи негізін құрайтын нышандардың жинағыдарындылық.
Дарындылық−адамның белгілі бір іске деген айырықша қабілеттілігі, өмірдің қандай да бір
саласында өзін ерекше қырынан көрсетеуі.
Адамның дарындылығы оның жоғары нерв қызметінің тума типіне (мида уақытша байланыстың
тез жасалып,берік орнығуы, нерв процестерінің қозғалғыштығы динамикалық стереотиптердің шапшаң
жасалып, оңай өзгеруі) байланысты болып келеді[2].
Қазіргі заманда дарындылықтың негізгі түрі- математикалық дарындылыққа көп көңіл
бөлінуде.Дарынның дамуына қолайлы жағдай туса, ол ерте көзге түсетін болады. Қабілеттілік тұқым
қуалайды дейтін көзқарас шындықпен сәйкес еместігін өмір шындығы көрсетіп отыр. Мұнымен бірге
атақты адамдардың өмірбаяндарын объективті тұрғыдан талдау көп жағдайда көрнекті адамның ерекше
дарыны жоқ отбасынан шыққандығын, сондай-ақ атақты адамдардың балалары мен немере-шөберелері
дарындылық көрсетпегенін дәлелдейді. Мәселен, осыдан 200 жылдай бұрын Германияда «Ұстазы
Кристиан Фон Шенах жазып алған любектік 4 жасар дарынды бала Кристан Гейнрих Хейкеннің өмірі, ісәрекеті, саясаты мен өлімі» деген кітап жарық көрді. Аса дарынды бала жөніндегі алғашқы кітап осы
болатын. Гейнрих 3 жасқа келгенде ертегілерді өзі оқып, математиканың төрт амалымен есеп шығара
алған. Гейнрихтың даңқы әлемге жайылады. Қазіргі математиканың негізін салушы Гаусс үш жарым
жасында әкесінің салық төлеу жөніндегі есебін көріп, соның қатесін шығарыпты. Сөйтіп, әкесінің 25
талер ақшасын сақтап қалыпты деседі. Ол алгебралық есептер мен сандар теориясы жөніндегі өзінің
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дарынын ерте танытқанға ұқсайды. Гаусс өзінің ең басты жаңалықтарын негізінен 14 пен 17 жастың
арасында ашыпты.
Осы мысалдарды айта келе, дарындылықты мына топтарға жіктеуге болады:
1. Ой-өрісінің жоғарлығы
2. Шығармашылық ойлау
3. Көркемдік әрекет
4. Пікір айту
5. Қатынас пен белсенділік
6. Қозғалғыштық
Ал психологиялық тұрғыдан қарасақ, бірінші және екінші топ өте дарынды балалар; үшінші топдарындылығы кеш ашылған балалар; төртінші топ- дарындылыққа бейім; бірақ өзін көрсете білмейтін
балалар [1]. Дарынды адамдардың қабілеті әдетте ерте ашылатынын зерттеу жұмыстарынан байқалып
жүр. Дарынды балалар мектептің оқу бағдарламасын ерте меңгереді. 5-6 жаста ондай балалар өзінен екі
есе үлкен балалардың білгенінен артық білетін болады. Кейде дарынды балалардың мектептегі оқуға
көңіл бөлмейтін кездері де кездеседі.
Оқушыдан, «Математика сабағы саған ұнай ма? Неліктен» деген сұрақтар қойғанда, көпшілігінің
жауаптары мынадай болады:
1) Математика- қызықты сабақ;
2) Математикадан түрлі қызықты, ойландыратын, толғандыратын есептер шығаруға болады;
3) Математика сабағында есептерді жылдам шығарып, ойлау қабілетіміз дамиды; басқа
оқушылармен жарысқа түсеміз.
Бұл сұрақтарға жауап берген балалар- бойында математикаға қабілеті бар оқушылар.
Математика сабағында бала бойындағы дарындылықты анықтау, дамыту аса шеберлікті қажет
етеді. Мұндай асығыстық жасауға болмайды. Зерттелетін объектіні айқын белгілеу үшін белгілі
педагогикалық әдістер қолданылады. Оқушыны зерттеу объектісінде тұрғанын өзі және сыныптары
білмеуі керек, яғни бақылау табиғи түрде жүргізілуі тиіс, оның сыныпта тапсырмаларды орындаудағы
белсенділігі, жауаптары, жаңа сабақты жылдам меңгеруі, үй тапсырмасын орындаудағы тиянақтылығы,
қайталау сұрақтарына мүдірмеуі есепке алынады. Зерттеу жүйелі түрде жүргізіледі.
Байқау әдісі:
1) Байқау ұзақ уақыт жүргізіледі;
2) Мақсатқа жетуге айқын көрсеткіштерін жинақтау; мәселен, «есеп шығаруда неге мән
береді?»;
3) Бақылау құралдарының жеткілікті болуы және оның дер кезінде қағаз бетіне түсірілуі.
Әңгімелеу әдісі. Мұнда алдын-ала жоспарланған сұрақтар мен жанама сұрақтардың рөлі ерекше.
Әңгіме желісі үнемі проблеманы шешуге әкеп соқтыруы керек.
Анализ-синтез жасау әдісі. Бұл әдісте 4-5 мысал айтылды. Осылардың ішінен басқалармен
сәйкестігінің жоғын қиып тастау керек немесе бір есеп шығару барысында дәлелдеп, толықтырып,
жүйелі түрде айту керек.
Тест. Тестті топқа немесе жеке оқушыға жүргізуге болады. Тесттің көлемі білімді бақылаудың
мақсаттарына сай болады. Тест деңгейлік бағытта беріледі. Тестке ескірген, маңызды емес материалдар
енгізуге болмайды.
Тест құру кезеңдері:
1) Мақсатын анықтау;
2) Білім көлемін белгілеу;
3) Түрін, формасын анықтау;
4) Мазмұнын құру;
5) Уақытты есептеу;
6) Тест нәтижелерін өңдеу;
7) Жауаптары.
Математика сабақтарында қолданылатын тест түрлері:
1) Таңдамалы тест
2) Еске салушы тест
3) Балама жауаптары бар тест
4) Толықтыруды қажет ететін тест
5) Сәйкестік-салыстырушы тест
6) Реттік-бірізділікке берілген тест
7) Құрама тест
Дарынды баланың математикалық қабілеттілігін одан әрі дамытуға арналған жұмыстың түрлері:
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Оқушы:
- Мұғалімнің басшылығымен жиі-жиі математиканың ережелерін талдап, түсінгенін қорыту керек;
- Өз бетінше математикалық есептер ойлап, оны шығарып, шығармашылық тапсырмалар орындауы
тиіс.
Мұғалім:
- Жұмыстың кез-келген түрінде оқушылардың белсенділігін құптау керек;
- Оқушыға өзіне ойлануға жағдай туғызып, қажет жағдайда жетекші сұрақтар беру керек;
- Қиын тапсырмаларды бірте-бірте көбейту керек;
- Оқушыны ізденіске ұмтылдыру;
- Қосымша тапсырмалар беру керек;
- Әр түрлі есептер беру қажет;
а) логикалық есептер;
ә) шығармашылық есептер;
б) деңгейлікке берілетін есептер;
в) геометриялық есептер;
г) ақшалық есептер;
д) жұмбақ есептер;
е) комбинаторлық есептер;
ж) мәтінді есептер;
з) салыстыруға арналған есептер;
и) әр түрлі тәсілмен орындалатын есептер;
к) халық арасынды таралған ауызша есептер;
л) тез есептер технологиясы.
Тәжірибе 12 жастағы дарынды оқушыға жүргізілді.
Тәжирибе мақсаты: Дарынды оқушының математикаға деген қабілеттілігін одан әрі дамыту.
Баланың дарындылығын дамытуға жүргізілген жұмыс түрлерінде қарастырылған кейбір математикалық
есептер[3]:
Толықтыруды қажет ететін тест.

5*7
23 *

27+ =38:2

2836= 64+25

Анализ-синтез жасау.
Салыстыр: 7 т 14 ц 962кг * 81492кг
73м 50мм +3км 9м 25мм * 3км 82м 7см 5мм
Дәлелдеу. Тура ма, әлде жоқ па? Дәлелде :
43·2 <25 + 58 >100 :2
205: 5 +16 > 15+ 87
Мәтінді есептер. Арифметикалық есептер:
Сыныпқа барлығы 80 қалың және жұқа дәптерлер таратылды. Қалың дәптер -40 теңге, ал жұқа
дәптер – 5 теңге тұрады. Сыныпқа қанша қалың дәптер және қанша жұқа таратылды?
Геометриялық есептер:
Шаршы берілген. Егер бұл шаршының бір қабырғасын 1,2м, ал екінші қабырғасын 1,5м қысқартса,
онда шыққан тік төртбұрыштың ауданы шаршының ауданына қарағанда 14,4 м2-ге кем. Шаршының
қабырғаларының ұзындығын тап [3].
Орындалған математикалық есептердің қорытындысы бойынша оқушының математикалық
дарындылығының көрсеткіштерін мына кестеден көруге болады.
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Дарынды оқушының математикалық дарындылығына көрсетіші
№

Әдіснама

Жұмыс түрлері

1.

Тест

А. Толықтыруды қажет
ететін тест
Б. Балама жауаптары бар
тест
А. Салыстыру
Б. Дәлелдеу
А.Бірнеше шешімі бар
есептер
Б. Кері есептер

2.

Анализ-синтез
жасау

3.

Мәтінді есептер

Жинауға
тиіс ұпай
саны
5

Жиналған
ұпай саны
5

5

4

1
5
3

1
5
2

3

3

4.

Деңгейлік
тапсырмалар

А.Арифметикалық
Б.Геометриялық

3
3

3
2

5.

Есептер құру

6.

Логикалық
есептер

А.Арифметикалық
Б.Геометриялық
А.Арифметикалық
Б.Геометриялық

1
1
5
5

1
1
5
4

Дамыған таным
қабілеттері
Ойлауы, зейіні,
математикалық
қабілеті
Ой-ұшқырлығы,
тіл байлығы
Математикалық
қабілеттің
түрлері
Ойлау
қабілетінің
ұшқырлығы
Байқағыштығы,
ойлау қабілеті
Шығармашылық
ойлауы, қызығушылығы

Ескерту: Әр тапсырма ұпай санымен есептеледі.
Оқушыны бағалау:
90%-100%- өте жақсы (дарындылығы жоғары дамыған)
75%-89%-жақсы(дарындылығы орташа дамыған)
50%-74%-қанағаттанарлық (дарындылығы дамыған, бірақ әлі жетілмеген)
0%-49%-білім деңгейі төмен (дарындылығы төмен)
Зерттелген дарынды оқушыны бағалау мына формула арқылы жүзеге асырылады: A*100%/B
А-Зерттеушінің жинаған ұпай саны
В-Жинауға тиіс ұпай саны
46*100%/50=92%
Қорытынды: Зертелген дарынды оқушының бағалауы 92%, яғни дарындылығы жоғары дамылған.
Ә д е б и е т т е р:
1. Қ.Жарықбаев «Психология», Алматы, 1993ж.
2. Ф.Н. Гоноболин «Психология» Алматы, 1976ж.
3. Математикадан дидактикалық материалдар.
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О РАЗРЕШИМОСТИ ЛИНЕЙНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ
СИСТЕМ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
С ИМПУЛЬСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ МЕТОДОМ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ
Тлеулесова А.Б.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Бұл мақалада қарастырылып отырған есептің бірмәнді шешілімділігінің негізгі шарттарының бірі болып

Q (l )

табылатын

1

матрицасының элементтерін табуға арналған рекуррентті формулалар алынды.

In this article we output the estimation recurrent formulas of the

Q (l )

1

matrix constituents which is one of the

main conditions of the single-valued solvability of the concerned mathematical problem.

Краевые задачи с импульсным воздействием различными методами исследовались многими
авторами [1]-[3]. В работах [4]-[6] изучены вопросы существования и единственности решения
двухточечных краевых задач с импульсным воздействием для обыкновенных дифференциальных
уравнений на отрезке [0,T].
В предлагаемой статье на отрезке [0, Т] рассматривается линейная краевая задача с импульсным
воздействием

dx
dt

A t x

f

t , t

0, T \

1

Bx(0) Cx(T )

Bi x(
где матрица
точках

0) Ci x(

i

i

0)

, 2 ,...,

Rn ,

x

m

(1)

Rn ,

d, d

pi , pi

n

R , i

(2)

1, m,

(3)

A(t ), вектор-функция f (t ) непрерывны на [0, Т] с возможными разрывами первого рода в

t

i

i 1, m ,

,

Bi , Ci

i

-

постоянные

(0, m)

матрицы,

n

x t

max x j (t ) , A t

Через

max
i

aij (t )

.

j 1

~
C 0,T , i , Rn , i 1, m обозначим пространство кусочно-непрерывных на

x : 0, T

Rn

x1

с нормой

max sup x(t ) ,
i 0, m t

i

,

где

0

0,

m 1

[0, Т], функций

T.

Для решения задачи (1)-(3) используем метод параметризации [4].
Пусть

h1

i

i 1,

i

1, m 1 . Возьмем число l

N и по нему произведем разбиение

( m 1) l

промежутка

t

0, T

r 1

, tr ,

r 1

где точки импульсного воздействия входят число точек разбиения.
Через обозначим xr (t ) сужение функции x(t ) на r-й интервал и задачу (1)-(3) сведем к
многоточечной краевой задаче с импульсным воздействием

dxr
dt

A(t ) xr

B0 x1 (0)

f (t ),

C0 lim x( m
t

T 0

Bi lim x il (t ) C i x il
t

t il 0

tr 1 , tr , r

t

1

1) l

(t )

1, ( m 1)l ,

d,

(4)
(5)

pi
(6)
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t

lim x s (t )

x s 1 (t s ) ,

ts 0

s

1, (m 1)l 1 \ il , i

1, m . .

(7)

Здесь (7) – условия склеивание во внутренних точках разбиения, кроме точек импульсного
воздействия. Введем обозначение

ur (t )

xr (t )

du r
dt

A(t ) ur

B0

0, r

t

t il

t

Ci

s 1

s

u2 (t ),...,

2

1) l

(t( m

u( m

( m 1) l

1) l 1

i

1, m ,

(11)
.

(12)

1) l

1) l

Вместо

(t ) ~
x( m

1) l

(t( m

1) l 1

) будет решением задачи (8)-(12).

задача Коши имеет единственное решение

t
r

d

f
tr

1

tr 1 , tr , r

t

d ,

1, (m 1)l.

представление функции
r

,r

A

t

tr

...

1

(14)

1

tr

1

j 1

d

f(

j 1

j 1

...d 1 ,

1

j 1

A( 1 )...
j 1 tr

A

tr

1

1 t

1

1, (m 1)l.

j

t

A( 1 )d

tr 1 , tr , r

F , r (t ) G , r (u, t ), t

j 0 tr

F , r (t )

1, 2,... раз, получим

ur (t ) вида
1 t

D

(13)

1

ur (t ) подставив правую часть (13) и повторив этот процесс

D , r (t )

ur (t ) , которое

t

A( ) ur ( )
tr

И наоборот,

) ,

~
x1 (t ) ~
x1 (0), ~
x2 (t ) ~
x2 (t1 ),...,~
x( m

ur (t )

где

pi

il 1

(10)

1, (m 1)l 1 \ il , i 1, m

При фиксированных значениях параметров
представимо в виде

ur (t )

d,

( m 1) l

, u[t ] , решение задачи (8)-(12), то, где система функций

~
x1 (0), ~
x2 (t1 ),...,~
x( m

u~[t ]

(8)
(9)

(t ) C0

il

ts 0

1, ( m 1)l ,

(t ) будет решением задачи (4)-(7).
~
~
x1 (t ), ~
x2 (t ),...,~
x( m 1)l (t ) - решение задачи (4)-(7), то пара , u~[t ] , где

u1 (t ),

1

x [t ]
если ~
~

Bi

lim u s (t )

Если пара

1) l

T 0

0

r

tr 1 , tr ,

1, ( m 1)l ,

C0 lim u( m

1

Bi lim uil (t )
t

f (t ), t

r

ur (tr 1 )

x[t ]

tr 1 , tr произведем замену

. Тогда задача (4) - (7) сведется к эквивалентной краевой задаче с параметром

r

s

xr (tr 1 ) и на каждом интервале

r

j

A( j )
tr

1

)d

d j ...d 1 ,

j 1

1

t

G , r (u, t )

A( 1 )... A(
tr

tr

1

1

)ur (

1

)d

1

...d 1 ,

0

, r

1, (m 1)l. .

1

Из (14) находим
t

lim ur (t )
tr 0

D , r (tr )

r

F , r (tr ) G , r (u, t ) , r
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1, ( m 1)l .

(15)

Подставляя соответствующие правые части (15) в условия (10)- (12) и умножая (10), (11) на
соответствующие
1

,

2

,...,

( m 1) l

h1
l

1, m, получим систему уравнений относительно неизвестных параметров

0, i

Q (l )

:

F (l ) G (l , u ) ,

(16)

Q (l ) - матрица, соответствующая левой части систем уравнений (10)-(12).
Таким образом, для нахождения пары
, u[t ] имеем замкнутую систему уравнений (13), (16).
Решение многоточечной краевой задачи с импульсным воздействием (8)-(12) находим по следующему
алгоритму:
( 0)

Шаг0.1) Начальное приближение по параметру
уравнения Q (l )
( 0)

( 0)

((1)

( 0)
( m 1)l

Rn ( m

1)l

определяем из
(0)
r ,

r

. Решая задачу Коши (8), (9) на интервалах

(1)

, находим функции ur (t ) , r

систему пар

,...,

находим

1, ( m 1)l подставляя в правую часть уравнения (16) определяем

первое приближение по параметру
(k )

( 0)
2

1, ( m 1)l .

Шаг 1. 1) Найденные ur (t ), r
(1)
r

,

F (l ) . На отрезках tr 1, tr решая задачу Коши (8),(9) при

функции ur (t ), r

r

( 0)
1

(k )

, u [t ] , k

tr 1, tr , при

1, ( m 1)l . Продолжая процесс на k-ом шаге получаем

0,1,2,.....

Достаточные условия осуществимости и сходимости предложенного алгоритма устанавливает
Теорема 1. Пусть при некоторых матрица обратима и выполняется неравенства
1

Q (l )

(l ),

(17)

h
h
(l ) max 1, max i Bi , m
i 1, m l
l

q (l )

1

C0

h0
l

exp

j

1
0 j!

j

h0
j

1.

(18)

*

Тогда краевая задача с импульсным воздействием (1)-(3) имеет единственное решение x (t ) и для него
справедлива оценка

x*

1

r , ( m 1) l t t r

где L1, (l ) - не зависит от
, l, h

0

sup x* (t )

max

L1, (l ) max d , f 1 , max pi

,

(19)

i 1, m

1 ,t r

f (t ) , d , pi и вычисляется через Bi , Ci , i

0, m,

,

h0 ,

(l ) , q (l ) ,

max hi .

i 1, m 1

Одним из основных условий осуществимости алгоритма и однозначной разрешимости
двухточечной краевой задачи с импульсным воздействием является обратимость матрицы Qv l при
некторых v , l .
Блочно-ленточная структура матрицы Qv l
поблочно опеределяющие элементы матрицы
обратимы,

det Ci

0, i

размерности n(m 1)l n(m
Рассмотрим уравнение

r

, r

1

. Предполагая, что матрицы Ci , i

1, m ,

1, m , устанавливается эквивалентность обратимости матрицы Qv l

1)l обратимости матрицы M (l ) размерности n n .
Qv l

которое относительно

Qv l

позволяет установить рекуррентные формулы,

b,

,b

Rn m

1l

,

1, m 1 l поблочно записывается в виде:
hm 1
hm 1
B0 1
C0 I Dv, m 1 l T
l
l
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(20)

m 1l

b1 ,

(21)

I

Dv ,1 t1 1
b2 ,
2
... ... ... ... ...
I Dv , l 1 t l 1 l 1
bl ,
l

(22)

h1
h1
B1 I Dv,l t l l
C1 l 1 bl 1 ,
l
l
I Dv , l 1 t l 1 l 1
bl 2 ,
l 2
... ... ... ... ...
I Dv , 2 l 1 t 2 l 1 2 l 1
b2l ,
2l
h2
h2
B2 I Dv, 2l t 2l 2l
C2
l
l
I Dv , 2 l 1 t 2 l 1 2 l 1
2l 2
... ... ... ... ...
I Dv , 3 l 1 t 3 l 1 3 l 1
3l

(23)

(24)

b2l 1 , ,

2l 1

(25)

b2l 2 ,
(26)

b3l ,

hm
hm
Bm I Dv,ml t ml ml
Cm ml 1 bml 1 ,
l
l
I Dv ,ml 1 t ml 1 ml 1
bml 2 ,
ml 2
... ... ... ... ... ... ... ...
I Dv , m 1 l 1 t m 1 l 1 m 1 l 1
b m 1 l.
m 1l
Из первого уравнения системы (22) определим

I

2

Dv ,1 t1

1:

I

Dv,s t1 bk

bj , j

3, l ,

k 2s j 1

l получим

j

1

k

l 1

I

l

Dv , s ts

I

1

Dv , s t1 bk

bl .

(29)

k 2s l 1

s l 1

Из уравнения (23) определим

l 1:

l 1

l

3, l через

1

1

s j 1

Вместо

при j

j 1

j

отсюда при

2:

j

1

Dv,s t s

(28)

b2 .

1

Тогда из остальных уравнений (22) выразим

I

(27)

C1 1 B1 I

Dv ,l t l

C1 1

l

l
bl 1 .
h1

(30)

подставив его выражения из (11) имеем
1
l 1

C1 1B1

k

l

I

Dv ,s t s

1

C1 1B1

I
k 2 s l

s l

Далее из первого уравнения системы (24) определим
l 2

Dv ,s t s bk C1 1

I

Dv ,l

1

tl

1

l 1

(31)

l 2:

bl 2 .

Аналогично из остальных системы уравнений (24) выразим
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l
bl 1.
h1

j

при j

l

3,2l через

l

:

j 1

l 1

I

j

Dv, s ts

I

l 1

l

3,2l ,

2l получим

j

l 1

Dv , s ts

I

l 1

Подставив вместо

Dv , 2l t 2l

его выражение (32) получим

2l

l 1

2l 1

C2 1B2

k

2l

I

Dv , s t s

C 2 1 B2

l 1

I

C2 1

Dv , s t s bk

k l 2 s 2l

s 2l

Вместо

(32)

l
b2l 1 .
h2

C2 1

2l

l 1

C 2 1 B2

b2l .

2l 1 :

C 2 1 B2 I

2l 1

Dv , s ts bk

k l 2 s 2l 1

s 2l 1

Из уравнения (25) определим

k

2l 1

I

2l

2l 1

bj , j

Dv, s ts bk

k 2s j 1

s j 1

Отсюда при

k

l
b2l 1 .
h2

подставив его выражение из (31) имеем
l 1

I

Dv , s t s

s 2l
1

I

Dv , s ts

C1 1B1

1

I

k

2l

C2 1 B2

I

Dv , s t s bk

Dv , s ts

C1 1B1

l
b2l
h2

C2 1

k l 2 s 2l

l 1

I
s 2l
l 1

1

I

Dv , s ts

I

Dv , s ts

1

k

I

C1 1B1

Dv , s ts

s 2l

C2 B2

I

l
C1
bl
h1

Dv , s ts

Аналогично, при

j

I

Dv ,1 t1

можно выразит через
j 1

il 1

I

Dv,s t s

1

C2 B2

1
k l 2

I
s 2l

l
b2l 1 .
h2

il 1

il 1

bil 2 , j

1, m 1 ,

в следующем виде:

k

I

il 1

Dv,s t s bk

bj , j

il 3, i 1 l ,

k il 2 s j 1

s j 1

j

i 1 l получаем
i 1l 1

il 1

I

i 1l
s

Dv , s t s

k

I

il 1
k il 2 s

i 1l 1

Dv , s t s bk

bi

j

Ci 11 Bi 1 I

Dv , i

1l

ti
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1l

.

(33)

i 1 l 1 определим

Тогда
i 1l 1

1l

i 1l 1

Из соответствующего уравнения импульсного воздействия при
i 1 l 1.

C2 1

Dv , s ts bk

il 2 из соответствующего уравнения получаем

il 2
j

k

2l

1

s 2l

тогда остальные

bk

s l

l 1
1

Отсюда при

1

s l

C2 1B2

j

l
bl
h1

1

C2 1B2

k 2

C1 1

Dv , s ts bk

k 2 s l

s l

l

k

l

C1 1B1

i 1l

Ci 11

l
bi
hi 1

1 l 1.

Подставив вместо

его выражение (33), получим

i 1l 1

il 1

Ci 11Bi

i 1l 1

I

1
s

i 1l 1

Dv, s tsl

Ci 11Bi 1 I

il 1

k

I

Dv , i

Dv,s t s bk

bi

C

1l

1
i 1

C Bi

1l 1

Ci 1Bi I

i 1l 1

Dv,il til
k
i 1l 1

l
bil
hi

Ci 11Bi 1 I

1

Dv , i

1l

I

1l

j 1l 1

C j 1B j

ml 1
j m

Dv, s ts bk

Dv , s tsl bk

bil

bi

Ci 11

1l

i 1l 1

l
bi
hi 1

Dv , s ts

C j 1B j

1

k 2

I

.

k

C2 1B2
k l 2

I

C2 1

Dv , s ts bk

s 2l

m 1l

j 1l 1

C j 1B j

1
j m

I

1

m 2l 2

s

1

Cm1Bm
m 1l 2

I

Cm1

Dv , s ts bk

s ml

Из формулы (33) при i

I

Dv , s ts

(34)

s ml

m 1l

k

ml

Dv , s ts

Cm1Bm

...

Cm1 1

Dv , s ts bk

I
s jl

m 1l 1

l
b2l
h2

k

Cm1 1Bm

Dv , s ts

s jl
3

l
bl
h1

C1 1

Dv , s ts bk

s l

2l

I

j m

k

C1 1B1

l
hm

l
bml
hm

1

bm

1l 1

1

.

m получаем
( m 1) l 1

ml 1

I

m 1l
s

Dv , s t s

k

I

ml 1
k ml 2 s

m 1l 1

Dv , s t s bk

bm

1l

.

(35)

m 1l 1

записав его выражение из (34) подставим полученное соотношение для

ml 1

1l 1

j 1l 1

2

I
s jl

l

Вместо

I
i 1 l 2 s il 1

m имеем

1
1

k

Dv,s t s

k

k il 2 s

Отсюда при i

k

ti

I
k

il 1

Dv, s ts

s il

Ci 1

1
s i 1l

i 1l 1

I

1l

il 1

l
bi
hi 1

1
i 1

k il 2 s i 1 l 1

Ci 1Bi

ti

1l

i 1l

m 1l

в

уравнение (21). Тогда

hm
l

ml 1
1

B0

C0
s

m 1l

C j 1B j
j m

C j Bj

k 2

j m

k l 2

m 1l 1

...

1
m

C Bm

I

k

m 1l 2

I
s ml

Dv , s ts bk

C2 1

Dv , s ts bk

hm 1
C0
l
s

m 2l 2

I

1
s

l
C
bml
hm
1
m

l
b2l
h2
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1

Dv , s ts bk

I

Dv , s ts

m 1l

1

Cm1 1

m 1l
m 1l
hm 1
C0
l
k ml 2 s

ml 1

1

k

Cm1 1Bm

k

C Bm

I
s 2l

Dv , s ts
k

1
m

C1 1

m 1l

s ml
ml

Dv , s t s bk

k

C2 1B2

Dv , s ts

s jl

l
bl
h1

I
s l

2l

I

b1

1

k

C1 1B1

Dv , s t s

j 1l 1

Dv , s ts

s jl
l

I

1

I

j m

s jl

3

C j 1B j

Dv , s ts

j 1l 1

2

j 1l 1

1

I

l
hm

bm

1l 1

1

k

I
m 1l

Dv , s ts bk . (36)

Введем обозначение
ml 1

M (l )

B0

C0

I
s

j 1l 1

1
1

Dv , s t s

C j Bj

m 1l

j m

I

Dv , s t s

.

s jl

Следующая лемма устанавливает взаимосвязь между обратимостью блочно-ленточной матрицы
n m 1 l с обратимостью матрицы M v l размерности n n .

Qv l размером n m 1 l

Rn m

Лемма 1. Матрица Qv l :
матрица M v l :

R

n

1l

d1, j

Mv l

l

d1,il

i 1l

(37)
j 1l 1

I

1

Dv , s t s

C j Bj

m 1l

j

I

j m

1

Dv ,s t s

C j Bj

s jl

I

Dv , s t s ,

s il

2, il , i 1, m 1 ,
1

(38)

ml 1

j 1l 1

i 1

C0

I
s

при i

,

1
i 1

C0

Mv l

1

1

Mv l

hm

ml 1

s

j

1, m ) M v l : n n обратимы, тогда блочные элементы

d i , j , i, j 1, m 1 l можно определить рекуррентными формулами:
d1,1

1

обратима тогда и только тогда, когда обратима

R .

1

Qv l

1l

n

Лемма 2. Пусть матрицы Ci ( i
матрицы

Rn m

C j 1B j

Dv , s t s

m 1l

I

j m

Ci 1

l
,
hi

(39)

Dv,s t s Cm1 1

l
,
hi

(40)

Dv ,s t s

s jl

m 1 отсюда получим

d1, m

1l 1

C0

d1, j

Mv l

C0
1

Mv l

1

s ml
j1
1
m

I

Dv,s t s C Bm

m 1l

I

Dv,s t s

, j

m 1l

2, ml

(41)

s ml

ml 1

C0

Dv , s t s C m1

I
s

I

m 1l

ml 1

s

d1,ml

Dv,s t s Cm1 Bm

I
s

1

m 1l 1

ml 1

1

Mv l

m 1l

l
,
hm

(42)

j

d1, j

Mv l

1

C0

Dv, s ts , j

I
s

d 2, j

I

Dv ,1 t1 d1, j , j

d 2, 2

I

Dv ,1 t1 d1, 2

dk, j

I

Dv ,k

1

tk

1

dk

1, j ,

d k ,k

I

Dv ,k

1

tk

1

dk

1, k

1

dl

1, j

dl

1,l 1

d il

1,il 1

C1 1 B1 I

dk, j
dk, j

I

Dv ,k

1

(45)

j

k, k

1

Dv ,k
dk

1, j ,

2,1 ,

(46)

I,

(47)

l 1,

1

tk

k

(48)

l
,
h1
l
Ci 1 , i 1, m ,
hi

C1 1

1

Dv ,il t il d il ,il
I

tk

(43)
(44)

I,

Dv ,l t l d l ,l

Ci 1 Bi I

2, (m 1)l ,

2,

Dv,l tl d l , j , j

C1 B1 I

ml

m 1 l

1

1

dk

ml

1, j ,

k

il 1, i 1, m ,

2, m 1 l , j
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1, m 1 l / k ,

(49)
(50)
(51)
(52)

d k ,k

I

Dv ,k

1

tk

1

dk

1, k

I, k

ml

2, m 1 l .

(53)

Таким образом, мы установили рекуррентные формулы нахождения элементов блочно-ленточной
матрицы Qv l , при некоторых v N , l N .
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ӘОЖ 51:372.8
САН АРАЛЫҚ ТӘСІЛІ АРҚЫЛЫ ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
Тілеулесова А.Б., Темірбекова А.А.
Ө.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В этой статье мы показали решение неравенств методом интервалов и объяснили самые рациональные
способы решения таких задач.
In this article we have shown the decision of inequalities a method of intervals and have explained the most rational
ways of the decision of such problems.

Қазіргі таңда математика пәнін оқытудағы қиын мәселенің бірі - математика пәнінен сауатты,
яғни шығарған есебін жүйелеп дұрыс жаза білетін оқушы тәрбиелеу. Тестке дайындалудың қызығына
түсіп кеткен оқушылар есеп шығару барысында әртүрлі тәсілмен дұрыс жауабын тапқанымен, есептің өз
деңгейінде сауатты жазу жағына келгенде сыр беріп қоятыны да сондықтан. Мақсатымыз есепті дұрыс
шешумен қатар, оны жүйелі түрде, ең ыңғайлы, тиімді жолмен шешу екендігі бәрімізге мәлім.
Теңсіздік тақырыбы 6-шы сыныпта өте жақсы беріледі де, содан кейінгі сыныптарда соны негізге
ала отырып кеңейтілген, күрделенген түрде беріле береді. Бірақ бұл тақырып қаншалықты ерте берілсе
де ҰБТ-ға дайындалу барысында талапкерлердің осындай есептерді шығаруға келгенде қиналатынын өз
тәжірибемізден аңғарып жүрміз. Бұл тақырыпты осыған дейін көптеген авторлар [1]-[5] зерттеген.
Функциялардың қасиеттері мен графиктерін оқып-үйрену – мектептегі математика курсының
басты мәселелерінің бірі. Функцияның нөлдерін табу – теңдеуді шешуді, ал, функцияның таңба сақтау
аралығын табу теңсіздіктерді шешуді талап етеді.
Теңдеулер мен теңсіздіктерді шешуде қажетті тәсілдердің бірі – «сан аралықтар» тәсілі. Сонымен
қатар, бұл тәсіл функцияның аргументі модульмен берілген жағдайда және оның графиктерін салу
барысында қолданылады.
Біз «сан аралықтар» тәсілін сан түзуін пайдалану арқылы нақты мысалдармен көрнекі түрде
қарастырамыз. Бұл тәсіл оқушылардың теңдеулер мен теңсіздіктерді шешудің әрбір кезеңін толық
түсінуіне және оларды шешу дағдыларын жетілдіруге көмектеседі.
«Сан аралықты» қолдану теңсіздіктерді, теңдеулерді шешуде және функциялардың графиктерін
салуда мектептің жоғары сынып оқушыларына көмегін тигізеді.
«Сан аралық» тәсілінің алгоритмін былай көрсетуге болады:
1. Егер теңсіздік стандарт түрде берілмесе, онда берілген теңсіздікті стандарт түрге келтіреміз;
2. Бөлшектің алымы және бөліміндегі өрнектің түбірлерін тауып, оларды сан осінде белгілейміз;
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3.Сан осін белгіленген нүктелерде қиып өтетіндей етіп оңнан солға қарап ирек сызық сызамыз.
Егер, бөлшектің алымы және бөліміндегі көпмүшеліктердің белгісіздерінің ең үлкен дәрежелі
мүшелерінің таңбалары бірдей болса, онда ирек сызықты сан осінің үстіңгі жағынан бастап сызамыз. Ал
олардың таңбалары әр түрлі болса, онда ирек сызықты сан осінің төменгі жағынан бастап сызамыз;

f x
0 түрінде болса, оның шешуші таңбасы
g x
f x
f x
теріс сан аралықта болады, ал берілген теңсіздік
0 , немесе
0 түрінде болса, оның
g x
g x
4. Егер, берілген теңсіздік

f x
g x

0 немесе

шешуі таңбасы оң сан аралықта болады;
5. Егер, теңсіздік

f x
g x

f x
g x

0 , немесе

0 түрінде болса, онда бөлшектің алымының

түбірлері теңсіздіктің шешіміне кіреді.
Ескерту. Бөлшектің бөлімінің түбірлері теңсіздіктің шешіміне ешқашан кірмейді. Теңсіздіктерді
шешу кезінде мүмкін мәндер жиынын міндетті түрде ескеру қажет.
1-мысал.

3 2х
4 3х

1 теңсіздігін шешіңіз.

Шешуі. Берілген теңсіздікті стандарт түрге келтіреміз. Ол үшін бірді теңсіздіктің сол жағына
көшіреміз де, ортақ бөлімге келтіріп, бөлшектің алымында пайда болған өрнектің ұқсас мүшелерін
жинастырамыз. Сонда

5х 1
3х 4
болып шығады. Мүмкін мәндер жиыны 3х

4

0

5х 1
3х 4

0 , яғни х

0
4
.
3

Бөлшектің алымының түбірін табамыз:

5х 1

0 , осыдан х1

1
болады.
5

Бөлшектің бөлімінің түбірін табамыз:

3х

4

0 , осыдан х2

4
болады.
3

Осы мәндерді сан осінде белгілейміз. Пайда болған нүктелерді бастыра оңнан солға қарай ирек
сызық сызамыз.
Бөлшектің алымындағы белгісіздің ең үлкен
дәрежесі бар мүше – 5 х . Ал, бөлшектің
бөліміндегі белгісіздің ең үлкен дәрежесі бар
1
4
мүше 3 х . Бұлардың таңбалары әртүрлі.
5
3
Ендеше ирек сызықты сан осінің төменгі жағынан
бастаймыз (1-сурет). Мүмкін мәндер жиынын ескерсек,

4 1
;
3 5

мысалдың жауабы
2-мысал.

1
х

1-сурет

сан аралығы болады.

3 теңсіздігін шешіңіз.

Бұл теңсіздік оңай сияқты болып көрінгенмен талапкерлер осындай теңсіздіктерді шешкенде қате
жібереді. Мысалы, теңсіздіктің екі жағын х -ке көбейтеді де, нәтижесінде жауабы қате болып шығады.
Шешуі: 3-ті теңсіздіктің сол жағына шығарып, ортақ бөлімге келтіргенде, мынадай болады:

1 3х
х

0.

Белгісіздің анықталу облысын табамыз. Бөлшектің бөлімі нөл болмауын ескерсек, х
мүмкін мәндер жиыны екі сан аралықтан тұрады екен:
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;0

0;

.

0 . Ендеше

Бөлшектің алымының түбірін табамыз:

1
болады.
3
Бөлшектің бөлімінің түбірі х2 0 . Табылған түбірлерді сан осінде белгілейміз. Бөлшектің
алымындағы х -тің ең үлкен дәрежесі бір ғана мүше бар. Оның таңбасы оң. Қарастырылып отырған
1 3х

0 , осыдан х1

мүшелердің таңбалары әр түрлі. Ендеше ирек сызықты сан осінің төменгі жағынан бастап сызамыз.
Анықталу облысын ескереміз. Сөйтіп, теңсіздіктің шешуі мынадай болады:

0

0;

1
(2-сурет).
3

1
3

2-сурет

Квадрат теңдеуді шешкенде, дискрминант теріс сан болса, теңдеудің нақты шешімдері болмайды.
Сол ережені теңсіздік шешкенде қолдану өрескел қате. Енді дискриминант оң сан болатын жағдай мен
дискриминант 0-ге тең болатын жағдайды қарастырайық.

y

ax 2

bx c - парабола, егер a

0, D

0 болса, онда квадрат үшмүшелікті жіктеп, сан

осіне салып таңбаларының қалай өзгеретінін көрсетсек жеткілікті. Бұл жерде параболаның графигін
салып жатудың қажеті жоқ.
Квадрат үшмүшеліктің дискриминанты теріс болған жағдайда теңсіздіктерге ерекше көңіл бөлу
қажет.
2

Біріншіден, ax
bx c 0 , D 0, a 0 болған жағдайда квадрат үшмүшеліктің таңбасы оң
және ол сан осінде таңбасын өзгертпейді. Мұндағы x сан осіндегі кез келген мәнді қабылдай алады,
яғни x
;
.

ax 2 bx c 0 , D 0, a 0 болған жағдайда теңсіздіктің шешімі жоқ.
2
Үшіншіден, ax
bx c 0 , D 0, a 0 болған жағдайда да теңсіздіктің шешімі жоқ.
2
Төртіншіден, ax
bx c 0 , D 0, a 0 болған жағдайда теңсіздіктің шешімі бүкіл сан
осі болады. Мұндағы x сан осіндегі кез келген мәнді қабылдай алады, яғни x
;
.
Екіншіден,

3-мысал.

х 2 3х 5
3х 4

0 теңсіздігін қанағаттандыратын х -тің ең үлкен бүтін мәнін табыңыз.

Шешуі. Берілген мысалды шешудің екі түрлі жолын көрсетейік.
1-тәсілі. Теңсіздік стандарт түрде берілген. Бөлшектің бөлімі нөлге айналмауы керектігін ескеріп,
х -тің мүмкін мәндер жиынын табайық, яғни

3х

4

0 , осыдан х

4
.
3
2

Дискриминанты теріс болғандықтан, квадрат үшмүшеліктің нақты түбірі жоқ. x алдындағы
коэффициент оң сан, яғни нөлден үлкен болғандықтан, квадрат үшмүшеліктің таңбасы оң, яғни

х 2 3х 5

0 . Ендеше, теңсіздікке мәндес теңсіздік пайда болады:
1
0.
3х 4
4
Осыдан x
екенін көреміз.
3
Анықталу облысын ескере отырып, теңсіздіктің шешуі
Ал мысалдың жауабы: х

2.
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;

4
екенін табамыз (3-сурет).
3

4
3
3-сурет

2-тәсілі.

х 2 3х 5 квадрат үшмүшелігінің дискриминанты теріс екенін білген соң, үшмүшеліктің
таңбасы оң екендігіне көз жеткіземіз. Сөйтіп, бөлшектің алымы оң екен. Берілгені бойынша бөлшек
нөлден кіші, ендеше оның бөлімі теріс, яғни 3х 4 0 .
Олай болса, берілген теңсіздікті төмендегідей теңсіздіктер жүйесімен алмастыруға болады:

х2

Жүйені шешсек,

x

3х 5 0
3x 4 0 .
4
x
3

4
болады да, есептің жауабы х
3

;

2.

Рационал теңсіздіктерді шешкенде бөлшектің алымы мен бөлімінің кейбір түбірлерінің мәндері
бірдей болған жағдайда, оларды қысқарта салатын талапкерлер кездеседі. Мұндай жағдайда ол
түбірлерді міндетті түрде ескеру керек, өйткені таңбадан шатасуымыз немесе түбір жоғалтуымыз
мүмкін.
4-мысал.

х3 3х 2 х 3
х 2 3х 2

0 теңсіздігін шешіңіз.

Шешуі. Бөлшектің алымындағы өрнекті түрлендіреміз:

х3 3х 2
х

2

х 3

3х 2

х2 х 3

х 3

х 3

х2 1 х 3

х 1 х 1 х 3

х 1 х 2

Берілген теңсіздікті мына түрде жазамыз:

х 1 х 1 х 3
х 1 х 2
Бөлшектің

; 2

бөлімі

2; 1

нөл

1;

болмау
болады.

Бөлшектің алымының түбірлері:

х1

керектігін

1 ; х3

1 ; х2
2.

0.
ескерсек,

яғни

анықталу

облысы

3;

бөлімінің түбірлері: х4
1 , х5
Барлығы түбір саны бесеу, оның екеуі өзара бірдей. Осыларды сан осінде белгілеп, қисық сызық
1 нүктесінде қисық сан осін екі рет қиып өтуі керек.
жүргіземіз. х
Теңсіздік таңбасының қатаң болмағандығынан, яғни «нөлден кіші немесе тең» – деп тұрғандықтан,
бөлшектің алымының түбірлері мысалдың шешіміне кіруге тиісті, минус бірге тең түбір бөлшектің
алымында да, бөлімінде де кездесетіндіктен, осы нүкте теңсіздіктің шешіміне кірмей қалады. Өйткені
«бөлшектің бөлімінің түбірлері теңсіздіктің шешіміне ешқашанда кірмейді» – деген ереже бар.
2; 1
1;1
3; .
Сөйтіп, берілген теңсіздіктің шешімі:
3

5-мысал.

х 2 3х 4 х 2
5
5
х 5 2х 7

4

0 теңсіздігін шешіңіз.
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Шешуі. Бөлшектің алымының түбірлері:

4
3

0 ; х2

х1
түбірлері:

5 , х5

х4

1
1 ; х3
3
7
1
3 .
2
2

2 ; бұлар теңсіздіктің шешіміне кіреді. Бөлшектің бөлімінің

3

3х 4 – өрнектің таңбасы 3х 4 - өрнегінің таңбасымен бірдей, дәл осы сияқты тұжырымды
х 5

5

өрнегі туралы да айтуға болады. Ал,

4

х 2

және 2х

7

болғандықтан, олардың таңбалары оң. Ендеше теңсіздіктің екі жағын х

6
2

– бұл жұп дәрежелі өрнектер

х 2

4

өрнегіне бөлсек, дәл

6

солайша, теңдіктің екі жағын 2х 7 – өрнегіне көбейтсек, тақ дәрежелі жақшадағыларды сол
өрнектердің бірінші дәрежелерімен алмастырсақ, мынадай теңсіздік шығады:

3х 4
х 5

0.

Осы теңсіздіктің шешуін сан аралық әдісімен сан осіне салып, оған қоса жоғарыда көрсетілген

х1

0 ; х2

1
1 ; х3
3

2 нүктелерін салсақ, теңсіздіктің шешімі мынадай болады:

Х

1
1 ; 3,5
3

0

3,5; 5 .

Модуль таңбасы бар теңсіздіктерді шешудің бірнеше әдістері бар. Біз олардың кейбіреулерін,
мысал келтіре отырып, қарастырайық.
Модульді сан осіндегі екі нүктенің ара қашықтығы ретінде қарастырып, теңсіздікті шешу.
6-мысал.
Шешуі.

х 1

3 теңсіздігін шешу керек.

х 1 -ді сан осіндегі x және 1 нүктелерінің ара қашықтығы деп қарастырамыз. Теңсіздіктің

шарты бойынша, біз сан осіндегі 1 нүктесінен 3 бірліктен кіші қашықтықта жатқан нүктелердің бәрін
табуымыз керек.
4-суретте көрсетілгендей етіп, сан осінде 1 нүктесін және одан үш бірлік өлшем
қашықтықта жататын екі нүкте – біреуі 1 нүктесінің оң жағында, екіншісі оның сол жағында болатындай
етіліп салынады.
-2

1

4

4-сурет

Сан осінде салынған нүктелер -2, 1, 4. Сөйтіп, теңсіздіктің жауабы (-2; 4).
Бұл әдіс кез келген модуль таңбасы бар теңсіздікті шешуге қарамайды. Бұл әдіспен тек қана 6
мысалдағы теңсіздік сияқты теңсіздіктерді шешуге болады.
Енді теңсіздіктерді екі жағын квадраттау әдісімен шешуді көрсетелік

f x
(*) теңсіздігін шешу керек дейік.
кез келген мәнінде

gx

(*)

f x және g x -тың мүмкін мәндер жиынында жататын x -тің

0 болатыны түсінікті. Сондықтан f x

f x

2

f x

2

,

g x

2

g x

2

.

Сондықтан берілген теңсіздік мына

f x

2

g x

2

(**)

теңсіздігіне бара-бар. Сөйтіп, (*) теңсіздігін шешу (**) теңсіздігін шешуге келтіріледі.
7-мысал.

2х 1

3х 1 теңсіздігін шешу керек.

Шешуі. Берілген теңсіздіктің екі жағы да теріс емес:

2х 1

берілген теңсіздікті өзімен бара-бар мына теңсіздікпен алмастырамыз:

2х 1

2

2

3х 1 .
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0 , 3х 1

0 , сондықтан

Осыдан 4 х
Жауабы:

2

8-мысал.

4х 1 9х2 6х 1
5х 2 10 0 шешсек: х
.
; 2
0;
х
1 теңсіздігін шешейік.
х 2

2; х

0.

Шешуі. Теңсіздіктің екі жағы да теріс емес, ендеше теңсіздіктің екі жағын квадраттаймыз, содан

х

2

х 2

1;

х
х 2

2

12

0;

х x 2
х 2

х

x 2
х 2

0,

4x 1
2
x 2

0,

2

0 . Бұдан бізге бөлшектің
мұндағы x 2 , яғни бөлшектің бөлімі нөлге теңеспеуі керек және x 2
аламының таңбасының оң болуы керектігі шығады.
Ақырғы теңсіздіктен x 1 және мүмкін мәндер жиынын ескерсек, теңсіздіктің жауабы:
.
1; 2
2;
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
(на примере естественно-научных дисциплин)
Тойганбекова Ш.М.,
Таразский государственный педагогический институт
Мақалада компьютерлік құралдарын оқу барысында қолдану жайлы баяндалған. Автор жалпы ақпараттықкоммуникациялық технологиялардың білімгерлерді экологиялық оқытудағы, қалыптастырудағы рөліне, түрлеріне,
жалпы дидактикалық міндеттеріне тоқталады.
The role of electronic and computer technologies in ecological education of students is discussed in the report.
Special attention is paid to biology and geography sciences teaching.

В конце ХХ в. человечество вступило в стадию развития, которая получила название
постиндустриальное или информационное общество. Но суждение «мы живём в век информации и
коммуникаций» не совсем верно, поскольку и информация, и коммуникации были всегда. В течение всей
тысячелетней истории человеческое общество накапливало знания и совершенствовало способы
хранения и обработки информации. С вступлением общества в век компьютерных технологий появилась
возможность более эффективной её обработки и представления. Это позволило эффективно хранить и
обрабатывать большие потоки информации. Но на современном этапе развития информационной
культуры общества знания устаревают очень быстро, и человек вынужден «учиться всю жизнь».
Огромный объём знаний, накопленный человечеством, заставляет искать иные подходы к организации
процесса обучения. Осознание фундаментальной роли информации в общественном развитии и
огромные темпы роста информационных технологий обусловили необходимость формирования особой
информационной культуры личности. Для использования новых компьютерных технологий в жизни
требуется новое мышление, которое должно воспитываться у ребёнка с младших классов. Для
нынешнего школьника, которому предстоит жить в информационном обществе будущего, компьютер
должен стать неотъемлемой частью его жизни. Поэтому использование информационных и
коммуникативных технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальной проблемой современного
школьного образования. «Мировой опыт свидетельствует о том, что решение проблем образования
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начинается с профессиональной подготовки педагогов. Без качественного роста педагогического
профессионализма мы будем обречены оставаться в прошлом». [1]
Новая эпоха ставит перед школьным образованием новую проблему – подготовить ученика к
жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, к возможности
получения дальнейшего образования с использованием современных информационных технологий
обучения. Изучению специфики взаимодействия детей и подростков с компьютерами посвящено
множество исследований (М.Коул, С.Пейперт, А.В.Беляева, С.Л.Новоселова, Ш.Текл и др.).
Одна из задач школьных предметов естественно-научного цикла на современном этапе состоит не
только в том, чтобы дать учащимся основные базовые понятия в системе «информация-алгоритм-ПК»,
но и сформировать навыки работы с ИКТ, научить грамотно работать с разнообразными носителями
информации. Компьютер является средством повышения эффективности процесса обучения в школе. Он
дает возможность учащимся самостоятельно извлекать знания, способствует развитию интеллекта
школьника, расширяет учебную информацию и набор применяемых учебных задач и позволяет изменить
качество контроля над деятельностью учащегося. Интерактивные компьютерные программы
активизируют все виды деятельности учащихся: мыслительную, речевую, физическую, что ускоряет
процесс усвоения материала. Интерактивные тестирующие системы анализируют качество знаний.
Применение мультимедиа средств и технологий позволяет построить такую схему обучения, в которой
разумное сочетание обычных и компьютерных форм организации учебного процесса дает новое качество
в передаче и усвоении системы знаний. Основная задача учителя - мотивировать ученика в его занятиях
на уроках географии, биологии, химии и т.д. Повысить интерес к предмету можно через создание
мультимедийных презентаций. Презентация усиливает динамику урока, позволяет завоевать внимание
учеников, а внимание — множитель информации. Она позволяет учащемуся реализовать свое «я»,
создает для него ситуацию успеха, способствует его саморазвитию, самосовершенствованию, развитию
творческих способностей. Использование компьютерных презентаций делает урок наглядным и
выразительным, помогает лучшему усвоению нового материала. Практика показывает широкий интерес
школьников к таким урокам. Работая в Интернете с сайтами, ученики получают более полную и свежую
информацию, например, о туристических регионах РК, статистические материалы по различным темам,
имеют возможность отслеживать динамику экономических и социальных процессов. Применение
информационных технологий значительно расширяет иллюстративный материал, создает проблемные
ситуации и организует поисковую деятельность учащихся, усиливает эмоциональный фон обучения,
формирует учебную мотивацию у обучаемых, индивидуализирует и дифференцирует учебный процесс,
создает эмоциональное отношение к учебной информации.
Очевидно, что развитие познавательных способностей и творческой активности учащихся на
уроках естественно-научного цикла сегодня находятся в прямой зависимости от использования
инновационных технологий в преподавании предмета. Соединение географического, биологического
образования с компьютерными технологиями позволяет активизировать аналитическую деятельность
обучаемых, углубить демократизацию методики преподавания, раскрепостить творческие возможности
учащихся. Современная школа не только источник получения информации, а место, где учат учиться,
где учитель не просто проводник знаний, а личность, обучающая способам творческой деятельности,
направленной на самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний. Развитие становится
ключевым словом педагогического процесса, как альтернатива понятию обучение. Поэтому сегодня
главное стратегическое направление системы школьного образования — решение проблемы личностноориентированного образования, в котором в центре внимания личность ученика, деятельность учения,
познавательная деятельность. Можно выделить три основные формы работы с ИКТ на уроках
естественно-научных дисциплин. Во-первых, это их непосредственное применение в учебном процессе.
Во-вторых, это применение ИКТ для организации самостоятельной работы учащихся вне школьных
занятий. В-третьих, это применение информационных технологий для обеспечения познавательного
досуга (использование развивающих игр, электронных энциклопедий и т. д.).[2]
В настоящее время при подготовке к уроку, организации и проведении занятий и контроля
приходится затрачивать много дефицитного времени на поиск и систематизацию материала, который
позволяет сделать урок современным и интересным для всех учащихся. В последние годы система
образования в нашей стране направлена не столько на усвоение суммы готовых знаний, сколько
на формирование интеллектуальных умений, умений самостоятельной познавательной деятельности.
Применение информационных, компьютерных технологий не только облегчает усвоение учебного
материала, но и представляет новые возможности для развития творческих способностей учащихся.
Компьютер является средством повышения эффективности процесса обучения в школе. Он дает
возможность учащимся самостоятельно извлекать знания, способствует развитию интеллекта
школьника, расширяет учебную информацию и набор применяемых учебных задач, позволяет изменить
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качество контроля над деятельностью учащегося. С появлением компьютерной техники в школе
открылись новые возможности в организации учебного процесса. Кабинеты имеют хорошие условия для
проведения современного урока с применением ИКТ, выход в Интернет, локальная сеть. Эффективность
использования ИКТ в процессе получения знаний и формирования умений была оценена в ходе
анкетирования школьников. В опросе участвовали учащиеся 9-х,10-х,11-х классов. Им предлагались
следующие вопросы:считаете ли вы необходимым использование ИКТ на уроках географии, биологии,
химии, физики др.? Изменится ли ваше отношение к предмету при компьютеризации учебного процесса?
Используете ли вы ПК и возможности ИКТ при подготовке к урокам? Имеете ли вы возможность
работать с ПК: а) ПК есть дома; б) другие источники; в) не имею возможности работать с ПК.
Из общего числа опрошенных 80 % отмечают необходимость использования информационных
технологий
в учебном
процессе.
Очевидным
является их
приоритетность
по сравнению
с традиционными формами организации учебной деятельности. Ответы учащихся позволяют сделать
вывод о том, что происходит определенное изменение мотивации школьников к изучению данного
предмета. Широкий спектр возможностей, которые представляют компьютерные технологии, по мнению
учащихся, сможет увеличить объем нужной, «полезной» информации. Школьники предлагали
использовать на уроках географии, биологии: схемы, таблицы, графики, обучающие программы,
электронные энциклопедии, интерактивные карты (атласы), СД-диски (тематические), видеофрагменты,
игровые программы, тестовый контроль, материалы для рефератов и проектов. В настоящее время 80
% учащихся используют ПК для подготовки к урокам географии, биологии, но 20 % отмечают
преимущество других источников информации. Уроки с использованием ИКТ в настоящее время в
общеобразовательных учреждениях организуются на основе работы со специализированными
обучающими программными средствами. Информационно-коммуникативные средства, которые можно
использовать в общеобразовательной школе достаточно много. Несомненным прогрессом
педагогической практики географического, биологического образования признано внедрение в учебный
процесс мультимедийных электронных учебников. Широкие возможности имеют мультимедиа учебники
по всем курсам географии, биологии, физики и др. (с 6 по 10 класс) (разработчик 1С). Они
предназначены для: изучения курса географии, биологии в классе; факультативного изучения
с использованием сети Интернет; проверки знаний по курсу (практические работы и тесты); написания
учащимися рефератов и докладов, защита научных проектов; использования в качестве справочника.
Диски серии «Электронные уроки и тесты. География в школе» , «Биология в школе», «Физика в школе»
помогают при подготовке к урокам и содержат интересную информацию и наглядные материалы для
выполнения творческих работ учащимися. Интерактивные тестирующие системы анализируют качество
знаний. Одним словом, применение мультимедиа средств и технологий позволяет построить такую
схему обучения, в которой разумное сочетание обычных и компьютерных форм организации учебного
процесса дает новое качество в передаче и усвоении системы знаний. Мультимедийные курсы являются,
несомненно, перспективным дидактическим средством, которое при определенных условиях может
значительно повышать эффективность учебного процесса. Основными условиями являются учет
индивидуальных особенностей обучающегося, его уровня компетенции и мотивации, соответствие
образовательных потребностей и целей обучения. Использование медиаучебников позволяет учителю
дифференцированно подходить к оценке умений и навыков учащихся разных способностей и уровней
обученности. Образовательные программы имеют в своем составе видеофрагменты, которые, позволяют
продемонстрировать на уроке видеосюжет, представляющий изучаемое явление с комментарием
диктора. Интересно представлены в мультимедийных программах природные процессы. Ученики
являются свидетелями происходящего на экране извержения вулкана, разрушительного цунами,
зарождающегося циклона и т. д. Очевидными для них становятся различные атмосферные
и тектонические процессы, наглядность которых с помощью других дидактических средств очень трудно
представить. Таким образом, появляется возможность демонстрировать анимационные схемы,
раскрывающие сущность изучаемого явления и сохраняющие его динамичность. Так, если можно найти
описание какого-либо объекта в книге, то спуститься на дно озера Балхаш или увидеть общую
циркуляцию атмосферы из космоса доведется не каждому. Вот именно в познании этих уголков Земли
компьютер становится и для учителя и для ученика помощником. В этом случае школьник работает
в темпе, соответствующем его природным задаткам. Он не боится отстать от других одноклассников или
ответить хуже их, потому что в данном случае процесс соревнования отсутствует. На урокахпрактикумах учащиеся совершенствуют свои умения в работе с картой, заполняют таблицы и т. д.
Не секрет, что многие ученики недостаточно знают фактический материал. Это затрудняет
формирование у учеников интереса к предмету. Повысить интерес к географии можно через создание
мультимедийных презентаций. Этот вид деятельности очень нравится школьникам разных возрастов с 6
по 10 класс. Устойчивый интерес, который проявляют в этом случае ученики, объясняется следующими
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причинами: работа над презентацией в программе Power Point самf [3] по себе привлекательна,
необходимость работы с компьютером, без которого нельзя создать презентацию, возможность
использовать широкое информационное поле, в том числе и Интернет, публичность защиты, ведь работа
будет оценена не только учителем, но и одноклассниками. Такая открытость результатов повышает
ответственность за проделанную работу с одной стороны, и повышает самооценку ученика с другой
стороны, создание презентации предполагает использование дизайна, что связано с необходимостью
проявления творчества. Для учеников, увлекающихся компьютерными технологиями, появляется
хорошая возможность применить свои знания и умения на практике, используя их в другой области
знаний. Учитель имеет возможность, многократно прокручивая созданный иллюстрированный фрагмент
урока, посмотреть на него со стороны, внести изменения, дополнить. Преимущество такого урока
заключается в том, что демонстрация сохраняет устойчивую мотивацию у учащихся, готовит к образному восприятию знаний. Использование компьютерных презентаций в преподавании курса географии,
биологии, химии в средней школе делает урок наглядным и выразительным, помогает лучшему
усвоению нового материала. Практика показывает широкий интерес школьников к таким урокам.
Очевидные достоинства мультимедийных уроков-презентаций в том, что качественно изменяется
отношение ученика к географии, химии, биологии как учебному предмету. Повышается учебная
активность учащихся на уроке. Значительно улучшается восприятие изучаемого материала и его
запоминание. Создание презентаций — это творческий процесс с элементами проектной деятельности.
Школьники с удовольствием создают такие проекты и с ещё большим удовольствием и вниманием
смотрят работы своих одноклассников, анализируют их и оценивают. В этом случае у учащихся
возникает интерес к поиску необходимой информации в различных источниках, формируются
познавательно-информационная и коммуникативная компетенции. Внедрение информационных
технологий в процесс обучения позволяет возродить такие формы проведения занятий как
исследовательский метод обучения и метод проектов. Под методом проектов понимается совместная
учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные
методы и способы, направленные на достижение общего результата. При проведении занятий по методу
проектов обучаемые приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения практических
заданий. На основе телекоммуникационных сетей организация такой деятельности становится более
эффективной. Компьютеры во многом способны решать те же методические задачи, что и традиционные
технические средства обучения. Но в условиях компьютерного обучения это делается на более мощной,
совершенной и быстродействующей технике. Новые информационные технологии обучения позволяют
выйти за рамки учебной аудитории; сделать видимым то, что невозможно увидеть невооруженным
глазом, имитировать любые ситуации. Применение информационных технологий значительно расширяет
иллюстративный материал, создает проблемные ситуации и организует поисковую деятельность
учащихся, усиливает эмоциональный фон обучения, формирует учебную мотивацию у обучаемых,
индивидуализирует и дифференцирует учебный процесс, создает эмоциональное отношение к учебной
информации.[4] Они могут вызвать определенные чувства по отношению к учебному материалу,
формировать интерес и эмоциональный настрой на восприятие, концентрировать внимание на наиболее
значимых элементах учебного занятия. Однако, при случайной работе на компьютере интерес
к традиционным формам работы на уроке снижается. Существенной особенностью работы с ЭВМ
являются большие возможности. Они могут вызвать определенные чувства по отношению к учебному
материалу, формировать интерес и эмоциональный настрой на восприятие, концентрировать внимание
на наиболее значимых элементах учебного занятия. Очевидно, что развитие познавательных
способностей и творческой активности учащихся на уроках естественно-научного цикла сегодня
находятся в прямой зависимости от использования инновационных технологий в преподавании
предмета. Соединение географического, биологического образования с компьютерными технологиями
позволяет активизировать аналитическую деятельность обучаемых, углубить демократизацию методики
преподавания, раскрепостить творческие возможности учащихся. Проводимые уроки с использованием
ИКТ позволяют включить учеников в активную познавательную и практическую деятельность без
перегрузки, значительно повышают у школьников интерес к родному краю, к предмету и к процессу
учения. Внедрение компьютерных технологий индивидуализирует обучение, позволяет развивать
активно-деятельностные формы работы. Компьютер помогает более быстро и качественно усваивать
учебный материал, усиливает практическую направленность обучения, открывает широкие возможности
самостоятельно приобретать необходимые знания. [5]
ИКТ в работе учителя дают необозримые возможности в деле повышения качества обучения,
развивают педагогику сотрудничества. Древняя наука география, биология, физики, химия удивительно
молодеет. Педагоги нового поколения должны уметь квалифицированно выбирать и применять именно
те технологии, которые в полной мере соответствуют содержанию и целям изучения конкретной
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дисциплины, способствуют достижению целей гармоничного развития учащихся с учётом их
индивидуальных особенностей.
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ЯПОНСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В ЛАГЕРЕ № 39 МВД СССР
Алланиязов Т.К.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
В статье «Японские военнопленные в лагере № 39 МВД СССР» рассматриваются вопросы организации
лагеря, условия содержания японских военнопленных, количественный и качественный состав контингента
военнопленных, причины его изменения, организация и уровень питания.
The issues of organization of prisoners of war camp, custodial conditions of Japanese war prisoners, qualitative and
quantities population structure of war prisoners, reasons for its change, nourishment arranging and nourishing norms are
discussed in this article.

В строительство города Жезказгана свой вклад внесли не только граждане бывшего СССР –
заключенные Жезказганлага, Степлага, но и иностранные граждане из числа военнопленных Второй
мировой войны: немцы, австрийцы, румыны, японцы и другие. Данная тематика в казахстанской
исторической литературе начинает раскрываться лишь в последние годы1. Несмотря на определенные
сдвиги в этом направлении разработка истории лагерей для военнопленных, базировавшихся на
территории Жезказгана, оставляет желать лучшего. В результате в истории Жезказганского региона
середины XX столетия наблюдается определенный пробел. С учетом этого представляется необходимым
изучение истории 39-го лагеря МВД СССР, в частности таких аспектов, как содержание и питание
японских военнопленных.
Общая характеристика лагеря МВД № 39.
Лагерь № 39 был организован по приказу НКВД СССР 1 октября 1945 года. Структура лагеря с 1
октября 1945 по 1 января 1947 состояла из Управления лагеря и 3-х отделений2. Первоначально личный
состав лагеря состоял из 65 человек. Из них: офицеров – 21, сержантов – 9, рядовых – 353. Начальником
лагеря был майор Калинин.
Здания и сооружения лагеря № 39 были приняты от треста «Казмедьстрой» в марте 1945 года4. В 1
и 2 лагерных отделениях имелось 7 жилых бараков, построенных в 1940 году из бутового камня общей
площадью 5020 квадратных метров. Бараки отапливались печами, освещение было электрическое,
водоснабжение – водопроводное. Бараки были рассчитаны на 2536 человек и оборудованы нарами
вагонного типа.
Кроме того, имелось 12 полуземлянок построенных в 1946 г. Они также были оборудованы нарами
вагонного типа, имели водопровод и электрическое освещение.
Центральный лазарет лагеря представлял собой 2 корпуса сложенных из бутового камня и
построенных в 1940 году. Общая жилая площадь корпусов составляла 650 кв. метров, была рассчитана на
300 человеко-коек и оборудована железными кроватями. Отопление было печным, освещение –
электрическим, канализация - теплые уборные. При корпусах имелись: аптека, врачебные кабинеты,
хирургический и перевязочный кабинеты, ванные комнаты и амбулатория.
Кухня-столовая, сложенная из бутового камня, также была построена в 1940 году. Мощность
котлов составляла 4000 блюд, а общее количество посадочных мест составляло 400 человек. При кухне
имелось специально выделенное помещение, оборудованное под больничную кухню.
Хлебопекарня представляла собой деревянно-каркасное здание. Печи – канальные, пропускная
способность выпечки хлеба равнялась 14 тоннам в сутки. Пекарня был оборудована водопроводом,
пожарными кранами, рукавами и электрическим освещением.
Михеева Л.В. Иностранные военнопленные и интернированные Второй мировой войны в Центральном Казахстане (1941 – начало 1950-х гг.).
Караганда:Издательство ЦКУ «МГТИ-Лингва». – 2010. – 208 с.
2
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В зоне 1-го лаготделения находилась баня-прачечная, построенная в 1940 году из бутового камня,
и пропускной способностью 60 человек в час. При бане имелась дезокамера и прачечная. Для отопления
бани и кипячения воды были поставлены 2 шуховских котла, оборудована водопроводом и
электрическим освещением. Пропускная способность бани, расположенной во 2-м лаготделении была 40
человек в час. При бане имелась дезокамера, водонагрев осуществлялся паровым котлом, отопительная
система – печи, освещение электрическое.
Территория лагеря была огорожена колючей проволокой в 22 нити. Столб от столба располагался
на расстоянии 3-х метров. Высота столбов равнялась 2 метрам. Имелось также 2 предзонника высотой
столбов в 1 метр и числом колючей проволоки в 5 нитей. Территория ограждения 2215 метров, 1 и 2
лаготделения перегорожены колючей проволокой. Вокруг зоны освещение было
электрическое.
Сторожевые вышки, установленные по периметру зоны, были оснащены полевыми телефонами.
В 1-м и 2-м лаготделениях имелись вахты с двумя комнатами для дежурных офицеров и дежурных
вахтеров5.
Движение контингента
27 октября 1945 года в лагерь МВД № 39 поступил эшелон № 42194 с контингентом
военнопленных бывшей японской армии, следовавший из пункта в/п № 94 города Мукдена. Общее
количество принятого контингента было – 1474 человека, который подразделялся следующим образом:
по национальному составу: японцы – 1447, корейцы – 27. Японцев по званиям было: капитанов – 2,
поручиков – 8, подпоручиков – 32, прапорщиков – 6, юнкер-офицеров – 1, МНС (младший
начальствующий состав) – 89, рядовые – 1309. Корейцев по званиям было: рядовых – 27. Из общего
числа принятого контингента ослабленные составляли 15 процентов. Принято больных 35 человек (из
них: дизентерия – 8, лихорадящих – 6, разные заболевания – 21 человек). Прибывший контингент был
размещен в лагерном отделении № 1 6.
За период с 27 октября по 31 декабря 1945 года умерло 14 человек военнопленных. Случаи
смертности шли в основном за счет прибывших с эшелона дистрофиков и туберкулезников. Разрешение
на дистрофическое питание было получено лишь в конце декабря 1945 года.
По состоянию на 18 января 1946 года в лагере МВД № 39 содержалось 1460 человек7
военнопленных, из которых по проведенному переопросу и заполнению учетных документов значилось
японцев: капитанов – 2, старших лейтенантов – 8, лейтенантов – 20, младших лейтенантов – 18, юнкерофицеров – 1, МНС – 87, рядовых – 1297; корейцев: рядовых – 27. С 1января по 1 июня 1946 года умерло
японцев: лейтенантов – 1, МНС – 1, рядовых - 48. Итого – 50 человек. Из числа умерших по диагнозам:
от дистрофии – 12 человек, от туберкулеза – 35 человек, прочие болезни – 3 человека. Каждый
отдельный случай смертности документально оформлялся актами. Захоронение трупов производилось на
кладбище военнопленных японской армии8.
За время с 20 июня по 20 августа 1946 года движение контингента военнопленных бывшей
японской армии шло лишь только за счет смертности. Контингент содержался в лагерном отделении №1.
26 августа 1946 года в лагерь прибыл эшелон № 50625 спецконтингента с Забайкальского фронта
от Управления контрразведки Приморского ВО в количестве 103 человека. Из которых японцев было –
55 человек (в том числе 2 женщины), корейцев – 34 человека, китайцев – 14 человек. Физическое
состояние прибывших характеризовалось: 1 категории – 7 человек, 2 категории – 54 человека, ОК – 34
человека, больных – 6 человек, инвалидов – 2 человека.
Контингент первоначально размещался в лагерном отделении № 1, но затем был переведен во 2-е
лагерное отделение9. В сентябре месяце прибытия и отправки контингента не было. Изменение
количества контингента шло только за счет смертности.
За время с 20 июня по 20 декабря 1946 года в лагере МВД № 39 от дистрофии и авитаминоза
умерло 15 японских военнопленных. Из них: в июле – 4, в сентябре – 6, в октябре – 3, в ноябре – 2
человека10.
18 и 26 декабря 1946 года согласно указания УМВД по Карагандинской области двумя эшелонами
были отправлены в лагерь МВД № 37 города Балхаша – 1348 человек военнопленных нережимников
бывшей японской армии. Из которых: японцев – 1322 человека, корейцев – 26 человек. По званиям:
капитанов – 2, ст. лейтенантов -8, лейтенантов 17, младших лейтенантов – 17, юнкер-офицеров – 1, МНС
– 85, рядовых – 1222 человека 11.
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14 января 1947 года согласно директивы МВД СССР № 246/46992 из лагеря № 39 в лагерь № 37
было отправлено из числа особрежимников 47 японцев и 1 кореец. 27 января 1947 года согласно
распоряжению МВД КазССР за №40 от 16 декабря 1946 года в лагерь № 40 отправлен 1 японец. 6
февраля 1947 года по распоряжению № 2/1093 от 17 января 1947 года Управления контрразведки
Приморского ВО в город Ворошилов Приморского края отправлен 1 японец. 24 февраля в лагерь № 99
отправлено 15 японцев. 20 марта 1947 года согласно указания Трибунала ТуркВО за № 0022 от 17 марта
1947 года в тюрьму УМГБ г. Караганды отправлен 1 кореец12.
За период с 20 декабря 1946 года по 1 апреля 1947 года в лагере № 39 скончалось от авитаминоза
и дистрофии 3 японцев13.
На 1 апреля 1947 года в лагере № 39 оставалось японцев: военнопленных – 205, в том числе: 1
подполковник, 3 майора, 5 капитанов, 3 старших лейтенанта, 15 лейтенантов, 8 младших лейтенантов, 71
МНС, 99 рядовых, интернированных – 807. Итого – 1012 человек. Из них 5 женщин14.
19 июня 1947 года согласно распоряжения УМВД Приморского края за № 213 от 16 июня 1947
года в лагерь №380 (порт Находка Приморского края) убыл 1 японец15. За второй квартал 1947 года в
лагере № 39 умерло 2 японца16. По данным на 19 июня 1947 года в лагере № 39 оставалось японцев:
военнопленных – 203, интернированных – 810. Умершие в период с 1 апреля по 19 июня 2 человека были
из числа рядовых17. 21 июня в лагерь № 39 из тюрьмы № 7 г. Усть-Каменогорска был доставлен 1
японец18. 20 июня 1947 года из лагеря № 39 в лагерь № 99 города Караганды согласно указанию УМВД
по Карагандинской области за №2/15565 от 9 июня 1947 года было отправлено 1008 человек, в том
числе 5 женщин19. На 19 сентября 1947 года в лагере № 39 оставалось 6 японцев20.
Таким образом, за период с 27 октября 1945 года по сентябрь 1947 года в лагере № 39 умерло от
дистрофии, туберкулеза и других болезней 84 японца.
Организация питания
Питание военнопленных японцев производилось по нормам, объявленным в приказе НКВД СССР
и начальника Тыла Красной Армии от 28 сентября 1945 г. При их установлении в определенной мере
учитывались особенности национальной японской кухни. Вместо 300 гр. хлеба японскому военнопленному полагалось 300 гр. полуочищенного риса. В рацион японцев была введена приправа к кушаньям из
бобов (мисо). В отличие от военнопленных европейцев, в нормах японцев было предусмотрено на 20 гр.
больше мяса, однако на 320 гр. меньше овощей, на 15 гр. соли, на 5 гр. масла растительного.
Однако питание военнопленных производилось не теми продуктами, которые были записаны в
нормах, а теми, которые имелись в наличии. В этом плане 39-й лагерь МВД не являлся исключением.
О положении дел с организацией питания японских военнопленных в 39-м лагере МВД СССР можно
судить по сохранившимся в архивах отрывочным и неполным сведениям за 1946 и 1947 годы. В этом
плане заслуживают внимания сведения, приведенные в отчете, составленном 25 декабря 1946 года
старшим лейтенантом интендантской службы Фиголем21, который произвел документальную ревизию
продфуражной службы 39-го лагеря за период с 1 января по 30 ноября 1946 года.
Ревизия, в частности выявила следующее. Так, наряд № 73/8968 на муку обойную в количестве 200
центнеров 4-го квартала по состоянию на 25 декабря 1946 года не был реализован, ввиду отсутствия
средств. Также не был реализован и наряд на крупу в количестве 500 центнеров. 22 Как, отмечал Фиголь
«начальником Управления лагеря по истребованию средств были приняты своевременно и все зависящие
от него меры, однако ФИНО УМВД средств на оплату продукции по нарядам 4-го квартала отпустило
недостаточно, в результате этого наряды до сего времени не реализованы».23
Характеризуя состояние складских помещений, запасы и складирование продовольствия, Фиголь
отмечал следующее: «Склады размещены в приспособленных помещениях и по своим размерам
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обеспечивают хранение минимально-необходимого количества продуктов. Склады закромами, ларями и
стеллажами оборудованы недостаточно из-за отсутствия лесоматериалов, пол в центральном складе
требует ремонта. Хранение продуктов в основном правильное, за исключением того, что в центральном
складе на удалении не более 1 метра друг от друга хранятся табачные изделия, мыло и чай.
Складирование продовольствия мешкотары неправильно – расстояния от стен незначительное, а от пола
мешки сложены ниже установленных правил, кроме того колонки из мешков с продуктами сложены не
аккуратно, без просветов. Учетные данные складов с наличием продовольствия особых расхождений не
имеет. Охрана складов с продовольствием организована силами в/п.
Распорядок работы складов ПФС лагеря отсутствует. Контроль со стороны медработников за
качеством завезенных на склад и выдаваемых продуктов отсутствует.
Овощехранилище поддерживается в надлежащем порядке. Градусника нет. Хранение свежего
картофеля неудовлетворительно. Т.к. картофель подвергается порче ввиду того, что его закладывают
некачественный и нетщательно отсортированный. По состоянию на 20 декабря 1946 года имелось 60
тонн картофеля. Хранение соленых огурцов – 2,2 тонны, помидоров соленных 6,6 тонны, моркови
соленной – 26,5 т., капусты квашенной – 69 т. – удовлетворительное. В лагере имеется 232 т.
замороженного картофеля, 102 т. Замороженной капусты и 22 т. Замороженной свеклы. Они хранятся на
открытой площадке огороженной колючей проволокой. Сложены аккуратно в буртах». 24
Касаясь состояния продпищеблоков лагеря, Фиголь указывал, что «кухни, столовые и подсобные
цеха содержатся в надлежащей чистоте. Имеющиеся в обиходе кухонные и столовые посуда, инвентарь и
оборудование содержатся в чистоте. Столы и разделочные доски запаспартизированны (так в тексте. –
Т.А.). Рабочая поверхность разделочных столов моется с раствором хлорной извести. Поварской состав и
работники кухонь в столовых спецодеждой обеспечены, выглядят опрятно….Поварской состав подобран
из числа в/п немцев и японцев, при чем хорошей и удовлетворительной квалификации, поварской состав
пищу для военнопленных готовит хорошо. Завстоловыми также из числа в/п.»25
Характеризуя организацию питания военнопленных и контроль за качеством и количеством
выдаваемых продуктов на кухне, Фиголь отмечал: «Организация питания в/п в лагере производится
согласно приказа МВД СССР № 326 от 13-го августа. Меню раскладки составляются на 2-3 дня, нормы
питания, объявленных приказом МВД СССР № 450 от 15 ноября 1946 года 26 до в/п доведены полностью
за исключением продуктов, указанных в разделе 6 пункт «б» (из-за отсутствия на складе Управления
лагеря).27
Продукты на кухни выписываются по числу довольствующихся, согласно строевых записок, на
основании меню-раскладок – правильно.
В момент обследования продпищеблоков установлено, что меню-раскладки для приготовления
пищи в/п составляются бухгалтерами лаготделений без участия начальников ПФС лаготделений,
завстоловыми, поваров и начальника САНО. Кроме этого установлено, что начальники лаготделений
меню-раскладки не утверждают, в меню-раскладках калорийность не выводится, а также начальник
САНО их не подписывает (1 и 2 л/о).
Начальник санитарной службы Управления лагеря капитан медицинской службы тов. Цейтлин
плохо руководит своими подчиненными и недостаточно контролирует продпищеблоки, а в обед и ужин
проба пищи снимается в/п врачами с участием врачей лагеря и записи в книге отметки проб
производятся на немецком, японском и русском языках.
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Как отмечают российские исследователи конец 1946 г. оказался для военнопленных очень трудным временем. Из-за засухи и вызванного ею
неурожая население ряда регионов Советского Союза голодало. В связи с ограниченными ресурсами с 1 октября военнопленным по распоряжению
С.Н. Круглова № 244 прекратили выдачу установленной ранее 25% - ной надбавки к нормам картофеля и овощей, а приказом № 0315 — хлеба и
крупы. 14 октября директивой № 274 МВД СССР отменило выдачу дополнительных горячих блюд военнопленным, выполняющим нормы выработки.
Через месяц, 15 ноября, вышел приказ № 450, в соответствии с которым с 1 декабря как ослабленные, так и работающие военнопленные лишились
всех видов дополнительного питания. Суточный рацион военнопленного снизился с 3200 до 2368 кал. Однако даже в таком объеме получить питание
могли не все военнопленные. Работающие, включая военнопленных офицеров до капитана включительно, стали получать не только хлеб, но и крупы,
картофель и овощи дифференцированно, в зависимости от выполнения производственных норм. Вырабатывающие нормы до 80% получали теперь
400 г хлеба и 650 г картофеля и овощей, от 80 до 100% — 500 и 800 г, от 101 до 125% — 600 и 900 г, выше 125% — 700 и 1000 г соответственно.
Лишь военнопленным, занятым на подземных работах, был оставлен дополнительный хлебный паек 300-400 г при условии выполнения ими норм
выработки. См.:Сидоров С.Г. Труд военнопленных вСССР. 1939-1956 гг. –Волгоград:Издательство ВолГУ, 2001. – С. 233 (508 с.)
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В декабре 1946 года вновь назначенный на должность начальника ПФС Управления лагеря МВД № 39 Зусманович сообщал в вышестоящий орган
о том, что «Приказ МВД СССР №0315 от 28.09.46 о прекращении с 1.10 46 года отпуска хлеба и крупы по всем видам дополнительного питания для
всех категорий в/с и в/н работникам МВД СССР, а также по питанию в/п в лагере № 39 для в/п поступил 15.10 46 года и применен Управлением
Лагеря только 19.10 46, в результате чего израсходовано незаконно с 1 октября по 18 октября по дифференцированным нормам питания для в/п за
выполнение и перевыполнение производственных заданий хлеба 4739 кг. Приказ МВД № 450 от 15.11. 46 в Управление лагеря поступил 10.12.46, а
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Завозимые продукты на центральный склад ПФС лагеря врачами не рассматриваются, выдаваемые
продукты с продскладов лагерных отделений на кухни также производится без осмотра и разрешения
врачей. При закладке продуктов в котел врачи не присутствуют.
Раздача пищи в/ п из-за отсутствия столовой в 2-м л/о производится в общежитии в/п. Кухни и
столовые в/п недостаточно обеспечены кухонных инвентарем и столовой посудой, а имеющийся
кухонный инвентарь и столовая посуда изготовлена кустарным способом (местное производство).
Водоснабжение лагеря осуществляется по водопроводной сети через насосную станцию.
Санитарный надзор за состоянием водоисточников осуществляет Горздравотдел.
При Управлении лагеря имеется пекарня, которая находится в зоне 1 л/о, завпекарней
вольнонаемный Евдокимов, остальной обслуживающий персонал пекарни военнопленные. Пекарня
содержится в удовлетворительном состоянии. Мощность пекарни до 109 тонн хлеба в сутки. Хлеб в этой
пекарне выпекается только для военнопленных, качество выпекаемого хлеба хорошее, примесь овсяной
и ячменной муки для выпечки хлеба 40% согласно приказа МВД СССР № 0353 от 22 октября 1946 г.». 28
Из информации Фиголя следует, что в целом положение дел с организацией питания
военнопленных в 39-м лагере МВД СССР было удовлетворительным. Наличие отдельных недостатков,
таких, например, как условия хранения продуктов, недопоставки отдельных видов продовольствия,
отсутствие должного контроля за качеством приготовляемой пищи со стороны начальника САНО 39-го
лагеря не являлись событиями из ряда вон выходящих. Все они были обусловлены, прежде всего,
объективными причинами – отдаленностью 39-го лагеря от баз снабжения, наличием лишь
приспособленных под склады помещений, перегруженностью медперсонала САНО лагеря из-за
значительного потока больных военнопленных. К этим факторам следует добавить и субъективный
момент – квалификация персонала ПФС оставляла желать лучшего. Все это в совокупности приводило к
тому, что качество и без того скудного питания, которое предоставлялось военнопленным, было отнюдь
не на высоком уровне.
Значительное и резкое снижение объема и качества питания, которое теперь балансировало на
грани физиологического минимума человека, не замедлило отразиться на физическом состоянии и
производительности труда японских военнопленных, содержавшихся в 39-м лагере.
Обеспокоенное положением дел Управление МВД по Карагандинской области 15 января 1947
года отреагировало следующим распоряжением на имя начальника Управления лагеря МВД №39 майора
милиции Калинина: «Установлено, что в результате формального и неправильного применения в лагерях
МВД для в/п приказа МВД СССР № 450-46 года, не проведения в жизнь дифференцированного питания
в соответствии с вышеуказанным приказом, происходит недодача в/п хлеба и других продуктов,
положенных по нормам и это в конечном итоге отрицательно влияет на физическое состояние и
понижает эффективность трудового использования в/п.
В целях немедленного изжития отмеченного и впредь более правильного обеспечения в/п хлебом,
крупами, картофелем и овощами в зависимости от нормы выработки и качества труда, а также от
физического состояния
ПРЕДЛАГАЮ
1.Положенную среднесуточную основную норму хлеба – 600 грамм на человека выдавать полностью
2.Немедленно приступить к применению во всех лагерных отделениях дифференцированного питания
норм в/п в соответствии с приказом МВД ССС № 450 от 15.11.46 г. и распоряжением МВД СССР № 403
от 18.11.46 г.
3. Работу лагерных комиссий созданных на основании распоряжения МВД СССР № 402 -46 г. по
применению дифференцированной выдачи хлеба и питания, организовать таким образом, чтобы эта
работа предполагала безусловное сохранение физического состояния и обеспечивала бы нормальную
производительность труда работающих в/п, для чего установить строгий контроль за работой этих
комиссий на лагерных отделениях.
Состав комиссий утвердить приказом по лагерю по каждому л/о…
Начальник управления МВД подполковник Котышев». 29
Летом 1947 года, как и в предыдущие годы, заметное внимание было уделено сбору дикорастущих
витаминоносителей и использованию их в питании военнопленных. Об этом свидетельствует
полученный 15 июля 1947 года начальником Управления 39-го лагеря Калининым от заместителя
начальника УМВД по Карагандинской области подполковника Яломковича текст телеграммы
начальника ОУВС МВД Казахского округа полковника Семенова: «Июле-августе примите все меры
максимальному использованию питания взамен картофеля, овощей дикорастущей съедобной зеленью
подсобных хозяйств. Недостающие картофель, овощи замените крупой, мукой, в/пленным из расчета за
28
29
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100 грамм овощей 20 грамм муки, крупы. Личному составу за 100 грамм овощей 12 грамм муки, крупы.
При организации питания использование дикорастущих, также ранних овощей производите переменно с
крупами, не допуская длительного питания, только крупами или только овощами, учитывая, что фонды
муки, крупы замену овощей выделены из расчета 50 %. При выдаче продуктов войсковым, также
лагерям замену картофеля, овощей производить из расчета за 100 грамм овощей 12 грамм крупы, муки.
Все ранние картофель, овощи собственных подхозов первую очередь обратите плановое снабжение.
Примите все меры нормальному снабжению контингента». 30
Закономерным следствием снижения уровня и качества питания военнопленных, как уже было
отмечено выше, явились ослабление их физического состояния, заболевания и смертность.
Рассмотренные нами вопросы позволяют сделать следующие выводы: а) материально-бытовые
условия содержания контингента японских военнопленных в лагере № 39 были тяжелыми, б)
количественный и качественный состав японцев в рассматриваемый период менялся по целому ряду
причин – переброска в другие лагеря, смертность и др., в) уровень организации питания и
продовольственного снабжения военнопленных был в целом удовлетворительный, но не достаточный.

30
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ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ӘОЖ 82.801; 82:7.03
ОРАЛХАН ӘҢГІМЕЛЕРІНДЕГІ КӨРКЕМДІК
Аймуханова Ә.М.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В статье затрагиваются особенности художественных произведений Оралхана в 60-80 г.г. Его творчества.
You can read about the difference of colorful language in Oralhan’s stories from other writers in the 60-80s.

Сөз маржанын бір жіптің бойына тізе білген және сөз мәйегін тере білген қаламгердің
шығармашылығы мені әрқашан толғандыратын сол толғанысты зерттеу жұмысына ұластыруды жөн
көрдім. Қай дәуірді алып қарасақ та әр жазушы, әр ақын өзі өмір сүрген кезеңі көркемдік таным биігімен
өлшенбек. Мысалы, өзіміздің үлгі тұтып жүрген Шығыс поэзиясын алып көрелік. Бұл поэзиядағы негізгі
қозғалған тақырып – жақсылық пен жамандықтың қатар келуі, зұлымдық пен ізгіліктің мәңгілік күресі,
махаббаттың жасампаздығы, сезімнің тазалығы мен пәктігі сияқты мәселелер болып келеді.
60-80-інші жылдардың ерекшеліктерін атап көрсетер болсақ, біріншіден, 60-ыншы жылдар
прозасының алдында үлгі тұтар үрдіс, яғни М.Әуезов «Абай жолы» тарихи роман-дәуірнамасы сияқты
ұлы меже болды. Екіншіден, 60-80-інші жылдардағы проза жанры сол адамзат келбетінің іші-сыртына,
жан-дүниесіне үңіле суреттеуімен, яғни адам табиғатының тылсымына тереңдей бойлауымен
ерекшеленеді.
Кешегі өткен кеңістік империяның әдебиетімізге тигізген кері әсерін айтпай кетуімізге болмайды.
Өзінің қатал саясатымен тосқауыл қойғанымен, 60-80-інші жылдары қалам тартқан қаламгерімізді
қорқыта алмады.
Негізінен шығарманың арқауы шындық қой. Сол ащы шындықты ашық айта алмаса да, астарлап,
тұспалдап, жеткізген қаламгерлердің 60—80-інші жылдары аралығындағы туындылары ұлтымыздың
санасының, ақыл-ойының кемелденуіне маңызды рөл атқарды. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, 60-80інші жылдары жазушылардың негізгі қозғаған мәселесі адам тағдыры болды. Аталмыш кезеңдегі
әдебиетімізде өзіндік үнімен, дара мінезімен ерекшеленетін талантты қаламгерлердің бірі – О.Бөкей
қазақ әдебиетіне 60-ыншы жылдардың орта шенінде келіп қосылды.
Ы.Алтынсариннен бастау алған проза жанрының әңгіме түрін кейінгі қаламгерлеріміз
кемелдендіре, өрісін кеңейте, мол тыныс дарыта жалғастырып келе жатқаны белгілі. Ендігі сөз етпек
отырған мәселе де осы тұрғыда болмақ.
«Көк тайынша» атты туындысы қазақ әдебиетінде еліктеу мен қайталауды сөзсіз тудырмай
қалмаған аса көрнекті тамаша әңгіме. Әңгіме жанры бір ғана көңіл-күйдің, эмоцияның, бір идеяның
жемісі. «Көк тайыншада» ұлттық мінез, психология, салт-сана жарқырап көрінеді. «Көк тас көк
тайыншаның қанына былғанған. Көзі алайып, күзгі ашық аспанға тесіле қарап кесілген бас, серейіп төрт
сирақ жатыр».[1, 220] Бұл ой да тұтасымен трагикомедиялық сарын десек қателеспейміз. Жазушы
әңгімелерініің басым көпшілігі ауыл тұрғындары, яғни өз замандастары жайында. Оны қаламгер ретінде
қызықтыратын да сол ауыл тұрғындарының күнделікті күйбең тіршіліктері. Оралхан өз ауылдастарын
біледі. Сол бір алыс түкпірдегі Шыңғыстай ауылының – Алтай өңірінің сырт көзге елеусіз, қарапайым
күй кешен қатардағы адамдардан образ жасап, «олар-осындай» деп, шағын ауылдың өзінде қанша тағдыр
тартыс бар.
Оралханның кейбір әңгімелерінің тақырыбының өзі «Көк тайынша», «Тортай мінген ақ боз ат»,
«Бес тиын», «Қияли», «Мәшәбинә», «Апамның астауы», «Күләштің ұршығы» деген үлгіде болып келеді.
Мұның өзі күнделікті күйкі тірліктің қажеттілігінен туындайтын дүниелер.
Аса сезімтал негізде жазылған «Ұйқым келмейді» әңгімесі Оралхан Бөкей шығармаларының
ішіндегі ең керемет туындысы. Бұл шығармада адам сезімінің ішкі қайшылығы, өте нәзік психологиялық
иірімдер, сағыну, аңсау, қиналу – бәрі-бәрі осы шығарманың өн бойынан табылған. Шығармадағы
Жеңісханның басынан өткен өмірінен кейін бұл жалғанда біз жоғары бағалайтын арман да, сағыныш та,
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тіпті, махаббат та баянсыз екенін байқаймыз. Осынау өмірден аһ ұрып аттанар кезде артымда ұрпағым
бар-ау деп тәуба ете алмаудың қаншалықты қасірет екенін топшалайсыз. Шығарма соңындағы
Жеңісханның нәресте кезінде шетінеп кеткен баласының басынан алған бір уыс топырақтың сандықтың
түбінде сақталуы, « егер күндердің күні көзім жұмыла қалса, сол түйіншекті шашып жіберіңдер.
Ұлымнан бір уыс топырақ бұйырсын» - деп қөсиет айтуы жай дүние емес, оның жүрегіндегі балаға
деген, өмірге деген махаббатын маздаған оттың шарпуы деп түсінген абзал.
Жазушының әңгімесінің тағы да бір қылаң беретін тұсы аңыздарға негізделіп барып жазылған
әңгімелерінің бірі – «Кербұғы». Екі дала тағысының бітіспес тартысының соңы Кербұғының өліміне
әкеліп соғуымен аяқталды. Бұл қиянаттың себепкері тағы да адам. Кербұғы тілімен айтсақ: «жамандық
пен жақсылықтың уланған бастауынан дәм татты. Дәм татқызған – адам!».
Шығарма түйіні: «Біреулер айтады: еркіндік аңсаған Кербұғы тіпті де өлген жоқ. Біреулер айтады:
еркіндік алған бұғылар тек қана о дүниеде», - дегенге саяды. Шығарманың аңыз-әңгімелер негізінде
жазылғанын осы тұс аңғартып тұрғандай.
Оралхан табиғат сырын жақсы түсінетін қаламгер. «Табиғат та адам секілді: өзін кім сүйсе, соған
ғана ықыласы ауып, ырқына көнеді»,- дейді қаламгер өзінің естелігінде.
«Егер сіз осынау таңғажайып өлкеге – табиғаттың арда төлі ардақты Алтайға бармасаңыз,
барсаңыз да, оның күншығыстың бар асылын, бар байлығын, бар сұлулығын өн бойына дарыта
жинақтаған асқар-асқар тауларын, жасыл шалғын кең жайлауын, кер марал кербез елігін, мамырлай
жүзген аққу-қаздарын, татсаң таңдайыңда қалар балы мен ақ балтыр ару қайың, қайсар қарағайын – ие,
осылардың қадір-қасиетін түсініп, сезіміңізді селк ете аласыз.
Жазушы қаламынан туындаған әңгімелерінің дені өр Алтайдың керемет табиғатына, күнделікті
күйкі тіршілік иелеріне, адам мен табиғат арасындағы мәңгілік байланысты көрсететін дүниелерге
бағытталып берілген.
Оралханның прозасы өзінің терең өміршеңдігімен құнды. Ол – өз оқырманын жоғалтып алмайтын
шын бақытты жазушы.
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ТҮР-ТҮС АТАУЛАРЫНЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Жанғабылова З.К.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье рассматриваются особенности использования наименований цветов-оттенков в казахском
языке.
This article deals with the use of peculiarities colour meaning in Kazakh language.

Түр-түс атауларының тұлғалық ерекшеліктері дегенде біз, ең алдымен, олардың құрамына, яғни
қанша сөзден және қандай сөздерден тұратындығына көңіл аударғымыз келеді. Өйткені түр-түстердің
тұлғалық жағынан күрделенуі олардың мағынасына тікелей байланысты. Басқаша айтқанда, бір сөзден
тұратын атаулар негізінен бір текті түстерді білдірсе, екі не одан да көп сөздерден тұратын атаулар әр
текті, аралас түстерді көрсетеді. Ал туынды түбірлер мен біріккен сөздер түр-түстің неше түрлі реңкін
анықтайды. Кейде бір сөзден тұратын атаудың өзі де қоспа, қосалқы реңктерді білдіруі мүмкін. Қысқасы,
түр-түс атауларының тұлғалық жағынан дамып, күрделеніп, кемелденіп отыруы түр-түстің жаңа
реңктерін анықтауға, оларды бір-бірінен ажыратуға, жіктеуге байланысты.
Түр-түс атауларын тұлғалық жағынан топтастыру үшін біз, негізінен, олардың құрамына енетін
жеке сөздер мен сөз тіркестеріне көңіл бөлеміз. Осыған орай «жеке сөз» және «сөз тіркесі» деген
ұғымдардың лексика-грамматикалық ерекшеліктерін білдірудің қажеттігі бар.
Түр-түс атаулары деп отырғанымыз – тұлға жағынан алып қарағанда сөздік қорымыздағы басқа
сөздерден ешбір ерекше айырмашылығы жоқ, байырғы да қарапайым сөздер, не осы сөздерден құралған
тіркестер. Түр-түс мағынасын беретін бұл сөздер де, басқа сөздер сияқты морфологиялық құрамы
жағынан жай түбір, туынды түбір және біріккен сөз болып үш топқа бөлінеді. Ал сөз тіркестері болса,
олар құрамы жағынан екі сөзден, үш сөзден және көп сөзден тұратын тіркестер болып бөлінеді. Түр-түс
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мағынасында қолданалатын жеке сөздерден де, сөз тіркестерінен де қимыл, іс-әрекет етістіктері
жасалады. Бұл топтардың өзіндік ерекшеліктері де жоқ емес. Енді осыларға жеке–жеке тоқталып көрелік.
Бір сөзден тұратын түр-түс атаулары. Қазақ тілінде бір сөзден тұратын түр-түс атаулары
олардың тілдегі жалпы санына қарағанда өте аз. Оларға, табиғи хроматты және ахроматты түр-түстер
мен мал, хайуанаттар түстерін есептегенде, мыналар жатады: ақ, ақша, ақшыл, ақшылдау, аппақ; боз,
бозаң, бозаңдау, бозша, бозғыл, бозғылша, бозғылт, бозғылттау, бозғылтым, бозамық, бозарыңқы,
бозаңқыр, бозғылдау, бозалаң, бозаңқы; сұр, сұрша, сұрғылт, сұрғылтым, сұрлау, сұрғылттау; қара,
қараша, қаралау; қызыл, қызылша, қызғылт, қызғылтым, қызылдау, қызғылттау; көк, көкше, көгілдір,
көкшіл, көкшілдеу, көгеріңкі, көкпеңбек, көгілжім; жасыл, жасылша, жасылдау; сары, сарғыш,
сарғыштау, сарғылт, сарғылтым, сарылау; ала, алаша, алалау, аламыш, аламыштау; қоңыр, қоңырша,
қоңырлау, қоңырқай; құба, құбаша, құбаң, құбақай, құбақан; торы, торыша, торғыл, торғылт, торғылтым,
торлау; күрең, күреңше, күреңдеу; жирен, жиренше, жирендеу; шұбар, шұбарша, шұбарлау; тарғыл,
тарғылша, тарғылдау; шабдар, шабдарша, шабдарлау; теңбіл, теңбілше, теңбілше т.б.
Тіліміздегі бір сөзден тұратын түр-түс атауларының жалпы саны жүзге таман екен де, олардың
отыздайы қалған туынды түбірлердің жасалуына негіз болып отыр. Сонда олар тіліміздегі мыңға жуық
атаудың оннан бірі ғана. Демек, түр-түс атауларының басқалары осы сөздердің басқа түске қатысты
сөздермен өзара тіркесуі арқылы жасалады екен (1.47).
Бір сөзден тұратын түр-түс атауларының өздері де морфологиялық тұлғасы, құрамы және жасалу
тәсілдері жағынан бірдей емес. Олардың морфемдік тұлғасына қарап, бір буынды (ақ, ала, көк, боз, сұр,
кер), екі буынды (қара, ала, құла, торы, сары, жасыл, қызыл, күрең, шұбар, жирен, теңбіл, баран, тарғыл,
қошқыл, сондай-ақ ақша, бозаң, бозша, бозғыл, сұрша, сұрғылт, қызғылт), үш буынды (қараша,
бозғылтым, сарғылтым, қызғылтым, құбақай, теңбілдеу т.б.) деп топтастыруға болады. Төрт буынды
атаулар (аламыштау, көгеріңкі) тілімізде бірлі-жарым ғана.
Бұл атаудың бәрі де шығу тегі жағынан көпшілік түркі тілдеріне ортақ, ерте замандардан келе
жатқан қазақтың төл сөздері болып саналады. Шеттен кірген сөзді бұлардың арасынан таба алмаймыз.
Бір буынды және кейбір екі буынды ілкі түбірлер мен туынды түбірлер (мәселен, ал, ақ, көк, боз және
қара, сары, ала, торы т.б.) байырғы түбірлер болғандықтан тілімізде бірнеше туынды түбір жасауға негіз
болып отыр (боз>бозша, ақ>ақша, сұр>сұрқай). Туынды түбірлердің бәрі тіліміздегі белгілі модельдер
арқылы жасалған. Сөз жасаушы қосымшалардың біразы бүгінде көнеленіп, мағынасы күңгірттеніп, тек
туынды түбір құрамында ғана қолданылады да, оларды этимологиялық талдау арқылы анықтауға
болады. Мәселен, біраз атауларда -ыл, -іл (қызғ-ыл, жас-ыл), енді біреулерінде -қыл, -ғыл (тар-ғыл, қошқыл, боз-ғыл) немесе ша, -ше (ақ-ша, боз-ша, сұр-ша), -аң, -ең (боз-аң, күр-ең), -ғылт, -гілт (боз-ғылт, сұрғылт) т.б. кездесетін қосымшалар тілімізде бүгінде жеке-дара тұрып, жаңа сөз жасау процесіне қатыспаса
да олардың бір заманда модель ретінде қолданылғандығын аңғару қиын емес.
Осы фактілерге қарағанда бір сөзден тұратын түр-түс атауларының бәрі де тіл байлығымыздың
көне қыртыстарына тән, тұлға жағынан көп өзгере қоймаған «консервантивті» лексика санатына жатады
екен. Оның тағы бір дәлелі: жоғарыда келтірілген туынды түбірлердің жасалуына негіз болып отырған
кейбір түбірлер (мәселен: боз>боз-аң, бозғыл, ақ>ақ-ша, сұр>сұр-ша) жеке дара қолданылатын дербес
сөздер болса, енді біреулері қазіргі уақытта дербестігінен айырылған, өлі түбірлер санатына енген.
Мәселен, оларға: қыз>қыз-ғыл, жас>жас-ыл, сар>сар-ы (ғ), тор>тор-ы (қ), күр>күр-ең т.б. жатады.
Бүгінгі қазақ тілінде қолданылып жүрген түр-түс атауларының қалған көпшілігі аналитикалық
негізде жасалған қос сөздер мен сөз тіркестері болып келеді. Сан жағынан бұл атаулардың көп болу
себебі жоғарыда айтылғандай, спектр жүйесінде хроматты және ахроматты негізгі түр-түстерден басқа да
сан алуан реңктердің және әр текті, қосалқы, күрделі түстердің көп болуына байланысты. Тілдің ұзақ
даму кезеңінде, сол тілді қолданушы қауым өзінің мол тәжірибесінде түр-түстердің бәрін болмаса да, ең
қажетті дегендерін белгілі сөз тұлғалары мен сөз тіркестері арқылы атап отыруға тырысқан. Мәселен,
тілімізде бір ғана қара түстің – 40-тан астам реңкі, қызыл түстің – 30-дан астам реңкі, ақ түстің – 30-дан
астам реңкі, көк түстің – 20-дан астам реңкі бар екені анық. Бұл реңктердің біразын осы атаулар негізінде
жасалған туынды түбірлер білдірсе (мәселен: ақ<ақша, көк<көгілдір, қызыл<қызғылтым, сары<сарғыш
т.б.), олардың басым көпшілігі түр-түс атауларының өзара араласуы, комбинаторлық жолмен тіркесу
арқылы беріледі (2.55).
Тілімізде бұлардан басқа түр-түстердің қанықтығын, интенсивтігін, күштілігін білдеретін лексикаграмматикалық тәсілдер де жоқ емес. Мәселен: қараның қарасы, қазанның күйесіндей қара, көмірдей
қара, темір табындай қара, қарақұрым, күйедей қара сияқты салыстырмалы синтаксистік
конструкциялармен қатар, лексикалық қайталау жолымен жасалатын түрі де бар: қып-қызыл, сап-сары,
жап-жасыл, қап-қара т.б. Сөз жасаудың бұл түрі лексикалық қайталау болып саналады да, жалпы сын
есім категориясына тән қайталау (мәселен: әп-әдемі, тәп-тәтті, қап-қатты т.б.) күшейткіш мағына беретін
қайталама қос сөздер деп аталады. Қайталама дейтін себебіміз: бұл конструкциялардың сыңары – негізгі
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түр-түс мағынасындағы сөздің қысқартылып алынған бірнеше буыны. Ол (қа-қара, жас-жасыл, сар-сары
түрінде) жай қайталанып тұрған дауыссыз дыбыстармен алмастырып барып (са-п-сары, қы-п-қызыл)
қайталанып тұр.
Қазақ тілінде мұндай қайталама сын есімдер көп емес. Олар кейбір түр-түс атаулардан ғана (қапқара, қып-қызыл, сап-сары, қоп-қоңыр, шұп-шұбар, сұп-сұр, боп-боз т.б.) жасалады. Олардың екеуі аппақ
пен көкпеңбек – дыбыстық жағынан ықшамдалып, өзгеріп барып, дәстүр бойынша бірге жазылады.
Дегенмен олардың ықшамдалу заңдылығы бізге белгілі. Мысалы, аппақ формасы жоғарыдағы қағида
бойынша ап-ақ болу керек еді. Бұлай айту ыңғайсыз болғандықтан «п» дыбысы қайталанып тұр.
Көкпеңбек сөзіндегі өзгеріс күрделілеу: көп – көк болып қайталаудан, ең алдымен дыбыс ауысуы
(метатеза) байқалады (кө-п-к-өк), ал соңғы –бек форматының табиғаты және негізгі көк сөзінің көң
түріне өзгеріп барып жалғануы біз үшін әлі анық емес. Келесі тоқталатынымыз екі сөзден тұратын түртүс атаулары.
Екі сөзден тұратын түр-түс атаулары. Бұлар әр түрлі, әр тектес, әр алуан түстер мен реңктердің
күрделі табиғатын анықтауға байланысты дүниеге келген құрамалы, күрделі атаулардың алғашқы тобына
жатады. Алғашқы тобына дейтініміз, олар лексика-грамматикалық құрамы жағынан бір-біріне жақын,
тектес, үйлес, немесе керісінше, бір-бірінен мүлдем бөлек, қашық, алшақ жатқан екі түстің, екі реңктің
синтезін, қосындысы, қоспасын білдіретін екі дербес сөзден ғана құралады.
Сонымен екі сөзден тұратын түр-түс атаулары қалай жасалады?
Алдымен ескертетін жайт: екі сөзден тұратын түр-түс атаулары екі түрлі. Олардың бір тобы – тіл
дәстүрінде терминдік мағынаға ие болған, тұрақты тіркес ретінде қалыптасқан, көпшілік қауымға
түсінікті, етене таныс болғандықтан кез келген уақытта даяр материал ретінде пайдалануға болатын түртүс атаулары да, екінші тобы – ондай тұрақтылыққа әлі ие бола қоймаған, негізінен ақын-жазушылардың
шығармаларында ғана кездесіп, шығармашылық ізденістің, талғам-танымның, өзіндік сөз саптаудың
нәтижесі ретінде қолданылып жүрген атаулар.
Бірінші топқа жататын тұрақты тіркес түріндегі түр-түс атаулары өз ретінде: а) екі сыңары да
(компоненті де) түр-түсті білдіретін сөздерден тұратын (мысалы: ақ боз, ақ құба, ақ ала, қара ала, қара
көк, қара торы, көк ала, теңбіл көк, т.б.) және ә) бір сыңары түр-түс атауы да, екінші сыңары түр-түске
қатысты, не басқа мағынадағы сөздерден тұратын (мәселен: тобылғы торы, шикіл сары, қан қызыл, торы
қасқа, ақ жолақ, мақпал қара т.б.) атаулар болып екіге жіктеледі. Бұлар анықтауыш және анықталушы
компоненттердің тіркестегі орын тәртібіне қарай да өзара жіктелуі мүмкін (мәселен: торы қасқа – қасқа
торы, сары қызыл – қызыл сары т.б.) .
Енді осы топты жеке-жеке қарастырайық.
Екі сыңары да түр-түсті білдіретін атаулар. Ақ: ақ ала, ақ құба, ақ құла, ақ сары, ақшыл сары, ақ
қызыл, ақ қызғылт, ақ сұр, ақшыл боз, ақшыл көк, ақшыл қызыл, ақ сарғыш, ақ боз, ақ бөрте, ақ бурыл,
ақ қара, ақ шұбар, ақтаңгер, ақшыл сары, ақшыл сарғыш, ақшыл сарғылт, ақшыл сұр, ақшыл сұрғылт,
ақшыл қызғылт, ақ ала; ал: ал қызыл, ал қара, ал қоңыр, ал сары, ал күрең; ала: ала шұбар, ала құла, ала
жасыл, ала көк, ала қызыл; боз: боз ала, ақ боз, боз жирен, боз шұбар, бозғыл сары, бозғылт сары,
бозғылт сұр, бозғыл көк, боз жасыл; жасыл: жасыл көк, жасыл қара, жасыл сары, жасыл ала; жирен:
жирен шабдар, жирен шұбар, жирен ала, жирен сары; кер: кер ала, кер торы, кер жирен, кер шабдар, кер
құла; көк: көк ала, көк жасыл, көк теңбіл, көк бөрте, көк жирен, көк шұбар, көк бурыл, көк сары, көкшіл
сары, көкшіл сұр, көкшіл қызыл, көгілдір көк, көк зеңгір, көк сұр, көкшіл қызғылт, көкшіл күлгін;
күлгін: күлгін көк, күлгін қызыл, күлгін қара, күлгін сары, күлгін сұр, күлгін жасыл; күрең: күрең
қызыл, күрең торы, күрең ала, күрең қошқыл, күрең қара, күрең көк; қара: қара ала, қара қоңыр, қара
көк, қара бурыл, қара торы, қара күрең, қара шұбар, қара қызыл, қара қошқыл, қара кер, қара сұр, қара
тарғыл, қара теңбіл, қара құла; қоңыр: қоңыр ала, қоңыр күрең, қоңыр күлгін, қоңыр қызғылт, қоңыр
сары, қоңыр сұр, қоңыр сұрғылт, қоңырқай сұр, қоңырқай қызыл, қоңырқай жасыл, қоңыр көкшіл; құла:
құла кер, құла торы, құла жирен; қызыл: қызыл ала, қызыл жасыл, қызыл жирен, қызыл көк, қызыл
күрең, қызыл күлгін, қызыл қоңыр, қызыл сары, қызыл сұрғылт, қызыл сарғыш, қызыл шұбар, қызғылт
сары, қызғылт қара, қызғылт сұр, қызғылт қоңыр, қызғылт күрең; сары: сары ала, сары жирен, сары
қызыл, сары қызғылт, сары шұбар, сары құба, сары құла, сарғыш боз, сарғыш жасыл, сарғыштау сұр,
сарғыштау қоңыр, сарғыштау қызыл; сұр: сұр ала, сұр қоңыр, сұрша қоңыр, сұрша жасыл, сұрғылт
жасыл, сұр қызыл, сұр күрең, сұрша күрең, сұр сары, сұрғылт сары, сұр торы, сұр торғыл; торы: торы
ала, торы жирен, торы көк, торы теңбіл, торы шабдар, торы құла, торы шұбар.
Түр-түс атауларының бұдан басқалары (бөрте, құба, тарғыл, теңбіл, шабдар, қошқыл, зеңгір, баран
т.б.) кейбір тіркестерде кездескенімен, бастауыш-доминант рөлінде көп қолданылмайды.
Екі сыңары да түр-түс мағынасында жұмсалатын жоғарыда келтірілген атаулардың тағы бір
ерекшелігі – олардың кейбіреулері орын тәртібін алмастырып та қолданылады. Мәселен, келтірілген
мысалдарды тағы бір рет сүзіп қарап шықсақ, доминант көк түс болып келетін тіркестердегі көк ала, көк
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жирен, көк жасыл атаулары енді бір жерде екінші сыңарларының орны ауысып, керісінше ала көк,
жирен көк, жасыл көк түрінде де кездесетінін көреміз. Сондай-ақ, мына тіркестерді салыстырып көруге
болады: сары қызыл – қызыл сары, шұбар ала – ала шұбар, күрең қызыл – қызыл күрең, жасыл ала – ала
жасыл, зеңгір көк – көк зеңгір т.б. Әрине, тіркес құрамындағы мұндай метатеза (орын алмастыру) қалай
болса солай бола беретін факультативті құбылыс емес. Бұл арадағы алмасу түр-түс атауларының жалпы
мағынасына, немесе мағыналық реңктеріне байланысты болса керек.
Бір сыңары ғана түр-түс білдіретін атаулар. Түр-түске байланысты лексикалық байлығымыздың
үлкен бір көзі – бір сыңары ғана түр-түсті білдіріп, екінші сыңары ондай мағына бермейтін атаулар. Бұл
топқа енетін тіркестерді жоғарыда қарастырған екі сыңары да түр-түс мағынасын білдіретін атаулармен
салыстырғанда, олардың өзіндік ерекшеліктері де жоқ емес екен. Ол қандай ерекшеліктер?
Ең басты ерекшелік: екі сыңары да түр-түс мағынасын беретін тіркестер, әдетте, түр-түстердің
күрделі табиғатын, яғни олардың әр тектілігін, немесе әр алуан реңкін анықтауға бейім тұрса, бір-ақ
компоненті түр-түсті білдіретін тіркестер тілімізде екі түрлі қызмет атқарады екен: 1) негізгі түстің әр
түрлі қасиетін (реңкін, қанықтығын, интенсивтігін, күшін, материалдық негізін т.б.) айқындай түсу, 2)
анықтап тұрған түр-түстің өзін заттандыру (субстантивтендіру).
Бұл тәрізді тіркестердің тағы бір ерекшелігі – түр-түс мағынасындағы сөз анықталушы ретінде,
бірақ доминанттық роль атқарып, екінші орында тұрады да, оны анықтап тұратын сөз міндетті түрде
бірінші орында тұруы қажет. Мәселен: тобылғы торы, шой қара т.б. Бұлардың орнын ауыстыруға
болмайды. Өйткені ол, біріншіден, тіркеске тән тұрақтылықтың белгісі болса, екіншіден, ондай
метатезаның бұл арада болуы мүмкін емес. Ал, түр-түс мағынасын беретін сыңары бірінші орында
тұрып, анықтауыш қызметін атқаратын сыңары екінші орында тұратын тіркестердің табиғаты мүлдем
басқаша. Салыстырыңыз: сары алтын, боз інген, қара айғыр т.б. Бұл арада кейбір фактілердің табиғаты
әлі зерттей түсуді қажет ететін сияқты. Ондай фактілерге алдыңғы сыңары түр-түс мағынасын беріп,
кейінгісі соған мағыналық қатысы бар сөздерден тұратын біршама тіркестерді жатқызуға болады.
Мысалы: алашабыр, алабарқын, алабажақ, ала сапыран, ақ шаңқан, ақ торғын, ақ жарқын, ақ таңдақ,
боз қылаң сияқтылар.
Алдыңғы сыңары ғана түр-түсті білдіретін атаулардың мән-жайын сөз етуден бұрын ерекше назар
аударатын бір жағдай бар: ол анықтауыш ретінде келетін сөздердің табиғаты. Себебі кез келген сөз түртүс атауының алдынан келіп, оның анықтауышы бола алмайды. Бұл – тіл табиғатына тән берік жай.
Сонда бұлар қандай сөздер?
Олар дәл түр-түстің өзін білдірмесе де, түр-түске бір табан жақын, түр-түстік сипаттауыш қасиеті
бар, оны (түсті) әр қырынан көрсете алатын сөздер. Оларға тіліміздегі, мәселен, қына, тобылғы,
қырмызы, шикіл, жоса, қан, ніл, құрым сияқты «ерекше» сөздер жатады.
«Ерекше» дейтін себебіміз: бұлардың біразы түстің, реңктің, бояудың әр түрлі қалпын,
кондициясын, интенсивтігін, қанық-солғындығын білдіретін (қанық, ашық, солғын, тұм, қою, ашаң,
толық шымқай т.б.) болса, енді бір тобы (көмір, алма, анар, шие, өрт т.б.) өзінің сыртқы түсі, реңкі,
бояуы арқылы өзі анықтайтын түр-түске табиғи сәйкес, жақын, тектес болып келетіндігі.
Бұларды біз әрбір түске байланысты қарастырамыз.
Бір ескерте кететін жай, бұл келтірілген екі компоненттік тіркестер ойдан шығарылған емес, бұлар
белгілі ақын-жазушылардың еңбектерінен, лексикологиялық зерттеулер мен қазақ тілінің сөздіктерінен
алынған. Бұлардың мағынасы әлі де қарастырылады. Біз бұл мақаламызда қызыл, көк, сары түстерге
қатысты тіркестерді ғана қарастырамыз.
Көріп отырғанымыздай, түр-түсті анықтау жүйесінде –дай, -дей, -тай, -тей салыстырма моделінің
де ролі зор екен. Түр-түсті сипаттауға тікелей қатысты сөздердің өз мүмкіншілігі жетпей жатқан
жағдайда бұл конструкциялардың тіліміздегі қызметі ерекше: олар түрлі түстер мен реңктердің тура
мағынасына қосымша, үстеме, күшейткіш рең беріп, оларды нақтылай түсетін сияқты: ақ, меруерттей
аппақ (тістер), жұмыртқадай ақ (дене), алмадай қызыл ( бет), көмірдей қара (шаш), сүліктей қара
(айғыр), мұздай көк (темір), сағымдай сары, алтындай сары, анардай қызыл, нардай қызыл, далаптай
қызыл т.б. Бұл тәсіл орыс тіліндегі вишневый, грушевый, гранатовый, серебрянный, кофейный,
молочный т.б. осы сияқты атауларды беруге бірыңғай тәсілдердің бірі болса керек.
Ал енді екі компонентті түр-түс атауларының тілдегі қызметіне келсек, олардың бәрі белгілі бір
заттың, құбылыстың күрделі анықтауышы болып саналады. Мысалы: тобылғы торы ат, қара қасқа айғыр,
шикілі сары жігіт, алтайы қызыл түлкі т.б. Екі компоннентті күрделі түр-түс атаулары өзінің
синтаксистік қызметі жағынан жоғарыда қаралған бір сөзден тұратын атаулардан ешбір айырмашылығы
жоқ. Түр-түстік анықтауыштардан мағыналық сипатына байланысты құрамы жағынан күрделене түсіп,
үш сөзден де, тіпті кейде онан да көп компоненттен жасалуы ықтимал.
Үш сөзден тұратын түр-түс атаулары. Бұл топқа жататын атаулар жоғарыдағы екі сөзден
тұратын атаулардың дамыған, бір компоненттен қосылып күрделенген түрі. Бірақ бұл айтқаннан екі
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компонентті түр-түс атауларының бәрінен бірдей үш сөзден тұратын атаулар жасай беруге болады деген
пікір тумаса керек. Ең бірінші көзге түсетіні: жалпы мағынаның ыңғайына қарай, яғни жалпы тіркестің
екі түсті, үш түсті немесе бір түсті екі-үш түрлі реңктерін бірден сипаттауына байланысты компонент
саны бірдей жалғасса, ұласса, үстемелене өсіп отырса, енді бірде комбинаторлы түрде өзара араласа
өзгеріп отырады. Мәселен, қара, боз, көк, сары, ала т.с.с. түр-түс атауларын, сондай-ақ шаңқан, айран,
мұздай, теңбіл сияқты түр-түске қатысты сөздерді пайдалана отырып, біз жоғарыдағы қаралған
топтарда: алдымен қара(айғыр), боз(ат), көк(сиыр), ала(тана), мұздай қара(айғыр), шаңқан боз(ат), қызыл
ала(тана), теңбіл көк(сиыр) сияқты күрделендіре түссек, ендігі жерде олар компонентті тіркестерге
айналады: мұздай қара көк, ақ шаңқан боз, қара ала көк, ал сары көк, қара көк жасыл, теңбіл қара көк
т.б. Сонымен үш компонентті түр-түс атауларының қазақ тілінде мынандай түрлері кездеседі: ақ: ақ
шаңқан боз, ақ боз жирен, ақ боз шаңқан, ақ қаптал шабдар, ақшақардай ақ (түлкі), ақ торғын қызыл
(бұлт); ал: ал күрең торы, ал қызыл күрең, ал қара көк, ал сары көк; ала: ала бас қызыл (сиыр), ала
шабдар ақ (бұлт), жирен: жирен жал құла (дөнен); көк: көк бүйрек ақ (құман), көк орай жасыл (жайлау),
көк сары ала; қара: қара ала көк, қара ала қасқа, қара көк жасыл, қара тарғыл теңбіл, теңбіл қара қоңыр,
қылаң қара қасқа (ат), қара жал көк (дөнен), қай қара көк, мақпал қара қасқа, сүліктей қара кер, жасыл:
жасыл қара қошқыл, қара көк жасыл; қызыл: қанық қызыл күрең, теңбіл қызыл жирен, қырмызы қызыл
торы, алмадай ал қызыл, қан түсті қызыл, жауқазындай қызыл ала, қандаладай қызыл қоңыр,
қызғалдақтай қызыл сары; сары: сарғалдақтай сары ала, жылтыр қызыл сары т.б.
Әрине, үш компонентті түр-түс атаулары екі компоненттілерге қарағанда әлдеқайда аз және тілде
сиректеу қолданылады. Дегенмен, бұл фактіні жоққа шығаруға болмайды. Рас, бұлардың кейбіреуі сирек
қолданылуға байланысты қолдан жасалынған болып көрінуі де мүмкін. Бірақ олардың тілде кездесетін
фактілер екеніне еш күмәнданбау керек. Мысалы: Ақ боз шаңқан отау сән-салтанат ішінде бай-бәйбіше
күліп ойнау...( Ә.Т.). Досқа қыс бойы қойға мінген ақ қаптал шабдар ғана қапты (Ә.Н). Оның беті қуанса
да, қорықса да қызарып, балбыраған ал қызыл күреңге айналады (Ж.А). Айналадағы жазық пен
төбешіктің бәрі де ал қара көк (М.Ә).
Қазақ тілінде төрт компоненттен тұратын түр-түс атаулары да кездеседі. Бірақ олар сан жағынан
үш компонентті атаулардан да аз. Сондықтан оларды арнайы қарап, талдап жатудың орнына көркем
шығармадан бірнеше мысал келтірумен шектелгіміз келеді. Төрге төселген қара ала сырмақтың
үстінде... ақтаңдақ кер құба арқардың терісі жатыр (Ә.Б). Көл жағалай тігілген шағаладай шаңқан боз
үйлер... Алқа бел торы ала ат... т.б.
Қорыта келгенде: жалпы тіл жүйесі мен сөз байлығының дамып, толығып, кемелденіп отыруы түртүс лексикасына да тікелей қатысты, олар сөздік қордың мағыналық, яғни тұлғалық жағынан күрделеніп,
толығып отыруына бірден-бір ықпал жасайды. Бұл процесті біз, әсіресе, екі және үш компонентті түр-түс
атауларынан айқын көреміз. Түр-түс атауларының құрамы кеңейе берген сайын, оның қолданыс аясы
тарыла береді, сондай-ақ олардың құрамы күрделенген сайын мағынасы да нақтылана түседі екен.
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ӘОЖ 811.512.122
ЖҰРНАҚТАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ ЖАЙЛЫ
Сәменова С.Н.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье рассматривается различные виды суффиксов казахского языка и их употребление в
речевой деятельности.
Various kinds of suffixes of the Kazakh language and their usage in speech activity are considered in this article

Қосымшалардың семантикалық сипаты, грамматикалық мәні мен қызметі жағынан басты
қасиеттерін, өзіндік белгілерін тауып, талдай отырып, олардың ең алдымен морфема ретіндегі ең негізгі
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ерекшелігін танып білу және сол арқылы тілдің грамматикалық құрылысынан, түрлену жүйесінен,
грамматикалық категориясынан алатын орнын айқындау, шегін ажырату, өз ішіндегі түрлерін нақты
анықтау болып табылады. Қосымшалар жеке сөздердің лексикалық мағынасынан айрыла бастап,белгілі
бір топтағы сөздердің шылауында қолданылып, соның дыбыстық әуеніне түсіп, соның нәтижесінде
абстракцияланып, қалыптасқаны белгілі. Осындай үдерістің нәтижесінде өзі жалғанатын сөздер тобының
жалпы грамматикалық сипатына байланысты сол қосымшаға белгілі бір грамматикалық немесе лексикаграмматикалық мағына білдіру тән болып қалыптасады. Мысалы, -сыз, -сіз қосымшасы өзі жалғанған
түбір білдіретін ұғымның жоқтығын көрсетеді: су-сыз, үй-сіз т.б. Ал, -лы, -лі қосымшасы керісінше түбір
білдіретін ұғымның бар екендігін көрсетеді:су-лы, үй-лі т.б.
Қазақ тіліндегі қосымшалар грамматикалық және лексика-грамматикалық сипаттарына қарай
жұрнақтар және жалғаулар деген топтарға жіктеледі.
Тілімізде жұрнақтарды сөз тудырушы және сөз түрлендіруші (форма тудырушы) деген топтарға
бөлу ертеден қалыптасқан. Жалпы лингвистикада бұл жұрнақтардың қызметі толық айқындалып, олар
сөзжасамдық жұрнақтар және таза грамматикалық (морфологиялық) жұрнақтар деп жіктеліп жүр. Ал,
қосымшалардың сөйлеу процесіндегі қызметі бұдан бөлек, екінші қатардағы таза грамматикалық сипаты
болып табылады. Сондақтан қосымшаларды бірден екі жақты, екі түрлі принцип негізінде жіктеуге
болмайды деген пікір де қазақ тілінде жоқ емес. Мәселен, бұл сұрақ төңірегінде өз ойын білдірген
профессор С.Исаев: «...Осыны ескермеудің салдарынан жұрнақ және жалғау деген қосымшанаң түрлері
туып, жұрнақ, бір жағынан грамматиканың көрінісі болса, екіншіден сөзжасам саласының бір түрі болып
шатасып кеткен. Ал шындығында, сөзжасам қосымшасы мен форма тудыратын жұрнақтардың арасы жер
мен көктей»,- деп, қазақ тіл біліміндегі қосымшалардың ара жігінің толық анықталмай отырғандығын
ашық айтып өткен [1,58]. Ғалым пікірін негізге ала отырып, қосымшаларды семантикалық сипатына
қарай сөз тудырушы және форма тудырушы деп жіктеп өтеміз. Сөз тудырушы қосымшалар сөзжасам
объектісі де, форма тудырушы қосымшалар морфологияның объектісі болып табылады.
Сөз тудырушы қосымшаларға кейде функциялық қасиет те тән болып келеді. Яғни сөз тудырушы
қосымша арқылы жасалмақшы жаңа сөз тілде жалпы қолданыста болмай, сөздік реестрге кірмей, тек
белгілі контексте, белгілі ситуацияға ғана қолданылуы мүмкін. Мысалы, бір қайнатым шай дегенде,
қайнат сөзінен -ым қосымшасы арқылы жаңа сөз /қайнатым/ туған, бірақ ол жеке сөз болып лексикалық
байлыққа, сөздік құрамға еніп кете алмаған, тек белгілі контексте ғана бір және шай сөздерімен тіркесіп
қана қолданыла алады. Демек, тілімізде кейбір қосымша арқылы жасалған сөздер сөздік құрамнан жеке
лексема ретінде орын алып, өмір сүре алмай, тек белгілі контексте ғана кездесіп отырады. Тілімізде оған
дәлел бола алатындай біршама мысалдар бар. Мысалы: Мен мұндалап ағасының соңынан жүгірді. Итті
қонақ жараспас. Айтушы сен болғанда, іске асырушы мен болайын. Осындағы мұндалап /мұнда-лап/,
итті /ит-ті/, айтушы /айту-шы/, іске асырушы /асыру-шы/ сияқты сөздер жаңа туында ретінде жеке сөз
болып қабылданбайды, тек сол сөйлем ішінде ғана немесе сол тіркес шеңберінде қолданылады. Сондайақ, жезқазғандық жігіттер, алматылық қонақтар, таяқ тастам жер, бір көйлектік мата, сүт пісірім
уақыт, аяқ алғысыз жер, ит жегісіз ас, бас боларлық жігіт т.б. тіркестер құрамындағы көрсетілген
сөздер осы контексте ғана аталмыш мағынада жұмсалады. Бұлар сөздік құрамдағы даяр тұрған туынды
сөз де емес, сөйлеу процесінде басқа сөздермен қарым-қатынаста тұратын сөз формасы да емес, тек
белгілі контексте ғана қолданыла алатын уақытша сөздерді тудыратын қосымшалар қатарында саналады.
Тіл білімінде бұндай қосымшаларды функциялы қосымшалар деп атау қалыптасқан.
Қазақ тіл білімінде функциялы қосымшаларға байланысты айтылған Ы.Мамановтың пікірі бар [2].
Десек те, бұл қосымшалардың лексика-грамматикалық қызметі толық анықталмаған. Белгілі бір мәтін
ішінде тұрып, функциялы қосымшалар уақытша қолданыстағы жаңа сөз жасайды да, қолданыстан тыс
уақытта ол қабілеттерінен айрылады. Сондықтан оларды бір қолданар қосымшалар қатарында тануға
болады. Демек, сөз таптарының ауысуы арасында болатын уақытша қолданыстық қызмет жұрнақтардан
да байқалады.
Үш күндік жолдың бүгінгі соңғы күніне бала шәкірт барын салды (М.Әуезов). Осы мысалдағы -дік
жұрнағы берілген контексте сындық мағынаны уақытша жасап тұр. Өйткені бұл сөз сөздікте жеке
реестр ретінде танылып, сын есім сөз ретінде берілмеген.
Қосымшалардың ерекшеліктерін, түрлерін айқындау үшін алдымен оның басты қасиетін, негізгі
сипатын айқындап алу керек және олардың түрлерін белгілегенде кез келген әр түрлі ерекшеліктерін
емес, бір жақты мәнді ерекшеліктерін негізге алу керек. Осы тұрғыдан келсек, қосымшалардың басты
қасиеті, лексика – грамматикалық сипаты- жаңа мағына, жаңа сөз тудыра ала ма, тудыра алмай ма деген
критерий. Өйткені қандай қосымшаның түрін алсақ та, ол сөзге белгілі бір мағына үстейді, ал ол мағыналексикалық мағына ма, әлде таза грамматикалық мағына ма-әңгіме осында.Ал қосымшалардың сөйлеу
процесіндегі қызметі бұдан бөлек, екінші қатардағы таза грамматикалық сипаты болып табылады.
Сондықтан қосымшаларды бірден екі жақты, екі түрлі принцип негізінде жіктеуге болмайды. Осыны
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ескермеудің салдарынан жұрнақ және жалғау деген қосымшаның түрлері туып, жұрнақ, бір жағынан
грамматиканың көрінісі болса, екіншіден сөзжасам амалының бір түрі болып шатасып кеткен.
Сондықтан қосымшаларды ең алдымен семантикалық сипатына қарап сөз тудырушы қосымшалар және
форма тудырушы қосымшалар деп бөлген орынды. Сөз тудырушы қосымшалар, негізінен алғанда, сөзжасам объектісі де, форма тудырушы қосымшалар грамматиканың соның ішінде морфологияның объектісі болып келеді. Яғни сөз тудырушы қосымша арқылы жасалмақшы жаңа сөз тілде жалпы қолданыста
болмай, сөздік реестрге кірмей, тек белгілі контексте, белгілі ситуацияға ғана қолданылуы мүмкін.
Форма тудырушы қосымшалардың грамматикалық сипаты жағынан ерекшеліктерін іздейтін
болсақ, ол ерекшелік қосымшалардың сөйлеу процесінде атқаратын қызметіне байланысты. Форма
тудыратын қосымшалардың барлығы да өзі жалғанған сөзге грамматикалық мағына үстеумен бірге оның
бір тобы сөйлемде сөзбен сөзді байланыстырып отырса, кейбірінде ондай қасиет болмайды. Енді, міне,
сөзбен сөзді байланыстыра алатын форма тудырушы қосымшаның түрін жалғау деп сөзбен сөзді
байланыстыра алмайтың түрін жұрнақ деп бөлуге әбден болады. Әрине, жұрнақтардың өзі де біркелкі
емес. Оның біразы таза грамматикалық мағынаны білдіріп, грамматикалық категория жасауға негіз
болса, біразы сөз тудырушы қосымшаларға жақындап, өзі жалғанған түбірдің семантикасына аз да болса
өзгеріс, реңдік мән үстеп лексика грамматикалық категория жасауға немесе белгілі бір сөз табының
грамматикалық –мағыналық топтарын мысалы, зат есімнің реңдік мәнді қосымшалары, сан есімнің
мағыналық түрлерін жасайтын қосымшалар т.б.негіз болады.
Қосымшалар, сайып келгенде, жеке сөздердің лексикалық мағынасынан айрыла бастап, белгілі бір
топтағы сөздердің шылауында қолданылып, соның дыбыстық әуеніне түсіп, соның нәтижесінде
абстракцияланып қалыптасқаны белгілі. Осындай процестің нәтижесінде өзі жалғанатын сөздер тобының
жалпы граммматикалық сипатына байланысты сол қосымшаға белгілі бір грамматикалық немесе
лексика-грамматикалық мағына білдіру тән болып қалыптасады. Мысалы, -сыз, -сіз қосымшасы өзі
жалғанған түбір білдіретін ұғымның жоқтығын көрсетеді:су-сыз, үй-сіз т.б. Ал,-лы, -лі,-ды,-ді,-ты,-ті
керісінше түбір білдіретін ұғымның бар екенін көрсетеді: су-лы, үй-лі т.б. Бұл қосымшалар осындай бір
ғана мағынамен байланысты болғандықтан олар бір мағыналы немесе моносемиялы деп аталады. Ал
кейбір қосымшалар екі я одан да көп мағынамен байланысты болып келеді. Мысалы, -лық,-лік,-дық,-дік,тық, -тік қосымшасы өзі жалғанған сөзбен мынадай мәндерде қолданылады: зат атауына қатысты
абстракты мәнде: кісі-лік, дос-тық; сынға қатысты абстракты мәнде: батыл-дық, жақсы-лық, жауыз-дық;
нақты зат атаулары: орын-дық, төс-тік; санға қатысты ұғым: үш-тік, бес-тік; санға қатысты сындық мән:
бала-лық/шақ т.б. Қосымшалардың мәнінде, мысалы, ұйқы-шыл, тер-шен, шай-қор деген сөздерде –шыл,
-шен, -қор қосымшалары белгілі затқа бейімдікті білдіріп, синонимдік сипат, немесе –сыз.-сіз /заттың
жоқтығын білдіріп/ және -лы,-лі,-ды,-ді, -ты,-ті /заттың барлығын білдіріп/ қарама-қайшы антоннимдік
сипат та болады.
Қазақ тілінде дыбысталуы бірдей, мағыналы әр түрлі, бір-бірімен байланысы жоқ қосымшалар аз
емес. Олар омоним қосымшалар, омоформалар деп аталады. Әрине, омоним қосымшаларды көп
мағыналы қосымшалардан және функциялы қосымшалардан айыра білу керек. Мысалы, малды колхоз,
жартасқа бардым, жолды түзеп жатыр тәрізді тіркестердегі малды, бардым, жолды деген сөздердегі –ды
қосымшасы біріншіде бар екенін тудыратын қатыстық мәндегі қосымша, екіншісінде етістіктің өткен
шақ қосымшасы, үшіншіден ол-табыс септік жалғауы. Бұлардың дыбыстық жағында ғана болмаса, басқа
байланыстары жоқ, яғни дыбыстық сәйкестік кездейсоқ қана.
Қосымшалардың құрамдық жағы да бір тектес емес. Бір дыбыстан да, бірнеше дыбыстан да
тұратын қосымшалар бар. Сондай-ақ жалаң және құранды қосымшалар да бар.
Бүгінгі оқулықтарда беріліп жүрген жұрнақтардың жіктелісі, олардың сөзжасамға және
морфологияға қатысы қайта қарастыруды қажет етеді. Функциялы қосымшалар, реңк мәнін тудырушы
жұрнақтар мәселесінде де қайта қарап толықтырар, басын ашар тұстары баршылық.
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