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2 Секция. Қоғамның денсаулығы мен экологиялық 
қауіпсіздік жағдайы

2 Секция. Состояние здоровья и экологической 
безопасности общества

2.1 Экологияның, табиғи ресурстарды рационалды 
пайдаланудың және қоршаған ортаның техногендік 

ластануының өзекті мәселелері
2.1 Актуальные проблемы экологии, рационального 
использования природных ресурсов и техногенного 

загрязнения окружающей среды

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ 
ПОЛИГОНОВ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

АДАҚ К. А.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В решении природоохранных задач одно из ведущих мест 
занимает проблема складирования и утилизации отходов. Наряду с 
развитием безотходных технологий, рециклинга отходов, сжиганием 
в специальных печах, основным способом обезвреживания отходов 
в большинстве регионов является их складирование на специально 
оборудованных полигонах.

Полигоны твердых бытовых и промышленных отходов обладают 
широким спектром действия на природную среду. Чрезвычайно 
разнородные по составу отходы при контакте с геологической 
средой претерпевают сложные химические и биохимические 
изменения. В результате выделяются многочисленные соединения 
в жидком, твердом и газообразном состоянии. Наблюдается 
значительное выделение тепла, газа метана, часто имеют место 
поверхностные и подземные пожары [1]. 

Причинами пожаров являются самовозгорание из-за накопления 
газа метана в приповерхностных слоях городских свалок и 
полигонов, чему способствует высокая температура воздуха летом 
(до 38–45оС), неосторожное обращение с огнем, умышленный 
поджог свалок. Ситуация с пожаротушением усложняется в 
связи с переполненностью полигонов и скоплением большого 
количества свалочного газа метана. Выделение горючего газа 
метана, образующегося в процессе разложения органических 
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соединений, и дыма при горении на свалках вызывает загрязнение  
атмосферного воздуха. 

В Казахстане накопилось столько твердых бытовых отходов 
(ТБО), что с 2019 года власти запретили захоронение на мусорных 
полигонах пластмассы, бумаги и стекла без предварительной 
сортировки. Этой мерой министерство энергетики пытается 
повысить уровень переработки отходов и внедрить раздельный 
сбор мусора среди населения.

Бесконтрольное выделение метана может привести к взрыву. 
Сложившаяся ситуация очередной раз подтверждает, что технология 
уплотнения и пересыпки ТБО грунтом по выравнивающей схеме давно 
устарела и не соответствует современным экологическим требованиям.

Химическое воздействие возможно за счет выделения 
вредных веществ с эмиссиями фильтрата газовых выбросов и при 
разносе твердых отходов. При растекании фильтрата происходит 
загрязнение почв, растительности, подземных вод.

Загрязнение поверхностных и подземных вод, растительности, 
донных отложений, атмосферы в районах полигонов происходит с 
различной скоростью и имеет различные масштабы. Оно зависит 
не только от площади и мощности отходов, но и от суммарного 
количества загрязняющих веществ, вовлеченных в процесс 
техногенной миграции [2]. 

Такие широко используемые продукты, как: пенящиеся 
средства и аэрозольные распылители, содержат вещества, которые 
способны нейтрализовать озон в стратосфере, защищающий землю 
от опасных ультрафиолетовых лучей. Утоньшение озонового 
слоя может вызвать беспрецедентный рост количества кожно-
раковых заболеваний. Замена озонразрушающих материалов более 
безопасными устранит одну из самых сильных экологических 
опасностей. 

Биогенное воздействие полигонов выражается в привлечении 
птиц, насекомых, грызунов, хищных млекопитающих иформирования 
условий благоприятных для их размножения.

Опасность загрязнения объектов окружающей природной среды 
(атмосферного воздуха, почв, растительности и животного мира) 
скоплениями твердых бытовых и промышленных отходов зависит 
от ряда факторов: от состава, формы и дисперсности отходов, их 
токсичности, условий хранения и захоронения, герметичности 
объектов хранения и захоронения, природноклиматических условий 
района расположения таких объектов.

Не менее опасным может оказаться и вторичное загрязнение 
природных компонентов вследствие разложения органических 
составляющих тех или иных отходов, в результате чего могут 
образовываться высокотоксичные соединения.

Исследованиями зарубежных и отечественных ученых на 
протяжении последних десятилетий доказано, что захороненные 
твердые и пищевые отходы создают серьезную обстановку в 
местах захоронения, так как содержат значительные количества 
(до 100 наименований) токсичных соединений. В бытовых отходах, 
собираемых от населения, содержатся различные красители, краски, 
лаки, растворители, ртуть, свинец и его соли, металлические банки, 
синтетические материалы, лекарства и многие другие вещества.

Пластиковые бутылки, представленные впервые в 1978 г., 
теперь составляют самую распространенную тару. Их продажа 
растет на 5 % в год.

Все эти загрязнители попадают на свалки и полигоны в 
результате отсутствия сортировки отходов и входного контроля на 
полигонах. Причем, часть поступающих на свалки отходов, может 
быть возвращена в рецикл и после соответствующей обработки 
служить вторичным материальным ресурсом. 

По мере складирования отходов накапливаются потенциально 
опасные загрязняющие вещества, миграция которых продолжается 
длительное время и после закрытия полигона, так как разложение 
отходов и вынос веществ из тела полигона идет до устойчивого 
равновесия с окружающей средой. Метан продолжает выделяться 
и спустя десятилетия после закрытия свалки.

Что касается мусоросжигания и утилизации, многие государства 
и страны занимаются мусоросжиганием на территории заводов или 
целым предприятиями. Мусоросжигательный завод в Москве работает 
с 90-х годов. В 2004М2007 годах его реконструировала австрийская 
компания EVN AG. Ежегодно на этом заводе сжигают около  
360 000 тонн бытовых отходов. Это от 2,5 до 7 % всех отходов 
москвичей. Столица России производит 5–7 млн тонн отходов 
ежегодно.

Отходы, которые привозят на завод, не сортируют. В печь идёт 
всё, что привезли и что можно было бы переработать. Температура 
горения выше 1000 градусов. На заводе объясняют, что этого 
достаточно, чтобы разрушить большую часть вредных веществ. 
Дымовые газы подвергаются трёхступенчатой очистке.
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Предприятие вырабатывает около 370 000 Гкал/г тепла и более 

38 000 МВт-ч/г электроэнергии. Оставшийся после сжигания шлак 
забирает компания-партнёр. Пока этот завод – частное предприятие, 
но в 2020 году он перейдёт в собственность мэрии Москвы.

В Московском регионе собираются построить четыре таких 
завода. Два из них уже строятся. Мусоросжигательные заводы в 
Воскресенском и Наро-Фоминском районах планируется ввести в 
эксплуатацию в 2021 году. Пока же большая часть отходов москвичей 
отправляется на полигоны, система раздельного сбора здесь не развита.

Опыт Эстонии
Мусоросжигательный завод Эстонии по мощности меньше, 

чем в Киеве или Москве, но он практически закрывает потребности 
жителей Таллина. Мусорный блок Ируской электростанции Eesti 
Energia сжигает почти половину всего мусора в Таллине, того, что не 
годится для переработки. После сортировки, переработки и сжигания 
жители столицы отправляют на полигон только 3 % отходов.

Сжигание отходов даёт энергию, которой хватает, чтобы 
обеспечить теплом около 100 тысяч человек. Несмотря на то, что 
экологические требования завод выполняет, местные экологи всё 
равно недовольны мусоросжиганием. Они считают, что необходимо 
вводить налог на сжигание, тогда качество сортировки отходов 
заметно улучшится.

В странах ОЭСР законодательно утверждена иерархия методов 
обращения с отходами, где мусоросжигание на предпоследнем месте, 
последнее занимает полигон. Все экологи однозначно считают, что 
лучше всего отходы перерабатывать и не отправлять ни на сжигание, 
ни на захоронение. Но по факту подобное пока невозможно.

В Швеции утилизация отходов составляет 99,3 %. Чуть больше 
трети идёт на переработку, 15,5 % – на биологическую очистку и 
49,5 % – на получение энергии. В прошлом году шведы отправили на 
захоронение только 0,7 % управляемых отходов. То есть половину 
отходов шведы не могут переработать.

Для сравнения: в Казахстане процент переработки не достигает 
и 12 %, всё остальное идёт на захоронение.

Энергетическая утилизация – один из выходов по избавлению 
от полигонов. Однако экологи здесь спорят, что же всё-таки 
безопаснее: сжигать, когда есть вероятность попадания вредных 
веществ в атмосферу и когда остаётся продукт сжигания – зола, с 
которой тоже нужно будет что-то делать? Закапывать и оставлять 
неперерабатываемый мусор гнить сотни лет?

На несанкционированных свалках размещаются твердые 
бытовые отходы, отходы из жилищ, формируемые населением, 
отходы потребления на производстве подобные бытовым, мусор 
уличный, строительный и металлолом. 

Количество отходов, накопленных на санкционированных 
свалках области, составляет 395.4 тыс. т, на несанкционированных 
– 47.7 тыс. т, на полигонах ТБО и отходов производства 2677 тыс. т.

Вопрос о существующей или прогнозируемой зоне воздействия 
полигонов ТБО не может решаться частично, по отдельным 
компонентам загрязняющих веществ или типам воздействия. 
Необходима комплексная оценка всего спектра воздействия: выявление 
границ природно-техногенной системы, выделение наиболее опасных 
участков и компонентов окружающей среды, характеристика 
превышения ПДК по основным загрязняющим веществам.

Возникшая сложная экологическая ситуация в связи с 
образованием в больших объемах отходов производства и потребления, 
не используемых повторно, обусловливает необходимость проведения 
экологического мониторинга компонентов окружающей среды в зоне 
влияния полигонов, включающего: 

– обоснованную организацию учета и контроля накопления; 
– выбор места складирования отходов; 
– транспортировку и складирование отходов; 
– паспортизацию отходов; 
– снижение их негативного влияния на окружающую среду; 
– создание единой информационной системы сбора и обработки 

данных об отходах и полигонах их складирования; 
– анализ полученной информации и прогноз возможных 

изменений, как в образовании и накоплении отходов, так и в 
окружающей среде в результате обращения с ними. 

Мониторинг должен проводиться регулярно, по результатам 
которого ежеквартально выдается оперативная информация, а в конце 
года составляется отчет, содержащий характеристики состояния 
природной среды, оценки динамики загрязнения за отчетный период.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

БАБЕЦ А. А.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Почва – это сложная развивающаяся природная система в 
поверхностном слое коры выветривания, которая является функцией 
постоянного взаимодействия горной породы, организмов, климата, 
рельефа и времени и обладает способностью к воспроизводству 
плодородия. Почвы выполняют одну из главных ролей в устойчивом 
развитии экосистем, жизни человека и функционировании биосферы. 
Многообразие функций почвы обусловлено разнообразием 
протекающих в ней процессов, ее многокомпонентным составом, 
открытостью как системы, принимающей и трансформирующей 
вещество и энергию [1, С. 3].

В ранних представлениях о почве наблюдается стремление 
рассматривать ее как одно из жизненных начал и, следовательно, 

как одно из непременных условий бытия. Так, уже в Месопотамии 
существовало учение о четырех исходных элементах, в число которых 
входили огонь, вода, земля и воздух, а древнегреческий философ 
Ксенофан (VI–V вв. до н.э.) полагал, что из почвы «все возникло» и 
в нее «все обратится в конце концов». Она занимает весьма почетное 
место в идеологии и художественном творчестве древних людей. Не 
случайно, в религии египтян имелись богиня плодородия – Исида, 
у вавилонян – богиня любви и плодородия – Инанна, у древних 
греков – богиня Деметра, олицетворявшая землю и связанное с ней 
производство хлебных и других культурных растений [2, С. 18].

Почва является источником формирования всех пищевых 
веществ, которые используются человеком и животными в процессе 
своей жизнедеятельности. Но также из почвы в продукты питания 
поступают и вредные для человека химические ингредиенты, а 
также различные патогенные микроорганизмы. Это приводит к 
необходимости формирования системы охраны почв от загрязнения, 
а также контроля за наличием загрязнения почвы чужеродными 
веществами и различными микроорганизмами. Для формирования 
такой системы необходимо наличие законов, подзаконных 
правовых актов, нормативно-технической и инструктивно-
методической документации, направленных на организацию мер по 
предупреждению загрязнения почвы и тактики ведения мониторинга 
за состоянием почв [3, С. 42].

Согласно Экологическому кодексу РК, Статье 217, при 
использовании земель природопользователи обязаны: применять 
технологии производства, соответствующие санитарно-
эпидемиологическим и экологическим требованиям, не допускать 
причинения вреда здоровью населения и окружающей среде, 
внедрять наилучшие доступные технологии; не допускать 
загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия 
почв, производить складирование и удаление отходов в местах, 
определяемых решением местных исполнительных органов по 
согласованию с уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды [4, ст. 217].

Почва состоит из твердой, жидкой, газообразной и живой 
частей (рисунок 1). Их соотношение неодинаково в различных 
почвах. Содержание органических веществ и живых организмов 
уменьшается от верхних горизонтов к нижним. В твердой части 
почвы преобладают первичные и вторичные минералы. Первичные – 
кварц, полевые шпаты, слюды. Вторичные – гидрослюды, каолинит 
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и т.д. Жидкая часть почвы осуществляет перенос веществ, вынос их 
из почвы и снабжение растений водой и растворенными элементами 
питания.Газообразная часть почвы заполняет поры, не занятые водой. 
Живая часть почвы включает в себя различные микроорганизмы: 
грибы, водоросли, бактерии, а также беспозвоночные: черви, 
моллюски, насекомые и т.д. Качество почвы характеризуется ее 
свойствами и составом, которые определяют уровень ее плодородия. 
Мониторинг загрязнения почвы – это система регулирующих 
наблюдений, включающая в себя наблюдение и определение 
прогностических уровней загрязненности, а также выявление 
источников загрязнения почвы [5, С. 37].

Рисунок 1 – Состав почвы

Павлодар - многопрофильный промышленный центр, в котором 
зарегистрировано около 100 промышленных предприятий, наиболее 
крупные из них: алюминиевый завод, машиностроительный, 
электролизный, нефтехимический, инструментальный, картонно 
– рубероидный, завод металлоконструкций и электромонтажных 
изделий и другие. Помимо этого, на территории города расположены 
3 ТЭЦ, более 20 котельных и 5751 единиц частного домостроения, 
которыми в год сжигается в общей сложности более 3,5 млн т угля.  
Почвенный покров городской территории представлен 
естественными почвами разной степени нарушенности и почвами 
антропогенного происхождения (почвогрунтами). Основная 

масса почв в городе находится под слоем асфальта. Естественные 
почвы можно встретить лишь на участках старых парков, которые 
находятся в черте города. В почвах Павлодара отмечается 
загрязнение медью, цинком, кадмием, свинцом. По данным 
агрохимического обследования почв установлено, что содержание 
нитратного азота в почвах города колеблется от 3,1 до 20,1, почти 
на всех пробных участках содержание нитратов больше, чем в 
естественной почве. Это связано с антропогенным загрязнением 
окружающей среды соединениями азота. Содержание нитратного 
азота в различных зонах города неодинаково, самое высокое 
обнаружено в восточной промышленной зоне вблизи алюминиевого 
завода и ТЭЦ – 13,4 мг/кг, в северной промышленной зоне и на 
территории города (селитебной) 12,6 и 9,7 мг/кг почвы в среднем.
Наименьшее содержание нитратов наблюдается в слабонарушенных 
урбоестественных почвах, которые расположены в пригороде 
вблизи дачных участков, они близки по свойствам к естественным 
почвам [6, С. 5].

Техногенные выбросы, которые загрязняют почвенный покров 
через атмосферу, в основном накапливаются в поверхностных 
слоях почвы. Тяжелые металлы собираются на расстоянии 2–5см от 
поверхности почвы. Загрязнение нижних горизонтов происходит в 
результате обработки почвы, например, при вспахивании земель или 
при культивации. Поэтому наиболее четкая картина загрязненности 
почвенного покрова тяжелыми металлами может быть установлена при 
отборе проб на глубине до 20 см от поверхности почвы (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Отбор проб почвы
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В ходе оценки загрязнения  почв Павлодара тяжелыми 

металлами было установлено валовое содержание тяжелых 
металлов и химических элементов в почвах. По величине средней 
концентрации исследуемые элементы располагаются в следующем 
убывающем порядке: Mn, Sr, Zn, V, Cr, Ni,  Cu, Co, Mo, Cd. Средняя 
концентрация химических элементов в почвах г. Павлодара (за 
исключением марганца) – в 1,1–21,6 раза выше их кларка в земной 
коре и в 1,2–180,0 раза (за исключением хрома, марганца, ванадия) 
их кларка в почве. Наименьшие концентрации загрязняющих 
веществ характерны для участков, расположенных в пригороде, 
что объясняется отдаленностью промышленных предприятий. 
Как показали исследования, средняя концентрация тяжелых 
металлов в восточной промышленной зоне в 1,1–5,4 раза выше 
концентрации этих металлов в пригороде. Так, содержание кадмия 
в восточной промышленной зоне превышает его содержание в 
северном пригороде в 5,3 раза, цинка – в 3 раза и т. д. Полученные 
экспериментальные данные могут позволить расширить и 
углубить научные представления об экобиогеохимии города. 
Результаты работы могут быть использованы экологическими 
службами и администрацией города для принятия своевременных 
неотложных мер, а также для составления экологического паспорта 
г. Павлодара, зонирования его территории по степени экологической 
направленности.Загрязнение почвы города Павлодара носит 
полиметальный характер и распределяется по территории города 
мозаично, образуя очаги в зависимости от источников выбросов. 
Высокое содержание химических элементов в почве в различных 
зонах города приводит к загрязнению ими почв на этих участках. 
Техногенное поступление тяжелых металлов в окружающую 
среду происходит в виде газов и аэрозолей (возгона металлов и 
пылевидных частиц) и в составе сточных вод.  Основной источник 
загрязнения почвы металлами – применение удобрений из шламов, 
полученных из промышленных и канализационных очистных 
сооружений.Металлы сравнительно быстро накапливаются в почве 
и крайне медленно из нее выводятся: период полуудаления цинка 
– до 500 лет, кадмия – до 1100 лет, меди – до 1500 лет, свинца – до 
нескольких тысяч лет [6, М. 7].

Я считаю, что экологический мониторинг почвенного 
покрова необходим каждому городу для того, чтобы своевременно 
обнаружить ряд загрязнений, определить причины попадания 
загрязненных веществ в почву и найти наиболее подходящие 

методы борьбы с ними. При этом мониторинг почвенного 
покрова должен включать в себя такие основные принципы 
проведения, как: разработка наблюдений за наиболее уязвимыми 
свойствами почвы, изменение которых влечет за собой ухудшение 
качества растительности и,возможно, потерю плодородия; 
беспрерывный контроль за главными показателями плодородия; 
ранняя диагностика негативных изменений почвенных свойств, 
а также ведение экологического мониторинга за состоянием почв 
на участках, которые еще не были нарушены антропогенным 
воздействием.

ЛИТЕРАТУРА
1 Апарин Б. Ф. Почвоведение : учебник для образоват. 

учреждений сред. проф. образования. –М. : Издательский центр 
«Академия», 2012. – 256 с. 

2 Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экология почв. Учение 
об экологических функциях почв : Учебник. – М., 2012. – 412 с.

3 Бекшин Ж. М., Турмухамбетова А.А., Узбеков В.А., Белоног 
А.А., Мамырбаев А.А., ПерепичкоН.З. Почва как источник 
экологических рисков. Проблемы нормирования и ведения 
мониторинга уровня загрязнения почвы химическими веществами, 
2015. – С. 42

4 Экологический кодекс РК, Статья 217. Экологические 
требования при использовании земель, 2007. – 326 ст.

5 Латышенко, К. П.  Экологический мониторинг : учебник 
и практикум для прикладного бакалавриата / К. П. Латышенко. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 381 с.

6 Сейсембаева А.Е. Экологический мониторинг загрязнений 
окружающей среды (почвы) города Павлодара – дис. магистра 
естественных наук, 2013. С. 5–8.

7 Вальков В. Ф. Почвы Ростовской области: Издательство 
Южного федерального университета, 2012. – 492 с. 

8 Казеев К. Ш. Биодиагностика почв: методология и методы 
исследований – Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 
университета, 2012. – 260 с.

9 Долбилин А. В. Земледелие с основами почвоведения и 
агрохимии.– М., 2012. – 646 c.

10 Добровольский Г. В. Лекции по истории и методологии 
почвоведения: Учебник. – М., 2010. – 232 с. 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

1514

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ РЕДКИХ ПОЛУВОДНЫХ 
ПУШНЫХ  ЗВЕРЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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КУСАНОВА Б. Т.
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Выдра редкий, сокращающийся по численности подвид, 
относящийся к семейству куньих.

В Казахстане живет два подвида: среднеазиатская выдра - 
редкий зверь, занесенный в Красную книгу; и северная выдра, 
являющаяся объектом пушного промысла.

Хищный зверек строго приурочен к водоемам, но при переходе 
с одного на другой участок его следы можно встретить и на 
водоразделах.

Выдра отмечена в верхнем течении р. Или и ее притоках: Тургень, 
Чилик, Чарын, Усекской системе водоемов и в Восточном Казахстане.

Речная среднеазиатская выдра исчезающие звери Казахстана, 
которые требуют заботы и опеки людей, поэтому для полного 
представления о характеристике ареала их обитания, адаптации к 
экологическим факторам, плодовитости и смертности выдры нами 
были поставлены следующие задачи: 

 – изучить по литературным источникам среду обитания и 
образ жизни; питание, размножение и продолжительность жизни 
выдры в дикой природе ;

− изучить возможность разведения выдры в неволе по 
рекомендациям специалистов и исследователей 

Выдра обитает вблизи озер, рек, болот. Водоемы могут быть 
разными, но неизменным условием остается одно – это чистота воды 
и ее течение. В грязной воде выдра жить не может. Еще интересным 
фактом является то, что своих жилищ эти хищники не строят. 
Селятся выдры в разнообразных расщелинах между камнями, под 
корневищами растений, находящихся вдоль водоема и жилищах 
оставленные бобрами.

Иногда для устройства жилищ эти животные облюбовывают 
береговые пещеры. Дальше ста метров от берега по земле, когда 
выходят из воды, обычно выдры не удаляются. Вылезать на 
сушу они не очень-то любят. Ибо именно там их подстерегают 
самые большие опасности. Держаться они предпочитают по 
отдельности. Индивидуальные участки для жизнедеятельности и 

охоты каждого из зверьков, как правило имеют не менее нескольких 
десятков гектар. Эти животные характеризуются осторожностью 
и скрытностью. Особенно эти качества проявляются на суше – 
области, где они чувствуют себя заметно неуверенно. Хотя эти 
создания могут оказаться и чрезвычайно смелыми. Они способны 
атаковать достаточно крупных и сильных противников. И особенно 
неистовыми бывают матери, стремящиеся защитить потомство. Но 
вместе с этих, нрав выдр является игривым и активным. Они любят 
кататься, как с горок, с крутых берегов, при этом с удовольствием 
на большой скорости плюхаясь в воду. Зимой выдры таким же 
образом скользят по снегу, проезжаясь на брюхе, оставляя при этом 
в сугробах глубокий след. Есть мнение, что это не просто игра, 
не зимнее катание и забава. Возможно, таким образом «шалуны» 
освобождают свой мех от скопившейся в нём влаги. 

Обыкновенная речная выдра – животное немаленькое, обычно 
достигающее массы в среднем около 10 кг. Величина её тонкого, 
сильно вытянутого и гибкого, обтекаемой формы тела имеет минимум 
полуметровую, а иногда и почти метровую длину [1, С. 109].

Примечательной деталью внешнего облика выдры является 
её огромной величины хвост. От длины тела он составляет почти 
половину, широк у основания и сужается к своему кончику. Длина 
тела составляет  примерно 55−95 см, хвоста – 26 –55 см, масса – 
6–10 кг. Этот зверек достаточно гибкий и имеет мускулистое тело [2].

За счет маленьких глаз выдра отлично видит на суше и под 
водой. Органы зрения данных животных посажены так, чтобы во 
время плавания вода попадала в них как можно реже, не мешая 
видеть. Поэтому глаза выдры направлены как бы вверх и вперёд.

Животное выглядит приземистым за счёт коротких лап. 
Пальцы лап соединены перепонками, что дает возможность хорошо 
плавать. Когда выдра ныряет в воду ее ушные отверстия и ноздри 
перекрываются клапанами таким образом, блокируя проникания туда 
воды. В погоне за добычей под водой выдра может проплывать до 300 м.  
Шея достаточно длинная, а вот голова на ней непропорционально 
маленькая, при этом сплющенная и узкая [1. С. 110].

Человеку выдра интересна тем, что имеет красивый мех. Мех 
выдры особенный: короткий, но достаточно густой и грубый, при этом 
не намокающий. Структура волоса меняется каждую весну и осень, 
и происходит это в периоды линьки. А зимой выдра имеет шерсть 
заметно более длинную, чем летом. Мех этих животных не только 
особенный, но прочный и красивый, к тому же на удивление ноский, 
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обладающий густой подпушкой. Окраска меха: сверху тёмно-бурая, 
снизу светлая, серебристая. Остевые волосы грубые, но подпушь 
очень густая и нежная. Высокая плотность подшерстка прекрасно 
изолирует тело животного, защищая его от переохлаждения [7].

Выдры – довольно общительные животные, они обладают 
широким диапазоном издаваемых звуков: общаясь между собой, 
они гукают, верещат и тявкают, во время игры или от удовольствия 
стрекочут, зовя сородичей (например, матери своих детёнышей)  − 
пищат, а испугавшись, шипят и фыркают. Готовясь к нападению, 
выдры издают длинный и пронзительный вой, напоминающий 
мяуканье кошки [5].

Выдра очень азартный охотник и порой ловит рыбы больше, 
чем может съесть. Чаще всего охотится на крупную рыбу. Иногда ее 
улов бывает весьма внушительных размеров. Например, она запросто 
может поймать 8–10 килограммовую щуку. Но не брезгует выдра и 
мелкой рыбешкой. Мелкую рыбу она съедает прямо в воде, а большую 
тащит на берег, и уже потом начинает пировать. Если там где живет 
выдра пищи вдоволь, то она может поймать одну рыбину, укусить 
ее несколько раз, затем бросить, а потом сразу же начать охотиться 
на новую добычу. Основной рацион выдры состоит из разных видов 
рыб: форель, плотва, сазан, окунь, карп, щука, бычок, гольян. В 
летний период выдра ловит водяных крыс, полевок и прочих мелких 
грызунов. При случае может съесть даже детеныша бобра. Также при 
необходимости может поймать утку или кулика. Кроме этого выдра 
употребляет в пищу ракообразных, жуков и лягушек [3, 4].

Речные выдры преимущественно одинокие животные. 
Брачный период у выдр обычно приходится на март-апрель. Но при 
определенных климатических условиях они могут размножаться 
практически круглый год. Способными к размножению выдры 
становятся в 2–3 года. Самцы нередко устраивают поединки за право 
на самку. Беременность выдры имеет латентный период, который 
может составлять около 270 дней, при этом срок вынашивания 
малышей длится всего 2 месяца.

Так как период беременности длится порядка 8 месяцев, по этой 
причине численность речных выдр не может сильно возрасти. Самка 
рождает не более 4 детенышей. Детеныши выдры рождаются в норе. 
Малютки совершенно беззащитны, крошечные, покрытые тонким 
пухом, они слепые, глухие и не имеют зубов. Детеныши выдры 
прозревают уже в возрасте 1 месяца, к 2 месяцам у них прорезаются 
зубки и меняется окрас. Питаться  самостоятельно могут только 

после 2 месяцев жизни. Отходят от матери на очень незначительное 
расстояние. Детеныши выдры становятся самостоятельными  
в 6 месяцев, но от матери они отделяются только в возрасте 1 года.

В среднем продолжительность жизни выдры составляет  
15 лет [ 1. С. 111].

Одним из направлений решении программы восстановления 
популяции данного подвида является содержание выдры в вольере. 
Оптимальные размеры вольера – 8−16 м. В вольере обязательно 
должен быть бассеин глубиной 0,7−1,0 м. Для выдры является 
генетически закрепленным обитание на экозонах водоем-суша. 
Поблизости от бассейна распологается сушилка для выдры в виде 
ящика с гигроскопичным субстратом: сухим песком, торфом, 
опилками лиственных пород деревьев. Другим элементом интерьера 
является убежище. Домик для зверька обязательно должен иметь 
две «комнаты» − камера-прихожая (сантиметров 30 в длину) и 
просторное жилое помещение (50х40 см). Вход не помешает обить 
губкой, которая поможет избавляться от избытка влаги. Для удобной 
чистки домика облегчит наличии у него подъёмной крыши. Но она 
должна быть увесистой, чтобы животное не могло её поднять. Пол 
в домике устилается сеном. 

Важное значение при содержании выдры в условиях неволи имеет 
кормление. Так, недельный рацион для выдры должен состоять из 
50−80 % мяса и 10−30 % рыбы. Остальное можно заполнить молоком, 
маслом, яйцами и лягушками. Не следует забывать о поливитаминах 
и минеральных веществах, содержащих кальций и фосфор. Все это 
нужно давать выдрам еженедельно, особенно витамины. Суточная 
норма предлагаемого выдре корма должна быть 0,8−1,0 кг.

Разведение выдры в специальных питомниках основывается на 
приведенных выше рекомендациях, разработанных специалистами. 
При этом важнейшим условием является ее ежегодное размножение. 
Для стимуляции быстрейшего прихода половозрелых самок выдры 
в состояние готовности к спариванию им внутримышечно вводят 
витамины, например тривитамин [6].

Таким образом, полученные знания можно использовать 
в практике по искусственному разведению зверей в вольере 
для решения одной  из приоритетных направлений программы 
по восстановлению численности и возвращению выдры в 
естественные условия. Создание питомников, пропаганда охраны 
и информирование населения об бережном отношении к данным 
редким хищникам.

https://theanimalw.com/gde-zhivet-vydra/
https://theanimalw.com/gde-zhivet-vydra/
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Загрязнение воздуха. Атмосферный воздух принадлежит к 
числу основных компонентов окружающей природной среды.  
С чистотой воздуха связаны здоровье человека, состояние 
животного и растительного мира.

Ежегодно в атмосферу выбрасывается огромное количество 
загрязняющих веществ. В воздух выбрасываются такие ядовитые 
газы, как окись углерода, сернистый газ, окись азота, хлор, 

токсические вещества, содержащиеся в автомобильных газах, 
пыль и др. Они оказывают очень вредное воздействие на здоровье 
человека, вызывают такие заболевания, как аллергия, рак легких, 
психоневрологические расстройства и др.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
по области за последние годы происходит за счет общего спада 
производства, выполнения ряда природоохранных мероприятий.

Загрязнение воздуха близ индустриальных центров (Павлодар, 
Экибастуз, Аксу) пагубно сказывается и на жизнедеятельности 
животных, растений, микроорганизмов, наносит огромный ущерб 
городскому хозяйству.

Чрезвычайно опасно загрязнение атмосферы продуктами 
радиоактивного распада.

Основным источником загрязнения атмосферы является 
промышленность, особенно энергетические установки и 
транспортные средства. На их долю приходится более половины 
всех выбросов в атмосферу. Мощные тепловые электростанции 
(Экибастузские ГРЭС-1 и 2, Аксуская ГРЭС, Павлодарские 
ТЭЦ-1, 2, 3 и др.) ежегодно выбрасывают тысячи тонн золы и 
сернистого ангидрида. В городах области в большом количестве 
содержатся в виде различных соединений распыленные продукты 
промышленного производства, среди которых преобладают 
продукты сжигания угля.

Очень опасным источником загрязнения атмосферы является 
автомобильный транспорт. Один автомобиль за год выбрасывает 
600−800 кг оксида углерода, около 200 кг несгоревших углеводородов 
и около 40 кг оксидов азота. Массовое скопление автомобилей 
в городах является причиной загрязнения атмосферы окисью 
углерода, многими сложными органическими соединениями, что 
вредно отражается на здоровье человека.  

В области ведется работа по снижению выбросов вредных 
веществ в атмосферу. Областным управлением экологии и 
биоресурсов осуществляются проверки предприятий и организаций 
по выполнению требований Закона Казахстана «Об охране 
атмосферного воздуха». По фактам нарушений предъявляются 
штрафы, иски о возмещении предприятиями ущерба, нанесенного 
окружающей природной среде, выдаются предписания об 
устранении загрязнителей.

Разработаны нормативы предельно-допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. Такие нормативы установлены 

https://awesomeworld.ru/zhivaya-priroda/zhivotnyj-mir/vyidra.html
https://awesomeworld.ru/zhivaya-priroda/zhivotnyj-mir/vyidra.html
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для каждого источника загрязнения. Законом «Об охране атмосферного 
воздуха» предусматривается улавливание, использование и 
обезвреживание вредных веществ и отходов. Для этого на источниках 
загрязнения должны устанавливаться приборы и аппараты, имеющие 
специальные поглотители пыли и вредных газов.

Контроль за уровнем загрязнения атмосферы ведется областным 
центром по гидрометеорологии: тремя стационарными постами 
в г. Павлодаре, двумя − в г. Экибастузе, а также передвижной 
лабораторией.

Загрязнение почвы. История показала, что неразумное 
земледелие может обернуться катастрофой.  Примером тому 
является нерациональное освоение целинных и залежных земель 
в Павлодарской области. Аналогичные явления наблюдаются и 
на пастбищных угодьях. Нерадивое освоение и использование 
этих площадей приводит к прогрессирующему иссушению почвы. 
В результате такой эксплуатации почвы утрачивают свое былое 
плодородие, подвергаются эрозии. 

Эрозия является очень серьезной проблемой. В результате 
неправильного выбора методов обработки почвы и нарушения 
агротехники, пахотный слой в буквальном смысле разносится 
ветром и смывается водными потоками. На пашнях и пастбищах 
области повсеместно развиты эрозионные процессы.

В последние годы, с целью получения наиболее высоких 
урожаев сельскохозяйственных культур, пашня подвергалась 
интенсивному воздействию удобрений и пестицидов, что явилось 
дополнительной нагрузкой на почву. Кроме того, часто отравляющие 
препараты используются впустую: процент попадающих в цель 
пестицидов составляет 0,1 %. Остальная их масса оседает в почве, 
отравляя подземные воды.

В августе 1953 г. соседняя Семипалатинская область была 
потрясена мощным наземным взрывом первой водородной 
бомбы. Вслед за взрывом началась массовая гибель животных 
и окружающей природы. Гибли также пастбища и поля, в том 
числе и в Павлодарской области. Почвенный покров был заражен 
радиоактивными продуктами деления ядер урана и плутония. 
Особенно подверглись воздействию облучения земли Майского, 
Баянаульского и Лебяжинского районов. Они стали опасными 
для использования в сельском хозяйстве. Никакая рекультивация 
и мелиорация не могут восстановить продуктивность и ценность 
нарушенных земель.

Человек все активнее внедряется в жизнь земной коры, 
становится мощным рельефообразующим фактором. Развитие 
техники позволило ему сильно менять поверхность земли, создавая 
новые формы рельефа (валы, ямы, выемки, бугры и др.). Например, 
транспортное строительство всегда сопровождается образованием 
выемок, насыпей и котлованов.

Наиболее сильно человек воздействует на земную поверхность 
при добыче полезных ископаемых. Особенно отрицательно влияет 
на окружающую среду открытый способ добычи твердых полезных 
ископаемых. Горным выработкам сопутствуют отвалы пустой 
породы (терриконы, насыпи), выпадают из оборота огромные 
площади плодородных земель, занятые промышленными и 
бытовыми свалками.

Загрязнение водной среды. Воды области широко применяются 
для удовлетворения технических и бытовых нужд. Но за последние 
годы наметилась тенденция к уменьшению использования 
пресной воды. Причиной этого являются снижение объемов 
производства, особенно в энергетике, нефтеперерабатывающей 
и химической промышленности. Меньше воды используется и на 
сельскохозяйственное орошение.

Тем не менее, в области проявляется дефицит пресной воды 
в связи с загрязнением водных источников промышленными 
и  коммунально-бытовыми стоками, отходами и стоками 
сельскохозяйственного производства. Павлодар, например, 
потребляет 600 тыс.м3 воды, а дает 500 тыс. м3 сточных вод. Остатки 
удобрений и ядохимикатов вымываются из почвы, попадают в 
водоемы и загрязняют их.

Основными видами промышленного загрязнения воды 
являются: минеральные вещества, биологические вещества, 
ядовитые и токсические соединения, ухудшающие качество воды 
и делающие ее непригодной к употреблению.

Бытовые сточные воды поступают из жилых и общественных 
зданий. В настоящее время одними из самых распространенных 
химических загрязнителей водоемов и источников питьевой воды 
являются синтетические моющие средства. Они не поддаются 
воздействию микроорганизмов, накапливаются в водоемах и 
отрицательно действуют на состояние водных ресурсов.

Следует особо отметить огромный ущерб, наносимый 
природным водоемам нефтяными продуктами; затрудняющими 
доступ кислорода из атмосферы в воду и препятствующими 
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жизнедеятельности микроорганизмов, способствующих 
самоочищению воды.

Решение проблемы сточных вод связано с различными 
способами их очистки.

Механическая очистка предусматривает фильтрацию сточных 
вод через емкости и их отстаивание. Химическая очистка 
предполагает быстрое выведение из воды вредных веществ в осадок 
с помощью химических препаратов. При биологическом способе 
очистки происходит разложение вредных примесей под воздействием 
специально запущенных микроорганизмов. В естественные водоемы 
должны сбрасываться сточные воды, прошедшие неоднократную 
очистку и имеющие допустимый уровень загрязнения.

В области имеется 64 очистных сооружения, которые по 
своей мощности могут эффективно работать и справляться с 
нагрузкой. По гидробиологическим показателям качество воды в 
Иртыше относится к третьему классу (удовлетворительное), хотя 
наблюдается тенденция к росту концентраций тяжелых металлов 
и нефтепродуктов.

Площади подтопления подземными водами ежегодно 
расширяются. Подземные воды загрязнены вредными и 
токсическими веществами.

Очагами загрязнения подземных вод являются накопители, 
отстойники, золоотвалы. Значительный сброс загрязненных сточных 
вод крупными предприятиями в накопители, а также частые аварии 
на водопроводных, канализационных и тепловых сетях, привели к 
угрожающему повышению уровня грунтовых вод и их загрязнению. 
Наблюдается постоянный рост уровня грунтовых вод со средней 
многолетней интенсивностью от 0,13 до 0,55 метра в год. Ежегодные 
срывы плана мероприятий по предупреждению вредного влияния 
накопителей на подземные воды, а также отсутствие в городах 
ливневой и дренажной канализации, делают ситуацию критической.

Решение проблемы охраны и рационального использования 
водных ресурсов должно предусматривать не только охрану воды 
от загрязнения, но и экономное расходование воды для бытовых и 
промышленных целей, повторное использование воды на основе 
замкнутого цикла, совершенствование технологий производства в 
направлении сокращения водопотребления.

Природоохранные мероприятия. Природные ресурсы – это все 
то, что существует в природе и используется человеком для его 
существования и хозяйственной деятельности.

Природные богатства области дают все необходимое для 
удовлетворения потребностей населения и развития хозяйства. Но 
как бы велики они не были, если не заботиться об их сохранении 
и правильном использовании, они будут истощаться, потому что 
человек нередко нарушает закономерности их протекания и своей 
деятельностью вызывает нежелательные для него самого изменения.

В результате этого в области значительно сокращаются 
площади лесов, исчезают многие виды животных и растений, 
увеличиваются площади, подвергающиеся эрозии, усиливаются 
процессы антропогенного загрязнения воды и воздуха. Поэтому 
охрана природы области становится серьезной проблемой.

Первый закон об охране природы Казахстана был принят 
в 1962 г., он предусматривает охрану и бережное отношение не 
только к природным богатствам, вовлеченным в хозяйственное 
использование, но и к неэксплуатируемым богатствам.

В настоящее время появляются новые законодательные 
документы по вопросам охраны природы Казахстана. Самой массовой 
природоохранительной организацией является Республиканское 
общество охраны природы, филиал которого имеется и в Павлодаре.
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Аннотация: проблема загрязнения окружающей среды, 
в особенности воздушного бассейна не становится менее 
актуальной с течением времени. Основой для ее решения 
служит развитие и совершенствование систем экологического 
мониторинга, осуществляемого на современной организационной 
и технологической базе. Основными направлениями методического 
обеспечения являются анализ пылевого загрязнения и анализ 
наличия загрязняющих веществ в воздухе. Для решения этих задач 
необходима адекватная современная приборно-аппаратная база.

Экологический мониторинг атмосферного воздуха представляет 
собой систему наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, его 
загрязнением и за происходящими в нем природными явлениями, 
а также оценку и прогноз состояния атмосферного воздуха. 
В первую очередь, экологический мониторинг атмосферного 
воздуха включает систематическое измерение количества 
загрязняющих веществ в атмосфере для оценки: во-первых, его 
качества и, во-вторых – степени воздействия  загрязняющих 
веществ  на чувствительные объекты живой и неживой природы. 
Физически, загрязняющие вещества можно классифицировать 
на газообразные и твердофазные дисперсные, а химически – на 
активные, обладающие вредным воздействием, и пассивные. С 
приборно-аппаратной условной точки зрения – на «пыль» и «газы». 
Критериальной основой экологического мониторинга является 
комплекс нормативов и указаний, принятых на международном, 
государственном, муниципальном, корпоративном уровнях. 

Проведение экологического мониторинга воздуха должно 
базироваться на сеть мониторинговых станций, которые 
обеспечивают адекватность его реализации. Так, к основным 
требованиям относятся: плотное размещение станций, наличие 
аппаратного комплекса средств контроля, который обеспечивал бы 
фиксирование основных ожидаемых загрязняющих веществ, наличие 
нормативно-методической базы и единого операционного центра, 

обеспечивающего своевременное решение задач экологического 
мониторинга атмосферного воздуха [1, С. 32].

Основными регистрируемыми ингредиентами, загрязняющими 
атмосферный воздух, являются: оксид углерода, сернистый газ, 
окислы азота, углеводороды и взвешенные вещества. Содержание и 
концентрация этих веществ, присутствующих в выбросах большинства 
источников загрязнения атмосферного воздуха, являются основными 
негативными показателями состояния загрязнения  воздушной 
оболочки. При контроле промышленных выбросов приоритетными 
являются прямые методы, основанные на измерениях концентрации 
вредных веществ и объемов газовоздушной смеси. К прямым методам 
относятся измерения с помощью инструментально лабораторных 
методик или газоанализаторов (переносных или стационарных). 
Газоанализаторы, как правило, используются для определения 
приоритетных газовых примесей (S02, NOx, СО) и наиболее важных 
специфических загрязняющих веществ (NH3, H2S, фториды, меркаптаны, 
галогены и др.). Число веществ, подлежащих контролю, достигает 
нескольких сотен, что делает невозможным создание  автоматических 
приборов для каждого из загрязняющих веществ [2, С. 181–183]. Сейчас 
широко распространены хемилюминесцентные газоанализаторы, 
ИК-оптические газоанализаторы, предназначенные для контроля 
оксида и диоксида углерода, а также не менее распространены 
интегральные газоанализаторы. Наряду с безусловными достоинствами 
(портативность), газоанализаторы имеют и недостатки, главный из 
которых — невозможность фиксировать изменения качественного 
состава анализируемой воздушной среды при условии расширения 
ассортимента загрязнителей. 

Другим распространенным классом приборов для анализа 
загрязняющих веществ являются хроматографы. Портативные 
газовые хроматографы в значительной степени лишены недостатков, 
присущих газоанализаторам, хотя и существенно превосходят 
последние по стоимости. При анализе объектов, представляющих 
собой микрокомпонентные смеси переменного состава, хроматографии 
нет альтернативы. В пересчете на стоимость определения одного 
компонента хроматография имеет очень низкую себестоимость, 
обладая одновременно высокой селективностью и чувствительностью 
определения. Так, использование портативных хроматографов 
позволяет без предварительного концентрирования, определять 
содержание в воздухе полиароматических углеводородов и фталатов. 
Такие приборы, имея массу до 10 кг, позволяют в мобильном варианте 
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определять многочисленные органические и неорганические вещества 
при контроле загрязнителей воздушной среды. [3, С. 22]. 

Более сложные, и, как правило, точные приборы выполняются 
в стационарном исполнении. Они громоздки и могут использоваться 
лишь в лабораториях, в т. ч. передвижных, что заметно повышает 
их мобильность. Такие приборы предназначены, например, 
для качественного и количественного анализа сложных смесей 
органических и неорганических веществ с температурой кипения 
до 300°С. [4, С. 58].  Конечно, портативные приборы всегда имеют 
более жесткие ограничения на их использование в анализе, чем 
приборы в стационарной аналитической лаборатории. Тем не менее, 
удобство использования портативных хроматографов состоит еще и 
в том, что при отборе пробы не нужно входить в зону, содержащую 
загрязняющие вещества, если они снабжены устройствами 
для проведения дистанционного анализа. Соответственно, в 
настоящее время инструментально-лабораторные методы играют 
ведущую роль в качестве источников получения информации 
о выбросах в атмосферу и основных средств контроля за 
соблюдением установленных нормативов выбросов. В свою 
очередь, газоаналитические комплексы позволяют улучшить 
технологические процессы на предприятии, уменьшить вредные 
выбросы в атмосферу, оптимизировать потребление энергоресурсов.

В настоящее время выпускаются различных приборы для 
анализа аэрозолей. Это радиоизотопные пылемеры, основанные 
на свойстве радиоактивного излучения (обычно β-излучения) 
поглощаться частицами пыли. Массу уловленной пыли определяют 
по степени ослабления радиоактивного излучения при прохождении 
его через слой накопленной пыли. Позволяет  проводить 
определение концентраций пыли в диапазоне 1–500 мг/м3. Серийно 
выпускаются  комплексы, выполняющие автоматическое измерение 
и запись содержания в атмосферном воздухе пыли и сажи. Нашли 
свое применение и дозиметры пыли, обеспечивающие отбор проб 
аэрозоля с целью определения концентраций прямым методом при 
запыленности воздуха более 15 мг/м3. 

Заключение: итак, современная методическая и приборная база 
экологического мониторинга атмосферного воздуха в полной мере 
отработана и предоставляет полноценную возможность для создания 
эффективно действующей системы экологического мониторинга 
воздуха. Несомненно, методы анализа загрязняющих веществ 
достаточно сложны и дорогостоящи. В свою очередь, системы 

анализа пылевых загрязнений пока не имеют развития адекватного 
им. Тем не менее, проблема реализации полномасштабных по 
охвату систем экологического мониторинга воздуха в настоящее 
время скорее перешла из области поиска и обеспечения доступных 
инженерно-технических решений. в область системной организации. 
Следующей задачей развития этих систем является обеспечение 
формирования достаточного уровня мотивации на всех уровнях 
управленческого персонала, как в государственно-муниципальном, 
так и производственно-корпоративном сегментах.
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Экологическая ситуация в мире усугубляется с каждым годом. 
Ежедневно на свалки выбрасываются миллионы тонн мусора,  
а атмосфера отравляется смесью из ядовитых веществ. В крупных 
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городах Индии, Китая, России, Японии, США, Южной Кореи и 
Ирана в буквальном смысле уже нечем дышать! И это неудивительно. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, более  
92 % населения нашей планеты дышит загрязненным воздухом. 
Учеными доказано, что грязный воздух может способствовать 
преждевременному старению, является причиной низкого веса детей 
и даже негативно сказывается на моральном облике людей. Но самое 
ужасное в том, что ежегодно из-за загрязнения воздуха умирают около 
3 миллионов человек. То есть каждая девятая смерть связана именно с 
этим. Казахстан, как и многие другие государства, прочно закрепился 
в списке стран с крайне негативными экологическими тенденциями.

1 Рассеивание эмиссий от промышленных предприятий – 
результат производственных процессов при сжигании продуктов 
промышленности являет весь перечень вредных веществ, 
обуславливающих высокий уровень загрязненности воздуха. 
Рассеивание их в воздушном бассейне над территорией населенных 
пунктов значительно влияет на качество атмосферного воздуха 
городов, пригородов и поселков, в то время как большая часть 
промышленных центров живет в зоне влияния вредных выбросов, 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Параллельно с 
высокоактивным загрязнением воздуха, происходящим в результате 
производственных процессов, появляются сопутствующие факторы: 
шум, вибрации, электромагнитные поля и прочее.

2 Загруженность автодорог городским транспортом – 
многокомпонентность выхлопов бензинового и дизельного топлива 
автотранспорта является одним из основных источников загрязнения 
атмосферного воздуха населенных пунктов диоксидом азота, оксидом 
углерода, органическими веществами, а высокая загруженность 
автодорог даже в городах с хорошей проветриваемостью приводит 
к накоплению вредных примесей в атмосфере воздуха. 

3 Низкая проветриваемость атмосферного пространства 
населенных пунктов – находящиеся в воздухе загрязнители 
накапливаются в приземном слое атмосферы, и их концентрация 
сохраняется на очень высоком уровне.

Последние 10 лет загрязнение воздушных бассейнов городов 
Казахстана – проблема обусловленная многими факторами. На 
примере Алматы можно рассмотреть, как особое расположение 
города и выхлопные газы создают экологическую катастрофу 
на наших с вами глазах. Буквально в одно десятилетие Алматы 
стал одним из самых загрязненных городов Казахстана, при этом, 

не имея такой концентрации промышленных производств, как в 
Центральном Казахстане.

Основным источником загрязнения является диоксид 
азота, который выше предельно допустимой нормы.Этот газ 
«раскрашивает» воздух Алматы, ему дана вторая категория опасности 
по международным стандартам. При высоких концентрациях он имеет 
бурый цвет и удушливый запах. Смог буквально топит город, увидеть 
это невооруженным взглядом можно с любой горы – того же Кок-Тюбе.

Свою роль в загрязненности Алматы сыграла и деградация 
общественного транспорта, которая привела к переориентации 
горожан на личные авто, на порядок увеличив его количество. Поэтому 
улучшить ситуацию с общественным транспортом – это фактически 
спасти здоровье и жизни уже родившегося и будущего поколений. 
Эксперты отмечают, чтобы очистить воздушный бассейн города, 
нужно выселить из него как минимум миллион человек.

«Воздушный бассейн в городах Астана и Алматы очень 
загрязненный. В особенности в Алматы, потому что город как бы 
находится в котле и при этом не проветривается. Если говорить, 
допустим, об Астане, то здесь, наоборот, все проветривается, но нет 
развитой санитарной зоны. К тому же в Астане большой процент 
пыльцевой аллергии в летний период. Все ходят с носовыми 
платками, с красными слезящимися глазами. Это связано с пыльцой 
растений и с тем, что санитарная зона не настолько сильно развита. 
От этого идет полинация самой пыли (полинации – реакции 
организма на аллергены вроде пыльцы или пуха). Ну, наверное, еще 
и с низкой культурой самого населения. Допустим, когда мы ездим 
в машинах, полинация еще больше усиливается из-за того, что люди 
открывают окна и форточки. Повторяюсь, в Астане нет развитой 
санитарной зоны. Зелени нужно, чтобы больше было», – говорит 
врач аллерголог-иммунолог Асия Байменова [1].

Быстрое развитие промышленности привело к существенному 
загрязнению окружающей среды. Павлодар, Экибастуз и Аксу 
вошли в первую десятку городов Казахстана по загрязненности 
атмосферы. Автомобили, заводы, бытовые отходы, топка печей всё 
это влияет и загрязняет экологию нашего города. А это всё создано 
и испытывается человеком. Основным источником загрязнений 
природных объектов является хозяйственная деятельность человека, 
которая сильно влияет на здоровье людей.

Взвешенные вещества включают пыль, золу, сажу, дым, 
сульфаты, нитраты. В зависимости от состава они могут быть и 
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высокотоксичными, и почти безвредными. Взвешенные вещества 
образуются в результате сгорания всех видов топлива: при работе 
двигателей автомобилей и при производственных процессах. При 
проникновении взвешенных частиц в органы дыхания происходит 
нарушение системы дыхания и кровообращения. Вдыхаемые 
частицы влияют как непосредственно на респираторный тракт, так 
и на другие органы за счет токсического воздействия входящих в 
состав частиц компонентов. 

Опасно сочетание высоких концентраций взвешенных 
веществ и диоксида серы. Люди с хроническими нарушениями 
в легких, с болезнями сердечно-сосудистой системы, с астмой, 
частыми простудными заболеваниями, пожилые и дети особенно 
чувствительны к влиянию мелких взвешенных частиц [2].

Открывание окон в доме или офисе должно быть адаптировано 
к времени года. Оставлять приоткрытые или полностью открытые 
окна в течение длительного времени имеет смысл только летом, 
когда желательно охлаждение помещения. Зимой важно помнить об 
экономии тепла, вырабатываемого системами отопления. Чрезмерное 
выхолаживание помещений требует последующего интенсивного 
обогрева, что ведет к увеличению расходов на отопление. В домах 
и квартирах помещения должны вентилироваться три раза в день. 
Лучшее время: утро, полдень и вечер.

Казалось бы, нет ничего особенно сложного в проветривании 
помещений – достаточно лишь повернуть ручку и открыть окно или 
установить створку в положение наклона. Тем не менее, способ и 
продолжительность вентиляции не могут не зависеть от текущих 
погодных условий. Слишком длительное время открытые окна в 
зимний период приводят к охлаждению комнат и, как следствие, 
тепловому дискомфорту, риску простудных заболеваний и 
росту счетов за отопление. Поэтому придерживаться простых 
правил проветривания дома в отопительный сезон важно, как для 
здоровья домочадцев, так и семейного бюджета. Современные 
окна, независимо от материала профиля, отличаются высокой 
герметичностью. Хотя это позволяет экономить много тепла, но 
нарушается надлежащая циркуляция воздуха. Поэтому для создания 
комфортной среды обитания необходимо чаще проветривать 
помещения и отопительный сезон – не исключение [3].

Рекуператор тепла вентиляционного воздуха – это устройство, 
обязательно имеющее в своем составе теплообменный элемент, 
имеющее, как правило, вентиляторы (обычно – два) для прокачки 

через этот теплообменник потоков вытяжного, удаляемого из 
помещения, и свежего, подаваемого в помещение воздуха и, зачастую, 
оснащенное различными дополнительными приспособлениями, 
призванными автоматизировать работу устройства, улучшить 
качество подаваемого воздуха (или хотя бы, предотвратить его 
ухудшение) и т.д. В таком устройстве тепло от воздуха, который 
должен быть удален из помещения, отдается воздуху, поступающему 
в помещение (а летом наоборот – поступающий воздух охлаждается 
более прохладным удаляемым воздухом, если, конечно, помещение 
оснащено кондиционером), т.е. практически даром осуществляется 
тепловая подготовка воздуха перед подачей его в помещение. 
Принципиально схема работы рекуператора изображена на рисунке.

В принципе, как было отмечено выше, рекуператоры тепла 
вентиляционного воздуха использовались и раньше, но в весьма 
ограниченных количествах и исключительно для тепловой 
обработки общего потока воздуха, поступающего/удаляемого из 
здания целиком (т.н. центральные рекуператоры). Необходимость 
применения децентрализованных рекуператоров возникла 
относительно недавно и полностью обусловлена применением 
в зданиях современных энергосберегающих окон. Дело в том, 
что применение таких окон, особенно в ранее построенных 
зданиях (впрочем, и в строящихся в настоящее время зданиях 
зачастую возникают те же проблемы), приводит к полному 
нарушению вентиляции помещений, а центральной вентиляции, 
обеспечивающей возможность применения центральных 
рекуператоров, такие здания либо не имеют, либо ею по ряду причин 
нецелесообразно пользоваться. Столкнувшись с этим, люди, порой 
даже не осознавая причин повышенной утомляемости, снижения 
работоспособности и других симптомов недомогания, формулируют 
свое видение проблемы очень просто – «в помещении душно», и 
открывают (приоткрывают) окна, тем самым, сводя практически 
на нет их энергосберегающую функцию. Единственный выход из 
положения, который видится на сегодня, состоит в применении 
децентрализованных рекуператоров тепла вентиляционного 
воздуха. Такие рекуператоры, будучи установлены в каждом 
помещении, позволяют, во-первых, вентилировать только те 
помещения, которые в этом объективно нуждаются, т.е., например, 
те, в которых находятся люди (что уже является энергосберегающим 
мероприятием), во-вторых, вентилировать контролируемо, т.к. речь 
идет все же о принудительной вентиляции, и, самое главное, при 
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таком вентилировании удается сохранить почти в полном объеме 
энергосбережение современных окон. Правда, все же «почти в 
полном», т.к. часть тепловой энергии неизбежно будет уходить с 
вытяжным воздухом ввиду того, что на сегодня не существует (да 
и не может быть создано в принципе) устройство, обеспечивающее 
100 % рекуперацию.

Применение децентрализованного рекуператора, в отличие 
от центрального, доступно каждому отдельно взятому владельцу 
помещения. Причем его применение не сопряжено ни с какими более 
или менее значимыми строительными или ремонтными работами. 
Установка рекуператора на месте сводится к образованию в наружных 
стенах двух отверстий (оговоримся сразу – небольшого размера), 
закреплению рекуператора в выбранном месте и подключению его 
к источнику электропитания (весьма и весьма маломощному).

Применение  децентрализованного  рекуператора 
целесообразно всегда, если помещение оборудовано современными 
энергосберегающими окнами и не имеет центральной 
принудительной вентиляции. Иначе возникает дилемма: что важнее 
– здоровье и сохранность здания или энергосбережение. И только 
применение децентрализованного рекуператора удовлетворительно 
решает эту дилемму.

Рекуператор Flux – это инновационный рекуператор с нашей 
технологией создания, главной особенностью которого является 
теплообменник, материалом которого выступают стеклянные 
или алюминиевые шарики для наилучшей теплопередачи. 
Использованные материалы имеют повышенную теплоизоляцию 
для адаптации к нашему климату, имеющие доступную цену с 
низкими затратами на электроэнергию.

Ход реализации был не прост, изначально мы проектировали 
3D модели, после чего мы приступили к проверке гипотезы о 
эффективности рекуперации создали прототип при помощи 
фольгированного скотча, блока питания от компьютера, а в 
качестве теплообменника выступала алюминиевая фольга, 
внешним утеплением трубы являлась строительная подложка, для 
обеспечения притока и вытяжки использовались 2 компьютерных 
кулера, регулировались они с помощью реле времени.

Прибор состоит из внешней ПВХ трубы либо же воздуховода 
150 мм, который покрыт теплоизолирующим материалом для того, 
чтобы не пропускать уличный воздух через щели. На данный момент 
хорошо себя показывает материал – антискрип.

Внутренняя часть состоит из теплообменника, в чем и 
заключается особенность и наилучшая теплопередача, т.к. свежий 
воздух, проходящий через них имеет более длинную извивающуюся 
дистанцию, что позволяет за это время получить большую 
энергию. А отработанному комнатному воздуха отдать свое тепло 
регенератору. С противолежащих сторон воздуховода имеются 2 
вентилятора, обеспечивающие приток и вытяжку воздуха. Материал, 
из которого они сделаны – пластик. Время работы в включенном 
состоянии – 10 000 часов. Диаметр составляет 125 мм, что позволяет 
выполнять функции притока и при этом не сильно издавая шум 
работающих вентиляторов. Замеренный шум составляет не 
больше 35–40 Гц. Вентиляторы работают попеременно: при работе 
приточного вентилятора, вытяжной выключается, и наоборот. Наши 
исследования показывают наибольшую эффективность работы при 
времени 90 секунд на приток и 60 секунд на вытяжку при теплой 
погоде (режим «лета»), и 60 секунд на приток и 90 на вытяжку 
при холодной (режим «зимы»). Вся система регулируется платой 
управления на базе Arduino. В рамках нашей научной работы мы 
подключали программистов для написания необходимого кода, а 
после проведенных исследований мы проводили корректировки.

Провода вытянуты из стены и ведут в наружный блок, в котором 
содержатся реле и плата управления, а также кнопка-переключатель 
с 3-мя режимами: включения/выключения, зимы и лета. Перед 
внутренним комнатным вентилятором имеется фильтр грубой 
очистки, позволяющие препятствовать проникновению крупной 
пыли, искрам от сварки, волокнистой пыли, жировым парам, песку, 
мелкозернистому песку, камнеугольную пыль, цементную пыль, 
летучую золу, текстильные волокна и насекомым.

После фильтра грубой очистки для наилучшего захвата мелких 
частиц стоит HEPA-фильтр. Эти частицы улавливаются волокнами 
при помощи эффект зацепления, при котором если линия тока 
воздуха проходит близко (на расстоянии порядка толщины волокна 
или ближе) к фильтровальному волокну, то частицы прилипают к 
волокнам. Благодаря большой инерции частицы большого диаметра 
не способны огибать волокна, следуя по искривленной траектории 
в потоке воздуха, и задерживаются в одном из них. Поэтому они 
продолжают прямолинейное движение до непосредственного 
столкновения с препятствием. Этот эффект увеличивается с 
уменьшением пространства между волокнами и увеличением 
скорости воздушного потока.
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Энергозатратность очень низкая, т.к. средний тариф по 

Казахстану: 18 тенге/кВт, то экономия энергии при помощи 
рекуперации составляет: 26,891кВт в сутки.

Экономия в сутки = 26,891 кВт/сутки х 18 тенге/кВт = 485 тенге/
сутки Окупаемость: 79 990 тыс.тенге /485 тенге(сутки) = 165 суток

При продаже 1 рекуператора стоимостью 79 990 тысяч тенге, 
окупаемость происходит на 5–6 месяце с момента установки.

Себестоимость деталей с включенным НДС составляет не более 
40 тысяч тенге, в стоимость продажи также включена бесплатная 
доставка и монтажная установка методов алмазного бурения, 
стоимость которого составляет 10 000 тенге.

Наиболее эффективное устройство для обеспечения притока и 
вытяжки воздуха является энергосберегающий рекуператор. А для 
нашего региона с требованием низких затрат на энергию и критерию 
загрязнения воздуха рекомендуется рекуператор Flux.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНИЙ  
И ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕТЕОРОЛОГИИ

КАЗБЕКОВА А. К. 
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Каждый день миллионы людей в мире смотрят телевизор, 
слушают радио, а чаще всего заглядывают в свой телефон,  чтобы 
узнать о погоде. Зависимость человека от погоды отображена в 
древних сказках, легендах, летописях. 

Первый научный трактат о погоде написан Аристотелем 
в IV в. до нашей эры. Развитие метеорологии ускорилось с 
1-й половины 17 в., когда итальянские учёные Г. Галилей и  
Э. Торричелли разработали первые метеорологические приборы 
– барометр и термометр. В 17–18 вв. были сделаны первые шаги 
в изучении закономерностей атмосферных процессов. Из работ 
этого времени следует выделить метеорологические исследования  
М. В. Ломоносова и Б. Франклина, которые уделяли особое внимание 
изучению атмосферного электричества. В этот же период были 
изобретены и усовершенствованы приборы для измерения скорости 
ветра, количества выпадающих осадков, влажности воздуха и др. 
метеорологических элементов. Это позволило начать систематические 
наблюдения за состоянием атмосферы при помощи приборов, 
сначала в отдельных пунктах, а в дальнейшем (с конца 18 в.) на 
сети метеорологических станций. Мировая сеть метеорологических 
станций, проводящих наземные наблюдения на основной части 
поверхности материков, сложилась в середине 19 в. [1, С. 7].

В 19 в. получили развитие эмпирические исследования 
атмосферной циркуляции с целью обоснования методов прогнозов 
погоды. Работы У. Ферреля в США и Г. Гельмгольца в Германии 
положили начало исследованиям в области динамики атмосферных 
движений, которые были продолжены в начале 20 в. норвежским 
учёным В. Бьеркнесом и его учениками. Дальнейший прогресс 
динамической М. ознаменовался созданием первого метода 
численного гидродинамического прогноза погоды, разработанного 
советским учёным И. А. Кибелем, и последующим быстрым 
развитием этого метода [2, С. 47–55].

В середине 20 в. большое развитие получили методы 
динамической М. в изучении общей циркуляции атмосферы. С 
их помощью американские метеорологи Дж. Смагоринский и  

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/075/983.htm
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С. Манабе построили мировые карты температуры воздуха, осадков 
и др. метеорологических элементов. Аналогичные исследования 
ведутся во многих странах, они тесно связаны с Международной 
программой исследования глобальных атмосферных процессов 
(ПИГАП) [3, С. 21]. 

Метеорология в России достигла высокого уровня уже в  
19 вв. В 1849 в Петербурге была основана Главная физическая (ныне 
геофизическая) обсерватория – одно из первых в мире научных 
метеорологических учреждений. Г. И. Вильд, руководивший 
обсерваторией на протяжении многих лет во 2-й половине  
19 в., создал в России образцовую систему метеорологических 
наблюдений и службу погоды [4]. 

Многие важные закономерности современных изменений 
климатических факторов были выявлены и изучены по данным 
наблюдений мировой сети метеорологических станций в работах 
М. И. Будыко, О. А. Дроздова, Е. С. Рубинштейн, Лэма, Митчела и 
других. Данные факторы очень сложны и они действуют совместно, 
налагаясь друг на друга, и учесть роль каждого из них нелегко. Это 
привело к созданию концепции глобальной климатической системы 
и методов исследования ее чувствительности к воздействиям.

Сегодня метеорология является целой метеорологическая 
отраслью. Метеорологическая отрасль – это хорошо налаженное 
и успешное глобальное государственно-частное партнерство, в 
рамках которого оба сектора имеют общие цели. Для дальнейшего 
развития этого партнерства появляются новые возможности, 
которые позволят всей отрасли развиваться и выпускать более 
точные и более надежные прогнозы погоды.

В последние полвека соединились три важнейших компонента: 
достижения в области науки о погоде, включая, достижения в 
моделировании системы Земля на глобальном уровне, инновации 
в наблюдениях за атмосферой, океанами и земной поверхностью 
и революция в вычислительных технологиях. Без всех этих трех 
компонентов было бы невозможно представить себе современное 
прогнозирование погоды. Когда Вильгельм Бьеркнес мечтал в 1904 г. о 
предсказании погоды с использованием законов физики, это не могло 
быть реализовано, но сегодня при участии как государственного, так и 
частного секторов все необходимые компоненты соединились, чтобы 
его мечта стала реальностью [5, С. 102–114].

В то время как большая часть науки о погоде развивается 
в университетской среде и исследовательских учреждениях, 

включая учреждения, действующие в системе национальных 
метеорологических и гидрологических служб (НМГС), основной 
вклад в инновации в системах наблюдений и вычислительных 
технологиях сделал частный сектор. Сегодня ряд крупнейших в 
мире компаний, играющих важную роль в глобальной экономике, 
например в космической и вычислительной отраслях, вносят свой 
вклад в развитие метеорологической инфраструктуры. Очевидно, 
что метеорологическая отрасль представляет собой глобальное 
государственно-частное партнерство. Например, развитие 
облачных вычислений или получивших широкое распространение 
распределенных и удаленных вычислений позволило компаниям 
покупать вычислительные мощности без необходимости содержать 
свои собственные суперкомпьютерные центры. Кроме того, 
разрабатывается следующее поколение компьютерных чипов, 
которые позволяют снизить потребление энергии и увеличить 
производительность [6, С. 90–99].

Наиболее распространенные и эффективные методы, 
описанные в научной литературе, которые используются  для оценки 
изменений климатических факторов. 

Метод скользящих (перекрывающихся) средних. Этот метод 
является одним из наиболее часто применяемых при исследовании 
изменения климата; так же как и метод интегральных кривых, он был 
предложен еще в конце 20 века для сглаживания рядов наблюдений.

Суть этого метода заключается в том, что он представляет 
некоторый «математический фильтр», позволяющий, значительно 
погасить короткопериодические колебания [7, С. 50–55].

Методы спектрального разложения рядов наблюдений. 
Целью метода является отыскание скрытых колебаний в рядах 
метеорологических наблюдений.

Периодоскоп Карузерс. Основой этого метода, как и других 
методов такого рода, является разложение рядов наблюдений на 
несколько составляющих, выбранных с таким расчетом, чтобы 
выделить периоды с интересующей длиной волны, сглаживая при 
этом другие волны. Путем весьма несложных подсчетов получают 
ориентировочные величины длины, амплитуды и фазы периодичностей. 
В дальнейшем при необходимости возможно уточнение этих величин 
методом гармонического анализа тех колебаний, которым можно дать 
определенное физическое истолкование.

Метод анализа непрерывного спектра колебаний. Исходя 
из того, что временные ряды можно представить состоящими из 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/093/072.htm
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бесконечно большого числа колебаний, дающих непрерывное 
распределение длин волн, производят измерение распределения 
колебаний во временных рядах в непрерывной области всех 
возможных длин волн от бесконечно длинных до наиболее коротких. 
С помощью спектрального разложения выделяют преобладающие 
периоды колебаний и оценивают масштабы возмущений, которые 
вносят наибольший вклад в эти колебания. Непрерывный спектр или 
спектральная плотность вычисляется на основании эмпирических 
корреляционных функций.

Метод наименьших квадратов. Это один из методов 
регрессионного анализа для оценки неизвестных величин по 
результатам измерений, содержащих случайные ошибки.

Метод вероятностных характеристик или метод номограмм. На 
номограмме, на оси ординат откладываются средние многолетние 
суммы температур воздуха, по оси абсцисс – возможные градации 
сумм температур воздуха в отдельные годы, в поле графика имеются 
кривые вероятности различной обеспеченности. Номограммы 
выражают основные закономерности временной и пространственной 
структуры распределения элемента.

Методы коррекции данных, имеющие целью восстановление 
однородности рядов. Основная трудность использования 
метеорологических и агроклиматических материалов для изучения 
климатических факторов связана с тем, что полученные временные 
ряды аномалий среднемесячной температуры воздуха не являются 
однородными.

Метод интерполяции. Способ нахождения промежуточных 
значений величины по имеющемуся дискретному набору известных 
значений [8, С. 97–105].

Исходя из изученных методов наиболее эффективным методом 
метеорологической оценки и прогноза климатических изменений 
является применение расчетно-экспериментальных методов 
или методов математической статистики. Поскольку методика 
обработки данных не может быть сведена к достаточно четкому 
алгоритму, встает вопрос о выборе методов анализа климатических 
факторов. Статистически-оптимальными методами могут 
являться методы осреднения, позволяющие обеспечить получение 
необходимой точности информации при использовании данных 
метеорологических или агроклиматических измерений. Также не 
стоит забывать что, метеорологическая отрасль сегодня представляет 
собой глобальное государственно-частное партнерство. Зависимость 

между государственным и частным секторами означает, что 
они не могут выжить, действуя каждый сам по себе. Инновации 
в технологиях наблюдений и вычислений и наличие частного 
капитала дают возможность компоненту метеорологической 
отрасли, которым является частный сектор, быстро развиваться. 
Глобальную систему наблюдений о погоде можно успешно 
развивать только на основе инвестиций государственного сектора 
в научные исследования и разработки.
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Specially protected natural territories in almost all countries of the 
world belong to the objects of the national heritage of the Republic and 
are areas of land, water surface and air space above them, where natural 
complexes and objects of special environmental, scientific, cultural, 
historical and aesthetic significance are located. The presence of specially 
protected natural territories is a guarantee and source of the restoration 
potential of land, flora and fauna.

At the present stage, research related to issues of sustainable 
development and environmental safety is very relevant. The practical 
aspect of these problems is related to the fact that if you do not make 
attempts to preserve the environmental sustainability of these reservoirs, 
you can completely lose them. When water bodies are lost, the 
biodiversity of the protected area is threatened, and therefore the reason 
for the existence of the national Park disappears.

The relevance of the topic is associated with a significant spread of 
this problem and consists in the need to develop recommendations for 
the preservation of a favorable environmental situation of water bodies 
on the territory of the Bayanaul state national natural Park.

Bayanaul state national natural Park is the first national Park in the 
Republic of Kazakhstan. It is located in the South-East of the country, in 
the Pavlodar region (Bayanaul district). The Park was founded in 1985. 
The total area of the Park is 68,453 hectares. Bayanaul Park is a mountain-
forest oasis with a strongly crossed terrain, covered mainly with forest 
vegetation. The reason for the creation of the Park was the need to preserve 
and restore the natural flora and fauna of the Bayanaul mountain range.

The first comprehensive study of Bayanaul Park was made in  
1954–1955 under the supervision of V. D. kislyakovs doctor of 
agricultural and economic Sciences. Extensive hydrometeorological 
research of the Pavlodar region began in the late XIX century – early XX 
century. Since 1906, hydrogeological studies have been conducted by 
the Department of land improvements of the resettlement administration 
on the territory of the Pavlodar region. I. S. Yagovkin [1] performed the 

main works during 1910–1916 on the study of ground water. The materials 
obtained in the expedition studies of water bodies before the 1920s were 
insufficient to cover the regime of surface and underground waters, as well 
as to calculate the water resources of the territory. More purposeful and 
fruitful were the studies of 1929 by N. G. Kassin [2], which summarized 
hydrogeological material on the Northeastern part of Kazakhstan.

During 1949–1953, the regime of underground waters, the first 
aquifers, was studied, the results of which are reflected in the reports 
of S. T. BEIR, E. K. Verigo, E. V. Mikhailova. The largest studies of 
water resources in the region were conducted after the great Patriotic war. 
There is no information about stationary observations of the hydrological 
regime of the natural Park [2].

On the territory of the national Park there are 9 lakes and the 
sources of more than 20 streams and temporary watercourses that 
dry up in the summer. The largest freshwater lakes are Sabyndykol  
(7.4 km2), Jasybay (3.7 km2), Toraigyr (1.9 km2), Birzhankol (1.2 km2). 
These lakes are heavily polluted.They were not cleaned for forty years, 
which led to the formation of silt deposits. Reeds clog streams and 
interfere with the natural cleaning of lakes. Other small lakes such as 
Sarykamys, Kumdykol, Kochet and others disappear during the drought.

The total water area of all the lakes is about 15.3 km2, which is 3 % 
of the total area of the Park. About 130 thousand tourists visit the territory 
under study annually during the recreational period, which lasts from June 
to mid-September. The recreational load on the coastal complexes was 
more than 8000 people per square kilometer. The data obtained indicate 
a high degree of recreational load on a relatively small area.

Currently, the lakes of Bayanaul Park are subject to real 
environmental disasters. Most of all, the lake Sabyndykol suffers, the 
bottom of which is heavily silted up. Also highly polluted and lake 
Zhasybai. These lakes receive the strongest anthropogenic load, since 
most of the resort areas and tourist routes are located around them.

Every season, the anthropogenic load on the lakes increases, which 
leads to a gradual decrease in the water level. Because of human activity, 
lakes are polluted, and the coastal zone is overgrown with reeds. Over 
the past few years, the water level in the local lakes has significantly 
decreased, and the acidity of the water has increased. The lakes are 
supported by underground springs, but their number is beginning to 
decrease. All this is compounded by garbage scattered by tourists.

Uneven recreational load and an increase in the amount of 
infrastructure play a major role in the deterioration of the environmental 
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situation. According to the Park administration, the number of tourists 
is 170,000 tourists a year. [4] At the same time, the peak of tourists falls 
on the summer period. Every year, the flow of tourists increases, most of 
which are independent tourists who concentrate on coastal complexes. 
The number of recreation areas is increasing, which negatively affects 
the flora and fauna of the reserve.

Since 1995, the Pavlodar regional territorial Department of 
environmental protection has been conducting laboratory and analytical 
monitoring of the state of Bayanaul lakes. According to the results of 
the laboratory analysis, the lake waters are polluted. There is an annual 
tendency to increase the content of phosphates, nitrates, nitrites, and 
surfactants in water. As a result, the lakes are overgrown with reeds. This 
leads to a number of environmental problems – a decrease in the species and 
numerical composition of the ichthyofauna, the appearance of mosquitoes, 
water turbidity, deterioration of the aesthetic appearance of lakes.

The territory of the Bayanaul national natural Park is an environmental 
risk zone. Ways to solve these problems are laid down in the Register 
of environmental problems of the Republic of Kazakhstan. The register 
includes issues of Sewerage of recreation areas of the national park, 
development of project documentation for cleaning lake Sabyndykol and 
development of projects for the arrangement of water protection zones 
and strips. The measures taken in this Register are the development of a 
feasibility study of the General plan for the development of a recreational 
area of the national park with local treatment facilities at the expense of 
the state budget. Work has also begun on a large-scale cleaning of lake 
Sabyndykol, and it is planned to clear the rest of the reservoirs.

Lake Zhasybay is located on the territory of Bayanaul national Park. It 
was considered the most transparent in the country. The maximum length 
of the lake is 3.5 kilometers, width – 2.4 kilometers, depth – 14.7 meters.

Now the water in lake Zhasybay has lost its famous transparency. 
There is a lot of organic suspension in the water. The rocks are covered 
with silt, the banks are overgrown with reeds, and the bottom is silted 
up, clogging the keys that feed the reservoir. Over the past few years, the 
water level has decreased, and the number of underwater radon sources 
has decreased.

On the eve of the world environment day, which is celebrated on 
June 5, the Department plans to conduct a large-scale action that involves 
clearing the bottom of Lake Zhasybay.

To ensure environmental sustainability, it is necessary to form and 
consistently implement a unified state policy in the field of environmental 

protection and rational use of natural resources. Now, in Kazakhstan 
these matters are governed by the Environmental code of Kazakhstan, 
the Water code of RK and Law of RK «On specially protected natural 
territories». Recreational load indicates a high anthropogenic impact on 
coastal complexes and exceeds the number of 8000 people per 1 square 
kilometer. This leads to a decrease in the water level, a negative impact 
on the Park’s biodiversity, and pollution.

To maintain the environmental safety, the authors provide 
recommendations for resolving environmental problems:

– controlling the recreational load on the Park, as a large influx of 
tourists leads to intensive destruction of the banks. If this process is not 
stopped, these lakes will not be suitable for recreational use.

– setting standards for guesthouses, boarding houses and recreation 
areas. To prevent contamination with household garbage, it is necessary 
to place garbage cans in places of mass congestion, install toilets to 
reduce the acidity of water.

– under conditions of minimizing the anthropogenic impact on the 
environment and preserving natural resources that ensure sustainable 
economic growth and improve the quality of life of the population.

– implementation of an active policy on environmental management. 
Conservation programmes should include all stakeholders, including the 
local population, tourists and authorities.

Thus, the great scientific and practical significance of nature 
reserves and other types of specially protected natural areas does not 
require proof. Evidence of the urgent state need for this event is the 
facts of the annual creation of a large number of new reserves around 
the world. Nevertheless, the organization of new nature reserves in the 
Republic is associated with great difficulties, requiring considerable 
effort, and is very slow. Therefore, the problems associated with the 
cardinal improvement and improvement of the nature reserve and Park 
economy require further development, support from the state, the creation 
of programs of interaction with the countries of Eurasia, as well as the 
attraction of international grants for research.
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Қазақстан Республикасы, көптеген мемлекеттер сияқты, 
маңызды экологиялық проблемаларға тап болды. ХХІ ғасырдың 
жаһандық мәселелерінің бірі – экологиялық мәселе, ал оның 
шешілуіне әлеуметтік прогресс және адамзат өркениетінің сақталуы 
тәуелі болып отыр. Атомдық және химиялық әлемдегі өмір адам 
үшін әлдеқайда ыңғайлы, бірақ сонымен бірге адамзат өмірі мен 
денсаулығына радиацияның, қоршаған ортаның улы қосылыстармен 
ластануы және химиялық қарудың ықтималды қауіптілігін қоса 
арттырып алды. Көптеген ондаған жылдар бойына Қазақстанда 
экологиялық тұрғыдан өте жоғары техногендік жүктемелері бар 
ресурстарға негізделген экологиялық басқару жүйесін құрды. 
Бұл біздің республикада қауіпті мұра түрінде қалған көптеген 
экологиялық проблемалардың пайда болуын ғана емес, сонымен 
қатар тұрақты дамуын да тудырды.

Семей ядролық полигонында 40 жыл бойы жүргізілген 
ядролық қаруды сынау адам денсаулығына және қоршаған ортаға 

түзетілмейтін зиян келтірді, жалпы ауру мен өлімнің көбеюіне 
себеп болды. Қазақстандағы қазіргі экологиялық нашарлау тек қана 
қоршаған ортаның күйін ғана емес, сонымен бірге халықтың өмір 
сүру деңгейіне де қауіп төндіреді. Әскери оқу полигондарындағы 
сынақтардың салдарынан республика аумағының төрттен бір 
бөлігі өмір сүруге жарамсыз, өйткені өнеркәсіптік кәсіпорындар 
өз қызметінен кейін көптеген улы өнеркәсіптік шығарындыларды 
қалдырады, ал ауылшаруашылығы арамшөптер мен жәндіктермен 
күресу үшін көптеген улы химикаттарды пайдаланады [1].

Қазіргі кездегі экологиялық дағдарыстың ең қауіпті көріністеріне 
шөлейттену, топырақтың деградациясы, су ресурстарының 
сарқылуы және ластануы, ауаның ластануы, ормандардың азаюы, 
биологиялық алуантүрліліктің қалпына келмеуі және жабайы 
табиғаттың генетикалық қорының жойылуы, өмірге қауіпті 
өндірістік апаттардың белсенділігі, радиациялық ластану, қауіпті 
және уытты қалдықтардың жинақталуы жатады. Қоршаған ортаны 
ластайтын және табиғи жүйелердің тозуын тудыратын негізгі 
көздер өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, автомобильді көліктер және 
басқа да антропогендік факторлар болып табылады. Антропогендік 
шамадан тыс жүктеме және табиғи ресурстарды ұтымсыз пайдалану 
нәтижесінде пайда болған қазіргі экологиялық проблемалар, сөзсіз, 
Қазақстандағы топырақ жамылғысының жағдайына әсер етті.

Әскери-өнеркәсіптік кешен кәсіпорындары республиканың 
топырақ жамылғысына қалпына келтірілмейтін зиян келтірді. Қазіргі 
уақытта Қазақстан аумағының топырақ-экологиялық жағдайын өте 
қанағаттанарлықсыз деп бағалауға болады. Экологиялық ахуалдың 
тұрақсыздығы соншалық, топырақтың өзін-өзі қалпына келтіру 
процестері мүмкін болмай қалды. Топыраққа антропогендік 
жүктеменің көбеюі нәтижесінде өсімдік дақылдарынан қоректік 
заттардың ада болуы, химиялық заттармен және мал қалдықтарымен 
ластануы, топырақтың эрозиясы, табиғи ландшафттардың жойылуы, 
тұрақты экожүйелерді агроэкожүйелермен алмастыру, сақталған 
биогеоценоздардың қызметі өзгереді [2, 3].

Ауылшаруашылық өндірісі биосфераға жаһандық теріс 
әсерін бере бастады. ЮНЕСКО-ның мәліметтері бойынша, 
дезинфекциялаушы заттардың құрамындағы пестицидтер, 
фосфаттар және сынап экологиялық қауіпті уытты заттардың 
ондығына кіреді. Жүйелі форма ретінде аграрлық ландшафт ең 
төменгі деңгейдегі экологиялық жүйелерден тұрады: егістіктер, 
бақтар, агробиогеоценоздардың көкөніс бақтары, шабындықтар мен 
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жайылымдар (шөпті биогеоценоздар), мал қора, фермалар мен мал 
кешендері (фермалық биогеоценоздар). 

Ауылшаруашылығы, шабындық, жайылым және шаруашылық 
биогеоценоздары өсімдік және мал шаруашылығы өнімдерін 
өндірудің өзара байланысты табиғи-техникалық жүйелерін құрайды. 
Ауылшаруашылық ландшафттардыдан ғылыми негізделген 
басқарумен экологиялық таза және салыстырмалы түрде арзан 
өнімдерді алуға болады. Ауылшаруашылық ландшафтарын 
реттеу және оңтайландыру ауылшаруашылық экожүйелерінің, 
биогеоценотикалық қатынастардың жай-күйін бақылау кезінде 
және ауылшаруашылық ландшафттары мен олардың айналасы 
құрылымы мен қызметіндегі мүмкін болатын өзгерістерді болжау 
кезінде жүйелі және экологиялық көзқарасты қолдануды болжайды. 

Ауылшаруашылық экологиядағы жүйелік тәсіл – бұл егістік, 
жайылымдық-шалғынды және шөпті биогеоценоздарды бір-бірімен 
тығыз байланысты және жоғары деңгейдегі біртұтас экологиялық 
жүйені – агроэкожүйені жүйелік формация ретінде зерттеу. 
Техногендік ксенобиотиктердің көптеген саны биосферада таралады, 
олардың көпшілігі уыттылығы жоғары. Бұл суперэкотоксиканттар 
деп аталады, адамдарға үлкен қауіп төндіретін заттар. Оларға  
I нитросаминдер, көптеген хлор және фосфор бар пестицидтер, 
сынап, қорғасын, кадмий жатады [4]. 

Бұл мутагендер мен канцерогендер, трофикалық тізбектер 
бойында жинала алатындығымен қауіпті. Топырақ пен өсімдіктердің 
ластануын суперэкотоксиканттармен бағалау болмаса, қоршаған 
ортаға осы заттардың техногендік жүктемесінің жалпы көрінісін 
алу мүмкін емес. Бұл жағдайда топырақ-өсімдік-жануарлар 
құрылымына сәйкес олардың агроэкожүйедегі әрекеттерін 
ескеру қажет. Интегралды тәсіл әсіресе ауылшаруашылық 
өнімдерінің негізгі өндірушілері болғандықтан, ауылшаруашылық 
алқаптарының ластануын бағалауда маңызды.

Ғалымдардың пікірінше, топырақтың экотоксиканттармен 
ластануын бағалау кезінде әрқашан оның ерекшелігін және 
топырақпен байланысты табиғи-климаттық жағдайларды әрдайым 
есте ұстау керек. Сондықтан, топырақтағы ластаушы заттардың 
деңгейін емес, керісінше олардың дақылдарға, жануарлар мен адамға 
тигізетін кері әсерін бағалау маңызды. Мониторинг жүйесінде 
топырақты бақылау ерекше маңызды рөл атқарады. Жердің 
геосфераларының өзара әрекеттесуін және планетаның жалпы әл-
ауқатындағы әрбір қабықтың рөлін нақтылау осы өзара әрекеттесудегі 

топырақ байланысы орталық бағыттардың бірі екендігін көрсетті. 
Топырақтың толық қабатынсыз қазіргі биосфераның пайда болуы 
мен өмір сүру мүмкін еместігі дәлелденді. Топырақтың химиялық 
ластануы топырақтың жалпы экологиялық белсенділігін айтарлықтай 
төмендетеді. Топырақтың маңызды қасиеті - топырақ құнарлылығы, 
яғни, өсімдік дақылдарын өсіру мүмкіндігі. Топырақтың табиғи мәні 
оған гербицид енгізілгеннен өзгермейді [5]. 

Алайда, гербицид енгізілгенде, адамның көзқарасы бойынша 
топырақтың маңызды қасиеті – оның құнарлылығы өзгереді. 
Құнарлылық таңдамалы болады, яғни кейбір өсімдіктер құрамында 
гербицид бар топырақта өседі, ал кейбір өсімдіктер өспейді. 
Топырақтағы токсиканттың құрамы өте жоғары болса, оған төзімді 
өсімдіктер де өсе алмайды, бірақ топырақтың морфологиясында, 
физикалық және химиялық қасиеттерінде ешқандай өзгеріс болмауы 
мүмкін. Сондықтан топырақты гербицидтермен ластанудан 
қорғау оның құнарлылығын сақтау болып табылады. Топырақтың 
пестицидтермен, ауыр металдармен ластануы тек жергілікті 
салдарға ғана соқтырмайды, сайып келгенде, биосфераның 
қалыптасуы, тұрақтануы мен өнімділігінің маңызды механизмі 
ретінде топырақтың қызметі бұзылады. 

Топырақтың және өсімдік шаруашылығының қалдық 
пестицидтермен ластануы. Олардың ауыспалы егіс кезіндегі 
дақылдарға фитотоксикалық әсері, гербицидтердің көп жылдық жүйелі 
әсерінің нәтижесінде арамшөптердің фитоценозының өзгеруінің 
көрініс табуы мүмкін. Препараттардың қалдық мөлшері топырақтың 
егістік қабаттарына және егістік топографиясы бойына жылжуы және 
табиғи сулардың, көлдердің, өзендердің экотоксиканттармен ластануы 
мүмкін. Азықтардың пестицидтермен ластануы жануарлардың  
ауруына әкелуі мүмкін. Қорытындылай келе, қоршаған орта 
объектілерінің ластануы нәтижесінде экожүйелердің өзгеруі және 
тозуы мүмкін. Пестицидтердің қалдық мөлшерінің тірі организмдерге, 
соның ішінде адамдарға ұзақ мерзімді әсерін болдырмау үшін топырақ-
өсімдік-жануарлар схемасына сәйкес агроэкожүйелердегі көші-қон 
және экотоксиканттардың әсерін жан-жақты зерттеу қажет [6].

Экожүйелерді сақтауда қоршаған орта объектілеріндегі химиялық 
заттардың әсерін болжау үлкен маңызға ие. Әрбір қолданылатын 
пестицидтердің детоксикациясын зерттеу далалық тәжірибелер мен 
зертханалық зерттеулерді өткізудің күрделілігі мен қымбаттығына 
байланысты белгілі бір қиындықтарға ие. Дәрілік заттардың ыдырау 
динамикасын, топырақтағы және өсімдіктердегі миграциясын мұқият 
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зерттеу жаңа зерттелмеген дәрілердің әрекетін болжауға мүмкіндік 
береді, сондықтан бұл жұмыстар ерекше өзекті болып табылады. 

Ауыл шаруашылығының дамуының басында-ақ адамзат 
зиянкестермен күресіп келеді. Өсімдік шаруашылығының дамуымен 
бұл проблема маңызды бола бастады. Мәдени өсімдіктерге бөлінетін 
жер көлемінің ұлғаюы, монокультуралардың пайда болуы және 
басқа да процестер зиянкестер санының көбеюіне әкелді, сондықтан 
оны елемеу мүмкін емес. Адамзат күресуі тиіс болған ең алғашқы 
зиянкестерінің бірі – жәндіктер. Диқаншы ауылшаруашылық және 
ұйымдастырушылық-экономикалық шаралармен қатар зиянкестерді 
қолмен жинауды, түрлі жемге түсіп, жыртқыш аңдар мен түрлі улы 
заттарды қолдана отырып жәндіктерді жоюды қолданды [7]. 

Ауылшаруашылығының пайда болуымен бірге зиянды жәндіктерді 
жоюға және өсімдіктердің қоздырғыштарын өлтіруге болатын 
заттардың қажеттілігі пайда болды. Ежелгі грек философтарының 
еңбектерінде мұндай құралдарды қолдану мен тиімділігі туралы 
алғашқы ескертулерді байқауға болады. Бір жағынан, пестицидтерді 
қолдану және олардың өсімдіктерді қорғауда тиімділігі тәжірибеде 
бірнеше рет дәлелденді, бірақ уақыт өте келе органохлорлы 
пестицидтердің қоршаған ортаға кері әсері де анықталды. 

Олардың толық ыдырауы ондаған жылдарға созылуы мүмкін, 
олар суда ерімейді. Жаңа буынды химикаттар мен пестицидтер 
табиғи материалдан алына бастады немесе синтетикалық 
аналогымен алмастырылды. Олардың басты артықшылығы – 
зиянкестер қолданылған дәрілерге төзімділікті баяулатады. Олар 
сонымен бірге қоршаған ортаға зиянын тигізбейді. Сонымен 
қатар, кенелермен, кеміргіштермен және басқа зиянкестермен 
күресуге бағытталған химиялық қорғаныс құралдары пайда болды. 
Пестицидтер көптеген етқоректілерге, әсіресе құстарға өте зиянды. 
Құстар пестицидтерге ерекше сезімтал келеді, өйткені ол кальций 
метаболизміне әсер ететін гормональды өзгерістерді тудырады және 
бұл жұмыртқа қабығының жұқаруына әкеледі, олар қарапайым 
инкубациямен де басталады. Көптеген пестицидтер өте төзімді және 
олар қолданылатын жерлерден алыс таралған [8, 9].

 Пестицидтердің ұзақ мерзімді әсері, әсіресе төмен дозаларда 
және олардың қоршаған ортаны ластайтын басқа заттармен 
және ауру векторларымен мүмкін болатын синергиясы көптеген 
пестицидтердің салыстырмалы түрдегі жаңалығына байланысты 
нашар зерттелген. Азық-түлікте сақталатын метаболиттердің 
«зиянсыз» іздері, оларда улы, өлімге соқтыратын әсер етпесе де, 

ауруға қарсы тұрақтылықты төмендетіп, ағзада біртіндеп қауіпті 
деңгейге жиналуы мүмкін деген қорқыныш өсуде. Пестицидтер 
(соның ішінде консерванттар) аллергия, диатез және басқа да 
ауруларды тудырады. Әсіресе, жануарлар мен өсімдіктердің барлық 
тіндеріне енетін жүйелі пестицидтер қауіпті [10]. 

Осылайша, зиянды тірі нысандарды жоюға бағытталған 
биологиялық белсенділігі жоғары пестицидтер қоршаған ортаның 
айналымдарына түсіп, қоршаған ортаға және адам денсаулығына 
нақты қауіп төндіреді. Осыған байланысты басқа мақсаттағы 
химикаттармен салыстырғанда пестицидтерге бүкіл әлем бойынша 
медициналық және экологиялық тұрғыдан қатаң баға беріледі. 
Пестицидтерді ауыл шаруашылығында қолдану қоршаған 
ортаға зиянды әсер етеді. Пестицидтерді қолданудың жалпы 
әсері түрлердің алуан түрлілігін азайту болып табылады деген 
тұжырымға келді. Пестицидтердің қоршаған ортаға теріс әсерін 
төмендетудің кейбір жолдары анықталды. Ауыл шаруашылығы 
– бұл халықты азық-түлікпен қамтамасыз етудің маңызды көзі 
болып табылатын экономиканың негізгі секторларының бірі, 
ал өңдеу өнеркәсібі – шикізат, сонымен қатар қоршаған ортаға 
әсер етуші фактор. Антропогендік жүктеме деңгейіне сәйкес, 
бұл сала, ғалымдардың пікірінше, көшбасшылар қатарына кіреді. 
Қоршаған ортаға едәуір залал ауыр техниканы қолдану, өндірістің 
жоғары концентрациясы, мелиорация және жерді химияландыру 
нәтижесінде келді. Бір кездері, пестицидтер – синтетикалық 
химикаттардың өнертабысының арқасында бүкіл әлемде соңғы 
бірнеше онжылдықта өсімдік шаруашылығына күтім жасау және 
егін шығымдылығын арттыру үшін ауылшаруашылығында азық-
түлік мәселелерін шешуде айтарлықтай жетістікке жеткен еді. 
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДАҒЫ АЙМАҚТЫҚ  
ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

КУЖАКОВА М. С.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

КАЛИЕВА А. Б.
б.ғ.к., доцент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Табиғат қоғамның оған тарихи өзгеріп отыратын көзқарасы 
жүйесінде адам өмірінің жағдайларын, жиынтық әлеуметтік өнімді 
көбейтудің және халық шаруашылығының экономикалық және 
әлеуметтік құрылымын қалыптастырудың алғышарты мен негізгі 
факторы ретінде әрекет ететін нақты белгіленген миссияны үнемі 
орындайды [6].

Табиғатты жойылудан қорғау қажеттілігін сезіне отырып, 
басқарудың бүкіл тарихында қоғам осы экономикалық қызметтің 
жағымсыз салдарының алдын алу үшін жеке ережелер қабылдады. 
Алайда, осындай іріктелген реттеудің әсер ету механизмі 
бұрынғысынша болмады, көптеген институционалды шаралар 
шартты болды. Сонымен, табиғат біртіндеп қалпына келтіру 
функциясын жоғалтты [10].

Нысан – бұл табиғи ресурстар және өндіруші күштердің 
элементтері ретіндегі табиғи жағдайлар. Нысанның өзіне тән 
қасиеттері – комплементарлық және өзара байланысты сұраныс 
әсерінен ресурстар мен жағдайлар бір құбылыс ретінде бір формадан 
екінші формаға ауысады [1].

Нақты нысанды адамдардың жалпы өнімдер өндіру, 
айырбастау және тұтыну туралы қарым-қатынасына қатыстыру, 
табиғи жағдайларға әсер етудің бұл процестері репродуктивті 
циклдің субъектісі ретінде әрекет етеді [1].

Интегралды экологиялық менеджменттің мәні табиғи 
ресурстарды және адам өмірін қамтамасыз етудегі табиғи 
жағдайларды және қоғамның экологиялық тепе-теңдікті 
қалпына келтіруге, қалпына келтірілетін табиғи ресурстарды 
молайтуға, қалпына келтірілмейтін ресурстарды үнемді өндіруге 
және жұмсауға бағытталған іс-әрекеттерін қарастыру кезінде 
айқындалады [6].

Табиғи ресурстарды молайту қажеттілігі, өмір сүруге қолайлы 
орта метаболизмнің табиғи процестерінің мызғымастығын 
қамтамасыз етеді. Кешенді аймақтық экологиялық менеджмент 
табиғи ресурстар шектеулі жағдайында әлеуметтік-экономикалық 
даму мақсатына жетудің тактикасы мен стратегиясын нақты 
айқындайтын экологиялық компонентті қамтуы керек [7].

Табиғи ресурстардың жағдайын қоршаған ортаға кешенді түрде 
ұтымды пайдалануға көшу экологиялық экономика мен әлеуметтік 
қатынастардың тереңдетілген теориясын, институционалды 
факторлардың, мемлекеттік органдардың рөлін арттыруды, жаңа 
ортадағы реттеуші құралдарды жетілдіруді талап етеді [2]. 

Сонымен бірге, әлеуметтік өндірісті дамытуда нарықтық 
тетіктерді енгізу мемлекеттік органдардың рөлін кемітпейді, 
дегенмен таза нарықтық қатынастар дағдарыстың даму 
құбылыстарының пайда болуын жоққа шығармайтыны белгілі, 
ал нарықтың жұмысына мемлекеттің араласуы тұрақтылықты 
қамтамасыз етудің негізгі әдістерінің бірі болып табылады [6].

Халықтың қоғамдық тауарларға деген өсіп келе жатқан 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өндірістік қуаттылықты 
арттыру арқылы халықты қажетті материалдық және рухани 
өмір сүру жағдайымен қамтамасыз ету мәселесін шешуге ұмтылу 
керісінше нәтижеге әкелуі мүмкін – өндіруші өнеркәсіп өндірісінің 
тапшылығының артуына байланысты өндіріс көлемінің, өндіріс пен 
жеке тұтынудың төмендеуіне әкелуі мүмкін [6]. 
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Сонымен қатар, жағымсыз экологиялық салдарлардың 

кеңеюімен бұл процесті жеделдетуге болады, өйткені жасалған 
өнімнің бір бөлігі табиғи және жасанды ортаға келтірілген зиянды 
өтеуге кетеді. Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және қоршаған 
ортаны қорғауды есепке алу және тиімді пайдалану қажет [10].

Табиғи ресурстарды пайдалану деңгейін анықтауға 
арналған есептеулер бүгінгі күні табиғи ресурстар ұтымды 
пайдаланылмайтындығын көрсетеді [5].

Қазіргі уақытта табиғи ресурстарды пайдалану деңгейі олардың 
әлеуетінің үштен бірінен аспайды. Табиғи ресурстарды пайдалану 
кезіндегі мұндай елеулі шығындарға не себеп болды?

Бірыңғай жауап болуы мүмкін емес. Бұл проблема техникалық, 
экологиялық, экономикалық, табиғи-климаттық және әлеуметтік 
сипатқа ие, ол шешілмейтін және шешілетін қайшылықтарға 
негізделген [7].

Шоғырланған түрде, соңғысы – өндірісті дамытудың 
экстенсивті және қарқынды бағыттары арасындағы қайшылықтар. 
Осы қарама-қайшылықтардың қайнар көзі – өндірістік қатынастар 
жүйесінің жетілмегендігі. Бұл әсіресе авторитарлық режимдердің 
жұмыс істеп тұрған кезеңінде, өндірілген табиғи ресурстар 
мемлекет қолында болған кезде, сондай-ақ өтпелі кезеңде және 
көлеңкелі экономика үстемдік ететін кезеңде байқалады [6].

Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану 
проблемасы барлық дерлік жаратылыстану және гуманитарлық 
ғылымдарда зерттеу нысаны болуы керек және бұл зерттеулер 
бір-біріне қарама-қайшы болмауы керек, бірақ органикалық 
түрде біріккен, бірлескен болуы керек және бұл бірлескен күштер 
жаһандық әлеуметтік-экологиялық-экономикалық проблеманы 
шешуге бағытталғаны дұрыс [10].

Бұл мәселені шешу, бір жағынан, адам мен қоғам арасындағы 
қарым-қатынастардағы аймақтық қайшылықтарды жояды, ал екінші 
жағынан, табиғи орта бізге табиғи ортаны өндіргіш күштердің 
таралу негізі, шикізат көзі және адами орта ретінде қарастыруға 
мүмкіндік береді [5].

Демек, қоршаған ортаны қорғаудың негізгі (бірақ жалғыз 
емес) бағыты ресурстарды үнемдеу, қоршаған ортаны зиянды 
шығарындылар мен қалдықтармен ластанудың алдын алу болуы 
керек. Осы тәсілмен экологиялық реттеудің негізгі кемшілігі 
жойылады, атап айтқанда: экономикалық және экологиялық ішкі 
жүйелерді аймақтық деңгейде оқшаулау [6].

Экологиялық және экономикалық жағдайдың шиеленісуінің 
басты себебі – халықтың өсуіне және тұтынудың артуына 
байланысты дамыған ғана емес, сонымен қатар дамушы елдердің 
де шикізаттың барлық түрлеріне жоғары сұранысы [10].

Бір жағынан өндірісті барлық қажетті шикізатпен қамтамасыз 
ету және қоршаған ортаға алғашқы әсерін төмендету үшін не істеу 
керек, екінші жағынан, бәрінің және әркімнің дамуы үшін жағдай 
жасай отырып, бірақ Жердің физикалық мүмкіндіктерін шегінен 
шығармау үшін не істеу керек?

Біріншіден, өсіп келе жатқан қажеттіліктерді талдау және 
өндірістегі және күнделікті өмірдегі материалдық ағымдарды азайту 
жолдарын, ресурстар базасындағы құрылымдық өзгерістердің 
жолдарын табу (мүмкін болған жағдайда жаңартылатын ресурстарды 
пайдалануға ауысу) [5].

Екіншіден, дамыған елдерде ғана емес, дамушы елдерде 
де ресурстарды тұтынуды азайтуға ықпал ететін ғылым мен 
техниканың жетістіктерін белсенді пайдалану [5].

Үшіншіден, кейбір жеке факторлардың тұтыну өсіміне әсерін 
азайту (экономикаға сауатсыз факторлар енгізетін алыпсатарлық 
факторлардың өсуін азайту) [5].

Төртіншіден, өндірістік емес (әскери шығындар) және тиісті 
спекулятивтік шығындарды максимумға дейін алып тастау [5].

Бесіншіден, материалдық және энергия сыйымдылығын 
төмендету жолдарын іздеуді жалғастыру [5].

Павлодар облысы Қазақстанның 2020 жылға дейінгі кеңістіктік 
дамуының болжамды схемасына сәйкес, жалпы ішкі өнімнің нақты 
ауырлық дәрежесі бойынша орташа даму деңгейі бар аймақтарға 
жатады (2017 жылы – 7 %, 14 аймақ арасында 9 орын). Облыстың 
ауданы 124,8 мың км2 немесе республика аумағының 4,6 % құрайды 
(11 орын). Аудан халқының саны бойынша 10 орында (2019 жылы – 
752,8 мың адам немесе ел халқының 4,4 %). Халықтың тығыздығы 
– 7 адам / км2 [9].

Өңірде әртараптандырылған өндірістік кешен дамыды. Облыс 
республиканың өнеркәсіп өндірісінің 7,5 % құрайды (4 орын). 
Мұнда электр және мұнай өнімдерінің 40 %, көмір өндірісінің 
60 %-дан астамы, ферроқорытпа өндірісінің 76 %, алюминий 
өндірісінің 100 % шоғырланған.

Республиканың өңдеу өнеркәсібіндегі облыстың үлесі 11,9 % 
құрайды (2 орын) [9].
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Аймақтың өнеркәсіптік әлеуетін ең ірі жылу-энергетикалық 

кәсіпорындар (Екібастұз ГРЭС-1 және ГРЭС-2, Ақсу ГРЭС), 
металлургия (алюминий, электролиз зауыттары, ферроқорытпа 
зауыты), көмір өндіру (Богатырь, Восточный ашық карьерлері) 
және мұнайхимиясы анықтайды [3].

Павлодар, Ақсу және Екібастұздың облыстың өнеркәсіптік 
өндірісіндегі үлесі 97,4 % құрайды. (Павлодар облысының 
әлеуметтік-экономикалық көрсеткіші 1 кестеде көрсетілген) [4].

Іргелес аумақтары бар бұл қалаларда негізгі капиталға жан 
басына шаққандағы инвестициялардың деңгейі жоғары. Облыстың 
әкімшілік аумақтарының ішінде Екібастұз индикатор бойынша көш 
бастап тұр, соның ішінде ауылдық аймақ (адамға 971,8 мың теңге), 
ал Май ауданы (32,2 мың теңге) соңғы орында. Аймақтың аумақтық 
айырмашылықтары ауылшаруашылық өндірісінде де көрінеді. 
Павлодар облысы жер қатынастары басқармасының мәліметтері 
бойынша ауылшаруашылық алқаптары облыстың жалпы жерінің 
89,5 % құрайды. Олардың құрылымында 8229,5 мың га алаңы бар 
жайылымдар және егістік жерлер – 1569,1 мың га, шөгінділері  
1 млн га-дан асады. Егіс алқабының жартысынан көбін жаңбырлы 
жерлерде өсірілетін дәнді және бұршақты дақылдар алып жатыр. 
Облыстың егістік аумағы 12,6 % құрайды. Дәнді дақылдардың 
негізгі егіс алқаптары оның солтүстік, солтүстік-шығыс және 
орталық бөліктерінде орналасқан [9].

Кесте 1 – Павлодар облысының әлеуметтік-экономикалық 
көрсеткіштері, 2019 жыл

Әкімшлік 
аудан

Табиғи 
өсім

Орташа 
жалақы, %

Халықтың ауруға шалдығу 
көрсеткіші, айына

Павлодар 
қаласы 7,1 96,3 290

Ақсу қаласы 6,8 118,7 48
Екібастұз 

қаласы 8,8 98,7 107

Ақтоғай 
ауданы 7,5 57,3 8

Баянауыл 
ауданы 11,8 76,0 15

Железинка 
ауданы 2,6 61,1 9

Ертіс ауданы 5,6 56,3 13
Қашыр ауданы 2,2 56,5 11
Аққулы ауданы 11,2 58,2 7

Май ауданы 10,9 59,3 7
Павлодар 
ауданы 8,3 61,4 15

Успенка 
ауданы 7,8 58,8 6

Шербақты 
ауданы 5,0 59,4 13

Павлодар 
облысы, жалпы 7,4 93,6 519

Аймақтағы экологиялық саясатты іске асырудың негізгі 
міндеттері: 

1 Экологиялық жағдайды кезең-кезеңмен тұрақтандыру және 
заңмен белгіленген жалпы техногендік жүктеменің нормативті 
көрсеткіштеріне қол жеткізу [3]; 

2 Қолайсыз экологиялық жағдайы бар қалалар мен аудандардағы 
экологиялық ахуалды қалыпқа келтіру және оларда тұратын 
халықтың денсаулығын қалпына келтіру бойынша шұғыл шаралар 
қабылдау [4]; 

3 Облыс халқының стандартты сапалы ауыз суға деген 
қажеттілігін қанағаттандыру, ауыз сумен қамтамасыз ету қаупі бар 
аймақтардағы оның тапшылығын жою [3];

4 Өңірде жүзеге асырылатын табиғатты қорғау іс-шараларының 
тиімділігіне мониторинг жүргізу үшін экологиялық мониторингтің 
бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру [8]; 

5 Өндіріс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жарату кезінде 
шикізат пен техногендік түзілімдерді кешенді өңдеу, облыстың 
тау-кен орталықтарының депрессиялық жағдайынан шығу [9];

6 Үздіксіз экологиялық білім беру жүйесін ұйымдастыру [8];
7 Ерекше экологиялық қауіпті кәсіпорындардың өндірістік 

қызметіне қатаң бақылау орнату [8]; 
8 Қоршаған ортаны қорғауды және экологиялық таза өнім 

өндіруді ынталандыру тетіктерін құру [3]; 
9 Қоршаған ортаны ластағаны және табиғи ресурстарды 

пайдаланғаны үшін төлемдер жүйесін дамыту [8]; 
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10 Көгалдандыру, атап айтқанда, экологиялық таза 

технологиялар мен өндірістер мен экологиялық менеджмент 
жүйелерін енгізу [9];

Пaвлoдaр облысының aумaғы тaбиғи-геогрaфиялық, 
экономикaлық, әлеуметтік-мәдени және әлеуеттік ресурстық 
фaкторлaрғa бaйлaнысты дaмытудағы рөлі әлеуметтік-экономикалық 
тепе-теңсіздікпен сипатталады екен.
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ЕЛІМІЗДЕГІ АУАНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 
ҚАУІП ТӨНДІРЕДІ

НЕТПАЕВА А. С.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

АКИМБЕКОВА Н. Ж.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ЖУМАБЕКОВА Д. К.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Табиғат – біздің қоршаған ортамыз. Ол адамның санасынан 
тыс, өздігінен пайда болған дүние болып саналады. Әйгілі ғалым  
К. Д. Ушинскийдің айтуынша, «Табиғат дегеніміз – құбылыстар 
туралы білімдер негізі, ғылыми таным нысаны. Табиғатпен егесу, 
оған зиян келтіру жақсылыққа апармайды, адамға тек оның 
заңдылықтарын білу және оның табиғи күшін пайдалану ғана 
қалды» [1, 21 б.]. 

Қазіргі таңдағы Қазақстандағы экологиялық мәселенің  
ауырлығы туралы әркім-ақ жақсы біледі [2]. Адам табиғатты 
сарқылмас байлық деп санап, осындай жағдайы табиғи ортадағы  
тепе-теңдіктің бұзылуын бастады. Адамзат осы жағдайын белсенді 
қолға алып, табиғатты қорғайтын ұйымдарды құрылып, қоршаған 
ортаны қорғау үшін түрлі заңдар шығарылуда [1, 21 б.]. Былай 
қарайтын болсақ, қоршаған ортамызды қорғау туралы заң да 
бар, қаулы-қаралар да жеткілікті. Осыдан басқа, экологиялық 
кодексті де білеміз. Алайда осыған қарамастан, өзен-көлдер 
ластанып, орман-тоғай оталып, атмосфералық ауа адам төзгісіз 
күйге жетті [2]. Жалпы, табиғат пен адам қарым-қатынастардың 
негізіндеортақ ережелері шығарылып, экологиялық мәселелер 
құқықтық жауапкершілігі деңгейінде шешілуі қажет. Дегенмен 
биосфераның тозуы, озон қабатының жұқаруы, радиоактивті 
қалдықтардың көмілуі, гидросфераның ластануы, өнеркәсіп 
қалдықтары, т. б. экологиялық мәселелерді одан әрі шиеленістіре 
түсуде [1, 21–22 б.]. Мысалы, 2016 жылы атмосфераның ластану 
индексі жоғары деңгейінде Алматы, Астана, Балқаш, Жезқазған, 
Қарағанды, Теміртау, Ақтөбе және Шымкент деген қалаларында 
болса, көтеріңкі деңгейіне Өскемен, Тараз, Қызылорда, Семей, 
Петропавл, Риддер, Жаңатас және Шу қалаларында жетті. Ал 
Ақсу, Зырян, Рудный, Талдықорған, Түркістан, Көкшетау, Саран, 
Екібастұз, Атырау, Қостанай, Степногор, Орал, Ақтау, Қаратау, 
Жаңаөзен және Павлодар деген қалалары ластанудың әлі күнге 
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дейін төменгі деңігейінде [3]. Бірінші суретте ауа ластану индексінің 
өзгеруін байқай аламыз. Сонда бірінші орында Шымкент, ал екінші 
орында Алматы мен Қызылорда областары көрсетілген. Ең төменгі 
көрсеткіштер Ақтау, Қостанай мен Көкшетау қалаларында көрінеді. 
Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік кешені жыл сайын 
ластаушы заттардың көп мөлшерін шығарады. Шоғырлану күйі 
бойынша атмосфералық ауаны ластайтын зиянды заттар: 

1 Газ тәрізді (күкірт диоксиді, азот оксиді, көміртек оксиді, 
көмірсутектер және т. б.); 

2 Сұйық (қышқылдар, сілтілер, тұз ерітінділер жіне т.б.); 
3 Қатты (канцерогенді заттар, қорғасын жіне оның қосылыстары, 

органикалық, бейорганикалық шаң және т. б.) болып үш топқа 
бөлінеді. (1-сурет) [4].

Сурет 1 – 2010–2015 жылдар аралығындағы  
ауа ластанудың индексі

Ал 2016 жылы «Қазгидромет» РМК деректері бойынша 
атмосфералық ауаның 2837 жоғары және 550 экстремалды жоғары 
ластану жағдайлары тіркелді. Соның ішінде Петропавлда 2563 
(жоғары ластану) және 477 (экстремалды жоғары ластану), Ақтөбеде 
235 (жоғары ластану) және 67 (экстремалды жоғары ластану), 
Қарағандыда 14 (жоғары ластану) және 1 (экстремалды жоғары 

ластану), Теміртауда 12 (жоғары ластану) және Балқашта 4 (жоғары 
ластану) және 5 (экстремалды жоғары ластану) (2-сурет) [3]. Осы 
ақпараттың негізінде ауа ластанудың деңгейі әр жыл сайын өзгеріп 
отыруын байқаймыз. Мысалы, 2010 мен 2015 жылдар аралығында 
басқа қалаларымен салыстырғанда Петропавл қаласында ауа 
ластанудың деңгейі онша жоғары болмай, 2016 жылы кенеттен 
арттыра түсті, ал Ақтөбе мен Қарағанды қалаларында керісінше, 
2010–2015 жылдарда жоғары көрсеткішті көрсетіп, 2016 жылы осы 
салыстырмалы көрсеткіші біртіндеп түсе бастады. 

Жалпы, Қазақстан Республикасында ең көп ластанған болып 
Павлодар, Қарағанды областары және Шығыс Қазақстан саналады. 
Ластауыш заттар шығарындылары ауа сапасына ықпал жасап, 
адамдардың деңсаулығына әрекет етеді [3].

Сурет 2 – Атмосфералық ауаның жоғары ластануы (ЖЛ)  
және экстремалды жоғары ластануы (ЭЖЛ) (2016 жыл)

Сонымен қатар, атмосфералық ауаның ластануымен ғана 
шектелмей, басқа экологиялық мәселелерге тоқталып алайық. 
Мысалы, қазіргі кезде мал өлекселерін көму орындары талапқа сай 
емес. Алматы облысында 2010 жылдан бастап, бүгінгі күнге дейін 
351 мал қорымдары 535 млн. теңге бөлініп, қолданысқа берілгенімен, 
олардың көпшілігі санитарлық-эпидемиологиялық және экологиялық 
талаптарға сәйкес келмейді. Олар қазіргі таңда атмосфералық ауаны  
ластаушы негізгі  көздердің бірі болып табылады [5]. 

Елімізді ғана алмай, жалпы бүкіл дүниежүзіні қарастыратын 
болсақ, ауа бассейнінің ластануы әлемдік экологиялық мәселелерге 
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жататындығын көреміз. Атмосфераның ластануы деңсаулыққа 
ғана зиян келтірмей, басқа түрлі мәселелерге де әкеледі. Ғылыми 
деректері бойынша, атмосферадағы оттегі мен көмір қышқыл 
газының арасындағы тепе-теңдіктің арақатынасы 15–20 % 
ауытқығаны анықталған. Бұл көрсеткін бүкіл Жер шарының 
орташа температурасын +1оС-ға көтерген екен. Сонда, экологиялық 
болжамдар бойынша 2050 жылдары бұл көрсеткіш жердің орташа 
температурасын +1,5–2оС-ға көтеретін шығар. Олай болса,  мәңгі 
мұздықтар еріп, әлемдік су деңгейі көтеріліп, құрлықтың жағалауын 
су басу кезеңі басталады. Бұл үрдістін ақырындап басталып та 
кеткені анық көрінеді [1]. Сол себептен адамзат қауымы  осындай 
экологиялық апатты болдырмауы тиіс. Осының бәрін әртүрлі 
өнеркәсіп орындары туындайды деп ойлаймын. Әрине, табиғат 
байлықтарының саны артқан сайын оларды өндіріліп, пайдаланумен 
қатар, ең алдымен, табиғат қорлары таусылмайтын сияқты көрмей, 
екіншіден, ауаға қаншама зиянды келтіруді ұмытпауымыз жөн. 
Себебі, егер біз өзіміз табиғат пен адам арасындағы қарым-
қатынасты ойламайтын болсақ, онда біздің ұрпақтарымызға 
ешқандай болашақ қалмайтын шығар.
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Арал теңізі – құрғақ климаты үстірт қыратқа орналасқан. Ол 
ертедегі Сармат теңізінің бір бөлігі. 1950 жылы Арал теңізінің 
ұзындығы 426, ені 284 километр, ең терең жері 68 метр болса, қазіргі 
таңда ол көп есеге азайды. Сырдарияға дейін құятын өзендер жайлы 
бірінші толық мағлұматты 1664–1665 жылдары голландиялық  
Николай Витсен жазған. Ол 1692 жылы жарыққа шыққан «Терістік 
және Түстік Татария» деген еңбегінде «Валин (Каспий) теңізінен Көк 
(Арал) теңізіне дейін 250 шақырым. Көк теңізге оңтүстіктен Буен 
(Шу) өзені құйып жатады» деп жазған. Бұрын Амудария (Оксус) 
Үзбой арнасы арқылы Каспий теңізіне, ал Торғай өзені Аралға құйған. 
1989 жылы Арал теңізінің көлемі 44,4 мың шаршы километр болса, 
ғалымдардың есептеуінше, 2000 жылы теңіз үш есе кішірейіп, небәрі 25 
мың шаршы километрге дейін азайып кетуі керек болған [1, 50–55 б.].

Арал бассейнінің қазақстандық бөлігіне, соншама үлкен 
аймаққа халық халық тығыз қоныстанып, бұл жерлері аса интенсивті 
түрде игерілгені белгілі. Арал теңізі өңірінде көптеген қалалары, 
өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық нысандары орналасқан. 
Арал маңындағы Қызылорда облысы, Шымкент пен Ақтөбе 
облыстарының территорияларында қуатты энергетикалық жүйелер 
жасалынып, таукен орындары дамыған. Осы бассейннің Арал теңізі 
аса ірі су жинақталатын жері болып саналады да, таяу жылдарға 
дейін өзінің көлемі жағынан елімізде екінші, ал әлемде төртінші 
орын алатын болған. Алайда, ол көп уақыттар бойы өзіне келіп 
құятын қуатты қос өзен – Амудария мен Сырдарияның арқасында 
айдыншалқары төмендеп көрмеген теңіз атанып келді [1, 10 б.].

Бүгінгі Арал теңізінің бассейні, әсіресі, оның қазақстандық 
бөлігінде аса ірі ауыр экологиялық жағдайда болғанын көре 
аламыз. Табиғатты  түгелдей қалпына келтіреміз деген әу бастағы 
инициативаның екпіні де біраз бәсеңсіп қалғаны рас, тек ендігі 
жерде бұл мәселеде қайбірді жаңсақ басып, жауапсыздық танытқан 
тұстарымызды барынша байыпты түзету міндеті ғана тұр. Әйтседе, 
әр алуан ұсыныстармен қатар теңізді сақтап қалу және Арал 
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өңірінің табиғатын қайта қалпына келтіру жөнінде азды-көпті 
шаралар жүргізіліп те жатыр. Бір өкініштісі, сол шаралардың 
түпкі нәтижесі аса бір ауыз толтырып айтарлықтай емес, әрі олар 
әдеттегіше тым баяу, тар ауқымда жүзеге асырылуда. Бұрынғыда 
теңізінің тұздылығы 10 промилль шамасында болса, қазіргі кезде 
60–70 промилльге жетті. Осының бәрі әр алуан жануарлар мен 
өсімдіктер дүниесінің дамуына кедергі жасалуда [1, 10 б.]. Бұны 
астындағы суреттен қарап алуға болады (1-сурет) [2]. Демек, бірінші 
мен үшінші суреттердің айырмашылығы отыз төрт ғана жыл болып 
отыр, алайда Аралдың жалпы көлемі он есенен артық азайып кетті. 
1970 жылы болған теңізінен қазіргі таңда шағын-ақ бөлігі қалған.

Сурет 1 – Арал теңізі (1970–2014 жж.)

Арал теңізінің көлемінің азаюмен қатар суының деңгеі 
төмендеп, оның тереңдігі мен су деңгейімен тығыс байланыста 
болатын тұздылығының көрсеткіштері өзгенген (2-сурет) [3]. 

Яғни, 1950 жылы теңіз тереңдігі 50-ден астам метр, ал 
тұздылығы он промилль болса, елу жылдан кейін, 2000 жылы 
Аралдың деңгейі 30 метрге дейін төмендеп, тұздылығы отыз 
промилльге көтерілді. Теңіз тереңдігінің өзгеруі су бассейннің 
көлемі азайып барғанымен тікелей байланысты. Бұны астындағы 
келтірілген графигі бойынша (3-сурет) [3] салыстыруға болады. 
Сурет бойынша, су деңгейінің өзгеруі 54 жыл ішінде көрсетілген. 
Сонда алдынғы онжылдықтарда Арал теңізінің су көлемі 1083,0 км3 
болса, 2014 жылдың көрсеткіші бойынша 11,7 км3 ғана болып отыр.

Сурет 2 – Аралдағы тұздылығының әр жылдардағы өзгерісі

Сурет 3 – Арал теңізі су көлемінің өзгеру динамикасы

Арал теңізі мен оның жанындағы өңірлері адамзат өмірінде 
ерекше  орнын алатыны белгілі [4]. Оның экологиялық ахуалы 
жылдан жылға нашарлап отыруын байқаймыз. Теніздің экожүйесі 
әр күні атмосфералық ауаға есепсіз тұзды шаңдар көтеріліп, 
адамдардың деңсаулығына зиян келтіріп ғана емес, сонымен қатар 
жануарлардың тіршілігіне бөген жасап отыр. Аралдағы тұздың 
жоғары концентрациясы ешбір балық тіршілік  ете алмайтына 
басты себеп болды. Осының нәтижесін қарастыратын болсақ, 
Арал теңізі бұрынғы қалпына еш уақытта келмейтіні, осы жерге 
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еліміздегі әдемілердің  бірі болатын құс түрлерінің орайлмайтынын  
түсінеміз [5, 24 б.].

Еуропалық ғарыш агенттік  сарапшылардың мәліметінше, 
2006–09 жылдар аралығында ғарыштан түсірілген суреттер 
Аралдың шығыс бөлігінің суы 80 пайызға дейін тартылып кеткенін 
дәлелдейді. Сондай-ақ, Еуропалық ғарыш агенттігінің сарапшылары 
былай деді: «2020 жылы Үлкен Арал жер бетінен мүлдем жоғалады. 
Үлкен Арал жоғалса, Кіші Аралдың да жоғалғаны...» [6].

Қазіргі кезде осы мәселе әлемдік деңгейінде маңызды. Осыған 
қатысты түрлі халықаралық ұйымдар қаншама іс-шараларды 
дайындалып, өткізіліп жүрсе де, олардың пайдасы онша көрінбейді. 
Қазіргі таңда Арал теңізі мүлдем жойылып кеткенінде айтсақ 
та, қателеспейміз. Сонда қатты керек болатын тұщы суының 
тапшылығы айқын көрінеді. Осы мәселені шешу үшін бірнеше-ақ 
жолдары бар. Оның біреуі – Сырдария мен Амудария өзендерінің 
суын реттеп, сол арқылы теңізінің суын молайтуға тырысу. Ал 
екіншісі – Аралдың өздігінен табиғи реттелуін күту ғана қалады. 
Қорытындылай келсек, осындай жағдайға әкелмей, мәселе шыққан 
ғана кезде, оның шешімін тауып алуға тырысу керек деген ойдамын.
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ҚАЗІРГІ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДАҒЫ  
ЯДРОЛЫҚ ПОЛИГОННЫҢ ЗАРДАБЫ

НЕТПАЕВА А. С.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

АКИМБЕКОВА Н. Ж.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ЖУМАБЕКОВА Д. К.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қазақстан әлемде бірінші болып 1989 жылы атом қаруынан бас 
тартқан болатын. Сол уақытта дүниежүзінде  Жаңа жер (Ресейде), 
Невада (АҚШ-та), Моруа (Францияда), Лобнор (Қытайда) және 
Семей полигоны (Қазақстанда) деген 5 алып полигон болған. 
1989 жылы Президент Нұрсұлтан Назарбаев өз жарлығымен сол 
Семей полигонын жауып, қазақ халқының бейбітшілігін жариялады. 
Алайда, осыған қарамастан, ядролық полигоны еліміздің тарихында 
мәңгі қалатын шығар [1]. 

Тек 1989 жылғы 27 ақпанда жасалған ядролық жарылыстың 
салдарынан қоршаған ортаға таралған радиоактивті шығарындының 
көлемі туралы хабар халықты дүр сілкіндірді. Азғыр сынақ 
алаңында 1966–1979 жылдары он жеті жерасты жаралысы жасалды. 
Олар қуаттылығына қарай 165–1500 метр тереңдікте жүзеге 
асырылғанымен, зардабы ауаға да жайылған. Полигонда ең бірінші 
жарылыс 1949 жылы 29 тамызда, соңғысы 1989 жылғы 19 қазанда 
жасалды. Барлығын санап алғанда 470 рет атом сынағы жүзеге 
асырылған [2, 20 б.]. Шерлі елінің дәрменсіз халін жан-тәнімен 
түсініп, сол ахуалды өзгертпек болып, жаны ауырған ерлер де 
болыпты. Олардың қатарында Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев, 
Бақия Атшабаров болған [3]. 

Яғни, ядролық қауіпсіздік саласындағы жаһандық серпіліс 
қазақ жерінен бастау алды. Тәуелсіздің таңындағы Елбасымыздың 
алғашқы жарлықтарының бірі – Семей ядролық сынақ полигонын 
жабу болды. Ал ядролық «шоқпардан» бас тарту арқылы Қазақстан 
адамзатты жоқ қылатын қарумен жарыса қаруланудың жіне ядролық 
тайталастың шырқау шегіне жетуден әлемді құтқарып қалды [4].  
Енер біз Семейдегі сынақ жарылыстарды тоқтатқан болсақ, 
сөйтіп ауаны ластауға жол бермесек те, су мен топырақ болсақ, 
ауа  ластанып қалғандықтан, қасіретті Жер-ана дем алған сайын 
бойынан өте аз мөлшерде радиациялық бөлшектерді шығарып 
жатады. Мұндай құбылыс бұрын дозаны көп алғандар үшін өте 

https://ppt-online.org/73727
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қауіпті көрінеді. Осыған байланысты, радиациялық сәулелердің 
ықпалынан пайда болған аурулардың тізімін қарайтын болсақ, өте 
қорқынышты болып көрінеді. Ядролық бомбаның радиациялық 
сәулесінің тікелей әсерінен пайда болатын, ұрпақтан ұрпаққа тарала 
беретін аурулары «Полигон аурулары» деп аталады. Олардың 
дүниежүзілік деңгейінде әйгілі болатын тізімін қарастырайық:

– Даун синдромы;
– Ащы лейкоздардың жыл сайын есімі жоғары қала береді және 

бұл аурудың емделгені жөнінде бірде-бір жағдай тіркелмеген. Семей 
полигонына жататын өңірлерде жақын арадағы 10 жыл көлемінде 
лейкоздардың жиіленуі байқалса, алдағы 40 жылда басқа ісіктердің 
жиіленуі көбейетін болады деп болжануда;

– Лейкопения – иммунитетке жауапты ақ қанның барлық 
элементтерінің төмендеуі;

– Гедік ауытқулар;
– Қан айналымы мен орталық жүйке жүйелерінің табиғи 

қорғанысы болып табылатын ағзадағы сыртқаттар;
– Сүйек өзегінің ісіктері;
– Онкологиялық аурулар (қасқыр ауыз, қоян ерін) тағысын 

тағылар;
– Полигонға іргелес аудандарда мен қанды өткізетін ағзалардың 

ауруы жылпы республикалық көрсеткіштен 3 есе көп болған;
– Психикалық аурулардың деңгейінің өсуіне де қатты әсер 

етеді және бауыр патологиясы, бүйрек, жүрек жетіспеушілігі, 
олигофрения т.б. аурулар орын алуда;

Мамандандырылған радиациялық синдромдарға жататын 
сырқаттардың бір түрі – ашуға шектен тыс берілу немесе керісінше, 
неге болсын немқұрайдылық танытып, ерте қартаю т.б. толып 
жатқан ауытқулар! Мұндай аурулар дүниежүзілік тәжірибеде 
1000 балаға шаққанда 3-4 жағдайдан келсе, ал бізде 60 жағдайдан 
айналып отыр. Осындай қорқынышты жағдайды «ядролық геноцид» 
демей, онда қалай атауға болады [5].

2002 жылы ақпан айында жапон ғалымдардың «Эхо Москвы» 
деген бұқаралық ақпарат құралында жазған Семей полигонына 
жақындас аудандарда «генетикалық ауытқулардың» деңгейі 
Қазақстанның, әсіресе солтүстік-шығыстың бөлігінде, басқа 
аудандармен салыстырғанда 1,5–2 есеге жоғары. Бұл құбылысты 
«Сайнс» журналында зерттеулердің нәтижесін жарыққа шығарған 
генетиктерді де таң қалдырады. Бұрын өзінің халқына жасалған 
ядролық қару-жарақтан, адамдар қаншама қиналып жатқанын әлі 

күнге дейін көріп отыра аламыз [5]. Осыны дәлелдеу үшін Семей 
қаласындағы орналасқан радиациялық медицина және экология 
ғылыми-зерттеу институтында иондаушы сәулеленуге әртүрлі деңгейде 
ұшыраған  адамдарды бірнеше топқа бөліп, радиацияның организмге 
қалай әсер етуіне 1-кестеде талдау жасалған. Бүкіл қатысушылар 
үш топқа бөлінді: негізгі топ (1572 адам) – 575 мзв, салыстыру тобы  
(1273 адам) – 271,5 мзв дозаға тікелей әсерге ұшырап, бақылау 
тобы (1310 адам) әсерге ұшырамаған. Қатысатын адамдар Семей 
полигонына жақын орналасқан аудандардан болатын. Аурулардың 
динамикасы  PR = n*103/N деген формула бойынша есептелген. Сонда, 
n – нақты бір уақыт мерзімінде ауырып жатқан адамдардың саны, N – 
тексеріс болған кезде когортаның саны, 103 – тексерістердің саны [6].

Кесте 1 – Тексерілген топтардағы түрлі аурулардың деңгейі 
(2006–2012 жж.)

Аурулар

Тексерілген топтар

Негізгі топ
n=1572

Салыстыру 
тобы

n=1273

Бақылау 
тобы

n=1310
Ауырып болған адамдардың 
жалпы саны 3192,8 2887,2 2132,9

Инфекциялық және 
паразиттік аурулар 241,3 236,8 178,5

Ісіктер 3,25 2,65 1,75
Қан аурулары 182,6 141,2 98,7
Эндокриндік жүйенің 
аурулары 256,8 232,6 152,4

Психикалық бұзылулар 161,3 148,7 90,5
Жүйке жүйесінің аурулары 132,8 141,3 126,8
Қан айналымы жүйесінің 
аурулары 766,9 630,8 412,3

Тыныс алу жүйесінің 
аурулары 747,5 702,3 480,6

Ас қорыту жүйесінің 
аурулары 242,3 212,4 167,7

Тері аурулары 88,6 92,4 83,2
Тірек-қимыл жүйесінің 
аурулары 138,6 130,1 123,6

Зәр шығару жүйесінің 
аурулары 102,4 98,6 101,2

Туа біткен ақаулар 128,4 117,3 115,6
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Сонымен қатар, салыстыру үрдісін оңай жасау үшін, 1-кестедегі 

қарастырылған аурулардың жартыжылдық көрсеткіші  есептелген 
(2-кесте) [6].

Кесте 2 – Тексерілген топтардағы түрлі аурулардың жартыжылдық 
көрсеткіші %, (2006–2012 жж.)

Аурулар
Тексерілген топтар

Негізгі 
топ

Салыстыру 
тобы

Бақылау 
тобы

Ауырып болған адамдардың жалпы 
саны 100,0 100,0 100,0

Инфекциялық және паразиттік 
аурулар 7,6 8,2 8,4

Ісіктер 0,1 0,09 0,08
Қан аурулары 5,7 4,9 4,6
Эндокриндік жүйенің аурулары 8,0 8,1 7,1
Психикалық бұзылулар 5,1 5,2 4,2
Жүйке жүйесінің аурулары 4,2 5,0 5,9
Қан айналымы жүйесінің аурулары 24,0 21,8 19,3
Тыныс алу жүйесінің аурулары 23,4 24,3 22,5
Ас қорыту жүйесінің аурулары 7,6 7,4 7,9
Тері аурулары 2,8 3,2 3,9
Тірек-қимыл жүйесінің аурулары 4,3 4,5 5,8
Зәр шығару жүйесінің аурулары 3,2 3,4 4,7
Туа біткен ақаулар 4,0 3,1 5,6

Алдын ала келтірілген кестелердің негізінде Семей 
полигонында өткен сынақтарының әрекетін байқап отырмыз. 
Негізгі және салыстыру топтардағы өткізілген тексеріс бойынша 
қан айналымы және тыныс алу жүйелерінің аурулары ең жиі 
кездесетіні байқалған. Бақылау тобында да осы екі ауру ең жоғары 
көрсеткіштерді көрсетілген. Соның негізінде, қан айналымы 
мен тыныс алу жүйелерінің аурулары радиацияның әсерінен де,  
оның қатыстпауынан да ең көп кездеседі. Алайда радиация соның 
көрсеткішін бірнеше есеге көбейеді.

Семей полигоны Павлодар облысына көрші болып, 
облысымыздың экологиялық жағдайына әсер етуде. Демек, қаншама 
уақыт өтсе де, өткенде жасаған қатеміздің нәтижесін бүгінде көріп 
отырмыз. Келешекте дәл осындай зардаптарға тап болмау үшін, 
ең алдымен, табиғатқа мен адамдардың деңсаулығына жасайтын  
ықпалының деңгейі туралы ойланғанымыз жөн деп есептеймін.
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3 Тоқтарбай Елдос. Семей полигоны – қолдан жасалған қасірет? 

– Қазақстан-Zaman. – 2016. – 17 наурыз. – 3 б.
4 Шәріп Айхан. «Ядролық қауіпсіздік» формуласы. – Айқын. 

– 2016. – 19 сәуір. – 4 б.
5 Сәрсенбай Асқар. Павлодар полигоны: («Ядролық геноцид» 

зардабы әлі де бар). – Қазақстан-Zaman. – 2014. – 25 желтоқсан. – 15 б.
6 Динамика показателей заболеваемости лиц, подвергавшихся 

радиационному воздействию в результате деятельности Семипалатинкого 
ядерного полигона (за период 2006-2012 гг.) [Электрондық ресурс]  
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-pokazateley-zabolevaemosti-
lits-podvergavshihsya-radiotsionnomu-vozdeystviyu-v-rezultate-
deyatelnosti-semipalatinskogo (датасы: 20.02.2020).

АДАПТАЦИЯ ЖИВОТНЫХ К УСЛОВИЯМ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

САФАРЯН Л. Б.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

На Земле существуют не менее 2 млн. видов животных, до  
0,5 млн. видов растений, сотни тысяч видов грибов и микроорганизмов. 
Массовые вымирания давно волнуют биологов. Достаточно вспомнить 
о гибели наиболее продвинутых по пути прогресса рептилий в 
конце мелового периода, при чем таких разных, как динозавры на 
суше, птерозавры в воздухе и ихтиозавры в воде. В конце концов 
гибель всегда можно как-то объяснить, не понятно только, почему 
одни гибнут, а другие, продолжают процветать. Если расцвет 
млекопитающих и птиц можно объяснить их теплокровностью, то 
почему вместе с динозаврами не погибли ящерицы и змеи? 

В ходе эволюции добиваются успеха те организмы, которые 
лучше других приспособлены к окружающей среде. Механизмы 
эволюции обеспечивают соответствие развивающейся живой 
системы условиям ее существования – высокую приспособленность 
жизненных форм к внешней среде. В основе приспособленности 
лежат процессы самовоспроизведения макромолекул и живых 
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организмов и дискретность всего живого на Земле. У организмов 
в процессе эволюции выработалось множество разнообразных 
относительных приспособлений (адаптаций) к окружающей среде. 
Адаптацией считается любая особенность особи, популяции, 
вида или сообщества организмов, которая способствует успеху 
в конкуренции и обеспечивает устойчивость к абиотическим 
факторам. Это позволяет организмам существовать в данных 
условиях среды и оставлять потомство. Критериями адаптации 
являются: жизнеспособность, конкурентоспособность и 
фертильность [1].

Жизнеспособность – это способность организма жить и 
нормально развиваться в условиях среды.

Конкурентоспособность – это способность организма 
добиваться успеха в борьбе за средства жизни.

Фертильность – это способность организмов нормально 
размножаться.

Ниже рассмотрим примеры адаптации животных к новым 
условиям окружающей среды.

Способности к поддержанию сравнительного стабильности 
температуры тела, то есть гомойотермия, стали важнейшими 
эволюционными приобретениями (ароморфозом). Этот ароморфоз 
разрешил теплокровным млекопитающим и птицам овладеть 
экологическими нишами, недоступными для пойкилотермных 
животных (пустыни, Заполярье, тропики). У полярного 
млекопитающего приспособленность к условиям низкой 
температуры обладает крайним проявлением. Различие между 
температурами окружающей среды и тела у полярных волков и 
песцов доходит 74 C. 

У снежных куропаток это различие превосходит 80 C. 
Выживаемость животного при низкой температуре среды 
обусловливается двумя факторами: теплоизолирующим свойством 
покровных тканей и способностью животных увеличивать 
обмен веществ при охлаждениях. Последние свойства животных 
базируются на вегетативных реакциях организмов и хорошо 
развиты у полярных животных. Так, у белых медведей основной 
обмен увеличивается при температуре воздуха – 50 C, у песцов –  
при – 40 C, у грызунов – при 15 C (рисунок 1) [2].

Рисунок 1 – Классификация группы животных 
(по отношению к температуре)

В основном системы адаптации так или иначе касаются холода, 
что вполне логично, так как если суметь выжить при глубоком 
минусе, остальные опасности будут не столь страшны. Тоже, 
кстати, касается и экстремально высоких температур. Кто способен 
адаптироваться, вероятнее всего не пропадет нигде. Яркие примеры 
такого вида адаптации:

– Арктические беляки – самые крупные зайцы Северной 
Америки, у которых при этом почему-то относительно короткие уши. 
Это отличный пример того, чем животное может пожертвовать для 
выживания в суровых условиях – хотя длинные уши могут помочь 
услышать хищника, короткие уменьшают отдачу драгоценного 
тепла, что для арктических беляков значительно важнее.

– Лягушки с Аляски вида Rana sylvatica, в приспособлении 
к экстримальным условиям превзощли антарктических рыб. 
Она замерзает зимой до такой степени, что становится похожа 
на ледышку. Находясь в замороженном состоянии, лягушка не 
дышит, ее сердце и кровообращение останавливаются, она не может 
двигаться. Однако с наступлением весны лягушка оттаивает и 
возвращается к нормальной жизни. Подобный «криосон» возможен 
для них благодаря особому строению печени, увеличивающейся во 
время спячки в два раза, и сложной биохимии крови.

– Некоторые виды богомолов, неспособные целыми днями 
находиться на солнце, справляются с проблемой недостатка тепла 
с помощью химических реакций в собственном теле, концентрируя 
вспышки тепла внутри для кратковременного обогрева [3].

– Нототениевидные рыбы обитают вводах Антарктиды, 
настолько холодных, что обычные рыбы там бы замерзли насмерть. 
Морская вода замерзает лишь при температуре –2 C, чего нельзя 
сказать о вполне пресной крови. Ноантарктические рыбы выделяют 
естественный антифризный белок, не дающий образовываться в 
крови кристалликам льда – и выживают.
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– Мегатермия – способность генерировать тепло, используя 

массу тела, тем самым выживая в холодных условиях даже без 
антифриза в крови. Этим пользуются некоторые морские черепахи, 
оставаясь подвижными когда вода вокруг чуть ли не замерзает.

– Азиатские горные гуси, при перелетах пересекая Гималаи, 
поднимаются на огромную высоту. Самый высокий полет этих 
птиц зафиксирован на высоте 10 тысяч метров. Гуси полностью 
контролируют температуру своих тел, при необходимости даже 
меняя химический состав крови, чтобы выжить в ледяном и 
разреженном воздухе.

– Экосистема «черных курильщиков» – гидротермальных 
источников на дне океанов – не может не поражать. Вода там 
насыщена сероводородом и ядовитыми веществами, но жизнь 
в ней бурлит как и сотни миллионов лет назад. Там живут 
бактерии, расщепляющие серу, мелкие трубочки с щупальцами – 
вестиментиферы, вступившие сними в симбиоз, моллюски и черви, 
крабы, осьминоги и рыбы [4].

Для животного солнечный свет не так необходим, как для зеленого 
растения, потому что все гетеротрофы обитают за счет энергии, 
скопленной растениями. Но тем не менее животные нуждаются в свете. 
Уже у простейших появляются светочувствительные органеллы. Так, 
эвглена зеленая с помощью светочувствительного «глазка» реагирует 
на степень освещенности среды. Начиная с кишечнополостных, 
практически у всех животных развиваются светочувствительные 
органы – глаза, имеющие то или иное строение [5].

Среди животных различают дневные, ночные и сумеречные 
виды. Имеются также виды, живущие в постоянной темноте и 
не выносящие яркого солнечного света (почвенные животные, 
обитатели пещер и больших глубин, внутренние паразиты животных 
и растений) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Классификация группы животных 
(по отношению к свету)

Биолюминесценцией называется способность живых 
организмов светиться. Происходит это в результате окисления 
сложных органических соединений при участии катализаторов 
обычно в ответ на раздражения, поступающие из внешней среды. 
Световые сигналы, испускаемые рыбами, головоногими моллюсками 
и другими гидробионтами, а также некоторыми организмами 
наземно-воздушной среды (например, жуками семейства светляков), 
служат для привлечения особей противоположного пола, 
приманивания добычи или отпугивания хищников, ориентации в 
стае и другое [6].

Приспособленность не есть какое-то внутреннее или 
постоянное свойство организма. Приспособленность – временное 
явление, это явление относительного соответствия организации 
организма конкретным условиям среды. Любая приспособленность, 
как бы ни была она совершенна, оказывается удовлетворительной 
только в определенных условиях – в условиях, при которых эта 
приспособленность появилась.

Существование любого организма или группы организмов 
зависит от комплекса определенных условий, или факторов 
среды, среди которых выделяют биотические, абиотические, 
антропогенные, а их совокупность – экологические факторы среды.

Живые существа могут служить источником пищи для 
других организмов, являться средой обитания, способствовать 
их размножению, оказывать химическое (токсины бактерий), 
механическое и другие воздействия. Действие биотических 
факторов проявляется в форме взаимовлияния живых организмов 
разных видов друг на друга.
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ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕКЕН Е. Е.
студент, ИнЕУ, г. Павлодар

КАДЫРОВА М. С.
ст. преподаватель,  ИнЕУ, г. Павлодар

На сегодняшний день ситуация с пожарами в регионах 
Казахстана довольно волнительна. Наиболее тревожна пожарная 
обстановка в степных районах и особо охраняемых территориях 
значительно удаленных от населенных пунктов. В данных районах 
ограничен доступ к противопожарной технике, а проводимые 
сегодня противопожарные мероприятия не достаточно эффективны. 
Из года в год происходит тысяча природных пожаров, сжигающие 
более сотни тысячи гектаров с растительностью и живность, 
нанося огромный экономический ущерб бюджету Казахстана. 
Таким образом, сложившаяся проблема актуальна и требует 
неотлагательного решения.

Павлодарская область в связи с климатическими особенностями 
подвержена частым степным и лесным пожарам. Каждый год 
сгорают сотни, а то и тысячи гектар степных и лесных площадей. 
В период с 2016 по 2018 годы в общем счете сгорело около 1470 
гектар леса. Общий материальный ущерб от этих пожаров составил 
около 10 миллионов тенге. Данная картина служит напоминанием о 
том, что пожары наносят огромный ущерб окружающей природной 
среде и экономике региона [1, С. 4, 2, С. 5, 3, С. 6].

Только с начала 2019 года сгорело около 270 гектаров лесных 
массивов государственного природного резервата «Ертiс орманы», 
а также в апреле от пожаров пострадало 350 гектаров поймы реки 
Иртыш. Материальный ущерб от данных пожаров составил более 
2 миллионов тенге [4, С. 1, 5, С. 1].

Особенно остро проблема с пожарами стоит в районах, 
расположенных на значительном расстоянии от поверхностных 
источников воды. При возникновении пожара на степных и лесных 
территориях нет возможности потушить его в кратчайшие сроки. 
Поскольку подразделения противопожарной службы и другие 
формирования вынуждены затрачивать свое время на поиски 
ближайших водоемов. Проблему снабжения водой для тушения 
пожаров соответствующих сил можно решить строительством скважин. 

Однако создание скважин для подачи воду для нужд пожаротушения, 
не реализуемо в некоторых районах, где нет источника электроэнергии 
(ЛЭП). Автономные электростанции, работающие на газу, бензинном 
и дизельном топливах, а также на энергии ветра являются весьма 
дорогостоящими для Павлодарского региона. 

Целью исследования является - модернизация противопожарной 
системы, позволяющей более эффективно бороться с различного рода 
пожарами на открытых степных, и особо охраняемых территориях.

Задачи исследования:
1 изучение состояния и характеристик мест, наиболее 

отдаленных от населенных пунктов для создания сети 
противопожарных площадок;

2  о п р е д е л е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  д а н н ы х 
противопожарных площадок;

3 определение источников финансирования, а также 
проведение расчета и анализ экономической эффективности 
инвестиционного проекта.

Научная новизна темы исследования заключается в 
рассмотрении новых элементов системы пожаротушения 
неиспользуемых ранее в условиях Павлодарской области. 
Практическая значимость исследования отражена в необходимости 
эффективной борьбы со стихийными природными пожарами.

Локальный стационарный противопожарный пост 
(ЛСПП) – комплекс, состоящий из водозаборной скважины, 
специальных устройств и оборудований, таких как насос, резервуар 
накопитель, солнечная панель, блок управления и других средств, 
предназначенный для ликвидации пожаров.

Основная цель устройства локального стационарного 
противопожарного поста заключается в обеспечении водой 
противопожарных формирований, осуществляющих предупреждение 
и тушение пожаров, а также устранение их последствий.

ЛСПП включает в себя:
– водозаборную скважину (в нашем случае глубиной 4–20 м);
– солнечный погружной насос;
– солнечную батарею (панель);
– управляющий контроллер (типа PWM или MPPT);
– трубы для транспортировки воды;
– датчики максимального и минимального уровня жидкости. 

Датчики уровня жидкости подключаются к управляющему 
контроллеру; 
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– пожарные резервуары накопители с общим объемом 6 м3.
Помимо приведенных основных устройств и объектов ЛСПП 

снабжается пожарным инвентарем (лопата, ведра, багор, топор, лом, 
кошма), ящиком для песка, пожарным рукавом и насосом, который 
подключается к резервуарам.

По периметру ЛСПП предусмотрено ограждение от 
проникновения на территорию поста сельскохозяйственных и 
диких животных. В целях предотвращения заноса локального поста 
снегом устанавливаются снегозадерживающие заборы.

Система работы ЛСПП заключается в перекачке воды 
из водоносного слоя посредством пробуренной скважины в 
специальные резервуары с общим объемом 6 м3 для хранения воды. 
Откачка воды будет производиться автономно, т.е. для работы 
скважины не требуется подключения к источникам электроэнергии. 
Электроэнергию необходимую для функционирования устройств 
и оборудований на скважине получают от солнечных панелей 
(батарей), закрепленных на матче вблизи резервуаров.

На предварительно пробуренную скважину устанавливается 
насос с защитными датчиками уровня, предотвращающие его 
запуск в отсутствие воды. Солнечные панели, питающие насосное 
устройство размещаются вблизи от него. Датчики уровня и солнечные 
модули подключаются к управляющему контроллеру типа PWM или 
МРРТ. У ЛСПП имеются накопительные резервуары, к которым 
подведены трубы от насоса. В накопительном баке имеются датчики 
максимального и минимального уровня жидкости. Датчики уровня 
жидкости подключаются к управляющему контроллеру.

Когда уровень воды в резервуаре опускается нижеуказанного 
минимума, управляющий контроллер запускает насос в работу. 
Когда вода достигает заданного максимального уровня, автоматика 
отключает насосную установку, тем самым прекращается накачка 
жидкости. Таким образом, такая система позволяет поддерживать 
резервуары в накопленном состоянии.

Необходимость накопления воды в пожарных резервуарах 
связано с не высокой производительностью солнечного насоса, 
т.е. запасать воду намного практичней, нежели аккумулировать 
энергию солнца.

Приведенная выше схема является не сложной, в ней отсутствуют 
инвертор и аккумуляторные батареи. Данная конструкция наиболее 
выгодна в экономическом отношении, т.к. ее установка требуется 
минимально затратных средств. Но, функциональных возможностей 

такого локального противопожарного поста достаточно для снабжения 
противопожарных формирований необходимым запасом воды.

В случае появления пожара, вертолеты или пожарные 
автомобили подъезжают (подлетают) к ЛСПП и с помощью 
всасывающих пожарных рукавов или других специальных средств 
производят откачку воды из резервуара в цистерны. Данная система 
может обеспечивать водой несколько пожарных машин, вертолетов 
МЧС либо тушить вручную с помощью рукавов.

По периметру ЛСПП предусмотрено ограждение от 
проникновения на территорию поста сельскохозяйственных и 
диких животных. В целях предотвращения заноса локального поста 
снегом устанавливаются снегозадерживающие заборы.

Если вблизи от противопожарного поста зародился пожар, для 
ликвидации очага возгорания на его территории располагаются 
средства пожаротушения.

ЛСПП планируется расположить сетью. Сеть таких 
противопожарных постов будет нанесена на карту Павлодарской 
области. Сеть ЛСПП рекомендуется размещать близи или на 
территории государственного лесного природного резервата «Ертіс 
орманы», расположенного в Щербактинском и Лебяжинском 
районах Павлодарской области.

Проведенный анализ показал существующие проблемы, 
связанные с тушением пожаров в районах Павлодарской 
области, которые находятся в отдалении от поверхностных  
водоисточников и ЛЭП.

По статистическим данным ДЧС Павлодарской области 
КЧС МВД РК ежегодно сгорает сотни гектар лесных массивов и 
тысячи гектар степных площадей. Подготовлены рекомендации по 
улучшению и модернизации существующей системы пожаротушения 
в Павлодарской области. 

Требуется внедрить ЛСПП в противопожарную практику 
региона определить места, где существует острая необходимость 
в противопожарных скважинах, работающих автономно от энергии 
солнца. Установка сети ЛСПП позволит повысить эффективность 
борьбы с пожарами в Павлодарской области.

В апреле 2019 года на территории Галкинского лесничества 
природного резервата «Ертіс Орманы» произошло возгорание. 
Пламя охватило 30 га уникального реликтового соснового бора. 
По информации Департамента по ЧС Павлодарской области 
огонь перешел на лесной массив с участка степи, где персонал 
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крестьянского хозяйства осуществлял плановый отжиг сухой 
травяной растительности. Контролируемый отжиг сухой травы 
производился в 20 км от села Галкино Щербактинского района. 
Изначально для ликвидации пожара прибыли силы и средства 
ПЧ-25 Щербактинского района. Затем дополнительно с города 
Павлодар было направлено шесть единиц техники, 22 человека 
личного состава [5, С. 1].

Как видно из приведенной выше ситуации противопожарных 
полос вокруг лесного массива было не достаточно, чтобы 
препятствовать распространению огня на лесную растительность. В 
свою очередь установка сети стационарных постов со скважинами, 
работающими на солнечной энергии, позволило бы ликвидировать 
пожар, не подпустив его к лесному массиву.

Источниками финансирования могут являться как 
государственный бюджет, так и частые предприятия. В соответствии 
с пунктом 2 статьи 104 Закона РК «О гражданской защите» 
финансирование мероприятий гражданской защите осуществляется 
за счет [6, С. 59]:

1 государственных бюджетных средств;
2 средств заинтересованных юридических лиц (организаций);
3 добровольных взносов граждан, фондов и общественных 

объединений;
4 других источников, не запрещенных законодательство РК.
В создании сети ЛСПП могут быть заинтересованы следующие 

лица:
– местные исполнительные органы;
– крестьянские хозяйства;
– лесное хозяйство;
– землепользователи, чьи территории подвержены 

пожарам (например, степные площади на которых выращивают 
сельскохозяйственные культуры).

Размещение сети локальных стационарных противопожарных 
постов, работающих за счет солнечной энергии в Павлодарской 
области, позволит решить проблему тушения пожаров в районах, 
испытывающих острый недостаток в воде. Это мера в свою очередь 
защитит человека и сохранит природную среду и материальные 
ресурсы региона от разрушительного влияния пожара.

В целях совершенствования системы пожаротушения пожаров 
в Павлодарском регионе необходимо:

– установить локальные стационарные противопожарные посты 
в местах отдаленных от поверхностных источников воды и линий 
электропередач;

– проанализировать регион на подверженность пожарам и 
определить расположение районов наиболее незащищенных от 
них, где существует необходимость установки сети локальных 
стационарных противопожарных постов;

– обозначить сеть ЛСПП на карте;
– провести среди населения области разъяснительную работу 

о значении ЛСПП для недопущения мародерства.
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2.2 Биология және медицинаның өзекті мәселелері
2.2 Актуальные проблемы биологии и медицины

СAПAЛЫ ҰЗAҚ ӨМІР СҮРУ

ӘУБӘКІР A. С.
студент, С. Торaйғыров aтындaғы ПМУ, Пaвлодaр қ.

Адам ағзасы мінсіз механизм ретінде өміршеңдікті сақтау 
кезінде ұзақ өміршеңдікке есептелген. Салауатты өмір салты – бұл 
ұғым қажетті шарттардың бірі: онсыз белсенді ұзақ өмір сүруге 
жете алмаспыз. Материалда қарт адамдардың денсаулығы мен 
психикалық жағдайының ерекшеліктері көрсетілген. Егде жастағы 
адамдардың дұрыс  тамақтанудың маңызды принциптері атап өтіледі 
және үнемі тұтынылатын өнімдер келтірілген. Дене белсенділігін 
сақтау және психикалық жағдайды сақтау қажеттілігі негізделген. 
Белсенді ұзақ өмір сүруге көптеген факторлар ықпал етеді, олардың 
ішінде психологиялық факторлар адамның әлеуметтік белсенді 
тұлға ретінде дамуы, шығармашылық қызмет субъектісі және 
жарқын жеке тұлға ретінде. Осы орайда, жоғары деңгейде өзін-өзі 
ұйымдастыру, өмір салты мен қауіпсіз өмір сүруді саналы түрде 
реттеу маңызды рөл атқарады .

Aдaмзaт қaртaюмeн күрeс турaлы, тaрихқa дeйінгі Homo sapiens 
әжімдeр пaйдa болғaн уaқыттaн бaстaп ойлaнa бaстaды. Мәңгілік 
өмірді іздeудe эпикaлық сaяхaт жaсaғaн Eжeлгі шeшeндік пaтшa 
Гильгaмeш, Өлмeйтін aрмaн болсa дa, aдaм өзінe бeрілгeн өмір 
сүру уaқытын ұзaрту үшін бaрлық мүмкіндіктeрді жaсaуғa міндeтті.

Бүгіндe гeнeтикaлық мaнипуляциялaр мeн зaт aлмaсу процeстeрінe 
әсeр eту aрқылы ғaлымдaр зeртхaнaлық жaнуaрлaрдың өмірін 
ұзaртуды үйрeнді. Соңғы ғылыми жeтістіктeрігe қaрaғaндa, 
aдaмның қaртaюын бaяулaтудың тиімді әдістeрі көпeмeс. Мұндaй 
әдістeрді әзірлeугe инвeстициялaр гумaнитaрлық, әлeумeттік жәнe 
экономикaлық тұрғыдaн ғaнaaқтaлғaн болaр eді. Сeбeбі, қaртaю 
көптeгeн тeхнологиялық, инфрaқұрылымдық, әлeумeттік жәнe 
рeсурстық міндeттeрді шeшуді тaлaп eтeтін қaтeрлі ісік, диaбeт, 
жүрeк-қaн тaмырлaры, aутоиммундық жәнe бaсқa дa дeгeнeрaтивті 
aурулaрдың дaму қaупінің мaңызды фaкторы болып тaбылaды. Aл бұл 
aуыр aуыртпaлық қоғaмғa, дeнсaулық сaқтaу ұйымынa жәнe жeкeлeгeн 
отбaсылaрынa жaтaды. Қaртaюдың бaяулaуы – бұл қaртaюмeн 
бaйлaнысты aурулaрдың бaстaлуының нeғұрлым кeш мeрзімдeрінe 

кeйінгe қaлдыру жәнe тиісіншe өмірдің сaпaлы жылдaрын ұзaрту, сол 
уaқыттa қоғaмның дaмуынa бeлсeнді үлeс қосaaлaды [1, 4 б].

Мүмкін, eгeр өмір сүру нeғұрлым ұзaғырaқ, сaпaлы, бeлсeнді 
жәнe сaу болып қaлуды әркім aрмaндaйды дeп aйтсa, aртық 
болмaйды. Ғылыми жeтістіктeр мeн зaмaнaуи мeдицинaлық 
тeхнологиялaр қaрттық турaлы түсінікті өзгeртугe мүмкіндік бeрді: 
жaсынa қaрaмaстaн aдaм дeні сaу, әлeумeттік бeлсeнді жәнe толық 
күш қуaтты болуы мүмкін.

Ғылым қaртaю процeсін aғзaның әлeуeтті мүмкіндіктeрі 
мeн сaнaның көмeгімeн бaяулaтуғa болaтынын дәлeлдeді. Қaрт 
aдaмдaрдa әртүрлі дeгeнeрaтивті aурулaрдың пaйдa болу қaупі 
жaс өзгeрістeрінe бaйлaнысты жоғaры. Тиісіншe, осы өзгeрістeрдің 
бaстaлуын жылжытa отырып, aдaм көптeгeн созылмaлы aурулaрды 
болдырмaй жәнe өмір сүру ұзaқтығын aрттырaaлaды. Әлем бойынша 
күтілетін өмір сүру ұзақтығы БҰҰ нұсқасы бойынша 67,2 жылды 
(ерлер үшін 65 және әйелдер үшін 69,5) және ЦРУ нұсқасы бойынша 
66–57 жасты (ерлер үшін 64-52 және әйелдер үшін 68–76) құрайды. 
2019 жылдың 4 қыркүйегінде Денсаулық сақтау министрлігінің 
басшысы Вероника Скворцова шығыс экономикалық форумы 
кезінде 2019 жылдың шілдесінде өмір сүру ұзақтығы өте маңызды 
деген болатын. Әйелдерде 78,5 жыл, ерлерде он жылға аз – 68,5 
жыл. ДДҰ-ның 2018 жылы жарияланған соңғы деректеріне сәйкес, 
Қазақстанда және де әлемнің озық елдеріде күтілетін өмір сүру 
ұзақтығы осындай (1-кесте) [5]:

Кесте 1 – Адамдар арасындағы күтілетін өмір сүру ұзақтығы
Елдер Жалпы Ер Әйел
Ресей 79,4 76,1 81,8

Америка 71,1 66,8 75,3
Қазахстан 83,3 81,8 84,7

Қытай 79,9 78,7 81

Жaсқa бaйлaнысты өзгeрістeр тaбиғи гeнeтикaлық 
бaғдaрлaмaлaнғaн биологиялық процeсс болсa дa, оның қaрқынын 
сaлaуaтты өмір сaлты, оңтaйлы дeнe бeлсeнділігі, дұрыс тaмaқтaну, 
уaқтылы скринингтік зeрттeулeр, психикaлық дeнсaулықты қолдaу, 
aнтиоксидaнттaр мeн бaсқa дa биологиялық бeлсeнді зaттaрды 
қaбылдaу aрқылы ұстaп тұруғa болaды. Сaлaуaтты мінeз-құлықтың 
осы aспeктілeрінің әрқaйсысы өмірді 10–30 жылғa ұзaртaaлaды 
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дeп сaнaлды. Ғaлымдaр aғзaның қaртaюы гeндeргe тeк 30 % ғaнa 
бaйлaнысты eкeнін aнықтaды, aл қaлғaн 70 % – бұл тaмaқтaну, өмір 
сaлты, қоршaғaн ортaның зиянды фaктілeрінің әсeрі. 70 % – бұл әсeрлі 
Сaн. Ол сaпaлы ұзaқ өмір сүругe әркім қол жeткізeaлaтынын aйтaды.

Тұрaқты дeнe бeлсeнділігі қaлыпты сaлмaқты ұстaп тұру, 
жүрeк-қaнтaмыр жүйeсінің, қaңқa-бұлшық eт aппaрaтының жұмысы 
eсeбінeн дeнсaулықты сaқтaуғa ықпaл eтeді, сондaй-aқ тиімді ойлaу 
қызмeтінің мaңызды шaрты болып тaбылaды. Қaрт aдaмдaрдa дa 
тұрaқты физикaлық жaттығулaр кeзіндe тaмырлaрының икeмділігі 
жaқсaрaды, жәнe гормондaрдың өндірілуінe әсeр eтe отырып, 
физикaлық жүктeмeлeр гормонaлды тeпe-тeңдікті қaлпынa кeлтірeтіні 
ғылыми тұрғaдa дәлeлдeнгeн. Гeронтолог ғaлымдaрдың пікіріншe, 
қaртaюғa гормонaлды тeңгeрімсіздік, aтaп aйтқaндa, өсу гормонының 
(сомaтотропин) жәнe тeстостeрон дeңгeйінің төмeндeуі ықпaл eтeді. 
65–75 жaстaғы aдaмдaр aрaсындa жүргізілгeн зeрттeулeр тeстостeрон 
дeңгeйінің жaттығулaрдaн кeйін 40 % aртқaнын aнықтaды, осының 
aрқaсындa энeргия мeн сeргeктік aртaды [3].

Aғзaғa күн сaйын түскeн тaғaм біздің дeнeнің әрбір жaсушaсының 
жaғдaйынa әсeр eтeді. Жәнe қaндaй әсeр көрсeтілeді, оның сaпaсынa 
бaйлaнысты. Нeмeсe тaмaқ жaсушaлaрдың жaңaруынa жәнe 
сaлaуaтты жұмыс істeуінe көмeктeсeді нeмeсe өзін-өзі қaлпынa 
кeлтіру рeзeрвтeрін қуaнтaды жәнe нәтижeсіндeaғзaны aуру aрқылы 
бұзaды. Сондықтaн сaпaлы ұзaқ өмір сүругe қол жeткізу үшін тeз 
сіңіп, сіңіріліп, өзінe пaйдaлы компонeнттeр – aқуыздaр, мaйлaр, 
көмірсулaр, витaминдeр, минeрaлдық зaттaр, фитонутриeнттeр 
(көкөністeр мeн жeмістeргe бaй биологиялық бeлсeнді зaттaр), 
сондaй-aқ клeтчaткaлaр әкeлeтін өнімдeрді тұтыну кeрeк. Жaртылaй 
фaбрикaттaр, тәттілeр, мaйлы жәнe қуырылғaн өнімдeр сaпaлы ұзaқ 
өмір сүругe бaғыттaлғaн aдaм рaционындa орын aлмaйды. Шынындa 
дa, мұндaй өнімдeр aртық дeнe сaлмaғының дaмуынa ықпaл eтeді, қaн 
қышқылдaйды, созылмaлы инфeкциялық eмeс aурулaрдың дaмуынa 
итeрмeлeйді. Тaмaқтaну кaлориялығының төмeндeуі мeн жүрeк-қaн 
тaмырлaры aурулaрының қaуіп-қaтeрінің aзaюы, сондaй-aқ инсулингe 
сeзімтaлдықтың aртуы aрaсындa бaйлaныс көрсeткeн сeнімді ғылыми 
дeрeктeр бaр. Сaлмaқты бaқылaу – өтe мaңызды сәт! Aртық дeнe 
сaлмaғы, сeміздік өлім-жітімгe дeйінгі eң aуыр зaрдaптaрғa иe жәнe 
ортaeсeппeн 7 жылғa өмір сүру ұзaқтығын қысқaртaды. Бeлсeнді ұзaқ 
өмір сүругeeлeулі үлeс қосaтын тaғaмғa көкөністeр, тұтaс дәннeн 
жaсaлғaн өнімдeр, бұршaқтaр, жeмістeр, бaлық, құс eті, қышқыл 
сүт өнімдeрі, тaзaртылмaғaн өсімдік мaйлaры, жaңғaқтaр кірeді [2].

Жaлғыз «ұзaқ өмір сүру пилюльдeрі» жоқ. Оғaн жeту үшін 
сaлaуaтты мінeз-құлықтың бaрлық aспeктілeрін тұрaқты түрдe сaқтaу 
қaжeт. Бaстaу eшқaшaн кeш eмeс. Eгдeaдaмдaр aрaсындa жүргізілгeн 
көпжылдық зeрттeулeр жaсынaн aйырылғaн позиция өмір сүру 
стилінің өзгeруінe бaйлaнысты қaлпынa кeлтірілeтіндігі aнықтaлды. 
Aдaмның  өз дeнсaулығын, сaпaсын жәнe өмір сүру ұзaқтығын 
бaсқaруғaмүмкіндігі бaр. Тeк мүмкіндікті жібeріп aлмaу кeрeк. 
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CANCER EVOLUTION OF THE NUCLEAR LOCALIZED 
MEMBRANE PROTEINS AFFECTED 

BY STRUCTURAL CHANGES

NURKESH A. A. 
student, Astana International University, Nur-Sultan

INTRODUCTION
The nuclear membrane is one of the key differences between 

prokaryotic and eukaryotic cells [1]. Small molecules easily move 
across the nuclear membrane, while molecules with high molecular 
weight require energy in the form of ATP and assistant proteins to enter 
the nucleus [2]. Currently, our understanding of the detailed molecular 
mechanism of nuclear transport is remarkably limited. Studies have 
revealed that recognition of a specific amino acid sequence by nuclear 
pore complex cause protein translocation into the nucleus. This sequence 
is known as a nuclear localization signal (NLS). Many membrane proteins 
are able to be translocated into the nucleus since they contain NLS. These 
proteins are called nuclear-localized membrane proteins (NLMP) [3]. 

https://www.zdrav.kz/novosti/kachestvennoe-dolgoletie-dostizhimaya-realnost
https://www.zdrav.kz/novosti/kachestvennoe-dolgoletie-dostizhimaya-realnost
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ожидаемой_продолжительности_жизни
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NLSs found in the membrane proteins like nuclear epidermal growth 
factor receptor (nEGFR) [4] – [6]. nEGFR is a transmembrane tyrosine 
kinase receptor that is activated when it binds to its ligand followed by 
autophosphorylation [6], [7]. The activated form of nEGFR is associated 
with cell proliferation, survival, angiogenesis, invasion, and metastasis 
[6]. In addition, scientists have identified a significant correlation between 
nEGFR with various cancer types, such as breast, human epithelial, 
pancreatic, and brain cancers [8]. Moreover, research findings have 
shown that nEGFR is involved in the resistance to chemotherapy and 
radiation treatment in tumor cells [7]. 

Since the NLMPs contain both NLS and transmembrane domain 
(TM), nuclear relocation of such proteins must be regulated by the cellular 
compartments. However, the regulatory mechanisms are incompletely 
characterized. In this study we investigated the effects of various 
distances between NLS and TM domains in the NLMPs on the protein 
structure that can cause nuclear relocation. The hypothesis was that the 
distance between NLS and TM domains might affect the structure of a 
protein, making it either loose or more compact. Therefore, this might 
affect the ability of the protein to go through the nuclear pores. 

METHODS
To identify the nuclear localized membrane oncoproteins, UniProt, 

PubMed, Scopus, Google Scholar, and Protein Data Bank databases were 
employed. Then screening for the NLS and TM regions based on the 
published works or prediction tools and constructing the mutant proteins. 
Finally, the data was analyzed using 3D structure visualization tools.

In order to analyze the effects of changes of NLS position in EGFR 
protein NLS amino acid (aa) sequence of EGFR (RRRHIVRKRTLRR) 
was used. RRRHIVRKRTLRR is NLS amino acid (aa) sequence that was 
used as a standard in order to predict and analyze the protein structure [5]. 
As a reference we used FIRNETHNPTVK, which is a NLS amino acid 
sequence of C-MET protein that was chosen to predict and observe the 
effects of NLS relocation on the structure of this protein [2]. In different 
proteins, the amino acid distance between the NLS and ТМ domain is 
distinct. For analysis of the EGFR protein, the NLS was replaced away 
from the ТМ domain for approximately 300 amino acids by using a tool 
of «Swiss Model» database program (https://swissmodel.expasy.org), in 
other words, the NLS that was composed of 13 amino acids was relocated 
from its original amino acid position ‘633’ to the ‘142’ position at the 
N-terminal end of the protein [9].

RESULTS AND DISCUSSION
To understand the correlation between the protein’s structure-

function and the distance between TM domain and NLS, major changes 
in the protein structure were studied using the «Swiss model» software. 
Structural diversity in the protein arrangement can affect the function 
of NLS as well as the protein itself. Thus, consistent with the protein 
structure-function, the relation between the distance and NLS location 
of EGFR protein in the cell was determined by removing NLS sequence 
and inserting it into the N-terminal end of the protein, in a position that 
will not disturb the known functional domains. 

Since the NLS sequence consists of 13 amino acid units, the 
relocation along the sequence was equal to 13 amino acid length in 
average. It worth noting that when the relocation of NLS from 633 to 
142 aa position towards the N-terminus side occurred, the loop of the 
protein located on the left bottom side extended as shown on the Figure 
1. This may allow EGFR to be in an opened conformation in this domain. 

Figure 1 – The structure of wild type and mutated EGFR.  
Red circle indicates changes in structure

In contrast, the change in the position of NLS from 633 to 301 did 
not significantly affect the protein structure except for the upper loop of 
the protein according to the Figure 2. It increased a new loop by opening 
the conformation of EGFR.
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Figure 2 – The structure of wild type and mutated EGFR.  
Red arrow indicates changes in structure

It is necessary to emphasize that the domain in the range of 57–140 
amino acids is called receptor L domain while the domain between 143 
and 290 aa positions is called as furin-like cysteine-rich region. Since 
there are only 3 amino acids between 140 and 143 aa positions, it is hard 
to perform the insertion into the small region between them, therefore 
NLS sequence was inserted into the 301 position. This particular 
position (301) was chosen because the region between 143-290 amino 
acid units was occupied by the furin-like cysteine-rich domain. 

CONCLUSION
To conclude, nEGFR and MMPs are usually associated with 

plasma membrane location. However, recent studies have shown that 
nEGFR and MMPs can also be found in the nucleus. This indicates that 
the proteins contain NLS for nuclear translocation. Since membrane 
proteins nEGFR and MMPs are found in the nucleus they were named 
as nuclear localized membrane proteins (NLMPs). The aim of this 
paper was to identify the impact of the distance between NLS and 
TM domains on structure of EGFR and cMET by changing NLS 
position using «Swiss model» software. Obtained results revealed the 
correlation between the distance of the two domains and the protein 
structure. Thus, relocated NLSs in EGFR and cMET made both proteins 
more loosely packed. Moreover, a graph that was constructed using 
previously published scientific data demonstrated the negative relation 
of this distance with the protein nuclear localization. Although the 

exact molecular mechanism of NLMPs relocation control are yet to 
be determined, we identified that the distance between NLS and TM 
domains affects the structure that in turn might impact the nuclear 
internalization of these proteins.
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CARBON NANODOTS ON CELLS VIABILITY

QING YANG A. A. 
student, Astana International University, Nur-sultan 

Background: As a green chemical nanomaterial, carbon nanodots 
(CDs) have been well characterized in terms of particle size, chemical 
composites as well as the surface functional groups. Due to its mild 
cytotoxicity, CDs have been applied to various technologies from drug 
delivery to bio-imaging, or even biosensors. However, very little attention 
has been paid to its toxicity against cancer cells as well as bacterial cells. 
Herein, we are attempted to study the anticancer effect of CDs developed 
from food using the alamarBlue Cell Viability Reagent. 

Objective: To introduce a green nanoparticle derived from food 
with high quantum yield; to characterize the chemical properties as 
well as the cytotoxicity labeled with alamarBlue Cell Viability reagent.

Methods: The optical properties and morphological characteristics 
of carbon nanodots were studied. The cytotoxic potential was evaluated 
by alamarBlue Cell Viability Reagent method. 

Result: Carbon nanodots are proved to be a very effective cytotoxic 
agent, especially against HeLa cells in vitro.

Conclusion: Our results confirm Carbon dots of tomato (TM) showed 
cytotoxic and apoptotic effects on HeLa cells by alamarBlue stain of 3hrs.

Introduction
Carbon nanodots (CDs)-based materials have been studied 

characterized and applied to various technologies as new materials in 
biomedicine, energy and others for the past twenty years [1–6]. They 
are considered as the particles of mainly carbon hydrates with the size at 
nanoscale. Due to their size, the aqueous solution of CDs usually emits 
fluorescence at the wavelength range 440–480 nm when excited at 360 
nm [1–6]. Such fluorescence was attributed to the quantum defects on 
the surface of the particle. Owning to their small size and the functional 
groups of other elements distributed on the surface, some CDs exhibit 
certain antimicrobial and anti-cancer effects [1–7].

The mechanism of function of CDs in cells remains unclear. 
Some proposed that CDs intervene cell signaling [1–6]. While CDs has 
characteristics of which may interfere the measurement by commonly 
used cell viability methods, we here tested the effect of cell viability 
reagents on measurement induced by CDs. In the present work, we 

applied tomato derived CDs to human cells and used AlamarBlue™ Cell 
Reagent to measure the viability.  

Materials and Methods
1 Cell cytotoxicity test dye: alamarBlue™ Cell Viability Reagent  
AlamarBlue Cell Viability Reagent was used to study the cell growth 

inhibition and cell death purchased from ThermoFisher company [8].  
The alamarBlue Cell Viability Reagents are ready-to-use resazurin-
based reagents that detect the reducing strength of non-dead cells to 
quantitatively measure cell viability [8]. Carbon nanodots were used 
for anti-cancer assay and PBS was used as control.  

2 Cell lines
HeLa cells were originally cultured from a patient 50 years ago with 

cervix adenocarcinoma [8]. The cell line was purchased from ATCC 
(ATCC® CCL-2™) and has been widely used for cell in vitro studies [9].

3 Cell density for assay by alamarBlue
From many tests, it is found that appropriate cell concentration is 

from 2500 to 5000 cells per well in a 96-well plate, but considering other 
factors, such as the death of individual cells, the fact that exposure test 
process may be detrimental to the growth of individual cells, and that 
individual cells are not suitable for added drugs sensitivity, etc., these 
may lead to a decrease in the number of cells measured. Therefore, we 
used a concentration of 5000 cells per well for the experiment. 

4 Cell culturing method 
Cells were cultured in medium (DMEM) containing 10 %  

(v / v) fetal bovine serum (FBS), 100 U / mL penicillin, and 100 
mg / mL streptomycin. When the cell population density reached  
70–80 % confluence, changed the medium every 2–3 days and performed 
subculture.

Results and Discussion
Currently, we know the mechanism of the alamarBlue™ Cell 

Viability Reagent. Upon entering living cells, resazurin is reduced 
to resorufin, which is red in color and have fluorescent. Alamar Blue 
is reduced by deleting oxygen and adding hydrogen. The principle 
of the alamar blue method is that the oxidized alamar blue will be 
reduced by mitochondrial enzymes in living cells. After reduction, the 
changes in color and fluorescence will happen. The degree of changes 
is correlated with the number of living cells. This can be measured 
by a photospectrometer. The rate of cell proliferation or growth and 
cell death can be tested based on the fluorescence intensity and the 
cytotoxicity of the anti-cancer drug may be evaluated.  Nanoparticles 
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were synthesized by Nazarbayev University. To confirm the nanoparticle 
characteristics the different nanoparticles were measured by the under 
UV light. We further studied the carbon dots effect on cancer cell death 
by alamarBlue™ Cell Viability Reagent. According to the design of the 
plate, HeLa cells were seeded in a 96-well plate at a density of 5000 cells 
per well. The plate was incubated overnight followed by drug treatment 
with tomato (TM) carbon nanodots. We used the highest concentration 
of 1mg / mL and the lowest concentration of 15.6µg / ml. 

As shown on the Figure 1, at 1h staining compared with different 
concentrations and absorbance at different time points, TM effect on 
cytotoxicity did not show dependence on drug concentration. The 
cytotoxicity showed concentration dependence changes by 3hrs and 
24hrs staining. For 24hrs, most doses did not show significant changes 
in cytotoxicity. This is most likely because of too much stain at 24 hrs. 
Our data suggest the better comparisons sequences at the 3hrs incubation 
of alamarBlue™ Cell Viability Reagent.

Figure 1

Figure 2

Figure 3
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Figure 1. Carbon dots of tomato (TM) effect on HeLa cells by 

alamarBlue™ Cell Viability Reagent dye staining for 1h, 3h and 24h. 
*, p<0.05.  Cells with AB is control without carbon nanodots but with 
vehicle solution of PBS. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА И БИОРИТМОВ 
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

7–8 КЛАССОВ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ФАРГИЕВА К. М.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В последнее время для успешного обучения школьников 
за рубежом и на территории азиатских стран проводятся 
разные исследования о влиянии темперамента и биоритмов на 
учащихся, а также же их взаимосвязи. Именно, особенности 
темперамента и биоритмов оказывают существенное влияние 
на учебную деятельность, и становлении учащегося, как 
личности. Результаты исследователей направлены в основном на 
определение возможностей управления биоритмами и между видами 
темпераментов с целью устранения нарушений сна и конфликта 
темпераментов внутри человека, что в следствии приводит к 
снижению работоспособности в учебный период. О каком качестве 
обучения можно говорить, если подростки систематически 
нарушают биологический ритм сна и бодрствования, еще не 
полностью сформировавшейся нервной системы? Какое влияние 
оказывает в сложившейся ситуации – темперамент?

На уроке чаще возникают ситуации, наиболее подходящие 
для сильных и подвижных по своим нейродинамическим 
особенностям учащихся. Поэтому ученики со слабой и инертной 
нервной системой чаще оказываются в менее удачном положении 
и чаще встречаются среди неуспевающих. Существуют 4 основных 
типа темперамента и для каждого типа характерна совокупность 
свойств, характеризующих динамические особенности протекания 
психических процессов и поведения человека, их силу, скорость, 
возникновение, прекращение и изменение. 

Адаптационные особенности человека прямо зависят от типа 
его нервной системы, которая зависит от правильного биоритма 
организма. Высокая работоспособность обеспечивается только 
в том случае, если жизненный ритм правильно согласуется со 
свойственными организму естественными биологическими ритмами 
его психофизиологических функций. Чем точнее совпадает начало 
учебно-трудовой деятельности с подъемом жизненно важных 
функций организма, тем продуктивнее будет учебный труд. Баланс 
можно отследить по циклам биоритмов человека. Основные 
внешние ритмы, влияющие на биоциклы человека, состоят из 

https://www.lgcstandards-atcc.org/products/all/CCL-185.aspx?geo_country=kz
https://www.lgcstandards-atcc.org/products/all/CCL-185.aspx?geo_country=kz
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природных ритмов (Солнце, луна и другие) и социальных (рабочая 
неделя). Данные факторы составляют основные типы биоритмов. 
Школьники, отнесенные к «утреннему» типу, − это так называемые 
«жаворонки». Для них характерно то, что наиболее работоспособны 
с 9 до 14 ч; вечером их работоспособность заметно снижается. 
Ученики «вечернего» типа − «совы». Они наиболее работоспособны 
с 18 до 24 ч. Для «сов» целесообразно с 18 ч устраивать консультации 
и занятия по сложным разделам программы. Существует и третья 
группа школьников − «голуби» или аритмики, они занимают 
промежуточное положение между «жаворонками» и «совами», но 
все же, они ближе к «жаворонкам».

Под влиянием учебно-трудовой деятельности биологический 
ритм работоспособности школьников претерпевает изменения, 
которые отчетливо проявляются в течение дня, недели, на 
протяжении каждой четверти и учебного года в целом. Обучение 
без учёта психофизиологических особенностей детей способствует 
возникновению стресса, тормозит развитие ребёнка и влияет на его 
успеваемость.

Целью нашего исследования стал вопрос, влияет ли биоритмы 
и темперамент на успешность учебной деятельности учащихся 
7–8 классов. В нём приняли участие 33 человека – ученики  
7 класса в количестве 18 человек и ученики 8 класса в количестве 
15 человек Успенской общеобразовательной школы № 1. Из них 
11 (8) юношей и 7 (7) девушек. Для достижения цели исследования 
мы использовали личностный опросник Г. Айзенка для выявления 
темперамента и метод экспертных оценок. Но используя все эти 
методики, необходимо помнить, что проводить все исследования, 
в данном случае, необходимо несколько раз, так – как результаты 
могут быть совершенно различными. Поэтому, для получения 
более точных результатов испытуемого (учащегося) опрашивают 
несколько раз, с промежутками (например: сегодня, завтра, через 
неделю, месяц и т.д.).

В ходе проведения опросника Айзенка были получены 
следующие результаты: у 12 школьников (68,6 %) выявлен 
сангвинический тип темперамента, 0 школьников (0 %) обладают 
холерическим типом темперамента, 2 школьников (7,2 %) – 
меланхолическим и 4 школьников (24,2 %) являются флегматиками 
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Типы темперамента у школьников 7 классов (в %)

Из диаграммы видно, что большинство учеников – сангвиники 
и холерики.  Среди школьников было выявлено: 13 учеников  
(75 %) – экстравертов и 5 учеников (25 %) – интровертов (рисунок 2).  

Рисунок 2 – Разделение школьников  
на экстравертов и интровертов (в %)

Для выявления типа биологического ритма учеников, мы 
провели метод опроса учеников, также приняли за внимание что 
ученики некоторые ложатся поздно из-за домашних заданий, 
хотя некоторые сказали, что ложись раньше на 1,5–2 ч. Такой 
ненормативный график повлиял и на успешность с учебной 
деятельность и оценками (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Разделение школьников на «жаворонков»,  
«сов» и аритмиков (в %)

Для того чтобы определить влияет ли темперамент на 
успешность учебной деятельности учеников мы использовали метод 
экспертных оценок. Была изучена и проанализирована успеваемость 
школьников за две последние четверти.  Рассчитав средний балл, 
мы условно разделили учеников на «сильных» (отличники), 
«среднеуспевающих» (хорошисты, ударники) и «слабоуспевающих» 
(троечники). Показатели успеваемости школьников в процентах 
представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Показатели успеваемости школьников (в %)

По диаграмме видно, что преобладают «слабоуспевающие» 
школьники (55 %), «среднеуспевающих» – 34 %, а «сильных» всего 
11 %. Мы сопоставили результаты по определению темперамента, 
типа биоритма и успеваемости школьников и получили 
следующие результаты: 18 % сангвиников являются «сильными» 

и «совами», 18 % сангвиников являются «среднеуспевающими» 
и «совами», 37 % сангвиников являются «слабоуспевающими» 
и «совами», 9 % сангвиников являются «среднеуспевающими» и 
«жаворонками», 18 % сангвиников являются «слабоуспевающими» 
и «голубями»; 0 % холериков со всего класса; 100 % меланхоликов 
являются «слабоуспевающими» и «совами»; 25 % флегматиков 
являются «среднеуспевающими» и «жаворонками», а 75 % 
«слабоуспевающими» и «совами» (рисунок 5).

Рисунок 5 – Показатели успеваемости студентов  
по типам темперамента (в %)

 
Следовательно, школьники с сангвиническим видом (нет 

холериков) темперамента могут иметь в учебе, как высокие 
показатели, так и низкие, и средние, потому что обладают 
высокой экстраверсией и низким нейротизмом, что поддается 
коррекции преподавателями и учителями. Таким образом, 
результаты нашего исследования показывают, что в каждом типе 
темперамента встречаются как среднеуспевающие, так и слабые. 
Это свидетельствует о том, что тип темперамента может оказывать 
влияние на процесс обучения.

Если ученики различаются типами темперамента, а значит 
темпами работы, реакцией на раздражители, характером 
интеллектуальной деятельности и т. д., то значит, сам процесс 
обучения и усвоение учебного материала данными детьми также 
будет отличаться. Следовательно, можно предположить, что 
носители некоторых типов темперамента изначально являются 
предрасположенными к успешному обучению. Другие же, напротив. 
Вот почему немаловажно принимать во внимание особенности 
темперамента, учащихся при организации учебного процесса. 
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Главной задачей педагога является раскрытие индивидуальности 

учащихся, помочь ей развиться, сформироваться, проявиться. По 
этой причине, изучение особенностей темперамента школьников 
является важной проблемой. 

Таким образом, индивидуализация, основанная на учете типов 
темперамента и биоритмов в процессе обучения, способствует 
повышению активности и уровню развития интеллектуальных 
способностей школьников, оказывает положительное влияние на 
школьную успеваемость.

Исходя из статистических и практических результатов, 
было выявлено, что именно правильный подход преподавателя к 
школьнику с учетом его психофизических особенностей, а именно, 
определение темперамента и нормализация биоритмов, приводит 
к высокой продуктивности на занятии, т.е. повышение качества 
усвояемого материала. Для правильного функционирование 
биологических ритмов, необходимо придерживаться нескольким 
профилактическим формулам:  

− Физическая подготовка = Учебные нагрузки. 
− Саморазвитие – эмоциональная напряженность = высокая 

работоспособность. 
− Школьный ритм учебной нагрузки. 
− Активная жизни – стрессовые ситуации = позитив и результат
− Этический подход преподавателя + культура школьника = 

отсутствие конфликтных ситуаций.
Если режим рабочего дня, учебных занятий, питания, 

отдыха, занятия физическими упражнениями составлен без 
учета биологических ритмов, то это может привести к снижению 
умственной или физической работоспособности школьников. 
Изучение биоритмов организма человека позволяет научно 
подходить к сохранению здоровья человека, всесторонне и 
гармонично развивать его физические и духовные качества, а 
также совершенствовать организацию всех жизненных процессов, а 
необходимо всего лишь придерживаться формулам жизни, которые 
стабилизируют биоритм и темперамент человека.

Большую роль в обладании своим темпераментом играет 
самовоспитание сознательная установка учащегося на искоренение 
у себя отрицательных проявлений темперамента и закрепление 
положительных свойств.

Задача учителя заключается не в том, чтобы попытаться 
переделать один тип темперамента в другой, а в том, чтобы путем 

систематической работы содействовать развитию положительных 
сторон каждого темперамента и одновременно помогать 
освобождаться от тех отрицательных моментов которые могут быть 
связаны с данным темпераментом.

ЛИТЕРАТУРА
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КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ У СЕМЕЙСТВА 
ВРАНОВЫХ НА ПРИМЕРЕ СЕРОЙ ВОРОНЫ 

(CORVUS CORNIX)

ЧАЙЗАБЕКОВА М. А.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

КАЛИЕВА А. Б.
к.б.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В условиях современных городов очень многие виды животных 
не могут существовать. Одни не могут найти себе пропитание, другие 
– места для выведения потомства. Однако,  некоторые виды с этим 
очень хорошо справляются, приспосабливаются к существованию 
в городских условиях, активно их осваивают и прекрасно себя в 
них чувствуют. Хотя этих видов мало, но численность их высока. 
Наиболее многочисленными видами позвоночных, активно 
освоившими городскую среду, являются представители семейства 
Врановых,  конкретно – серая ворона (Corvus cornix).   

Нам может показаться, что вороны в городе жили всегда. На 
самом же деле они стали городскими жителями на глазах старшего 
поколения – в середине ХХ века. До этого вороны в городах лишь 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

101100

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы
зимовали и кормились, но не гнездились. Довольно быстро освоив 
городскую среду, серая ворона (Corvus cornix)  стала обычной 
городской птицей. 

Мне стало  интересно,  почему так происходит, что позволяет 
серой вороне (Corvus cornix) выживать в несвойственных для этого 
вида условиях.  Я обратилась к различным источникам   и выяснила, 
что  экология и поведение серой вороны (Corvus cornix)   привлекает  
внимание не только меня, но и многих биологов-исследователей, 
орнитологов. Выбор этой птицы в качестве модельного объекта 
для изучения   когнитивных функций у животных  обусловлен 
следующими причинами: поведение серой вороны (Corvus cornix) 
характеризуется уникальной экологической пластичностью, т. е.  
широким диапазоном модификаций при изменении условий 
существования; серая ворона (Corvus cornix) характеризуются 
наиболее продвинутыми показателями развития мозга по сравнению 
с остальными птицами и по способности к решению когнитивных 
тестов серая ворона (Corvus cornix) превосходит  млекопитающих 
и достигает уровня приматов, в том числе человекообразных.

Идея о том, что шестислойный неокортекс большинства 
млекопитающих является предпосылкой для сложного познания, 
все еще является до конца неизученным. Традиционная область 
в головном мозге серой вороны (Corvus cornix) – базальные 
ганглии. Поскольку базальные ганглии позвоночных участвуют в 
видово-специфических видах поведения, таких как материнская 
забота, сексуальное поведение и кормление. Мозги птиц считались 
неспособными к гибкому или интеллектуальному поведению. Теперь 
известно, что эта номенклатура основана на заблуждении; большие 
части переднего мозга серой вороны (Corvus cornix)   происходят 
не из базальных ганглии, а из паллия.  Интересно, что неокортекс 
млекопитающих также происходит из паллия. Теперь можно 
объяснить поведение серой вороны (Corvus cornix) как адаптацию 
к решению социально-экологических проблем, сходных с 
млекопитающими, с наличием аппаратных средств, отличающихся 
от млекопитающих, хотя и происходящих из той же структуры [1].

Своей исключительной сообразительностью серые вороны 
(Corvus cornix)  обязаны особенностям нейронной архитектуры. 
Несмотря на то, что Врановые, в разы  уступают млекопитающим 
по общему числу нейронов, они способны  решать задачи наравне с 
некоторыми приматами. Это связано с тем, что у млекопитающих в 
эволюционном ряду плотность клеточных элементов уменьшается, 

а у птиц она увеличивается  за счёт объединения одиночных 
нейронов и глии (нейроглиальные комплексы). Видимо, в связи 
с обретением способности птиц к полёту при необходимости, 
с одной стороны, максимального облегчения общей массы, а с 
другой – ускорения движений,  в их мозге произошла оптимизация 
механизмов обработки информации.  Вместо колончатой структуры, 
характерной для млекопитающих, у птиц развились шаровидные 
комплексы клеток. Эти комплексы стали важнейшими структурно-
функциональными единицами мозга птиц, по эффективности 
не уступающими нейронным колонкам в мозге зверей.  Чтобы 
хоть чуть-чуть соображать, нужно серое вещество и извилины. 
Некий эквивалент этому у серых ворон (Corvus cornix)  есть.  И 
это не умозрительное заключение, а факт, добытый учёными 
экспериментально. Думать воронам помогает гиперстриатум – 
полосатое тело (базальных ганглии) птичьего мозга [2].

Начав изучать серых ворон (Corvus cornix), обнаружила, что 
они чрезвычайно адаптируемы, они исключительно приспособились 
к жизни рядом с нами.  Порою это соседство не всегда желательное 
и безобидное и в свою очередь, человек постоянно пытается  
их уничтожать, и  эти действия  заставляют ворон  каждый раз 
адаптироваться по-новому. 

Серые вороны (Corvus cornix) – всеядные птицы, питаются 
насекомыми, птенцами и яйцами, грызунами и ящерицами, 
лягушками, рыбой, а также растительной пищей – семенами 
различных растений, как и самими растениями, пищевыми 
отбросами и падалью, что имеет большое значение для санитарии.

Также общеизвестны сообразительность ворон и их умение 
использовать предметы окружающей обстановки. Например, если 
серой вороне (Corvus cornix)  попадается грецкий орех в скорлупе, 
она может бросить его на дорогу и подождать, когда автомобиль 
его раздавит, после чего спокойно съедает. Обычно серые вороны 
(Corvus cornix)  несколько раз бросают грецкий орех на асфальт с 
большой высоты, пока он не расколется. Найденный кусок чёрствого 
хлеба размачивают в луже, прежде чем съесть, устраивают тайники 
с недоеденной пищей. Следят за другими животными, обитающими 
в городах: бродячими собаками, белками, затем воруют припасы из 
их тайников. Зимой в городах могут воровать пищу из вывешенных 
за окно сумок с продуктами, проклёвывая в них дырку.

Вороны – сильные птицы, ростом почти с курицу. Они бывают 
оседлыми и кочующими и распространены довольно широко. 
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Зимой серой вороны (Corvus cornix)   держатся стаями на свалках 
близ городов. Благодаря пищевой неприхотливости они несут 
важную санитарную службу в местах обитания, подбирая массу 
съедобных для них отходов и падаль. Этим крупным подвижным 
птицам необходимо много еды, особенно зимой. В холодную 
пору теплоизолирующие свойства вороньего оперения становятся 
лучше, но, чтобы не замерзнуть, птице приходится повышать 
уровень обмена веществ. Эксперименты показали, что летом 
стандартный метаболизм у птицы, массой 540 граммов, составляет 
68,5 килокалорий, а зимой – 79 килокалорий в сутки.

Прекрасное зрение помогает воронам высматривать добычу 
при ежедневных облетах их большой территории. Ворон очень 
осторожен и не подпускает близко к себе человека, но готов 
вступить в схватку с лисой или собакой, отгоняя ее от падали. 
На крик птицы, нашедшей добычу, спешат сородичи, и иногда 
собирается группа до десяти птиц [3].

С приходом весны начинается брачный период. В это время 
интересно наблюдать за самцами, совершающими в воздухе 
невероятно сложные развороты, взлеты и прочие фигуры высшего 
пилотажа. Серая ворона (Corvus cornix)  гнездится парами. Иногда 
гнезда располагаются поблизости. Вороны – очень чуткие птицы. 
Они прекрасно разбираются и в вопросах экологии. В загрязненной 
местности серая ворона (Corvus cornix) редко строит гнездо. Она 
лишь прилетает туда в поисках пищи, а гнездо сооружает в более 
чистом месте, чтобы потомство было здоровым.

В  город Павлодар серую ворону  (Corvus cornix)   привлекает 
богатая  кормовая база, поскольку человек вокруг себя активно 
мусорит и создает многочисленные свалки и помойки.  Но 
успешному завоеванию городов способствует не пищевая 
доступность, а выдающиеся интеллектуальные способности 
и сложное поведение серой вороны. Это помогает ей легко 
приспосабливаться к новой среде, развивая и приобретая новые 
навыки. Результаты поразительные, и примеров тому множество.

Наблюдать за серой вороной (Corvus cornix)  легко. Прежде 
всего,  потому, что она довольно крупная, а потому заметная и в 
большинстве своем легко узнаваемая  птица.  Многие  из них живут с 
нами по соседству.  Привыкшие к людям, они позволяют наблюдать 
за собой с близкого расстояния. Подавляющее большинство серых 
ворон ведут  оседлый образ. Следовательно, наблюдать за ними 
можно в любое время года. В поисках пищи эти птицы  часто 

опускаются на землю или на снег и оставляют не только отпечатки 
лап, но и много других следов. Наконец,  серая ворона (Corvus 
cornix),  одна из немногих в отряде воробьиных, кто регулярно 
сбрасывает погадки.  Все это позволяет использовать  этих птиц  в 
качестве удобного объекта для наблюдений и исследований.

Таким образом, серую ворону  (Corvus cornix) в города  
привлекает ряд факторов, которые облегчают ей существование на 
данных территориях. Но с  целью приспособления и выживания в 
городских  условиях ворона должна решать новые задачи. И помогают 
ей в этом присущие ей  когнитивные способности и интеллектуальные 
действия. С уверенностью можно сказать, что благодаря своим  
способностям  городская серая ворона (Corvus cornix) прочно заняла 
соответствующую экологическую нишу в городском биотопе.  

ЛИТЕРАТУРА
1 Зорина З.А., Полетаева И.И. Зоопсихология. Элементарное 
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// Рекрационно-туристический потенциал Северо-запада России: 
мат-лы международной (российско-белорусской) общественно - 
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МИКРОФЛОРА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ДУШЕВЫХ КАБИН 

ЧЕРНОВА С. А. 
студент, Павлодарский медицинский высший колледж, г. Павлодар 

АЛИМУХАНОВА Б.Н.
преподаватель специальных дисциплин, 

Павлодарский медицинский высший колледж, г. Павлодар

Цель исследования: определить микробную обсемененность 
стиральных машин и душевых кабин.

Актуальность: стиральные машины и душевые кабины 
являются факторами передачи бактериальных инфекций.

Задачи исследования:
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– научиться проводить эксперимент и микробиологические 

исследования;
– изучить микрофлору стиральных машин и душевых кабин.
– сделать сравнительные выводы по результатам работы;
– выработать рекомендации по безопасному пользованию 

стиральных машин и душевых кабин.
Научная новизна работы:
Определение чувствительности к дезинфектантам 

микроорганизмов, выделенных со стиральных машин и душевых 
кабин методом смывов, для выявления резистентности бактерий к 
дезинфицирующим средствам.

Практическая значимость: Обратить внимание хозяек на 
необходимость соблюдения правил личной гигиены, с целью 
нераспространения бактериальных инфекций при пользовании 
стиральными машинами и душевыми кабинами.

Методы: Исследования проводились общепринятыми 
бактериологическими методами, определение чувствительности к 
дезинфектантам с применением тест-батистов.

Многие хозяйки даже и не подозревают, что некоторые 
заболевания вызываются не какими-либо внешними факторами 
– улицей, местами скопления большого количества людей, а 
домашним, безобидным, на первый взгляд, агрегатом и душевой 
кабиной.  Кишечные расстройства, грибок кожи или ногтей, и даже 
воспаление легких – всем этим может заразить стиральная машина 
и душевая кабина [3, С. 45]. Все потому что там тепло и влажно, 
бактерии и грибки с грязного белья и после приема душа активно 
размножаются. Самым грязным местом в стиральной машине оказалась 
черная резиновая прокладка, а в душевой кабине стыки между стенкой 
и поддоном. В них среди выделенных микроорганизмов ведущие места 
заняли кишечная палочка, энтеробактер, НГОБы, плесневые грибы, 
золотистый стафилококк, энтерококки также были выделены   еще 
многие виды условно - патогенных бактерий.

Нами, членами кружка «Микробиолог» были произведены 
смывы со стиральных машин и душевых кабин у 50 студентов. 

И с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а  п р о в о д и л а с ь  н а м и 
в микробиологической лаборатории на базе КГП на ПХВ 
«Павлодарская областная больница им. Г. Султанова». 

Смывы со стиральных машин и душевых кабин производили 
стерильными ватными тампонами, смоченными стерильной 1 % 
пептонной водой и отдельно на среду сабуро с прокладки резиновой, 

дверцы, лотка для порошка, барабана стиральной машины   и со 
стыков, стенки, поверхности поддона душевой кабины. Посевы 
произвели с 1 % пептонной воды на следующие питательные среды: 
на 6,5 % солевой бульон, желточно - солевой агар и инкубировали 
в термостате при температуре 370 С. Через 24ч с 1 % пептонной 
воды пересеяли на среду Эндо для выявления микроорганизмов 
семейства кишечных инфекций и энтерококков. С 6,5 % солевого 
бульона произвели высев на желточно - солевой агар, для выявления 
стафилококков. Среда сабуро использовалась, для выявления 
плесневых грибов [4, С. 17].

    
Рисунок 1

Идентификацию проводили после выделения чистой культуры 
на основании морфологических, тинкториальных, культуральных 
и ферментативных свойств. 

Результаты исследования:
Из 50 обследованных стиральных машин и душевых кабин 

бактериями были обсеменены 90 %.
Микробный пейзаж представлен следующими микроорганизмами:  
– 48 % случаев были выделены микроорганизмы семейства 

Enterobacteriaceae;
– плесневые грибы – 27 %;
– Staphylococcus – 16 %;
– на долю Enterococcus пришлось – 9 % случаев;
Выделенные штаммы микроорганизмов в 51 % случаев 

устойчивы к белизне и 62 % к 0,5 % гипохлориду кальция, это дает 
нам возможность сказать, что данные штаммы микроорганизмов 
выработали резистентность к ним.

Исследования показали, что микробы стиральных машин и 
душевых кабин представлены широко. Из выделенных 48 % штаммов 
семейства кишечных (Enterobacteriaceae), на долю – Е. coli – 42 %, 
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НГОБ (неферментирующие глюкозу грамотрицательные бактерии) 
– 23 %, Enterobacter – 19 %, Citrobacter – 9 %, Кlebsiella – 7 %.

Микроорганизмы семейства Micrococcaceae из 19 % на долю 
Staphylococcus aureus – 45 %, St. epidermidis- 34 %. St. saprophyticus  
– 17 %, St – warneri –4 %.

Микроорганизмы рода  Enterococcus – 16%:  на долю  Enterococcus 
faecalis – 87 % и  энтерококками вида faecium – 13 %.

После обработки стиральных машин и душевых кабин с заменой 
дезинфицирующих средств, результаты смывов - отрицательны.

Выводы:
– стиральные машины и душевые кабины содержат большое 

количество микроорганизмов, таким образом, являются – 
рассадниками бактерий. 

– после обработки стиральных машин и душевых кабин 
с заменой дезинфицирующих средств, количество микробов 
резко уменьшилось, поэтому необходимо после каждой стирки 
стиральную машинку и после принятия душа тщательно протирать 
насухо и периодически проводить дезинфекцию со сменой 
дезинфектантов. 

– результаты исследований мы донесли до студентов и 
педагогов нашего колледжа. 

С целью привлечения внимания наших студентов, к этой 
проблеме и привития элементарных гигиенических норм и здорового 
образа жизни нами проведены беседы, оформлен санбюллетень под 
названием «Чистота стиральных машин и душевых кабин - залог 
здоровья», а также разработаны рекомендации в виде буклетов.

Рекомендации: 
– вещи после стирки необходимо проглаживать т.к. без хорошего 

проглаживания, с белья на кожу могут попасть микроорганизмы: 
стафилококки, стрептококки, вызывающие гнойничковые поражения 
кожи [1]. Бактерии семейства кишечных инфекций, энтерококки, 
могут стать причиной инфекции мочевыводящих путей, органов 
малого таза, раневых инфекций и эндокардита [2, С. 21];

– стирать все раздельно: кухонные полотенца, нижнее белье, 
носки, уличную одежду;

– после того, как повесили белье – мыть руки;
– ручку дверцы, резиновую прокладку и барабан раз в неделю 

протирать – антисептиком;
– не менее 1 раза в неделю прогонять стиральную машину 

при высоких температурах (90 градусах) на холостом ходу, и 

после использования тщательно протирать все доступные места 
от лишней влажности, вместо частой обработки агрессивными 
дезинфектантами;

–  д у ш е в ы е  к а б и н ы  о б р а б а т ы в а т ь  ч и с т я щ и м и 
противомикробными средствами и вытирать насухо;

– проветривать стиральные машинки и душевые кабины.
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2.3 Химия, химия және мұнай-химия саласының  

қазіргі жағдайы мен даму перспективалары
2.3 Современное состояние и перспективы развития  

химии, химической и нефтехимической отрасли

МҰНАЙ САЛАСЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР

АЙТУАРОВ Д. А.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ЗЕНОВ А. Б.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.
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ИБРАГИМОВА Г. Е.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қазіргі заманғы интенсивті басқару адамның өсіп келе жатқан 
материалдық қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік берді. 
Адамның табысы өндірілген тауарлар мен қызметтердің жалпы 
құнымен анықталады. Өндіріс пен тұтынуды дамыту үшін табиғиға 
қарсы жүйе құрылды, табиғат адамдар үшін қажетті зат пен нысанға 
айналды және енді биосфера мен адам өмірін қамтамасыз ететін 
күрделі жүйе ретінде қабылданбайды. 

Көмірсутегі жүйелері-мұнай, оны қайта өңдеу өнімдері 
және газ конденсаттары ауаға, су мен топыраққа теріс әсер етеді.
Топырақ жамылғысын мұнаймен және өнімдермен ластанудан 
тазарту проблемасын шешу, оның трансформациясы қазіргі уақытта 
басымдыққа жатады. Өкінішке орай, мамандарда мұнай құрамын 
және оның айналатын өнімдерін анықтаудың аттестатталған 
әдістемесі, әртүрлі үлгідегі топырақтарда мұнай мен мұнай 
өнімдерінің рұқсат етілген құрамының нормативтері, оның ішінде 
әртүрлі шаруашылық мақсаттағы топырақтарда қайта құнарландыру 
жұмыстарын жүргізгеннен кейін олардың қалдық құрамының 
нормативтері жоқ. Бұл кәсіпорындар мен табиғат қорғау органдары 
арасындағы өзара қарым-қатынастардағы көптеген проблемаларды 
туындатады, рекультивациялық іс-шараларды жоспарлау мен 
жүргізуді, жерді қабылдауды қиындатады. Газ және шаң шығару 
проблемасы кем емес. Әсер ету нәтижесі-тозаңдану және газдану 
түрінде атмосфераның ластануы.

Тау-кен өндірісі – адамдарға зиян келтіретін, өсіп келе жатқан 
ортаны бұзатын, адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын 
және екінші жағынан, планетадағы экологиялық жағдайды 
нашарлататын ең жойқын әрекеттердің бірі. Олардың қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін адам жылына 300 миллиардқа жуық табиғи 
минералдарды алады және дайын өнімнің 2–3 %-дан аспайды. Шикі 
биосфераға енгеннен кейінгі қалдықтар газ тәріздес 2,5 %, сұйықтың  
4 % құрайды, қатты және 2 % қауіпті (улы, канцерогендік, мутагендік). 

Адамның әрекетін геофизикалық процестермен, минералды 
қалдықтарды жер бетіне шығарумен салыстыруға болады. Бұл 
техникалық нәтиже бұрыннан бері табиғи биотикалық циклмен 
үйлеспейді, яғни тірі организмдер өздерінің антропогендік 
шығарындыларын азық-түлік тізбегіне кіргізе алмайды, олардың 
кейбіреулері тірі организмдерге улы болып келеді және олардың 
барлығы табиғи жүйелерді ластайды және бұзады. 

Қоршаған ортаны ластайтын негізгі заттардың бірі – мұнай 
өнеркәсібі. Қазіргі әлемде май ең танымал заттардың бірі болып 
табылады, ол бұл процесті жалғастырады және адамдардың өмірін 
жеңілдетеді, сонымен қатар табиғи және жасанды жүйелердің 
ең үлкен ластаушысы болып табылады. Мұнай 40 % өндірілетін 
әлемнің 80 елінде отынның әлемдік нарығында жетекші орын 
алады. Ең ірі мұнай өндірушілер – Венесуэла, Канада, Иран, 
Ирак, Кувейт, Біріккен Араб Әмірліктері, Ресей, Ливия, Нигерия 
және АҚШ. 2016 жылғы статистикалық мәліметтерге сәйкес,  
2015 жылдың соңында Венесуэла 47 млрд тонна немесе әлемнің  
17,7 % құрайтын барланған мұнай қорлары бойынша әлемде 
көшбасшы болды. Ресей Федерациясы әлемдік қордың 6,0 %  
(14 млрд. Тонна) құрайды. 2015 жылы ОПЕК-ке мүше елдер 
әлемдегі дәлелденген қордың 71,4 % құрады [1].

Мұнай өнеркәсібі үлкен экологиялық қауіп-қатерге 
ұшырайды және әртүрлі деңгейге ие болуы мүмкін: су, ауа, 
топырақ және, демек, біздің планетамызға тіршілік етуіміздің 
барлық әсері. Судың көп мөлшеріне деген қажеттілік бизнесті су 
объектілерінің жанында орналастыру қажеттілігімен анықталады, 
бұл өз кезегінде бізді су объектілерімізді ластанудан қорғау үшін 
шаралар қабылдауға мәжбүр етеді. 

Мұнай өнеркәсібінің ең көп таралған және қауіпті салдары - 
мұнайды барлау мен өңдеу жұмыстарының барлық кезеңдеріндегі 
ластану. Мұнай өнеркәсібінің қоршаған ортаға тигізетін басқа 
әсері парниктік газдар шығарындыларының артуы, қышқыл 
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жаңбыр, судың сапасы, жер асты суларының ластануы және т.б., 
биологиялық әртүрліліктің жоғалуы. 

Мұнай өндіру процесінің негізгі элементтерінің бірі – 
бұрғылау. Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау экологиялық 
таза, бірақ ластаушы заттардың айтарлықтай мөлшері төтенше 
жағдайлардың нәтижесінде қоршаған ортаға енеді, бірақ қалыпты 
өндіріс процесінде қоршаған орта, атап айтқанда, педосфера 
мен гидросфера бұзылады. Бұл негізінен қалдықтардың едәуір 
мөлшеріне, атап айтқанда тұтынылатын сұйықтықтың мөлшеріне, 
түзілетін қалдықтардың мөлшеріне және бұрғылау ағынды 
суларының болуына байланысты. Бұрғылау қалдықтары құрамында 
органикалық және бейорганикалық заттардың кең спектрі бар. 
Әртүрлі қышқылдар, беттік-белсенді заттар, ингибиторлар және т.б. 
ұңғыманы пайдалану кезінде көмірсутегі өндірісін арттыру үшін 
пайдалануға болады. қолданылған. Мұнай және газ ұңғымаларын 
салу кезінде олар өндіріс қалдықтарының едәуір көлемін шығарады, 
бірақ олардың қауіпсіз сақталуын, жойылуын және жойылуын 
қамтамасыз етеді. бұл күрделі экологиялық проблема. Барлық 
қалдықтардың жартысына жуығы (56 %) бұрғылау ағынды 
суларынан, 28 % сұйық ерітіндіден және қалған 16 % үлгілер мен 
қалпына келтірілген жыныстардан тұрады. Суды пайдалану кезінде 
бұрғылау ерітіндісіндегі мұнай өнімдерінің мөлшері едәуір артады: 
260–760 есе, қатты заттар 146–400 есе, органикалық заттар 348–652 
есе, суда еритін тұздар және басқа көрсеткіштер.

Экологиялық және геологиялық зерттеушілердің тәжірибесі 
бойынша мұнай кен орындарының топырақтары келесі 
ластағыштармен сипатталады: мұнай, мұнай өнімдері, фенолдар, 
ауыр металдар (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Pb), Cd, V), азот 
қосылыстары (нитрат және аммоний иондары).

Автокөлік құралдарының әсерінен топырақтың мұнай 
өнімдерімен ластануы өндіріс пен тасымалдау кезінде мұнайдың 
төгілуінен айтарлықтай ерекшеленетінін атап өткен жөн, өйткені 
мұнай өнімдері біртіндеп төменгі горизонтқа еніп, бетіндегі 
заттардың концентрациясы жоғарылайды. Олардың тізіміне барлық 
автокөлік кәсіпорындары, құбыр көлігі, мұнай-химия және мұнай-
газ өнеркәсібі кәсіпорындары кіреді. Көмірсутектер шығарумен 
байланысты апаттар жабдықтардың істен шығуы (электрохимиялық 
және биологиялық коррозия) нәтижесінде де, құбырларға рұқсатсыз 
кіру кезінде де орын алады.

Ұңғымаларды салу кезіндегі ықтимал ластаушы заттарға 
мыналар жатады: шайылатын сұйықтықтар мен ерітінділер; 
бұрғылау ағынды сулар мен бұрғылау шламдары; қалыптастыру 
сұйықтықтары; жанар-жағармай материалдары және басқа да 
қалдықтарды салу ұңғымалары.

Аталған әсерлерді табиғи ортаның әртүрлі компоненттері 
қабылдайды, соның ішінде тау жыныстары, жоларалық су, жер 
асты сулары, топырақ, жер үсті сулары. Мұнай айдау оның одан әрі 
бетінде сақталуына байланысты. Біртіндеп сүзгілеуге байланысты 
табиғи орта компоненттерінің ластануы орын алады. 

Көмірсутектермен ластанған топырақ майлы, бұл оны одан әрі 
ауылшаруашылық мақсаттарында пайдалануға мүмкіндік бермейді. 
Мұнай кен орындарының аумағында және мұнай құбырлары 
бойында топырақ, жер үсті және жер асты сулары мұнай мен мұнай 
өнімдерімен және олармен байланысты улы заттармен ластанған, 
бұл құнарлы жерлерді экологиялық маңызды экологиялық 
жүйелерге айналдырады. Мұнай – органикалық қосылыстардың 
күрделі қоспасы: алкандар (парафинді немесе ациклді қаныққан 
көмірсутектер), кейбір циклоалкандар (нафтендер) және әртүрлі 
молекулалық салмақтардағы хош иісті көмірсутектер, сонымен 
қатар оттегі, күкірт және азот қосылыстары. Мұнай өндіру кезінде 
пайда болатын әдеттегі ластаушы заттар – көмірсутектер (48 %), 
көміртегі оксиді (32 %), қатты заттар (20 %). 

Шикі май дегеніміз – көптеген әртүрлі улы органикалық 
қосылыстардың қоспасы, олардың көпшілігі улы және қатерлі ісік 
ауруын тудырады (канцерогендер).

Суға енетін мұнай өнімдері алдымен бетінде қабат түзеді, 
ал жеңіл көмірсутектер буланып кете бастайды. Май, карбон 
және мұнай қышқылдары, сондай-ақ фенолдар мен крезолдар 
сулы ерітіндіге өтеді. Химиялық және биохимиялық ыдырау 
нәтижесінде алынғаннан бірнеше күн өткен соң, басқа да еритін 
қосылыстар түзіледі – оксиді көмірсутектер, олардың уыттылығы 
әлдеқайда жоғары. Суға түскен мұнай өнімдерінің бір бөлігі төменгі 
шөгінділермен сіңеді, ал сазды балшықтар ең жоғары сорбциялық 
қабілетке ие [2].

Мұнай өңдеу кезінде топырақтың ластануы үлкен қауіп 
болып табылады, және бұл проблема ауа мен судың ластануымен 
салыстырғанда аз маңызды болғанымен, қоршаған ортаға 
келтірілген залал орасан зор. Көптеген қалдықтар тазарту 
процесінде пайда болады, олардың бір бөлігі процестің басқа 
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сатыларында өңделеді. Қалған қалдықтар полигондарға жиналады 
және шығарылады. Топырақтың ластануы, оның ішінде кейбір 
қауіпті қалдықтар, пайдаланылған катализаторлар немесе 
кокс шаңдары ағып кету, апаттар немесе төгілулер, сондай-ақ 
тасымалдау кезінде пайда болады.

Қатты тұзды шөгінділер әдетте каналдардың, сорғылардың 
және клапандардың ішкі бетінде, сондай-ақ цистерналардың 
қабырғаларында пайда болады. Әдетте радиоактивті элементтердің 
ең жоғары концентрациясы құбырдың басында және ұңғыманың 
маңындағы өндірістік құбырда болады. Мұнай өндіру процесінде 
мұнай пайда болатын су пайда болады. Өндіріс суы – бұл табиғи 
резервуарда пайда болатын және мұнай алу үшін қажетті қысымды 
арттыру үшін ұңғымаға жіберілетін судың жиынтығы [3].

Өндірілетін су хлоридке немесе сульфатқа, кальций, барий, 
радий, стронций сияқты сілтілі жер металдарының тұздарына бай. 
Өндірістік су терең ұңғымаларға айдалады немесе қайта пайдалану 
үшін өңделеді. Құдыққа құятын су жақын жердегі құдықтардан түсуі 
мүмкін, бірақ көп жағдайда өндірілген су қайта пайдаланылады. 
Бұл суларды араластыру нәтижесінде химиялық тепе-теңдік 
бұзылып, тұзды жауын-шашын болуы мүмкін. Жұмыс кезінде 
жауын-шашын біртіндеп шоғырланып, жиналып, қатты фракциялар 
түзеді. Қалыптасатын сулар құрамында радий мен оның ыдырау 
өнімдерінің шоғырланған деңгейі болады, бірақ бұл концентрация 
әр түрлі бағытта ерекшеленеді [4].

Шлам – бұл мұнай өндірісінің қалдықтар қоспасы. Мұнай өндіру 
кезінде айдалатын құмнан, парафин тәрізді ауыр көмірсутектерден 
және құбырдың қабырғаларына түсетін қатты тұздардан тұрады. 
Тұнба құрамындағы қатты тұз қалдықтарындағыдай, Rа-226 
мөлшері Rа-228 құрамынан асып түседі. Шламдағы радийдің орташа 
концентрациясы әртүрлі жерлерде айтарлықтай өзгереді. Тұнбаға 
түсетін радиация концентрациясы қатты тұз қалдықтарынан төмен 
болғанымен, шлам әлдеқайда ериді, сондықтан қоршаған ортаға 
оңай түсіп, инфекция қаупін арттырады.

Сонымен, жұмыстың соңында көмірсутек шикізатын қайта 
өңдеу бойынша өндірістерді жаңғыртуды қамтамасыз ету үшін 
жаңа процестерді енгізу есебінен бензиннің шығуын, оның 
октандық сипаттамасын арттыруға және қазіргі жүйелермен 
салыстырғанда энергия шығындарын қысқартуға мүмкіндік 
беретін ауыр вакуумдық газойльдің каталитикалық крекингінің 
заманауи отандық жүйесінің жобалары қарастырылғанын атап өтуге 

болады. Баяу кокстеудің тиімді процесінің жаңа буынын, гудронды 
терең өңдеуді қамтамасыз ететін жеңіл еріткішті қолдана отырып 
гудронды деасфальтизациялау процесін, мұнай қалдықтарын 
газдандыру процесін әзірлеу көзделген. Моторлы отындардың 
сапасын арттыру мақсатында қазіргі заманғы катализаторларды 
қолдана отырып, риформинг қондырғыларын қайта жаңарту, 
катализаттың шығуын арттыру, оның ішінде хош иісті қосылыстар 
мен олефиндер жоқ және оның октандық сипаттамасын арттыру 
жөнінде ұсынымдар әзірлеу көзделеді. Жоғары сапалы автомобиль 
бензиндерін өндіру үшін катализаторды үздіксіз регенерациялай 
отырып, риформинг процесін әзірлеу жөніндегі жұмыстарды аяқтау, 
жеңіл бензин фракцияларын изомеризациялау процесін енгізу, 
риформинг катализаторының жаңа буынын әзірлеу және шикізатты 
гидротазалау көзделеді.

Өкінішке орай, табиғат ресурстарын пайдаланғанда адамдар 
алдарына белгілі бір мақсат қояды да, соған тезірек жету жолын 
ойлайды. Бірақ, осы орындалған мақсат коғамға, табиғатқа қандай 
әсерін тигізетініне алаңдамаймыз.
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Мақалада таза және қоспалы цинк оксидінің құрылымдық және 
электрондық қасиеттері қарастырылған. Атомдық орбитальдардың 
сызықтық комбинациясы жуықтауындағы (ОСКЖ) және PBEO 
гибридтік алмасу-корреляциялық функционалды қолдану арқылы 
жасалатын кванттық-химиялық есептеулер ақаулы цинк оксидінің 
электрондық қасиеттерін сипаттауда сенімді құрал екені көрсетілген. 
Сонымен қатар, ақаулы ZnO-ның электрондық қасиеттерінің 
өзгерісіне әсер ететін маңызды факторлар қарастырылған. Мырыш 
(ZnO) оксиді түрлі бояғыштар компоненттерін құраушы қосымшалар 
ретінде кеңінен қолданылады, сондай-ақ химия өнеркәсібінде 
қолданылып жүргеніне 150 жылдан астам уақыт өтті. Бұл материал 
көне заманнан бері қолданылып келеді. ZnO – мыс алу процестерінде 
пайдаланылып жүрген алғашқы материалдардың бірі. Көне заманның 
өзінде мырыш оксидінің ерекше қасиеттерін жез және алтын алу 
барысында басты рөл атқарған. Сондай-ақ, таза мырышты алғаннан 
бері, бұл материалды медицина саласында да пайдлануға жол 
ашылды. 1900 жылдардан бастап ZnO поликристалды ұнтағын 
фармацевтика саласында күнге және күнге күюге қарсы маскалар 
мен косметикалық кремдер өндірісінде қолдана бастады. ZnO 
негізінде жасалған антибиотикалық препараттар көмегімен, сондай-ақ 
стоматологияда тіс протездеу маңызды орынға шықты.

1950 жылдары ZnO өндірісте кеңінен қолданылуы, Еуропа 
мен АҚШ-да ішкі құрылымын және басқа да қасиеттерін 
белсенді теоретикалық зерттеулердің басталуына себепкер болды. 
Мұндай қасиеттеріне жартылай өткізгіштігі, пьезоэлектрлік және 
фотохимиялық қасиеттерін атап өтуге болады және люминесценция 
мен фотоөткізгіштікті зерттеу де мырыш оксидіне ғалымдардың 
назарын аудартты [1].

1930-ншы жылдары фото- және электролюминесценция 
құбылысын зерттеу басталды, бірақ 20 жылдан кейін кристтал 

өсіру әдістерінің көмегімен және табиғи кристалдарды өңдеу 
арқылы монокристалды тазалығы жоғары ZnO алынғаннан 
кейін, оның оптикалық және электрондық қасиеттерін кеңінен 
сипаттала бастады. Монокристалдардың алғашқы үлгілерінің 
пішіндері әр түрлі, негізінен жұқа пластина, призма және ине 
тәріздес кішкентай өлшемді кристалдар (бірнеше миллиметр) 
болатын. Монокристалдарды ZnO қарапайым жағдайда кристталл 
торы гексагональді вюрцит пішінде кристалданады. Бұл кристалл 
оптикалық диапазонда мөлдір және ультракүлгін диапазонында 
тыйым салынған оптикалық аймаққа (3.44 кезінде 2К) ие. 1950–60 
жылдары ZnO өте сирек кездесетін пьезоэлектрлік қасиеттері бар 
екендігі байқалғаннан кейін, ZnO негізінде жасалынған қысым және 
деформация датчиктері секілді пьезоэлектрлік түрлендіргіш тердің 
дамуына әкеп соқты. Пьезоэлектрлік қасиеттерін зерттеу әлі күнге 
дейін жалғасуда. Идеал (дефектісіз) ZnO зоналық құрылымын, 
экситонды күйін электрондар мен кемтіктердің эффективті 
массаларын, фононды қасиеттерін зерттеу жөнінде 1960-ншы 
жылдары зор көлемде теоретикалық және тәжірибелік зерттеулер 
жүргізілді. Сол уақытта ZnO үшін, периодтық кестедегі II-IV топтағы 
басқа да кең саңылаулы жартылай өткізгіштер сияқты, жақсы n 
және p типті өткізгіштікті алудың қиындығын көрсетті, себебі 
концентрациясы жоғары донорлы және акцепторлы қоспаларды 
басқару күрделі болатын. Қоспаларды басқару, ультракүлгін жарық 
диодтары, детекторлар мен транзисторлар секілді оптоэлектронды 
құрылғыларға қажетті p-n өтулерін жасауға мүмкіндік туғызады. 
Бірақ сол уақыттарда ZnO кристалдарын акцепторлы қоспалармен 
легирлеу үшін молекулярлы-сәулелі эпитаксия және бу фазасынан 
металорганикалық химиялық тұндыру тәрізді кристалл өсіру 
әдістері жеткілікті дамымаған болғандығын айтып кетейік. 
ZnO қолданылған оптоэлектроника мен микроэлектрониканың 
дамуына ZnO кристалдарның үлкен үлгілерінің болмауы кедергі 
келтірді. Осыған қарамастан соңғы 3–4 онжылдықта ZnO негізінде 
жасалынған варисторлар, катодты люминесценциялы жарық 
диодтарының (кукіртті мырышқа (ZnS) айналу), мөлдір жұқа 
өткізгіш пленкалар, «металл-жартылай өткізгіш-металл» ультра 
күлгін детекторлар, p – типті ZnO қолданылмайтын дыбыстық 
құрылғылардың дамуының алға өрлегенін көруге болады.

1990 жылдардың ортасында Жапонияда ұзақ уақыт бойы 
үздіксіз спектрде жұмыс істейтін алғашқы InGaN/GaN жарық 
диодының, сонымен бірге алғашқы диодты лазердің көрсетілімінің 
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өтуі зерттеушілерді изоморфты ZnO-ін галлий нитридінің (GaN) 
эпактасиясына жапсар етіп қолдануға болатыны байқады, себебі 
дәл осындай GaN кристалынан көлемді жапсарлар өндіріп 
шығару мүмкін болмай шықты. Бұдан InGaN/GaN өсуі барысында 
лазер диодының жұмыс істеу уақыты мен өнімділігіне және 
ішінара шығарылатын толқынның үздіксіздігіне әсер ететін 
тор параметрлерінің сәйкессіздігінен c (≈14 %) көп мөлшерде 
дислокациялар пайда болады. Кейінірек АҚШ-та молекулярлы-
сәулелі эпактасия (Molecular Beam Epitaxy) өсірі әдісі көрсетілді. GaN 
кристалдарын ZnO-нің кішкентай үлгілерінде c осіне перпендикуляр 
жазықтықта өсіру, жақұтты InGaN жапсарына қарағанда GaN-дегі 
дислокация санын 2-3 қатарға азайтуға мүмкіндік берді. Соңы  
10 жылда, АҚШ-тың басқа зерттеушілер тобы осы мақсат үшін 
үлкен (диаметрі 40 мм) жоғары сапалы көлемді ZnO монокристалын 
GaN кристалын бу күйінен (CVP) тұндыру әдісімен өсіру үшін 
қажетті жапсарды жасады, ал жақында жоғары қысымда балқыту 
(Pressure-Melt Technique) әдісінің көмегімен тәжірибешілерге үлкен 
көлемді ZnO монокристалын өсіру қолдарынан келді. Қазіргі кезде 
арзан ZnO өшірілеген молекулярлық эпитаксия әдісімен өсірілген 
AlGaN/GaN негізінде дайындалған өріс транзисторларын дайындау 
жұмыстары жүріп жатыр, ал оның жоғары жылуөткізгіштігін 
гофрланған құрылғы және оның ауданын үлкейтіп жылуды әкету 
арқылы азайтады [2].

Соңғы онжылдықта ZnO-нің атомдық және электрондық 
құрылымын зерттеу осы жартылай өткізгіш жақсы оптоэлектронды 
қасиеттерге ие салыстырмалы түрде арзан және басқа қымбат 
оптоэлектронды материалдардың орнын басуы мүмкін материал 
ретінде назар аудартты. Мысал үшін бұдан қымбат материал – GaN 
электрондық және құрылымдық қасиеттері, сонымен қатар тыйым 
салынған зоналары (2K кезінде ZnO үшін 3.437 эВ және GaN үшін 
3.50 эВ) және олардың тұрақты торларының ұқсастығын айтып 
өтуге болады. ZnO экситонның бос байланыс энергиясы 60 мэВ, 
бұл GaN-мен салыстырғанда екі есе үлкен. Бұл дегеніміз, ZnO-ін 
бөлме температурасында жұмыс істейтін ультракүлгін лазерлерде, 
детекторларда қолданудың тиімділігі жоғары екендігін байқатады. 
Осылайша, ZnO алудың заманауи тәсілі оены легирлеуге,  
p-n өтулерін жасауға, сондай-ақ гетероқұрылымды өтулерде 
қолдануға мүмкіндік берді.

PBE0 алмасу-корреляциялы функционалды қолдана отырып 
ab-initio есептеулері жүргізіледі. Sb қосындыларының пайда болу 

энергиясының, күй тығыздығының нәтижелері көрсетілді және 
электрон тығыздығының картасы құрылады. Sb қосындыларын 
қосқаннан кейін Ферми деңгейі төмен энергетикалық деңгейлерге 
қарай ығысады, ал жүйе р-типті жартылай өткізгіш ретінде 
сипатталады. Sb атомының оттегі вакансиясында орналасқан 
жағдайда Ферми деңгейінің бойында Sb қосындыларының жұқа 
жолағы пайда болып, кемтіктер тебілу салдарынан жұқа дефекті 
жолағы пайда болады. Түйінаралықтағы Sb үшін Sb дефекті деңгейі 
кеңейеді де, өткізгіштік зонасы түбінің маңайында донорлы деңгейлер 
пайда болады. Бұл күшті өздігінен компенсация эффектісіне әкеп 
соғады. Соған байланысты, теориялық есептеулерді талдау үшін 
тәжірибелік жұмыстарды әрі қарай жалғастыру қажет [3].

Zn атомдарын ауыстыру кезінде, жоғарыда қарастырылған 
V топтың элементтері үштік донорлық қоспа ретінде ұсынылады. 
Біздің нәтижелерімізге сәйкес, P және Sb EF-тің барлық мәндерінде 
оң зарядталған күйде болады, бұл оларды жақсы донор ретінде 
айқындайды және кейбір тәжірибелік нәтижелермен сәйкеседі. 
Осы уақытта N және As, сәйкесінше, айтарлықтай терең ауысу 
энергияларына ε(0/+)=0.39 эВ және ε(0/3+) 0.73 эВ ие болады. 
Алайда, EF валентті зонаның максимуміне жақындаған кезде XZn

3+ 

өте аз пайда болу энергиясына ие және акцепторлы қоспаларды 
компенсациялауға әсер етеді. 

Осы жағдайда атом радиусының кішкентайлығынан NO атомы 
Р, As және Sb атомдарымен салыстырғанда, ерекше құрылымға 
ие. Дефект 0 және + зарядты күйлері үшін оғашталған NO, ал +2 
және +3 үшін көршілес Zn атомдарының бірімен байланысқан NO3 
молекуласын молекуласы түзіледі. As атомы оттегінің үш атомымен 
тығыз байланысқан AsZn

0-тен басқа элементтер релаксациядан кейін 
симметриялы конфигурацияны құрайды [4].

Сонымен қатар, периодтық жүйенің V топ элементтерімен 
легирлеу жасалған ZnO-ның кең ауқымды ab-initio есептеулері 
жүргізіледі. Оттегі атомының орнын ауыстыратын қоспалық 
дефектілердің ешқайсысы жақсы акцептор көзі бола алмайды. 
Себебі, Ферми энергиясының барлық мәндерінде дефектінің 
зарядты-ауыспалы деңгейі валентті зона шыңынан терең орналасқан 
немесе керісінше – донорлық қасиеттерге ие болып келеді. Біздің 
есептеулеріміздің нәтижелері байқалған тәжірибе нәтижелерін 
дәлелдейді.
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СОЛЯНО-КИСЛОТНАЯ ОБРАБОТКА  
ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА

КАРИМОВА З. У.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

АХМЕДЬЯНОВА Г. К.
ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Экономическое состояние и развитие Республики Казахстан 
во многом определяется развитием отрасли, доминирующей в 
экономической структуре страны – нефтегазового комплекса. 
Нефть для Казахстана – это не только продукт экспорта. Это 
важнейший фундамент стабильности, с которым связаны 
экономические перспективы развития государства и общества в 
целом. Нефтедобывающая отрасль в настоящее время занимает 
ведущее положение в системе национальной экономики Казахстана.

Как известно, рост добычи нефти обеспечивает увеличение 
налоговых поступлений в бюджет страны, именно нефтедобыча 
вносит наибольший вклад в доходную часть бюджета и, следовательно, 
гарантирует финансовую поддержку другим отраслям экономики и 
социальной сферы, а также способствует улучшению стандартов 
качества и повышению уровня жизни населения [1].

На современном этапе развития нефтяной промышленности 
все большую долю в структуре запасов нефтяных месторождений 
занимают так называемые трудноизвлекаемые запасы. К 
ним относятся, в частности, запасы нефти, приуроченные к 
низкопроницаемым коллекторам и к высокообводненным на 
поздних стадиях разработки объектам.

Проблема повышения нефтеотдачи пластов в условиях 
естественного снижения извлекаемых запасов нефти на длительно 
разрабатываемых месторождениях с применением заводнения 
непосредственно связана с режимом эксплуатации добывающих и 
нагнетательных скважин. На поздних стадиях разработки проблема 
усугубляется. Коллекторские свойства неизбежно ухудшаются 
вследствие набухания глин, выпадения солей из пластовых вод, 
образования стойких эмульсий, отложения смол, парафинов 
и продуктов коррозии в фильтровой части ствола, гидратации 
пород, размножения сульфатвосстанавливающих бактерий. Кроме 
прочих причин снижение приемистости нагнетательных скважин 
происходит за счет роста гидравлического сопротивления при 
загрязнении прискважинной зоны пласта 

М е т о д ы  в о с с т а н о в л е н и я ,  а  п о р о й  и  у л у ч ш е н и я 
фильтрационных характеристик коллектора в прискважинной 
зоны пласта приобретают особое значение. Кроме того, после 
снижения кольматации (процесс естественного и искусственного 
проникновения мелких, главным образом глинистых и коллоидных 
частиц в поры и трещины горных пород) солями жесткости 
(привносимыми закачиваемой водой) повышается приемистость 
нагнетательных скважин в терригенных коллекторах.

Одним из наиболее распространенных методов восстановления 
приемистости нагнетательных является кислотная обработка 
околоскважинной зоны продуктивных коллекторов.

Кислотная обработка – этот метод увеличения проницаемости 
призабойной зоны скважины путем растворения основных частиц 
породы пласта, а также инородных частиц, которыми загрязнены 
породы.

Перед проектированием кислотной обработки следует 
обосновать выбор скважины, избрать рецептуру и объем кислотных 
растворов, определить расход и давление жидкости, определить 
время и пребывание кислоты в пласте, и способ очистки призабойной 
зоны продуктов реакции.

Выбор рецептуры кислотного раствора проводят с учетом 
химического и минералогического составов пород, их фильтрационных 
свойств, химического состава и свойств пластовых флюидов, 
пластовой температуры, причин загрязнения призабойной зоны.

Кислотную обработку применяют для увеличения карбонатных 
и песчаных коллекторов в нефтегазодобывающих скважинах и 
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нагнетательных скважинах после бурения, во время эксплуатации 
и ремонтных работ. 

Для обработки карбонатных коллекторов преимущественно 
применяют солянокислотные растворы, а для песчаных коллекторов 
после солянокислотных растворов закачивают глинокислотные 
растворы. Такие виды обработки соответственно называются 
солянокислотными и глинокислотными обработками [2, С. 65]. 

Кислотная обработка призабойной зоны скважины заключается 
в образовании каналов разъединения, которые глубоко проникают 
в пласт, и посредством которых происходит соединение забоя 
скважины с насыщенными полезными ископаемыми участками 
пласта. Для данной деятельности применяется соляная, серная и 
фтористоводородная кислоты и другие.

Обработка скважин соляной кислотой нашла наиболее 
широкое распространение вследствие своей сравнительной 
простоты, дешевизны и часто встречающихся благоприятных для 
ее применения пластовых условий. 

Объектами обработок могут быть некачественно освоенные 
(после бурения или капитального ремонта) скважины и скважины, 
существенно снизившие дебит в процессе эксплуатации. Обработки 
назначаются по определению текущего и конвенциального 
коэффициентов продуктивности.

В нефтесодержащих породах нередко присутствуют в тех 
или иных количествах известняки, доломиты или карбонатные 
цементирующие вещества. Такие породы соляная кислота хорошо 
растворяет. Обрабатывать известняки и доломиты другими 
кислотами, например серной кислотой, нельзя, так как при этом 
в результате реакции образуются не растворимые в воде соли, 
осаждающиеся на забое скважины и закупоривающие поры.

Известны различные способы солянокислотной обработки 
нефтяных скважин, при осуществлении которых уменьшение 
реакционной способности кислоты и улучшение очистки призабойной 
зоны скважины от продуктов реакции кислоты с породой и металлов 
достигается различным путем, например аэрацией кислоты и ее 
обработкой поверхностно-активными веществами.

Эффективность солянокислотлых обработок скважин зависит 
от концентрации кислоты, ее количества, давления при обработке, 
температуры на забое, характера пород и других факторов.

Для проведения кислотных обработок объем, и концентрация 
раствора кислоты планируются для каждого месторождения и каждой 

скважины индивидуально, так как точно подсчитать эти параметры 
затруднительно. Процедура обработки скважины растворами кислот 
происходит путем их закачивания и последующего продавливания 
в приствольную зону с помощью подаваемого под давлением 
агента: жидкости или воздуха. При этом показатель давления 
выбирается исходя из показателя прочности обсадной колонны 
для исключения возможности ее повреждения в ходе работ. В 
качестве химического реагента применяются растворы соляной, 
уксусной, сульфаминовой или фтористоводородной кислот, а 
также различные смеси указанных вариантов. Выбор конкретного 
состава, времени воздействия, а также объема закачиваемого 
раствора производится на основании конкретного состава пород, 
подвергаемых воздействию, и предполагаемого радиуса обработки.

После закачивания необходимого количества раствора 
скважина герметизируется при помощи пакера или тампона. 
По истечении времени, необходимого для совершения реакции 
состава и обрабатываемых участков, скважину прокачивают 
с использованием специального насосного оборудования или 
эрлифта, осуществляя замеры показателя кислотности получаемой 
жидкости. После достижения исходного показателя кислотности 
пластового флюида процесс прокачки завершается, и скважина 
становится готова к полноценной эксплуатации [3]. 

Соляно-кислотная обработка забоев скважин основана на 
способности соляной кислоты вступать в химическую реакцию с 
породами, сложенными известняками и доломитами, и растворять 
их. В результате реакции образуется хорошо растворимые в воде 
хлористый кальций или хлористый магний и углекислый газ. Эти 
продукты легко удаляются из пласта на поверхность каналов, 
протирающихся на значительное расстояние от ствола скважин. 
Такая сеть каналов увеличивает фильтрующую способность пласта, 
что приводит к повышению продуктивности скважин.

Дополнительный этап обработки вводится при наличии на 
стенках скважины не только минеральных, но и органических 
отложений. Для их эффективного удаления после кислотной 
обработки осуществляется воздействие органическими 
растворителями, в качестве которых могут выступать керосин или 
дизельное топливо. Финальным этапом в данном случае также 
является контрольное прокачивание скважины.

Одним из вариантов подобной методики повышения 
производительности скважины являются так называемые кислотные 
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ванны. В отличие от описанного выше метода, кислотная ванна не 
предполагает продавливания кислоты в пласт: ее просто заливают 
в скважину и оставляют на время, необходимое для осуществления 
реакции кислоты и отложений на стенках скважины.

Соляно-кислотная обработка скважин проводится для того, чтобы 
увеличить так называемый дебит скважин, производить очистку ствола 
скважины от всевозможных загрязнений, таких как цементная или 
глинистая корка, почва и тому подобное, что, в свою очередь, позволяет 
экономить на фильтрах. Используется соляно-кислотная обработка 
скважин на нагнетательных и нефтяных скважинах.

Для получения положительных результатов от применения 
кислотного воздействия необходим тщательный анализ геолого-
промысловых данных по каждой скважине, на которой планируется 
геолого-технические мероприятия по обработке призабойной зоны 
с целью выбора наиболее эффективного метода соляно-кислотного 
воздействия в условиях конкретной скважины.
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ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Казахстан находится в центре материка в отдалении от морей, 
поэтому климат его довольно сухой, резко-континентальный 
с большими перепадами температуры и четко выраженными 

сезонами. Зимой почти всю территорию страны покрывает снег 
и температура нередко опускается до минус 40 ºС, а то и ниже. 
Зимнее дизельное топливо используют при температурах до минус 
30 ºС. Для работы при более низких температурах необходимо 
использовать арктическую марку дизельного топлива.

Любопытно, что летнее, зимнее и арктическое виды дизельного 
топлива не отличаются друг от друга ни цветом, ни запахом, ни 
другими характеристиками. Не сходятся они лишь по температуре 
помутнения при понижении температуры. Это важнейший 
эксплуатационный параметр дизельного топлива (в обиходе 
называемой соляркой), показывающий температурный предел, при 
котором начинают кристаллизоваться парафины, содержащиеся в 
дизельном топливе. Топливо действительно мутнеет, становится 
вязким и малотекучим, как гель, плохо распыляется форсунками 
(засоряются сопловые отверстия), а парафиновые кристаллики 
оседают в порах топливного фильтра и узких каналах узлов системы 
питания. Так вот, температура помутнения летней солярки лежит 
на рубеже минус 5 ºС. При дальнейшем снижении температуры 
парафины образуют крупные сгустки и в какой-то момент, 
определяемый температурой предела фильтруемости, закупоривают 
топливный фильтр, парализуя работу двигателя. Эти процессы 
и обуславливают необходимость переходить на использование 
зимней солярки, у которой процесс помутнения начинается только 
с минус 25 ºС [1]. 

При низких температурах дизельный автотранспорт 
не выпускают на линии, в результате автохозяйства несут 
убытки. Альтернативой является использование арктического 
дизельного топлива. Однако оно не выпускается на Павлодарском 
нефтехимическом заводе (ПНХЗ). В соответствии с выше 
изложенным, встал вопрос об открытии такого производства в 
Павлодарской области. В качестве места строительства выбрана 
бывшая нефтебаза на территории п. Шидерты Экибастузского 
района Павлодарской области. Здесь для производства арктического 
топлива имеется часть необходимого оборудования (резервуары 
для хранения топлива) и необходимая инфраструктура для 
бесперебойной поставки сырья и отгрузки готовой  продукции.

Целью данного проекта является внедрение и развитие на 
внутреннем рынке Республики Казахстан  инновационных и 
технологических процессов производства, а также обеспечение 
потребности рынка Республики Казахстан в арктическом дизельном 

http://serviceneftegaz.ru/information/services/Kislotnaja_obrabotka_skvazhin/
https://studbooks.net/1272406/ekologiya/perspektivy_razvitiya_neftedobyvayuschey_promyshlennosti_respubliki_kazahstan
https://studbooks.net/1272406/ekologiya/perspektivy_razvitiya_neftedobyvayuschey_promyshlennosti_respubliki_kazahstan
https://studbooks.net/1272406/ekologiya/perspektivy_razvitiya_neftedobyvayuschey_promyshlennosti_respubliki_kazahstan
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топливе и создание отечественного (импортозамещающего) 
производства.

Основным сырьем для производства арктического топлива 
является летнее дизельное топливо, производимое на ПНХЗ; в случае 
дефицита сырья с ПНХЗ аналогичным материалом может послужить 
некондиционное дизельное топливо или несоответствующее нормам 
дистиллят с мини-НПЗ. 

Казахстанская составляющая основных материалов для 
выпуска арктического  дизтоплива составляет 70 %. Основные 
закупки, приходящиеся на импортную составляющую, связаны 
с приобретением материалов, выпуск которых отсутствует в 
Республики Казахстан – катализаторы, производимые в других 
странах, частично материалы, связанные с ремонтом оборудования. 

Согласно разработанному проекту, поставщики Республики 
Казахстан  располагают всеми необходимыми запасами и 
источниками для бесперебойного снабжения завода сырьем, 
материалами и энергоресурсами. Сырье доставляется на базу 100 % 
железнодорожным транспортом [2].

К р а т к о е  о п и с а н и е  т е х н о л о г и ч е с к о й  с х е м ы 
многофункциональной установки депарафинизации дизельного 
топлива. Установка депарафинизации предназначена для получения 
низкозастывающих компонентов печных, судовых или дизельных 
топлив за счет процесса крегинка летнего дизельного топлива класса 
I–V или прямогонной дизельной фракции 180–360 ºС. 

На рисунке 1 приведена схема установки при переработки 
дизельной (газойлевой) фракции. Исходное сырье насосом подается 
в рекуперативные теплообменники (на рисунке не показаны), где 
подогревается за счет тепла продуктов реакции и поступает в печь, 
нагревается в ней до необходимой температуры  и направляется 
в колонну  ректификации, где разделяется на прямогонную 
бензиновую и дизельную (газойлевую) фракции и остаток перегонки 
(мазут). 

Рисунок 1 – Блок-схема установки при переработке дизельной 
(газойлевой) фракции

Газойлевая фракция после дополнительного нагрева в 
отдельной печи до температуры реакции направляются в 
один из каталитических реакторов для депарафинизации. В 
качестве катализатора используется модифицированный цеолит 
диспергированный в инертной матрице не содержащий активных 
металлов в восстановленной форме. Процесс протекает в отсутствии 
водорода при температуре 300–450 °C и давлении 2–4 кгс/см2. 

Продукты реакции после охлаждения в рекуперативных 
теплообменниках поступают в сепараторы, в которых происходит 
их разделение на жидкую и газовую фазу. Газообразные 
продукты используются в качестве технологического топлива или 
сдуваются на свечу рассеивания. Жидкие продукты из сепараторов 
стабилизируются в колонне, которая обеспечивает соответствие 
фракционного состава топлива требованиям ГОСТ.

В случае необходимости повышения октанового числа 
прямогонного бензина установка дооборудуется вторым 
каталитическим блоком аналогичным по составу оборудования 
блоку депарафинизации. 

Стабилизированное топливо затем поступает в парк хранения 
в качестве товарного зимнего (арктического) дизельного топлива 
и бензина с октановым числом 76–80 (опция). Периодически 
катализатор в реакторах подвергается регенерации азотно-
воздушной смесью вырабатываемой на отдельной компрессорной 
станции входящей в состав установки. 
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Таким образом, используя данный технологический процесс 

получаем дизельное топливо, которое способно выдержать 
температуру от 35 до 45 градусов ниже нуля. 

Мощность нового завода – тридцать тысяч тонн зимнего 
дизельного топлива в год. Конечно, этого объема не достаточно, 
чтобы обеспечить потребность всей республики. Однако после 
модернизации катализатора, это количество может быть доведено 
до пятидесяти тысяч тонн в год.

У завода депарафинизации дизельной фракции есть договоренности 
поставлять топливо на Бозшакольский горно-обогатительный комбинат 
и на угольный разрез «Богатырь-Комир» [3]. 

Новый проект очень важен не только для региона, но и для 
экономики всего Казахстана.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗИМНЕГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЦЕССА ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ

КОРЖЕВ Р. И.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

КОВТАРЕВА С. Ю.
магистр химической технологии органических веществ, ст. преподаватель, 

ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В настоящее время нефтеперерабатывающая промышленность 
является передовой крупной отраслью нашей индустрии, основной 
задачей которой, является увеличение объема производства 
и переработки нефтяных продуктов. Но с ростом объемов 

производства растут и требования, предъявляемые к готовому 
продукту, с целью получения экологически чистых моторных 
топлив. Сравнительно быстро меняются требования на моторное 
топливо, что приводит к необходимости в постройке новых и 
усовершенствовании действующих установок [1].

В последнее время ежегодно увеличивается доля 
автотранспорта, использующего дизельное топливо. Дизельное 
топливо представляет собой вязкую и трудноиспаряемую жидкость, 
получаемую из керосин-газойлевых фракций нефти. Плотность 
дизельного топлива в зависимости от марки составляет: летнее 
– 860 кг/м3; зимнее – 840 кг/м3. Дизельное топливо применяется 
в дизельных двигателях внутреннего сгорания. С увеличением 
потребления дизельного топлива одновременно ужесточаются 
требования к его качеству [2].

Таблица 1 – Содержание серы в дизельном топливе в соответствии 
со стандартам

Показатель Евро-2
1996 г.

Евро-3
2000 г.

Евро-4
2006 г.

Евро-5
2009 г.

Содержание серы, в %
не более 0,050 0,035 0,005 0,001

Содержание серы и ее соединений влечет за собой несколько 
проблем. Во-первых, элементарная сера, сероводород, меркаптаны 
обладают высокой коррозионной агрессивностью. Во-вторых, 
сернистые соединения, которые присутствуют в топливе, в разы 
повышают общую токсичность газов (увеличивается концентрация 
твердых частиц и оксидов серы), управление составом отработавших 
газов усложняется в той же мере [2].

Для улучшения качества дизельного топлива и соответствия его 
экологическим нормам, в нефтегазовой отрасли применяют процесс 
гидроочистки. Повышение качества продукта или фракции в 
процессе гидроочистки достигается за счет удаления нежелательных 
примесей, таких, как сера, азот, кислород, смолистые соединения, 
непредельные углеводороды. 

Гидроочистка дизельного топлива представляет собой 
процесс, основанный на реакции умеренной гидрогенизации, 
в результате которой органические соединения серы, азота и 
кислорода превращаются в присутствии водорода и катализатора 
в углеводороды с выделением сероводорода, воды и аммиака. 

https://yk-news.kz/news/в-казахстане-открыли-первый-мини-завод-по-выпуску-зимнего-дизтоплива
https://yk-news.kz/news/в-казахстане-открыли-первый-мини-завод-по-выпуску-зимнего-дизтоплива
https://kolesa.kz/read/news/2017/12/svoyo-zimnee-diztoplivo-nachali-vypuskat-v-kazahstane/
https://kolesa.kz/read/news/2017/12/svoyo-zimnee-diztoplivo-nachali-vypuskat-v-kazahstane/
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Олефины преобразуются в более стабильные углеводороды 
парафинового или нафтенового ряда в зависимости от природы 
олефинов в исходном сырье [3].

Процесс гидроочистки дизельного топлива является одним 
из важнейших и наиболее перспективных процессов нефтегазовой 
отрасли, который позволяет включать в нефтепереработку сернистое 
и высокосернистое нефтяное сырье.

Для улучшения качества готового дизельного топлива, помимо 
удаления нежелательных примесей из готового продукта процессом 
гидроочистки, необходимо поддерживать требуемую предельную 
температуру фильтруемости нефтепродукта в зимний период времени 
года, что достигается в производстве зимнего дизельного топлива.

Так как в нашей стране наблюдаются суровые климатические 
условия, задача производства низкозастывающего дизельного 
топлива, которое будет соответствовать современным и 
перспективным экологическим требованиям, особенно актуальна. 
Доказательством этого является постоянно растущий спрос на 
высокого уровня качества, малосернистые и низкозастывающие 
дизельные топлива. Однако сырьевых ресурсов для производства 
низкозастывающих нефтепродуктов, таких как малопарафинистые 
нефти нафтенового основания, не достаточно. Следовательно, 
возникает необходимость в переработке и получении зимнего 
дизельного топлива из парафинистых нефтей [4].

Следует отметить, что последствия при использовании 
летнего дизельного топлива в зимних условиях, при отрицательной 
температуре, могут быть крайне неблагоприятными. Проблемы, 
которые могут возникнуть: дизельное топливо становится более 
вязким, вследствие чего топливные форсунки засоряются; 
происходит образование невоспламеняющегося нагара внутри 
цилиндров двигателя. Так же, при низкой температуре из-за 
повышенной вязкости дизельное топливо становится похожим на 
желе, в результате чего топливный насос перестает справляться со 
своей задачей и могут возникнуть серьезные проблемы в работе 
топливной системе. Именно поэтому встает необходимость в 
производстве зимнего дизельного топлива. 

К низкотемпературным характеристикам дизельного топлива 
относятся температура застывания, помутнения и предельная 
температура фильтруемости. Низкотемпературные свойства 
дизельного топлива заключаются в основном присутствием в 
сырьевых ресурсах парафиновых углеводородов нормального и 

слаборазветвленного строения, которые обладают сравнительно 
высокими значениями температур помутнения и кристаллизации. 
Поэтому в условиях пониженной температуры, в частности в 
зимний сезон, происходит снижение подвижности топлива, 
структурообразование и выпадение осадка. В зависимости от состава 
используемой в производстве нефти, керосин-газойлевые фракции 
содержат от 9 до 32 % (масс.) н-парафиновых углеводородов. 
Для получения продуктов с низкой температурой застывания, 
содержание парафинов нормального строения не должно превышать 
2–7 % (масс.) в зависимости от химического состава продукта [4].

В настоящее время для производства высококачественных 
низкозастывающих дизельных топлив применяют следующие 
способы [5]:

– уменьшение содержания высококипящих компонентов 
дизельной фракции, тем самым понижая точку конца кипения, но 
это приводит к уменьшению выхода готового продукта;

– удаление н-парафинов методом экстрактивной кристаллизации. 
Недостатком данного метода является периодичность процесса и 
низкое качество парафина;

– смешение дизельного топлива с керосиновой фракцией, 
вследствие чего понижается выход продуктового керосина;

– каталитическая изомеризация, недостатком которой является 
высокая стоимость катализатора, который содержит металлы 
платиновой группы;

– добавление депрессорно-диспергирующих присадок, является 
малоэффективным для понижения температуры помутнения и 
застывания топлива;

– каталитическая депарафинизация, при использовании 
которой снижается необходимость в использовании катализаторов, 
содержащих дорогие металлы.

Основным и перспективным способом получения зимнего 
дизельного топлива на данный момент является каталитическая 
депарафинизация в среде водорода. Основной задачей данного 
процесса является улучшение низкотемпературных характеристик 
дизельного топлива, таких как температура помутнения и застывания. 
При этом парафины нормального и слаборазвлетвленного строения 
избирательно подвергаются расщеплению на меньшие молекулы [6].

Впервые промышленное внедрение в нефтегазовую отрасль 
процесса каталитической депарафинизации дизельного топлива 
произвела фирма Mobil в 1978 г. Первая в России установка 
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гидродепарафинизации дизельного топлива была построена  
в 2003 году в городе Ухта [5].

Основными достоинствами каталитической депарафинизации 
дизельного топлива являются [6]:

– минимальное снижение вязкости получаемого дизельного 
топлива в сравнении с другими способами;

– качество получаемого дизельного топлива является 
стабильным в течении всего цикла работы катализатора;

– длительный срок службы и стабильная работа катализатора;
– высокая гибкость процесса.
Процесс каталитической депарафинизации дизельного 

топлива проводится при высоких температурах и давлении в среде 
водородсодержащего газа в присутствии металлсодержащего 
катализатора на основе цеолита. В данном процессе протекают 
следующие реакции [6]:

– селективный гидрокрекинг, в результате которого происходит 
расщепление нормальных парафинов, а также алкильных 
заместителей нафтенов и ароматических углеводородов, то есть 
образуются молекулы с меньшей молекулярной массой;

– изомеризация, изменение углеводородного скелета парафинов с 
образованием разветвленной структуры, то есть образование молекул 
с такой же молекулярной массой, но другой структурой и свойствами;

– гидродециклизация, образованные циклоалканы вступают в 
реакцию гидрирования, в ходе которой происходит разрыв цикла 
и образованием соответствующего алкана;

– побочные реакции коксообразования;
– гидрирование непредельных, таких как ароматические, 

нафтеновые и олефиновые, углеводородных соединений 
до соответствующих им алканов и циклоалканов в среде 
водородсодержащего газа на металлических центрах катализатора.

Таким образом, наиболее перспективным с целью получения 
зимнего дизельного топлива  является процесс химической конверсии 
н-парафинов дизельного топлива в присутствии катализаторов – 
гидродепарафинизация (каталитическая депарафинизация). 

Так же, как и процесс гидроочистки, каталитическая 
депарафинизация дизельного топлива является востребованным 
процессом в настоящее время, позволяя улучшить товарные 
характеристики готового продукта, а именно снижение температуры 
помутнения, температуры застывания и предельной температуры 
фильтруемости топлива. 

Получение высококачественных низкопарафинистых 
дизельных топлив достигается путём комбинирования процессов 
гидроочистки и каталитической депарафинизации. Основными 
стимулами внедрения в процесс гидроочистки, процесса 
депарафинизации являются: 

– возможность производства и транспортировки продукта в 
регионы с холодным климатом;

– снижение или прекращение добавления депрессорно-
диспергирующих присадок, а также смешения с керосиновой фракцией;

– вовлечение в переработку парафинистых нефтей.
Включение в технологическую схему НПЗ процесса 

каталитической гидродепарафинизации позволяет в широких 
пределах преобразовывать химический состав исходного 
сырья, значительно увеличить степень его использования и, 
следовательно, повысить выход и качество целевых продуктов. Для 
внедрения процесса гидродепарафинизации можно использовать 
существующие установки гидроочистки без существенных изменений 
технологической схемы или строительства новых установок [7].
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«ҚАЗАҚСТАН АЛЮМИНИЙІ» АҚ ҚАЛДЫҚТАРЫ  
ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
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«Қазақстан Алюминийі» АҚ Қазақстан Республикасының 
ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарының біріне жатады және ол 
республиканың стратегиялық экономикасына елеулі үлесін қосатын 
кәсіпорындарының бірі болып табылады. Себебі бұл кәсіпорында 
алынатын жербалшық металлургиялық алюминий өндірісінің 
жалғыз шикізаты болып табылады. Осыған қарамастан «Қазақстан 
Алюминийінің» қоршаған ортаға кері әсері де айтарлықтай.

Қалдықтардың шығарылуын, тасталуын және түзілуін 
негіздейтін технологиялық процестер:

Шикізатты қайта өңдейтін қондырғылар (қабылдау құрылғысы, 
екінші ұсақтау, құю және орташа сақтау қоймалары) шикізатты – 
бокситті, әктас пен көмірді ұнтақтауға, тасымалдауға және сақтауға 
арналған. Осы топқа ұнтақтау және пісіріндіні тасымалдау жатады. 
Құрғақ шаңды материалдарды өңдеудің технологиялық процестері 
өңдеу және құю орындарында шаңның пайда болуымен қатар 
жүреді. Шаң шығаратын барлық орындар сорғылармен және шаңды 
басатын құрылғылармен жабдықталған, бұл шаңның мөлшерін 
шамалы төмендетеді.

Байер және дәнекерлеу тармақтарының гидрохимиялық 
қайта бөлу объектілері (ылғалды өңдеу қондырғысы, вакуумды 
салқындататын ыдырату қондырғысы, ылғалды өңдеу қондырғысы, 
ылғалды ұнтақтағыш және түзету бассейндері, шаймалау 
және тұзсыздандыру қондырғысы, буландыру қондырғысы) 
алюминат ерітінділері мен қойыртпақтарды өңдеуді, сонымен 
қатар технологиялық циклдің жылу процестерін ұйымдастыруды 
қамтамасыз етеді. 

Гидрохимиялық қайта бөлудің негізгі жабдықтары-
сыйымдылықтар-атмосфералық және жоғары қысым кезінде 
жұмыс істейді.

Көрсетілген диапазондардағы жұмыс ортасының температурасы 
50 оС-дан 150 оС-ға дейін болады. Құрамында сілті аэрозольдері бар 
су буының атмосфераға шығуы атмосфералық қысыммен жұмыс 
істейтін контейнерлердің шығатын құбырлары арқылы жүреді. Бұл 
шығарындылар тазаланбайды, олар гидрохимиялық қайта бөлу алып 
жатқан аумаққа біркелкі бөлінеді.

Термиялық қайта бөлу нысандары (күйдіру және кальцинация) 
пеш құрылғыларымен жабдықталған. Айналмалы күйдіру пештері 
тозаң көмір отынында жұмыс істейді; шығатын газдардың 
температурасы шамамен 300 оС. Барлық пештер 99,6 %-ға жуық шаң 
ұстау тиімділігі бар газ тазарту қондырғыларымен (циклондармен 
және электр сүзгілермен) жабдықталған. Пеш газдарын шығару 
биіктігі 120 м үш түтін құбыры арқылы жүргізіледі. Оларға 
жербалшық өндірісі объектілерінен газ тәріздес шығарындылардың 
( , CO, және басқалар) негізгі көлемі келеді.

Күйдіру шламдарының сипаттамасы. Негізгі тотықтардың 
құрамы, % (салмағы бойынша): СаО 40–45; SiO2 15–20;  
20–25. негізгі фазалар: екікальцийлі силикат, магнезит. Фракцияның 
дисперсиялығы >53 мкм 90 %, /г.

Павлодар алюминий зауытының шламы пісіріндіні сілтілеу 
өнімдерінен, қызыл байер шламынан және әктастан тұрады, 
яғни бұл Байер күйдіру дәйекті тәсілі болып келеді. 1-кестеде 
Павлодар алюминий зауытының шлам үйінділерінен алынған шлам 
сынамаларының химиялық құрамы және өндірістік циклден түсетін 
жаңа шламның химиялық құрамы салыстыру үшін келтірілген [1].

Павлодар алюминий зауыты шламдарының химиялық құрамы 
1-кестеде келтірілген.



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

135134

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы
Кесте 1 – Павлодар алюминий зауыты шламдарының химиялық 
құрамы

Шлам 
сынамасы R2O Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO TiO2 барлығы

Үйінді 2,0 4,3 19,5 23,0 42,7 белгісіз 95
Шлам 

үйіндісінен 2,6 6,3 16,3 27,29 34,87 3,88 99,52

Келтірілген деректерді қарастыру барысында шлам үйіндісінің 
әртүрлі учаскелерінен іріктелген бірқатар сынамалардың құрамы 
бастапқы шлам құрамынан айтарлықтай ерекшеленеді, бұл негізінен 
шлам үйіндісін қалыптастыру кезінде шламды табиғи фракциялаумен, 
сондай-ақ шлам алаңында шламды сақтау кезінде болатын 
процестермен байланысты. Сондай-ақ, шламның қатты фазасы мен 
10 г/л дейінгі сілтілі иондары бар шламды сумен реакциялар болуы 
мүмкін. Павлодар алюминий зауытының шлам сынамаларының 
фазалық құрамын анықтау нәтижелері 2-кестеде берілген.

Кесте 1 – Павлодар алюминий зауыты шламдарының фазалық құрамы
Шлам сынамасы Фазалық құрамы (фазалар санының кемуі бойынша)

Үйінді в – екікальцийлі силикат, кальцит, магнетит, 
перовскит, гидрогранат

Шлам үйіндісінен б – екікальцийлі силикат, перовскит, магнетит, 
гиббсит, гидрогранат

Қызыл шламның негізгі құрамдастары тұрақты және сілтінің 
бөлінуімен баяу гидролизденетін, содан кейін карбонизацияланатын 
сілтілердің алюмосиликаттарын қоспағанда, топырақтағы табиғи 
қосылыстарға ұқсас, бұл өсімдіктердің дамуына қолайсыз әсер етеді. 
Дегенмен, бұл процесс өте баяу жүреді. Қызыл шламды жыртылған 
жердің аз мөлшерімен араластырған кезде топырақ өсімдіктердің өсуі 
үшін жарамды болады. Құрамында саз бар немесе қышқыл табиғаты 
бар иісті жер ыдырау процесінде алюмосиликаттармен бөлінген сілтіні 
сіңіреді. Қызыл шламның физикалық құрылымы топырақта ылғал мен 
қоректік заттарды ұстап тұруға ықпал етеді және мұндай топырақта 
қызанақ пен картоп өсіруге болатынын көрсетті деп болжанып отыр.

Қызыл шлам жол құрылысында асфальтбетонды дайындау 
кезінде толықтырғыш ретінде пайдаланылады. Шламды сөндірілген 
әкпен өңдейді, содан кейін кептіреді. Ферайнигтегі Алюминумверке 

фирмасы 1963 жылдан бастап құрылыс материалдары өнеркәсібі 
арқылы жол салу үшін қызыл шламды пайдаланады. Осы фирманың 
мәліметтері бойынша, «қызыл толтырғыш» әктаспен салыстырғанда 
айтарлықтай артықшылықтарға ие.

Сонымен қатар, бокситті шламдарды пайдаланудың 
перспективалы саласы сарқынды суларды ластанудан тазарту үшін 
олардың негізінде коагулянттар өндірісі болып табылады.

Халық санының қарқынды өсуіне, сондай-ақ өнеркәсіп пен 
ауыл шаруашылығының көптеген салаларының химиялануына 
байланысты су тазалау үшін коагулянттарға қажеттілік үнемі өсуде. 
Қазіргі уақытта суды тазарту үшін алюминий және темір тұздары – 
сульфаттар, хлоридтер, оксихлоридтер қолданылады. Бұл тұздардың 
әсері су ерітіндісіндегі гидролизге негізделген, олар пайда болған 
сәтте өлшенген және коллоидтық ластану бөлшектерімен өзара 
әрекеттеседі, сонымен қатар суда ерітілген органикалық заттарды 
адсорбциялайды және де коагулянттармен ерімейтін қосылыстар 
түзетін жеке иондар пайда болады [2].

Бокситті шламды кешенді темір-алюминий құрамды коагулянт 
өндіру үшін шикізат көзі ретінде қарастыруға болады. Мұндай 
коагулянт өндірісі темір сульфаты мен алюминий сульфаты 
қоспасының пайда болуы есебінен боксит шламының күкірт 
қышқылды ыдырауына негізделген. Мәселен, Германияда күкірт 
қышқылымен қызыл шламды өңдеу арқылы үш валентті темір 
сульфаты негізінде аралас коагулянт өндіріледі [3].

Өндіріс пен тұтыну қалдықтарының проблемалары қазіргі 
уақытта өте өзекті және себебін айтудың қажеті жоқ. Жалпы 
республика үшін де, Павлодар облысы үшін де, атап айтқанда, 
қатты тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтардың пайда болу 
көлемінің өсу үрдісі тән, бұл көбінесе өндірістің дамуымен, жаңа 
технологияларды әзірлеумен, қала халқының санының ұдайы 
өсуімен және өмір сүру жағдайының жақсаруымен байланысты. 
Ірі аудандарда көмір өндіретін кәсіпорындардың тау-кен 
үйінділері және жылу электр станцияларының күл үйінділері 
орналасқандықтан, оларды қалпына келтіру басым міндеттердің бірі 
болып табылады. Полигондарда, қоқыс үйінділерінде өнеркәсіптік 
қалдықтарды көму алдында экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету мақсатында оларды қайта өңдеу болуы тиіс.

Кәсіпорындар қалдықсыз және аз қалдықты технологияларға 
көшуі керек, өйткені жыл сайын өңделген өндірістік қалдықтардың тек 
2 %-ы пайдаланылады және тұтынушыларға беріледі. Улы қалдықтар 
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полигонының болмауы қауіпті қалдықтар көбінесе қатты тұрмыстық 
қалдықтармен бірге болуына әкеп соғады, бұған жол берілмейді.

Қорытындылай келе, шламдар уыттылығы жоғары және 
органикалық және минералды қоспалармен ластанған.Оларды шлам 
жинағыштарда көмген кезде қоршаған ортаға келтірілетін залалдан 
басқа, бір мезгілде құнды шикізаттың көп мөлшері жоғалады. 
Шламдардан алынған материалдарды қайта пайдалану, керісінше, 
елеулі мөлшерде табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған 
ортаға жүктемені төмендетуге мүмкіндік береді.
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Ғылыми – техникалық прогресс, адам қызметінің қоршаған 
ортаға әсерінің ауқымдылығы, халық санының өсуі және осыған 
байланысты азық-түлік пен ауыл шаруашылығы шикізатына 
қажеттіліктің артуы жер ресурстарын пайдаланудың ұзақ мерзімді 

болжамдарын әзірлеу қажеттілігін тудырады. Ауыл шаруашылығы 
алқаптарының жалпы өсуі кезінде жалпы республика бойынша 
жан басына шаққанда олардың ауданы азаяды. Егер республика 
бойынша орташа есеппен халықтың жан басына шаққандағы егістік 
көлемі бір жыл ішінде шамамен 0,01 га, Қазақстанда – 0,03 га азайса, 
Павлодар облысында бұл көрсеткіш 0,05–0,06 га-ға анықталады [7].

Жер ресурстарын пайдалану оның көпжарлығы мен 
күрделілігіне байланысты жерді пайдалануды жоспарлаудың 
мазмұны мен әдістерін түсіну кешенді проблема болып табылады. 
Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында жердің құнарлылығын 
қорғау және арттыру, халық шаруашылығы салалары арасында 
оларды дұрыс бөлудің нақты іс-шараларының неғұрлым 
жетілдірілген жүйесін әзірлеу қажет. Жоспарлау – жер  ресурстарын 
пайдалану мақсаттары үшін жарамды жаңа әдістерді іздеу, аймақтық 
табиғи және экономикалық жағдайларды ескере отырып, әкімшілік 
– аумақтық бөліністің әртүрлі деңгейлерінде ауыл шаруашылығы 
айналымына тарту үшін тың игеру резервтерін анықтау – үлкен 
ғылыми және практикалық мәнге ие болады.

Зерттеу жұмыстың мақсаты: Павлодар облысының жер 
ресурстарының пайдаланылу деңгейін зерттеу және геоэкологиялық 
жағдайын қарастыру.

Зерттеу жұмысының міндеттері: 
Павлодар облысының географиялық сипаттамасына тоқталу;
Аймақтың экономикалық, физикалық-географиялық жағдайына 

сипаттама беру;
Зерттеу жұмыстың нысаны: Павлодар облысының жер 

ресурстары мен геоэкологиялық жағдайы. Зерттеу жұмыстың 
жаңалығы: жер ресурстарын пайдалануды болжаудың, жерді 
мемлекеттік есепке алудың теориялық және әдістемелік мәселелерін 
жетілдіруден, жерді пайдалану, ауыл шаруашылық аймақтандыру 
бойынша жобалық құжаттамалардың өзара байланысынан тұрады. 
Павлодар облысында алғаш рет ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлерді пайдалану деңгейін арттыру жөніндегі іс-шаралар  
кешені құрылды.

Зерттеу жұмыстың деректік көзін: мерзімді баспасөз бен 
ғылыми мәліметтер, интернет желісінен алынған ақпараттар құрады. 

Зерттеу жұмыс құрылымы мен көлемі: зерттеу жұмыс кіріспе, 
екі бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен 
тұрады. Кіріспе бөлімінде тақырыптың өзектілігі, мақсаты мен 
міндеттері, сондай-ақ зерттеу жұмысының нысаны, теориялық 
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және методологиялық негізі, ғылыми жаңалықтары жазылған. 
Бірінші бөлімде Павлодар облысынның экологиялық, физикалық-
географиялық жағдайына сипаттама жасалып, жалпы облыс 
бойынша жер ресурстары қарастырылған. Екінше бөлімінде 
Павлодар облысының жер ресурстарының пайдаланылу деңгейі 
зерттеліп, геоэкологиялық мәселелері анықталған. 

Шаруашылық салаларын дамыту үшін лимиттеуші факторлар – 
облыс аумағының егістікке жарамды жерлермен, су ресурстарымен 
біркелкі емес қамтамасыз етілуі, құрғақшылық континенттік 
климат, қолайсыз табиғи процестер, аумақтың шөлейттенуінің 
табиғи процестеріне ұшырауы, сондай-ақ орман ресурстарымен, 
минералдық шикізаттың кейбір түрлерімен әлсіз қамтамасыз етілуі 
болып табылады [5, С. 15].

Павлодар облысының климаты шұғыл континенталды құрғақ 
дала зонасында орналасқан, облысқа тән сипаттама: көктемгі-жазғы 
кезеңнің құрғақтығы, жаз айларында жоғары және қыс айларында 
төмен температуралардың ауысуы, жылдық атмосфералық жауын-
шашынның жеткіліксіз және тұрақсыз саны, жыл бойы жел екпінінің 
айтарлықтай артуы. Қыс мезгілінде суық және аязды ауа райын 
түзейтін Сібір антициклонының әсері күшті болса, жаз мезгілінде 
ыстық және құрғақ ауа, қуаншылық пен қарадауыл әкелетін Тұран 
жазығының ауа массасының әкелетін әсерімен ерекшеленеді [3, С. 60].

Жалпы Павлодар облысының климаты адамның өмірі мен 
қызметіне өте қолайлы. Бірақ ауыл шаруашылығы өндірісін 
қиындататын климаттың кейбір ерекшелеіктері әртүрлі 
агротехникалық іс-шараларды жүргізуді талап етеді. Ұзақ және 
қатал қыс мезгілі халықты және кәсіпорындарды жылумен 
қамтамасыз ету шығындарын арттырады.

Павлодар қаласының атмосфералық ауасын ластаушылардың 
ерекшелігі олардың көп компоненттілігі болып табылады. Ауаның 
құрамына салыстырмалы аз концентрацияға қарамастан, бірлескен 
әсер етуі және экологиялық тепе-теңдік үшін елеулі салдарлардың 
көзі болуы мүмкін көптеген химиялық заттар кіреді. Сондықтан 
біз үшін ауаның химиялық құрамын анықтау өте маңызды. Осы 
мақсатта қар жамылғысының сынамасын химанализге іріктеу 
жүргізілді, онда ауаны ластаушылардың құрамына кіретін 24 
химиялық элемент анықталды, олардың басымдылығы сынап, 
алюминий, марганец, қорғасын, мырыш, фтор болып табылады. 
Қолда бар материалдарды талдай отырып, халықтың денсаулығына 
әсер ету тұрғысынан ластанудың басты көздері жеке және қалалық 

көлік, ЖЭО – 1,2,3, Павлодарлық алюминий, химия, мұнай өңдеу 
зауыттары болып табылатыны туралы қорытындыға келді [7].

Агроклиматтық жағдайда Павлодар облысы төрт зонаға 
бөлінеді: құрғақ және орташа жылы, құрғақ жылы, өте құрғақ және 
сорғыған  (1-кесте). 

Кесте 1 – Павлодар облысының аудандары бойынша агроклиматтық 
аймақтарға бөлінуі

Аймақтар
Гидро-

термиялық 
коэффиценті

Белсенді 
температу-
ралардың 

сомасы, ºС

Аймаққа кіретін 
әкімшілік аудандар

Құрғақ және 
орташа 
жылы

0,8–0,9 2100–2200 Железин ауданының солт.

Құрғақ 
жылы 0,7–0,9 2200–2350

Железин ауданының 
оңт., Қашыр мен Ертіс 
аудандарының солт.

Өте құрғақ 0,5–0,7 2300–2500

Ертіс, Ақтоғай, Қашыр, 
Успен, Шарбақты, 

Павлодар, Баянауыл, 
Лебяжі ауд. солт., Май 
аудандарының батыс, 
Ақсу және Екібастұз 

қалаларының ауылдық 
аймақтары

Сорғыған 
жылы 0,4–0,5 2400–2500

Лебяжі, Май, Павлодар 
ауд. оңт., Ақсу қаласының 

оңт. Ауылдық аймағы

Табиғи-ауыл шаруашылық геожүйелерді зерттеу нәтижесінде 
агроландшафтты зерттеудің пайда болуына себеп болды. 
XX ғасырдың екінші жартысынан бастап халық санының 
өсуіне, ғылыми-техникалық прогреске, ауыл шаруашылығын 
қарқындатуға, табиғи ортаға жүктемелердің күшеюіне байланысты 
агроландшафттарды зерттеуге көп көңіл бөліне бастады.

Экологиялық мониторинг жүргізу кезінде зерттелетін 
агроландшафттарға антропогендік жүктеменің ауқымын анықтау 
аса маңызды болып табылады. Зерттеушілердің пікірінше, мұндай 
бағалау үшін арнайы далалық зерттеулер жүргізу олардың өзіндік 
құнының жоғары болуына және әдістемелік негіздің нашар 
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әзірленуіне байланысты [Харламов, 2001]. Алайда, агроландшафтқа 
аз шығынмен ауыл шаруашылығы жүктемесін бағалаудың нақты 
мүмкіндігі бар, бұл ауыл шаруашылығы бойынша мемлекеттік 
көрсеткіш деректерін пайдалану және өңдеу арқылы мүмкін 
болады. Осы зерттеулерді ұзақ уақыт бойы жүргізу үшін ауыл 
шаруашылығы, егістік және мелиорацияланған алқаптардың 
алаңдары туралы, минералдық тыңайтқыштарды енгізу нормалары 
туралы, ауыл шаруашылығы мен жануарлардың көрсеткіштері 
туралы мәліметтер жиналады [4].

Агроландшафтқа ауыл шаруашылығы жүктемесін бағалау 
мысалы ретінде біз Павлодар облысын таңдап алдық, ол 
Қазақстанның дала аймағында орналасқан, құнарлы топырағы 
мен жақсы егістік жерлерге бай аумақ, оның көп бөлігі қазір 
агроландшафттарға айналған [Чибилев, 2005; Николаев, 1979; 
Николаев, 1999; Щипчова, 2015].

Облыс және республика экономикасының маңызды құрамдас 
бөлігі агроөнеркәсіп кешені болып табылады, өйткені мұнда 
облыстның экономикалық әлеуеті және қоғам үшін өмірлік маңызы 
бар ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру шоғырланған. Ауыл 
шаруашылығы өндірісі өнімінің үлесі облыстың ЖҰАӨ шамамен  
4 % құрайды. Жалпы жер көлемі 124, 7 мың км² құрайды, оның ішінде: 
ауыл шаруашылығы алқаптары – 4,4 млн га, оның ішінде егістік –  
1,4 млн га. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірудің негізгі бағыттары 
ет, сүт, жұмыртқа, астық, картоп және көкөніс болып табылады.

Елдің нарықтық экономикаға көшкеннен кейін көптеген ауыл 
шаруашылығы кәсіпорындары, соның ішінде Павлодар облысы да 
күрделі жағдайларды бастан кешірді, ал олардың көпшілігі өмірдің 
жаңа тәртібіне көше алмады. 1991 жылдан бастап егіс алқаптарының 
құлдырауы басталды және тек 2001 жылдан ғана бастап – біртіндеп 
өсу байқала бастады (7 сурет).

2019 жылдың қаңтар айында ауыл шаруашылығының жалпы 
өнім көлемі 7,4 млрд.теңгені немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңіне 
104,7 % құрады, оның ішінде өсімдік шаруашылығында – 0,2 млрд. 
теңге (100 %), мал шаруашылығында – 7,2 млрд. теңге (104,9 %).

Мемлекет астық өсіретін шаруашылықтарды субсидиямен, 
арзан жанар-жағармай материалдарымен қолдайды және олардан 
астық сатып алады. Осы уақыт ішінде көптеген егістіктер тыңайып, 
арамшөптермен өсіп кеткен. Қазіргі таңда  егіс алқаптары ұлғайып 
келеді, бірақ кейбір жерлер иесіз қалды.

Осыған орай, ландшафттарды егжей-тегжейлі зерттеу қажет, 
өйткені көптеген құнарлы жерлерді олардың ерекшеліктерін 
ескерместен және ұтымсыз пайдаланудың әсерінен құнарсыздану 
қаупі күшейеді.

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін тұрақты өндіру мақсатында 
ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің қарқынды ресурс 
үнемдейтін және топырақ қорғау технологияларын игеру, суармалы 
егіншілік алаңдарын қалпына келтіру, прогрессивті жаңбырлатқыш 
техниканы пайдалану жөніндегі шаралар қабылдануда.

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің құрылымында мал 
шаруашылығы өнімі басым, оның орташа үлесі 57 %. Бұл салада 
сондай-ақ ауыл шаруашылық жануарлар санының және өнім өндіру 
көлемінің тұрақты өсу үрдісі сақталуда. Ауыл шаруашылығындағы 
малдарының негізгі үлесі (62,6 %) ІҚМ (қой мен ешкі – 1,7 %, 
жылқы – 11,6 %) тиесілі. Мал шаруашылығының ет бағытына – ірі 
қара мал мен қой жатады, оларды өсіру – Баянауыл, Май, Лебяжі 
аудандарында, Екібастұз ауылдық аймағында, ал сүт өнімдері 
– Павлодар, Успен, Шарбақты аудандарында шоғырланған. 
Құс шаруашылығында ет және жұмыртқа бағытындағы екі құс 
фабрикасы жұмыс істейді.

Мал мен құс басының өсу серпінін талдау көрсеткішінде,  
1992 жылға дейін облыс бойынша мал басының барынша 
санының артуы байқалған (8-сурет). XXI ғасырдың басынан бері 
көрсеткіштердің айтарлықтай құлдырауынан кейін оның біршама 
өсуі байқала бастады, осыған орай ауыл шаруашылығы алқаптарына 
жүктеме арта түседі.

Павлодар облысы республиканың ірі  өнеркәсіптік 
орталықтарының бірі бола отырып, жоғары техногендік ластануға 
ұшыраған. Қазақстан Республикасы бойынша атмосфераға ластаушы 
заттардың барлық шығындыларының төрттен бір бөлігі Павлодар 
облысына тиесілі. Атмосфераға ластаушы заттардың шығындылары 
жыл сайын 600 мың тоннадан асады, оның 94,0 % электр энергетикасы, 
металлургия және көмір өндіру өнеркәсібі кәсіпорындарына тиесілі.

Қоршаған ортаға геоэкологиялық әсердің негізгі факторы 
өнеркәсіп болып табылатынына қарамастан, ауыл шаруашылығы 
жүйелері аймақтың экожүйелері мен ландшафттарына әсер етуді 
жалғастыруда. Ауыл шаруашылығын оңтайлы жүргізу үшін ауыл 
шаруашылығының қандай да бір нысандары болжанып отырған 
немесе жүргізіліп жатқан кешендердің табиғи жағдайлары мен 
компоненттерін мұқият зерделеу және шекті жол берілетін жүктеме 
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нормаларын ұстану қажет [Об утверждении предельно допустимой 
нормы нагрузки..., 2015. www; Масютенко, 2014; Абдуллаев, 2003].

Облыстың агроландшафттарына ауыл шаруашылығы 
жүктемесін талдау үшін И. Ю Каторгин әзірлеген әдістеме 
пайдаланылды [Каторгин, 2004].

Қорыта келе, біздің көзқарасымызша, геоэкология – адамның 
табиғи (табиғат) ортасын оның алғашқы түрінде емес, қазіргі уақытта 
қандай түрде, яғни барлық жеке географиялық қабықшаларға 
ұшыраған деформацияларды, сондай-ақ биосфера мен адамның 
шаруашылық қызметінің нәтижесінде ландшафтық қабықшаны 
зерттейтін география мен экологияның түйіскен бағыты. 

Қ ұ н а р л ы  т о п ы р а ғ ы  б а р  а у м а қ т а р  қ а з і р г і  к е з д е 
агроландшафттарға айналған, соның нәтижесінде бірқатар 
геоэкологиялық проблемалар пайда болады. Бұл проблемаларды 
шешу үшін ауыл шаруашылығы агроландшафттардың жүктемесін 
зерттеу және бағалау қажет, нәтижесінде бұл олардың жай-күйін 
жақсартуға немесе оңтайландыруға мүмкіндік береді.

Егіншілік немесе мал шаруашылығын жүргізудің кез 
келген жүйесі экологиялық және экономикалық негізделуі және 
жергілікті агроклиматтық жағдайлармен айқындалатын топырақ 
құнарлылығын арттыруға, сондай-ақ агроландшафттың жағдайын 
жақсартуға бағытталған топырақ-мелиоративтік іс-шаралар  
кешенін қамтуы тиіс.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 З.В. Кузнецова. Павлодарская область (экономико-

географическая характеристика). – Алма-ата, 1958
2 С.Ш-А. Смайлов, М.К. Омаров. Геоэкология степного 

Прииртышья (Павлодарская область). – Павлодар, 2017
3 С.Ш-А. Смайлов, Геоэкологические последствия 

природопользования в степном регионе (на примере Павлодарской 
области) / С.Ш-А. Смайлов // Региональные исследования. 2013 №3 (41)

4 Альмишев У.Х., Царегородцева А.Г., Сапаров К.Т., Смайлов 
С.Ш., Айтеленов Р.С., Уракбаева А.З., Рамазанова А.Г. Геоэкология 
Павлодарской области. – Павлодар, 2002

5 В.В. Братков, Н.И. Овдиенко. Геоэкология. – Алматы, 2014
6 И.Ф. Галаева, З.Н. Гуляко, Л.П. Кравец, Л.П. Первухина, Э.Д. 

Соколкин, М.И. Чуб. География Павлодарской области. – Павлодар, 
1996 

7 https://kk.wikipedia.org/wiki/Павлодар_облысы#Павлодар_
облысының_табиғат_және_табиғи_ресурстары 

8 https://pavlodar.gov.kz/category/ob-oblasti/selskoe-hozyaistvo/ 

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҚЫСҚЫ  
СПОРТ  ТУРИЗМІН МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ
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Адамның қалың қар үстінде жүру үшін қолданған алғашқы 
қосымша құралдары қармен жүруге лайықталынып жасалып, қармен 
жүретін шаңғы деп аталған. Осы тұрпайы қос құралдар қолдану 
процессінде өзгерісте болып, бірте-бірте сырғанайтын шаңғы 
формасына ие болды. Сырғанайтын шаңғы жүру жылдамдығын 
едәуір көбейтуге мүмкіншілік берді. Новгородтағы археологиялық 
қазба жұмыстары (1953 ж) шаңғының одан әрі дамығанын 
дәлелдейді. Осыдан 1300 жыл бұрын жасалған ең ежелгі шаңғыны 
1982 жылы А. И. Микляев Псков облысында тапқан. «Шаңғы» 
деген сөз ХІІ ғасырдағы тарих документтерінде кездеседі. Сонымен 
бірге әскерлер шетелдік басқыншыларға қарсы күресте шаңғыны 
пайдаланғанын дәлелдейтін құжаттар сақталған. Сонымен, Ресей 
территориясында мекендеген халықтар шаңғыны әуелі тұрмыста, 
содан кейін өз жауларына қарсы күрестерде табыспенен қолданған.

Қазақстанда шаңғы жарысының дамуы. Кеңес үкіметімен он 
жыл көлемінде байланыста болды.1934–1935 ж.ж. аралығында 
алғашқы ЖБСМ құрылды. Алғашқы Бүкілқазақстандық шаңғы 
жарыстары 1934 жылдың ақпанында Петропавл қаласында 
өтті. 3 шақырымдық жарыста әйелдер арасынан Г. Гершунов 
(Қарағанды), 5 шақырымдық Воронцова (Ақтөбе) жеңімпаз 
атанды. 10 және 30 шақырымдық шаңғы жарысында В. Голубенко 
(Қарағанды) жеңімпаз атанды. 1938 жылда Қазақстанда ауылдық 
спортсмендер арасында біріншіліктер өткізіле бастады. Шаңғы 
спортының басында Д. Мартюшин, М. Сергазинов, В. Филимонов,  
М. Таникеев, К. Гакильберг, Г. Терещенко, Г. Копылов,  
С. Лактионов, Л. Бурнашов, И. Ерюшин, И. Мальков, Е. Жиров, 
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В. Килязов, Г. Абустин, А. Трунов, А. Проскурин, А. Шерстнев, 
А. Унгефук, А. Смагин и И. Ветрев және басқалары болды.  
40–60 жылдары Қазақстанда Д. Мартюшин, Л. Мамеев, Г. Винникова 
(Филиминова), А. Гурьянов, Т. Малиновская, Е. Малиновский,  
Л. Килязова мықты шаңғышылар болып саналды. 1947 жылығы 
КСРО чемпионатында әйелдер эстафетасында 3 және 5 шақырымда 
алғаш рет Қазақстан 6-шы орынға ие болды, сонымен қатар 20 жасқа 
дейінгі 10 Республикалық команда арасында 6-шы орынды иеленді. 
Келесі жиырмажылдықта Қазақстан шаңғышылары Бүкілодақтық 
алаңда көрінбеді. Алғашқы сәттілік 1970 жылы КСРО біріншілігінде 
жасөспірімдер арасында болған жарыста: А.Суслов Ленингорскіден 
15 және 20 шақырымда 2 бірінші орынды ұтып алды. Жарысқа  
70 жуық шаңғышылар қатысты. 1971 жылы Солтүстік мерекесінде 
Рудныйлық шаңғышы И.Гаранин көзге түсті. Ол 50 шақырымдық 
жарыста 1 орынға ие болып, он күн өткеннен соң ол Кандлакшеде 
өткен КСРО чемпионатында 70 шақырымда В.Ворноковадан кейінгі 
екінші нәтижені көрсетті. Маусымдық нәтижелеріне байланысты 
ол КСРО командасының құрамына кірді. И. Гаранин төрт рет 
70 шақырымдық қашықтықта КСРО чемпионатын ұтты, әлем 
чемпионатына және Олимпиада ойындарына қатысып ( 1972 жылы 
Саппоро қаласында, 1976 жылы Зеефельде) ол 30 шақырымдық 
жарыста, 4 және 10 шақырымдық эстафетасында қола жүлдегер 
атанды. 1977 жылы кеңес шаңғышыларының ішінде алғашқы 
болып Швецияда өткен 85 шақырымдық «Корольдік жарысты» 
жеңіп алды. Кейін ол Батыс Еуропадағы марафондық қашықтықта, 
жоғары жарыстарда сәтті өнер көрсетіп жүрді. 1974 жылы КСРО 
халықтарының ІІІ спартакиадасының ақтық мәресінде Қазақстан 
шаңғышылары 6 орынға ие болды. И.Гаранинен басқалары  
А. Суслов 15 шақырымда 8 орынға ие болды, 30 шақырымда  
5 орынға ие болды. Жасөспірімдер арасында 15 шақырымдық 
жарыста 5 орынға Щучинскіден Бочанова ие болды. 1975 жылы 
КСРО біріншілігінде одақтық республикалар арасында Қазақстан 
5-ші орынға ие болды. Жекелей жарыстарда И. Гаранин, А.Суслов 
көзге түсіп жасөспірімдер арасында екінші орынға ие болды. 
ΙV КСРО халықтарының спартакиадасында 1978 жылы жақсы 
нәтижеге қол жеткізген ерлер арасында А. Однодворцев (VІ және 
VІІІ орынға ие болды 30 және 50 шақырымда), жасөспірімдер 
арасында С.Тишков 15 шақырымда VІ орынға ие болды.  
1979 жылы КСРО біріншілігінде ерлер арасында жақсы нәтижие 
көрсеткен А. Однодворцев X және VІ орынға ие болды 50 және 70 

шақырымда. Жасөспірімдер арасында 20 шақырымда С.Тишков 
үшінші орынға ие болды. Қазақстанның жасөспірімдер құрамасы 
 ІІІ орынды иеленді. Алғаш рет ІІІ орынды 10 шақырымда Шортанды 
қаласынан В. Смирнов алды. Келесі жылдарда В. Смирнов 
КСРО жасөспірімдер арасында өткен біріншілікте бірнеше рет 
жеңімпаз атанды. Содан кейін ол КСРО құрамасында бірнеше 
рет жүлдегер болып әлем чемпионтатының жүлдегері болды, 
кейін олимпиада ойындарында жүлделі орындарға ие болып, 1994 
жылы Лиллехаммерде (Норвегия) өткен олимпиада ойындарында  
50 шақырымдық жарыста олимпиада чемпионы атанды. В. Сминов 
Қазақстан Республикасындағы шаңғы жарысы бойынша олимпиада 
ойындарының алғашқы жеңімпазы болып табылады. 1980 жылы 
КСРО біріншілігінде Красноярск қаласында С. Тишков ерлер 
арасындағы 30 шақырымдық қашықтықтағы жарыста ондық 
қатарына кірді. 1981 жылы С.Тишков 15 шақырымда VІІ орынға ие 
болып, ал жасөспірімдер арасында І орынды В. Сахнов алды. Алғаш 
рет 1981 жылы Өскеменнен Л. Акцизова КСРО біріншілігінде қыздар 
арасында ІІІ орынға ие болды. 1982 жылы Красноярск қаласында 
КСРО халықтарының V спартакиадасында ерлер арасында жеңімпаз 
В. Сахнов, ал жасөспірімдер арасында өткен әлем чемпионатында 
Қостанайлық И. Медведь 10 және 15 шақырымда ІІІ орынға ие болды. 
1983 жылы КСРО біріншілігінде В. Сахнов 15 және 50 шақырымда 
шаңғы жарысынан VІ және ІІІ орынды иемденді. 1984 жылғы КСРО 
біріншілігінде В. Сахнов 30 шақырымда ІV орынды, 50 шақырымда  
І орынға ие болып жақсы нәтижие көрсетті. Жасөспірімдер арасында 
Л. Турчин 15 және 20 шақырымдық жарыста екі мәрте ІV орынды 
иеленді. Жасжеткіншектер арасында 10 шақырымда ІІ орынды 
Ф. Волков алды. Жасөспірімдер арасында І орынды Смирнов  
15 және 20 шақырымда, 4 және 10 эстафетасында Қазақстан ІІ орынды  
(Ю. Тарасов, Ю. Ткаченко, Л. Турчин, В. Смирнов) алды.

Шаңғы спорты – біздің елімізде кең тараған спорт түрінің 
бірі. әсіресе әр түрлі қашықтыққа шаңғымен жарысу кең таралуда. 
Шаңғы спортымен шұғылданудың негізгі міндеті – өте жоғары 
спорттық нәтижелерге жету, осының өзі шаңғымен шұғылданудың 
басқа түрлерінен оны негізінен ерекшелендіріп тұрады. Біздің 
елімізде және шет елдерде шаңғы жарыстары мен шаңғы спортының 
басқа да түрлері бойынша әлем біріншіліктері және олимпиадалық 
ойындарға шейін әр түрлі жарыстар өткізіледі. Суық қыс айларында 
шаңғы тебу арқылы жаттығуға болады. Әртүрлі жастағы және тебу 
икемі түрлі адамдар қарлы жердің ауасында өткізген әр уақытынан 
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пайда ала алады. Шаңғы спорты үлкен сауықтыру, тәрбиелік 
және қолданбалы маңызға ие, спортпен шұғылданушылардың 
организміне жан-жақты әсер етеді. Шаңғы тебу – денеге және 
ақылға арналған сөзсіз керемет жаттығу. Адамның әрқашан – бала 
кезінен бастап жасы ұлғайғанға дейін – шаңғы тебуіне болады. 
Шаңғымен шұғылданған кездегі денеге түсетін ауыртпалық 
әсер ету бойынша, сондай-ақ қаракет қарқындылығы көлемі 
бойынша әртүрлі мөлшерде оңай есептелінеді. Осының барлығы 
шаңғы спортын әр түрлі жастағы, жыныстағы адамдарға, денесін 
шынықтыру дайындығының дәрежесі әртүрлі адамдарға ұсынуға 
мүмкіндік береді. Шаңғымен жүру және жүгіру әр түрлі бұлшық 
еттерді жұмысқа салып, адам организмінің негізгі системаларының 
нығайып күшеюіне және дамуына жақсы әсер етеді. Осының барлығы 
денсаулықтың жоғары дәрежеде болуын және белсенділікпен ұзақ 
өмір сүруді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар шаңғымен жүрудің 
соншама әртүрлі шарттары денені жан-жақты шынықтыруды және 
ең алдымен маңызды физикалық қасиеттерді – шыдамдылықты, 
күшжігерді, ептілік және басқа қасиеттерді тәрбиелеуді негіздейді. 
Таза ауада, кейде суық күшейген уақыттарда барлық бұлшық 
еттерді әрекетке салып шаңғымен жүру,организмнің жалпы жұмыс 
істеу қабілетін күшейтеді. Осының бәрі шаңғыны әртүрлі жастағы 
адамның белсенділікпен демалу құралы ретінде кең пайдалануға 
мүмкіншілік береді. Шаңғы спортының тәрбиелік маңызы ерекше 
зор. Шаңғымен шұғылданудың барлық түрлерінде – сабақта, 
жаттығуларда, немесе серуендеген кезде, жарыстарда моральдік-
ұждандық қасиеттерге: өжеттік пен табандылыққа, тәртіптілік 
пен еңбек сүйгіштікке, әрі қандай да бір қиыншылықтарды жеңу 
қабілеттілігіне тәрбиелейді.

Елімізде туризмді дамыту – мемлекеттік саясаттың басым 
бағыты. Туризмді дамыту арқылы Қазақстанның экономикалық 
жағдайын жақсартып, бірқатар әлеуметтік мәселелерді шешуге 
болатыны да белгілі. Қазақстанда туризмді дамыту үшін барлық 
қажетті мәдени, тарихи, географиялық және климаттық жағдайлар 
жеткілікті. Қазақстан туристік ассоциациясының директоры 
Рашида Шайкенова Павлодар облысының туристік кластерін 
құру жөніндегі бас жоспарды кеңірек таныстырды. Біздің өңірде 
туризм саласын алты бағытта дамыту жөнінде шешім қабылданды. 
Олар: экологиялық, емдік-сауықтыру, мәдени-танымдық, балалар-
жасөспірімдер және мерекелік бағыттар. Павлодар облысындағы 
қазіргі кезде белсенді туристтік ресурс – Баянауыл Ұлттық паркі 

болып табылады. Қасиетті Баянауыл өлкесінің тұмса табиғатын 
тамашалауға келетіндердің қатары жыл сайын 200 мың адамнан 
асады. Ендігі мақсат – бұл көрсеткішті бірнеше есеге арттыру. 
Қазіргі таңда бұл бағытта бірқатар стратегиялық жоба жүзеге 
асырылуда. Солардың бірі – Баян өлкесіне туристерді жазда 
ғана емес, қыс мезгілінде тарту. Тынығушыларды өлкеге қыс 
мезгілінде тартуға Мырзашоқы тау шаңғы базасы септігін 
тигізбек. Теңіз деңгейінен 800 метрлік биіктікте орналасқан тау 
спорттық нысанды ашуға ыңғайлы. Аспалы жолдың құрылысына 
жергілікті кәсіпкерлер 300 млн. теңге бөлген. Бүгінде ұзындығы  
1 шақырым болатын аспалы жол мен 11 шақырымдық шаңғы 
трассасы салынды. Демалыс күндері, жақсы ауа-райында, базаға 
күніне бір жарым мың адам келеді. Негізгі көтерудің ұзындығы 
шамамен 800 метр, түсуі шамамен 1,2–1,3 мың метр, мойынтірек 
шыңы (шаңғышыларға арналған арқан) – 320 метр, түсу – 500 метр. 
Мұнда туристердің ең көп ағыны демалыс күндері мен мектеп 
каникулдары кезінде байқалады.

Мырзашоқыдағы мәселелердің бірі – жататын жер. Орынға 
ең жақын қонақ үй облыс орталығында - Баянауыл ауылында 
орналасқан. Көптеген келушілер сол жерде орналасады, көлік 
жалдайды, Мырзашоқыға мініп, кешке кетеді. Қазіргі уақытта 
тау шаңғысы базасында 14 адам жұмыс істейді, барлығы Қаражар 
ауылының тұрғындары. Бұл қамқоршы, бір шаңғы нұсқаушысы, 
аспаз, кабельдік машинисттер. Орташа жалақы – 100 мың 
теңге. Жетіспейтін жалғыз нәрсе – дәрігерлер. Тамаққа келетін 
болсақ, қазіргі уақытта бір асхана бар. Асханада жабдықтардың 
жетіспеушілігінен адамдар қалаған орынды көп күтуге немесе жай 
айналада жүруге мәжбүр. Базада демалушылар үшін бос уақытты 
өткізетін ойын-сауық кешендері әлі де қарастырылмаған. Көбіне 
адамдар мұнда 3–4 сағатқа келеді. Бұл бағытта әлі де көп жұмыс 
жасау керек. Тамақтың сапасы жергілікті билік бірнеше жылдан бері 
күресуге тырысып жүрген атақты Қалқаман кафелеріне өте ұқсас. 
Сондықтан Баянауылға әдеттен тыс көптеген адамдар тамақпен 
келеді. Қонақ үй мәселесі Мырзашоқыға келушілер қона жатып 
демалғанды жөн көреді. Алайда, тау-шаңғы кешенінде қонақүйлер, 
демалыс үйлері жоқ. Мырзашоқының етегіндегі Қаражар ауылында 
да келушілерге арналған үйлер қарастырылмаған. Жалпы, 
Мырзашоқыға ең жақын деген қонақ үй аудан орталығында 
орналасқан. Ал Баянауыл ауылы мен Қаражардың арасы шамамен  
20 шақырымнан асады. Мырзашоқы тау-шаңғы кешенінің 
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меңгерушісі Орынбай Өскенбаевтың айтуынша, туристердің дені 
Баянауылдағы қонақ үйлерге тұрақтайды. Сөйтіп, таңертең келіп, 
кешке дейін демалып, кері қайтады. Шаңғы жолдарының дайын 
екендігі және оларды қабылдау туралы акт жасалынып, оған 
бастықтар қол қояды. Актіге жолдардың профилі және схемалары 
тіркеледі. Барлық қашықтықтар шаңғы стадионынан басталып, 
осында аяқталады. Жолдың элементтері: жазық – ол жолдың  
3 градустан аспайтын өңіс және әр жерлері бар жеке учаскелері. 
әр және өңіс жерлер – ол жолдың ұзындығы 20 метрден көп 
жеке учаскелері: олардың бетінің өсу немесе төмендеу бұрышы  
3 градустан көп болады; кішісі – 3–4 градус, ортасы – 4–8 градус, 
құламасы – 8 градустан көп келеді. Жасанды жарық түсетін жолдар 
кешкі уақытта жаттығуға арналған. Жолға шағылдырғыштары 
бар және діңгектерге асып қойылған шырақтармен жарық түсіру 
керек. Шырақтарды 7–8 метрлік биік жерге асып қою керек. 
Старттағы және мәредегі әдеттегі жарық – 15–20 люкс, діңгектердің 
аралығында болса мынадай: тегіс учаскелерде 3–5 люкс, әр жерде –  
2 люкс, төмен түсетін жерде – 10–12 люкс. Тік жерден түскен кезде, 
әсіресе төмен түсу аяқталып, бұрылыстар болатын кезде жарық 
20–30 люкс болуы қажет. Осындай учаскелерге прожекторларды 
қоюға болады. 

Қорытындылай келе, шаңғы спорты – дене тәрбиесі мен 
спорттық туризм жүйесіндегі қысқы спорт түрлері негізгілерінің 
бірі. Бұл спорт түрі тек туризм саласына өз үлесін қосып қана 
қоймай, адам денсаулығына да тигізер пайдасы мол. Шаңғы 
спортынан жаттығулар мен жарыстар ашық аспанда, таза ауада 
өтетін болғандықтан адамның денсаулығына өте пайдалы. Ол 
адам бойындағы шыдамдылық, батылдық, ептілік, табандылық, 
айналаңды бақылау сияқты аса керек қасиеттерді өкпеннің 
сыйымдылығын жан-жақты дамытады. Шетелде бұқаралық спорт 
бірінші кезекте халықты сауықтырудың, өзін-өзі жетілдіруге қол 
жеткізудің, өзін-өзі көрсетудің тегі, сондай-ақ зиянды әрекеттерге 
қарсы күрестің құралы болып табылады. Қазір біз Мырзашоқы 
курортын жарнамалай аламау себебіміз: жабдықтардың, қонақ 
үйлердің жетіспеуі. Сол себепті шетелдерден туристердің келмеу 
себебі де осында. Сондықтан да осы курортымызды жандандыру 
үшін қаражат бөліп, кемшіл тұстарын жөндеп, оны одан әрі 
құлпырту үшін бар күш-жігерімізді салуымыз қажет. 
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Газ – кез келген мемлекеттің энергетикалық кешенінің негізгі 
құрамдас бөліктерінің бірі және оның өнеркәсіптік дамуының 
маңызды құрамдас бөліктерінің бірі. Бұл ретте көгілдір отын - 
әлеуметтік өнім, себебі халыққа жылу беріп, тұрмыстық сипаттағы 
мәселелерді шешеді. Соңғы жылдары Қазақстанның газ саласы 
дамудың ең табысты динамикасын көрсетіп, ТМД елдері арасында 
үздік болды. Бүгінде газ саласындағы ұлттық оператор қызметін 
ҚазТрансГаз газ концерні (Қазмұнайгаздың еншілес компаниясы) 
атқарады. Компания ішкі нарықта газдандыру үшін ғана емес, 
халықаралық газ нарығында Қазақстанның мүддесін білдіреді. 
Қазақстанның газ Ренессансы бірыңғай газ тасымалдау жүйесін 
құруға, МАБ ұзындығын арттыруға, сандық инновацияларды енгізу 
арқасында олардың сенімділігін арттыруға алып келді, сондай-ақ 
республика алдында жаңа газ нарықтарын ашты.

Соңғы 10 жылда Қазақстан газ саласы үшін ең серпінді болып 
отыр. Қазақстан барлық газ тасымалдау жүйесін толығымен 
жаңартып қана қоймай, негізгі кен орындары орналасқан 
елдің батысынан оңтүстік-шығыс бағытында ондаған мың 
километр қуатты магистральдар салды. Бұл ретте барлық қажетті 
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технологиялық инфрақұрылым құрылды, оның мүмкіндіктерінде 
қуатты арттыру ғана емес, сондай-ақ газ ағындарын кез келген 
бағытта әртараптандыру да бар, бұл тиімді географиялық жағдайы 
бар мемлекет үшін өте маңызды.

2 Табиғи газ – Жер қойнауларында органикалық заттардың 
анаэробты бөлінуі кезінде пайда болған газдар қоспасы. 

Табиғи газ пайдалы қазбалар қатарына жатады. Таза табиғи 
газдың иісі мен түсі болмайды. Газ – толық жанатын, ауаны 
ластамайтын, құбыр жолымен тасымалданатын отын түрі. 

Сурет 1

3 Павлодар облысында газ өнеркәсібін дамыту не үшін қажет 
деген сұраққа жауап беретін болсам, газ басқа көмір саласымен 
салстырғанда тиімді. Экологияға айтарлықтай зиян келтірмейді. 
қала тұрғындарының коммуналдық-тұрмыстық мәселелерін 
шешеді. Павлодар облысы, оның ішінде Павлодар қаласы Қазақстан 
Республикасының негізгі өнеркәсіптік дамыған өңірлерінің бірі 
болып табылады, онда қоршаған ортаны қорғау және экологиялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері өзекті болып қалады. 
Павлодар облысы ауаға зиянды қалдықтар көп таралған аймақтар 
ішінде әлі күнге шейін көш бастап келеді. Басқа да көптеген қазба 
орындары сияқты, қоршаған ортаны ластап Павлодар қаласының 
экологиялық ахуалы қазіргі күнде қала тұрғындарын алаңдатуда.

Елдегі Иса деңгейі (атмосфераның ластану индексі) жақсы 
жағы да, нашар жағына да күрт өзгеруі мүмкін.Сонымен қатар, 
бұл сапасыз қалдықтардың атмосфераға және қоршаған ортаға аз 

шығарылуына әкеледі(мысалы Ертіс өзені), бұл өңірдің экологиялық 
жағдайын жақсартады.

Жаңа газ құбырының төселуіне байланысты тағы бір  
МАЭС немесе ЖЭО салу керек болады, бұл жаңа орындарды 
қоныстандыру және зерттеу, өнеркәсіптің жаңа нүктесін дамыту 
сияқты нәрселерге әкеледі.

Екібастұз және Майқайын разрездерінің есебінен біз қарапайым 
азаматтарға әсер ететінін айта аламыз, бірақ бұл шикізаттың 
өзінің сапасын көтеруге үлкен мақсатты бағыттылық береді және 
өнеркәсіппен(зауыт, комбинат) байланысты көтереді.

Сауалнама жүргізіп көрдім. Сауалнама барысында осындай 
нәтижеге жеттім: 

– Мен бір тонна үшін 11 мың теңгеден төрт тонна көмір сатып 
аламын.Оған қоса отын ағаш сатып аламын. Жылыту маусымы маған 
50 мың теңгеге шығады. Ал газға өту өте қымбат. Адамдар, әсіресе 
біздің елде өз газымыз бола тұра газдың бағасы өте қымбат, менің 
ойымша газ біздің елімізде үш немесе төрт есе арзан болуы тиіс.

Көмірмен кір, әрине, күл жиналады. Бірақ газға қосылу 
үшін 300-ден 600 мың теңгеге дейін ақша қажет. Бұл дұрыс па? 
Менің пайымдауымша, бұл өте қымбат, жәй тұрғындарға орта 
жалақысымен бұл қалтаға айтарлықтай соғады. Алайда, газдың 
пайдасын көре тұра газ құбырын орнату өте қолайлы. Егерде 
билік газдың бағасын төмендетсе, оны орнатуға көп мүмкіндіктер 
шығып тұр. Әрине газ бағасымен, қазір қымбат. Қазір есептеулер 
бойынша, бір текше метр үшін 47 теңге белгіленген. Егер есептеу 
кезінде 36 37 теңге шықса, онда бұл мен үшін рұқсат етілетін баға. 
Биліктің өзі газдандыру қымбат екенін мойындайды, бірақ отынның 
осы түріне көшу бірден бірнеше мәселені шешеді: ауа тазартып, 
пешті көмірмен және отын жағатын қалалықтардың коммуналдық-
тұрмыстық мәселелерін шешеді.

Өндіру. Қазақстан Республикасында табиғи газ бен газ 
конденсатының барланған қоры 3 трлн. (бұл әлемдік қордың  
1,7 %-ын құрайды) және тиісінше 0,7 млрд.тонна. Газдың болжамды 
ресурстары (Каспий теңізінің шельфін қоса алғанда) 5,9 трлн. текше м.

Газ құбыры, магистральдық газ құбыры – жанғыш газдарды 
шығатын жерінен не өндірілетін орнынан алыс қашықтыққа (жүздеген 
және мыңдаған км-ге дейін) тасымалдауға арналған құрылыс. 

Ол төселіп жүргізілуіне қарай: 
– жер асты газ құбыры;
– жер үсті газ құбыры;
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– үйінді үстімен жүргізілген газ құбыры болып ажыратылады.
Газ құбыры кейбір жағдайда үлкен жыраларға салынған 

темір-бетон не металл эстакада арқылы немесе су қоймаларының 
түбімен де (дюкер деп аталатын) жүргізіледі. Магистральдық газ 
құбырының соңғы пунктіне газ үлестіру станциялары орналасады. 
Оларда газ қысымы тұтынушыларды газбен қамтамасыз ететін 
қажетті деңгейде төмендейді. Ірі қалалардың маңында жер асты газ 
қоймалары салынады. Газ тұтынуда жиі болып тұратын тәуліктік 
бірқалыпсыздық газгольдерлер арқылы реттеледі. 

Газ құбырының негізгі проблемасы уақыт өте келе құбырлардың 
тозғаны және ауыстыруды талап етуі болып табылады.

Батыс Қазақстан арқылы Орынбор газ өңдеу зауытынан 
Ресейде Александр Гай компрессорлық станциясына дейін өтетін 
екі компрессорлық станциясы бар одақ пен Орынбор – Новопсков 
құбыры жылына 42 млрд. текше метрге дейін, ал соңғы жылдары 
оның көмегімен 26-29 млрд.текше метр өткелді. Өзбекстаннан және 
Түркменстаннан Ресейдің өнеркәсіптік өңірлеріне газ тасымалдауға 
арналған Бұхара – Орал құбыры қазіргі уақытта Ақтөбе облысын 
жабдықтау үшін көп пайдаланылады.

Газлы – Шымкент – Бішкек – Алматы, Қарталы – Қостанай, 
сондай-ақ Өзен-Ақтау газ құбырлары Қазақстанның оңтүстік 
облыстарында ішкі нарыққа газ тасымалдау үшін пайдаланылады. 
Газлы-Бішкек құбыры Қырғызстандағы тұтынушылар үшін  
500 млн. – 1 млрд. Текше метр транзитті қамтамасыз етеді.

Сурет 2

Сондай-ақ жаңа құбырлар салынуда. Қызылордада Ақшабұлақ-
Қызылорда құбырының ашылу салтанаты 2004 жылдың  
11 қарашасында өтті. Ұзындығы 122.9 км, қуаты жылына 205 млн. 
текше метр құбыр Қызылорда облысының тұтынушыларын газбен 
жабдықтайды.

Біз Қазақстанның солтүстік бөлігінде, атап айтқанда Павлодар 
облысында жаңа газ құбырларын салатын боламыз. Ол арқылы біз 
облысқа газ құбырын жүргізетін боламыз.

«Сарыарқа» магистральды газ құбыры Қазақстанның астанасын, 
елдің орталық және солтүстік өңірлерін газдандыруға арналған [1]. 
Құрылыс 2018 жылдың қараша айында басталды. Құбырларды 
Астанаға дейін бір жылдан кейін жеткізу жоспарланып отыр. Газ 
құбырының қуаты жылына 2,2 млрд текше метр газды құрайды. 
Салыстыру үшін: Алматы облысы мен Алматы қаласындағы газды 
тұтыну жылына 2 млрд текше метрді құрайды. Газ құбырынан 
Қарағанды және Ақмола облыстарындағы барлығы 171 елді мекен 
газбен қамтылатын болады.

2019 жылдың маусым айында 420 км газ құбыры дайын – бұл 
жалпы ұзындықтың 40%. Қазір Жезқазған маңында дәнекерлеу 
жұмыстары жүргізілуде. Құбырда 2 мыңнан астам адам және  
700 бірлік техника жұмыс істейді. Бірінші кезеңде 171 елді мекеннің 
142 мың тұрғыны газға қол жеткізеді, оның ішінде Қарағанды, 
Теміртау, Жезқазған, Сәтбаев, Саран және Шахтинск қалалары.

Қазіргі уақытта «Сарыарқа» желілік бөлімі «ҚазМұнайГаз» 
ұлттық компаниясының жетекшілік етуімен «Қызылорда – 
Жезқазған – Қарағанды – Теміртау – Нұр-сұлтан»бағыты бойынша 
созылды. Ал бұл 1061 км құбыр, бес автоматтандырылған газ тарату 
станциясы және газ өлшеу станциясы.

5 Газ орнататын жағдайда көмірге деген сұраныс азаяды, 
яғни көмір бағасы түседі, бұл өндірушілер үшін кері әсерін 
тигізеді. Қазақстанның тау-кен өндіруші және тау-кен металлургия 
кәсіпорындары қауымдастығында көмірді пайдаланудан толық бас 
тартуды күту, әсіресе көмір өндіруші кәсіпорындар қала құраушы 
болып табылатын өңірлерде тұрмайды деп пайымдайды.

Көмірдің қажеттілігі әлі де өте жоғары екенін түсіну керек. 
Алдын ала қарастырған жағдайда Қарағанды, Ақмола, Павлодар, 
Солтүстік Қазақстан облыстарын газдандыруға байланысты 
Қазақстанда энергетикалық көмірді тұтынудың қысқаруы  
3,6 миллион тоннаны құрайды, коммуналдық-тұрмыстық көмірді 
тұтынудың 2,9 миллион тоннаға дейін қысқаруы күтілуде. Бұл 
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ретте халық бірінші кезекте газ құнына, газбен жабдықтау жүйесін 
жүргізуге, жабдықтарды орнатуға сүйенеді. Үй шаруашылықтарын 
газдандыру жөніндегі қымбат жұмыстарға байланысты алдағы 
үш жылда Қазақстанда коммуналдық-тұрмыстық көмірді тұтыну 
баяу қарқынмен төмендейді деген тұжырым бар. Есептеуімізше, 
коммуналдық-тұрмыстық көмірді тұтынудың төмендеуі бір мезетте 
емес, 2020 жылдан 2022 жылға дейін шамамен 1,5 миллион тоннаны 
құрайды.

Қорыта келе, газға көшу облысқа, қалаға, ауыл тұрғындарына 
өте тиімді. Газ орнататын болсақ:

– Павлодар қаласының экологиялық ахуалына тигізетін зияны 
жоқ. Павлодар қаласына газ құбырларын орнату өте қолайлы және 
тигізетін пайдасы көп. 

Газ құбырын орнатудың көп жолдары бар, әрине одан басқа 
тигізетін кері әсері ол көмірге деген сұраныс азаюы мүмкін. 
Кәсіпкерлерге қолайсыз болады. 

Менің ойымша, газ құбырын өткізудің бірден – бір тәсілі ол, 
Сарыарқа магистралі арқылы Нұр-Сұлтан қаласынан Павлодар 
облысына өткізу. Немесе екінші қала Қарағандыдан, Баянауылдан, 
Павлодарға өткізу. Егерде Қарағандыдан өткізетін болса ол 
Баянауылда да, қаладан тыс ауыл – аймақтарды газ құбырларымен 
қамтамасыз ету мүмкіндігі бар.Осыған орай Павлодар облының 
туризміне де жақсы әсерін тигізеді. Жалпы Павлодар облысын 
газбен қамтамасыз ету мақсатымда бар.
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САДЕНОВА Р. Ж.
оқытушы, Ақпараттық технологиялар колледжі, Павлодар қ.

Табиғат – математиканың негізін қалаушы. Табиғатты танып 
білу үшін оқу керек. Бәрінен де тиімдісі – өз көзіңмен көріп бақылау. 
Көргендеріңді есте сақтай білу керек. Аспан, ай, күн, жұлдыз, тау, 
тас, өзен, көл, өсімдік (ағаш, бұта, шөп),аң, құс, адам – осылардың 
барлығы табиғатты құрайды. Математика адамзат тарихында 
тұрмыстық мұқтаждықты қанағаттандыру мақсатында пайда болған 
ең алғашқы ғылым.

Орта ғасырларда ғұмыр кешкен ағылшын философы әрі табиғат 
зерттеушісі Роджер Бэкон (1214–1292) «Математика – барлық 
ғылымдардың тұңғышы әрі оларға пайдалы да, қажет те» деп бекер 
айтпаған. Ғылымдар туралы әңгіме болған бір мәселеде Роджер Бэкон 
математиканың маңызын «... ғылымдарға апарар жол да, ашар кілт те 
– математика» деп жоғары бағалаған. Ол толып жатқан ғылымдардың 
мәселен, сурет салу, музыка, құрылыс салу, жазу стилін кескіндеу, 
логика ғылымы т. б ғылымдардың дамуына негіз бола алады.

Итальян физигі, механигі, әрі математигі Галилео Галилей 
(1564–1642) «Табиғат математика тілімен сөйлейді: бұл тілдің 
әріптері – дөңгелектер, үшбұрыштар және математикалық 
өзге де пішіндер... Табиғат өз заңдарын математика тілімен 
қалыптастырады», – деп айтқандай біз күн сайын өзімізді қоршаған 
табиғаттан әр түрлі өрнектерді кездестіреміз. Итальяндық 
математик Пизанолық Леонардо (Фибоначчи) (1180–1240) 1228 
жылы өз есімімен аталған (Фибоначчи сандар) сандар тізбегін ойлап 
тапқан. Бұл сандардың әрбір келесі саны өзінен бұрынғы (алдында 
тұрған) екі санның қосындысына тең болған. 1,1+1=2; 2+1=3; 3+2=5; 
5+3=8; 8+5=13; 13+8=21; 21+13=34; 34+21=55, 55+34=89. Сонда 
ол сандар: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,.... Осы сандар тізбегінің 
заңдылығын өзімізді айнала қоршаған ортадан кездестіруге болады. 
Ағаштардың жапырағы ағаш бұтақтарындағы екі жапырақтың 
арасына спираль тәрізді оралып орналасады екен:
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Фибоначчи санын көптеген өсімдіктерден анықтап қараған 

қызықты. Күнбағыста 34 спираль бір бағытта оралған және 50-і 
басқа бағытта оралған.

Күз айларында бірінің соңынан бірі тізбектеле ұшатын қаздың 
керуеніне қай-қайсымыз да бір сәт қызықтап қарап қаларымыз сөзсіз.

Сүйір бұрыш түрінде ұшу кезінде әр құс қанат қаға отырып, 
арт жақта келе жатқан құстың ұшуын жеңілдететіндей әуе дәлізін 
жасайды. Осындай пішінде ұшатын қаздар тобы ұшу қашықтығын 
70 пайызға дейін соза алады. Мәселен, жеке қаз 70 шақырым ұша 
алса, топ қаз сондай уақытта 170 шақырымға жете алады. Бұл 
есепте жалғыз ұшқаннан гөрі топ күйінде ұшу шамамен екі еседен 
де артық пайдалы деген сөз. Осыншалықты өте нәзік есепті қаздар 
қайдан үйренді десеңізші?! Олай болса, қаздардың бұндай ұшуынан 
біз мынадай сабақ ұққандаймыз: демек, қандай да бір мақсатқа қол 
жеткізуді көздегендер өзара бас біріктіргенде ғана ол мақсаттарына 
анағұрлым оңайырақ әрі тезірек жетпек.

Ақ қайың. Параллель түзулер сияқты екі-екіден өседі.
Жапырақтары үшбұрышты немесе ромб тәрізді болып келеді. 
Биіктігі 20 м дейін жетеді.

Ал,енді таулардың басына назар салайықшы, оларды призмаға 
ұқсатуға болады. Міне, осы жерде де математика мен табиғаттың 
үйлесімділігін байқауға болады.

Негізгі математикалық білім мен дағдыларды ықтимал жоқ 
ауданының географиялық картасын немесе жоспарын пайдалану 
үшін адамды үйрету деп аталатын географиялық мақсаттарына бар 
көрінеді математика және география байланыс. Бұл міндет болып 
табылады:

– картадан белгілі бір қашықтықта;
– шкала айқындау;
– температура градиенті немесе қысым градиенті бойынша 

тауларының биіктігі есептеу;
– демографиялық көрсеткіштер мен сияқты есеп айырысу 

бойынша.
– статистикалық, корреляциялық.
Сонымен қатар, олардың ғылыми-зерттеу география жиі 

математикалық әдістерін қолданады балансын, әдісін (компьютерге 
қоса алғанда) модельдеу, және басқалар. біз экономикалық 
география туралы математика айтуға және жасайды, егер оның 
«жарты қарындасы» деп атауға болады.

1 Математика бизнесте, саудада.
Базарға барып сауда жасасақ немесе өмірге қажетті практикалық 

өлшеулер жүргізгенде математикалық өте терең білім қажет деп 
ойламаймын. Математикалық терең білім математика бағытындағы 
мамандықты таңдаған адамға аса қажет және ол адам өз мамандығы 
бойынша өз саласын дамытады. Барлық адамның қабілеті бірдей 
емес. Сондықтан математикаға қабілетібар адам ғана математикалық 
терең білім алып, ал математикаға қабілеті төмен адам күнделікті 
қажетті математикалық есептеулерді білсе жеткілікті. Бизнес-
жоспар – бұл біздің экономикалық лексикамызда біршама жаңа 
категория. Кез келген жаңа элемент сияқты оны пайдаланудан бұрын 
оның дұрыс түсінілуі керек. Бизнес-жоспар бұл сіз өз бизнесіңізбен 
жетуді қалайтын нәрсе мен өзіңіздің мақсаттарыңызға жету үшін 
қолда бар ресурстардың пайдаланылуын жоспарлайтын тәсілдің 
қағазға түсірілген моделі болып табылады . Жақсы бизнес-жоспар 
логикалық түрде жоспарланған іс-әрекеттердің сызбасы болып 
табылады. Ол келешекте бизнеске мағына беруді жорамалдайды. 
Сіздің алдыңызға қойған мақсаттардан шыға отырып, ол осы 
мақсаттарға қатаң белгіленген мерзімде қол жеткізу үшін сізге 
есептеу мен дәлдіктер қажет болады.

2 Математика тігін саласында.
Киім тігуде ең қажеттісі , ол адамның өлшемін дұрыс есептеп 

алу.Ол үшін математиканы білуіміз керек.Сантиметрлік өлшеммен 
оның иығын, ұзынды- ғын,жеңінің ұзындығын,енін өлшейміз.Сосын 
фасонын таңдап, өлшеп алынған өлшемдер бойынша қиямыз. 
Математикалық есеп бойынша қайырғанда матадан қосымша 
қалдыру керек екенін ұмытпай бәрін дәптерге жазып отырамыз.
Содан кейін барып тігуге кірісеміз.Дәл, нақты өлшенген матадан 
сәнді де,әдемі көйлек тігіледі. Жеті рет өлшеп, бір рет кес демекші 
, есеп дәлірек болғаны жөн.

3 Математика құрылыста. Құрылыста бақылау жүргізу
Құрылыс… Бұл сөзді естігенде көз алдымызға әрине кірпіш, 

цемент, құм, қиыршық тас, саз, әк т.с.с. құрылыс материалдары 
елестейді. Дұрыс, себебі құрылыс материалдарынсыз құрылыс 
жүрмейді. Тіпті, кез-келген елдің экономикасын құрылысына қарап-
ақ білуге болады. Құрылыс жүріп жатса, онда айналым, ақша, жұмыс 
бар деген сөз. Құрылысшылар – елді-мекендерді көріктендіріп, 
көз тартарлық әртүрлі зәулім ғимараттарды салып, оларды 
қала тұрғындарының игілігіне пайдалануға берумен халықтың 
тұрмысын, әл-ауқатын жақсартуға елеулі қызмет істеп келеді.  
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Құрылыс пен сәулет өнері адамның алғаш пайда болуынан басталған 
көне кәсіп. Ғасырлар ауысса да ол бізбен бірге дамып, жетілуде. 
Құрылыс саласының өзіне тән ережесі, тәртібі және нормативтік 
құжаттары болады. Соған сәйкес әрбір құрылысшы кірпішті қалай 
қалау керек, оның нормасы қандай болады деген сияқты құрылыс 
технологиясын меңгеруі қажет. Сондай-ақ жобаны оқи білуі керек. 
Бір нысан мен екінші бір нысанның ерекшелігін білу, технологияны, 
адамды орнымен пайдалану, алған білімді тиімді жұмсай білу, 
дәл,нақты есептей білу керек.Яғни математикадағы масштабты 
жақсы түсініп, оны практикада қолдана білуіміз қажет.

Математиканың негізгі міндеттерінің бірі-практикалық 
қызметте қолдану үшін, білімді жалғастыру үшін, аралас пәндерді 
үйрену үшін қажетті негізгі математикалық білімді ұсыну. Туристік 
фирмалардың басты міндеті туристке оның тілектеріне сәйкес, 
бағаны, сапасын, жаңалығын ескере отырып, турлардың ең көп 
нұсқаларын ұсыну болып табылады. Математикалық білімдерсіз 
ең қарапайым тур есебін жасау, туристік нарықтағы жағдайды 
талдау, қосымша қызметтердің құнын анықтау, бюджетті, тәуліктік 
тұрудың құнын есептеу, тамақтану шығындарын, азық-түлік, 
шығын материалдарын есептеу, нарықтағы сұраныс пен ұсынысқа 
байланысты авто, т/ж және авиатасымалдау құнын есептеу қиын .

Математика күнделікті өмірде күнделікті қолданылады, 
математикалық дағдылар әрбір адамға қажет: ақшаны санау, 
валютаны айырбастау, өз бюджетін жалақыға дейін есептеу, 
демалысқа жинақтау. Біз маршруттың қашықтығын, биіктігін, уақыт 
аралығын, қозғалыс жылдамдығын және т.б. сипаттайтын шамалар 
туралы білімді үнемі пайдаланамыз. Мұның бәрі математика. 
Математикалық және туризм арасындағы тікелей байланыс бар, 
ол практикалық бөлімде біз егжей-тегжейлі зерттеуге тырысамыз. 
Жиналған ақпаратты талдай отырып, туризм математикалық біліммен 
тікелей байланысты деген алдын ала қорытынды жасауға болады.

Зерттеу практикасы мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік 
берді:

1 Ұсынылған қолданбалы сипаттағы есептер және оларды 
пайдалану:

оқушылардың білім сапасын арттыруға және оларды 
практикаға қолдана алу;

– теориялық материалдың практикалық қолданымымен тікелей 
танысуға;

– өз бетінше әр түрлі есептеулер жүргізе алуымызға және 
оларды әр түрлі ақпараттар ағынына өзіндік талдау жасауға білім 
деңгейімізді көтеруге себептеседі деп ойлаймын.

2 Алынған нәтижелер зерттеу болжамын дәлелдейді.
Жұмыстағы ұсыныстар мен қорытындылар туризм, экология, 

география салаларының математика пәнімен байланысы мен 
қолданбалы есептерді пайдаланып, зерделеу барысында білімімізді 
дамытуға мүмкіндігі бар.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Алдамұратова Т.А. Жалпы білім беретін мектептің 5–

сыныбына арналған байқау оқулығы.–Алматы: Атамұра, 2010.
2 Алдамұратова Т.А. Жалпы білім беретін мектептің 6 

-сыныбына арналған байқау оқулығы.- Алматы: Атамұра, 2011.
3 Г.Қайрекеева., Қоспалар және ерітінділерге берілген 

есептерді шығару //Математика және физика. 2005.–22 б.
4 С.Сейітова, Математиканы оқытудағы қолданбалы есептердің 

орны //Математика және физика. 2005.–№3
5 А.Нұғысова, Практикалық мазмұнды есептер (V-VI 

сыныптар).Алматы, Республикалық баспа кабинеті 1996.

СПОРТТЫҚ ТУРИЗМ

СУЛЕЙМЕНОВА Н. С.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ЖИЛЬГЕЛЬДИНОВ С. Е.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Спорттық туризм дегеніміз не? Спорттық туризм алыс адамдар 
оны өздеріне ұнайтын романтика немесе әдемі жерлерде алаңсыз 
демалыс деп түсінеді. Басқалары туризм мен туристерді былайша 
түсінеді - бір көңілді кітаптан дәйексөз келтіремін:

Туристің сыртқы түрі мен сипатының белгілері – сібір 
келбетінің қатал күйеуі (әйелдер бірдей түсіну керек), таза хош 
иісті шай ішіп отыруы елестетіледі. 

Әсіресе, «ыстық жігіттер» тау өзенінің суында 3–4 градус 
температурамен ұзақ уақыт бойы болуы мүмкін.

Турист болу үшін жақын маңдағы туристік клубқа келу керек, 
онда сізге хош иісті шай ішуге береді, алауда гитараның астында 
әндерді айту және сөйлесуге, түні бойы ерекше атмосферамен жүреді.
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Спорт пен туризм ажырамас ұғымдар. Физикалық белсенділіксіз 

туризм болмайды, ал туристік маршрутсыз спорт болмайды. 
Сондықтан көптеген адамдар спорт пен туризмді жақсы көріп,   
спорттық туризмді жеке ұғым ретінде біріктіреді.

Спорттық туризм - бұл физикалық белсенділікпен бірге жүретін 
демалыс түрі. Мұндай іс-әрекетті өте белсенді адамдар ұнатады, 
олар бір орында отыра алмайтын және серіктестікте уақыт өткізуді, 
табиғаттың әдемі көріністерін тамашалауды  ұнатады. Туристік 
спорттық сапарлар белгілі бір адамдардың қалауы бойынша, 
рафтингпен немесе трекингпен, немесе шаңғы тебумен айналысады. 
Турист қандай да спорт түрін таңдаса, оның басты мақсаты  ол 
кедергілерді жеңіп, элементтермен күресу.

Бірақ спорттық туризм сияқты құбылысқа айқын анықтама беру 
екіталай. Шын мәнінде спорттық туризм көп қырлы.

Спорттық туризм, бұл:
– табиғатпен ұзақ уақыт бірігу және онымен тығыз қарым-

қатынас жасау. Бұл сондай-ақ осы қарым-қатынас кезінде 
өркениеттің әдеттегі «ыңғайлылығынан» ұзақ бас тарту;

– жойылмайтын тау, тайга, шөлді және басқа да пейзаждар-
тастармен, қар көшкіндермен, су тасқындарымен, улы жыландармен;

– жұлдызды аспан астындағы оттың әндері, бұл алау жанында 
отыру мүмкін емес, өйткені жаңбыр екі апта бойы ұшып келеді;

– жаңа жақсы адамдармен қарым-қатынас жасау,  кездесу;
– спорт көпшілік үшін қолжетімді, бірақ бұл дайын емес 

адамдарды ұнатпайтын спорт;
– жеңімпаз болып шыққан адам өз көздерінде және 

айналасындағылардың көздерінде жоғары стихиямен күрес. 
Өкінішке орай, апат жиі жеңімпаз болады.

Туризм – адам өркениетіне тән құндылықтар мен кемшіліктердің 
барлық жиынтығы, ал олардың өзі үшін – бұл өз өмірін «ұлылығына» 
арнаған адамның айрықша ерекшелігі. Бір нәрсе дәл айта аламын: 
спорттық туризм – бұл тамаша!

Бірақ спорт туризмі деген не?
Спорттық туризм – шаңғы туризмі (шаңғы туризмі), құйма (су 

туризмі) құралдарының көмегімен немесе шөл (жаяу жүргіншілер 
туризмі) немесе тауларда (тау туризмі) жабайы табиғаттың созылған 
кеңістігін еңсеру мақсатында спорттық саяхаттарды дайындау және 
өткізу. Спорттық саяхат автономды топтың күшімен, әдетте, 4–10 
адамнан тұрады. Саяхатшылар бір ай ішінде өркениеттің ешқандай 
іздерін кездестірмейді. Маршрутты өту үшін тек күшті, епті, батыл 

және табанды болу ғана емес, сонымен қатар кедергілерден өту 
техникасынан экстремалды жағдайларда адам физиологиясына 
дейінгі арнайы білімнің кең жиынтығын білу қажет.

Қазіргі таңда спорттық туризм өте танымал, тіпті оның негізгі 
функциялары да бар. Біріншіден, бұл денеге жағымды әсер етеді, 
өйткені белсенді өмір салтын жүргізетін адам аз аурады және рухани 
мен физикалық күшін тепе-теңдікте ұстайды. Екіншіден, спорт денені 
сауықтыруға әкеледі және бұл қазіргі кездегі көптеген адамдар үшін 
басты мақсат. Үшіншіден, спорттық туризм қоғамды шынымен де 
тәрбиелейді және олардың жеке қасиеттерін дамытуға үйретеді.

Әдеттегі саяхатқа қарағанда, спорттық саяхат күрделілігіне 
қарай жіктелген табиғи кедергілер жиынтығын қамтиды. Әдетте, 
жаяу жүргіншілер туризмінде мұндай кедергілер шөлдер, батпақтар, 
ормандар мен тайга, таулы және шаңғы туризмінде – тау шыңдары мен 
асулар, су туризмінде – өзен табалдырықтары, ал велосипед туризмінде 
– қиын өтетін жолдар мен жолсыздықтар болып табылады. Жіктелген 
кедергілер саяхаттарды олардың күрделілігіне қарай салыстыру 
әдістемесінің негізін құрайды. Бұл гимнастика немесе мәнерлеп 
сырғанау бойынша бағдарламалардың күрделілігін бағалауға ұқсайды.

Спорттық саяхаттарды ұйымдастыру және өткізу Қазақстан 
Республикасының спорттық туризм федерациясы бекіткен 
ережелерге бағынады. Бұл Ережелерде саяхатшылардың көптеген 
ұрпақтарының тәжірибесі жинақталған. Сондықтан оларды орындау 
кезінде спорттық туризмде қол жеткізілген қауіпсіздік деңгейіне 
кепілдік беріледі. Бұл республикалық маршруттық-біліктілік 
комиссиясы (РМКК) бақылайды. Атап айтқанда, РМКК мүшелері 
топтың маршрутқа шығуға дайындығын және саяхатқа қатысушылар 
тәжірибесінің оның күрделілігіне сәйкестігін тексереді. Қазақстанда 
спорттық саяхаттар бес түр бойынша өткізіледі: жаяу, шаңғы, тау, су, 
велосипед. Ережелерге сәйкес спорттық саяхаттар алты күрделілік 
санаты болуы мүмкін. Біздің елімізде  спорттық туризм өте жақсы 
деңгейде дамып жатыр. Қазақстанда спорттық туризм үшін Медеу 
және Шымбұлақ сияқты әлемдік курорттардан кем түспейтін 
керемет курорттық аймақтар бар. Шымбұлақтың курорттық аймағы 
Іле Алатауының жотасындағы көркем жерде орналасқан. Спорт 
әуесқойлары мұнда жыл бойы демала алады, бұл үшін  барлық жағдай 
жасалған. Қысқы демалыстың көптеген артықшылықтары бар, ең 
алдымен : суық, әсіресе құрғақ аязды ауа-райы адамды қозғалуға 
мәжбүр етеді, эндокриндік аппаратты, метаболизмді және өмірлік 
процестерді ынталандырады. Шаңғы спорты денсаулыққа айқын әсер 
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етеді және барлық адамдар үшін қол жетімді. Бұл дененің төзімділігін 
арттырудың, жұлын бағаналары мен буындарының қозғалғыштығын 
қалпына келтірудің және сақтаудың тиімді әдістерінің бірі. 
Халықаралық қысқы спорт жарыстарының барлығы Медеу мұз 
айдынында өтеді. Бүгінгі таңда Медеу мұз айдыны – әлемде теңдесі 
жоқ заманауи спорт кешені болып табылады.

Спорттық туризм – бұл әлеуметтік спорт, оған халықтың барлық 
топтары қатысады – жастар, студенттер, зиялы қауым, мұғалімдер, 
дәрігерлер. Спорттық туризмдегі  қатысушылардан ұжымдастыруды, 
өзара көмек, ортақ мақсат үшін құрбан болуды, руханиятты 
тәрбиелеуді талап етеді. Сондықтан спорттық туризм туралы айтқанда, 
біз патриотизмге, ерлікке, азаматтыққа тәрбиелеу туралы айтамыз. 
Спорттық туризм әскери-қолданбалы мағынаға ие болып келеді.

Басқа спорт түрлерінен айырмашылығы, спорттық туризм 
минималды шығындарды талап етеді, өйткені жаттығу процесі 
мен маршруттардың өзі қымбат стадиондар мен арнайы спорт 
залдарын қажет етпейтін табиғи ортада өтеді. Спорттық-сауықтыру 
туризмінің тән белгісі табиғи ресурстармен, табиғи біліммен 
тікелей және тығыз байланыс болуы. Туризмнің бұл түрлері табиғи 
сарқылуға әкелмейді, табиғи мұраға теріс әсерді азайтуға тырысады, 
туристік қызметті тұрақты дамытуға мүмкіндік береді.

Спорттық туризмнің түрлерімен айналысу барысында үш 
мәселеге баса назар аударуымыз қажет. Біріншіден, туризмнің белсенді 
түрлерімен айналысу туристердің физикалық дайындығын қамтамасыз 
етеді. Екіншіден, туристік спортта өтетін жарыстарға қажетті арнайы 
шеберліктері мен іскерлік-дағдыларын қалыптастырады. Үшіншіден, 
туристік жорық жетекшілері мен қатысушылардың спорттық 
біліктіліктері мен жаяу туризммен айналысу барысында ағзаға 
түсірілетін ең жоғарғы салмақты реттеуге мүмкіндік береді.

Жаяу серуендеу дененің физикалық даярлығына мен қатаю 
жүйесінде маңызды рөл атқарады, әсіресе егер олар кез-келген 
ауа-райында болса. Бұл туристердің физикалық көрсеткіштерін 
жақсарту үшін аурудың «мүмкін еместігі» туралы моральдық-
еріктік көзқарасын тәрбиелеуге ықпал етеді. Осының салдарынан 
әр түрлі жастағы адамдар ауыр рюкзактарды көтеруге, үлкен 
қашықтыққа жаяу жүруге, шаңғы тебуге, қайыққа, велосипедке 
шаршамай үйренеді. Мұндай жүктемелердің әсерінен төзімділік 
жақсарады, аз физикалық күш жұмсалады, дене тез қалпына 
келеді. Жүрек-қан тамырлары мен тыныс алу жүйесінің тиімділігі 

артады, өйткені жүректің қоры ұлғаяды, ал дене тіндері оттегін  
тиімдірек пайдаланады.

Туризм және спорт психиканың жағдайын едәуір жақсартады. 
Туристер, әдетте, депрессияға, мазасыздық пен шиеленіске азырақ 
бейім. Олар жинақы, өзіне сенімді болады.

Соңында  қорытындыласақ: «ал, дегенмен құбылыс – спорттық 
туризм?» Спорттық туризм – бұл спорттың әлеуметтік түрі,бұл дене 
шынықтыру мен спортты, руханилық пен патриотизмді, адамдарға 
және қоршаған ортаға деген сүйіспеншілікті біріктіретін қоғамдық 
қозғалыс. Тәрбиелік мақсатымен қатар жорық барысында білімдік 
мақсаты да шешіледі. Ол өлкетану, топографиялық, табиғаттану 
бағытында алған теориялық білім жорық барысында іс жүзінде 
бекумен қатар қозғалу әдіс-тәсілдері қалыптасып бекиді. Спорт 
және туризм – бұл біздің өмірімізде бір-бірімен тығыз байланысты 
екі ажырамас түсінік. Спорттық туризм – бұл спортшылардан жалпы 
мақсат үшін батылдықты, ұжымшылдықты, өзара көмек көрсетуді, 
өзін-өзі қолдауды талап ететін спорт түрі.

Туризм тамаша, өйткені әркім өзін қалағанын таба алады. 
Кейбіреулер тауларды, өзендер сияқты, біреулер жағажайда 
демалуды ұнатады, ал басқалары өз күштерін сынап көруді ұнатады. 
Спорттық туризм бүкіл әлемде, әсіресе Қазақстанда, спорт пен 
экстремалды туризм өзекті болды. 

Спорт  адам өмірінде ерекше орын алады, және онсыз қоғамның 
жан-жақты дамуы мүмкін емес. Спорт - бұл серпіннің бір түрі, оның 
көмегімен адамның тұлға ретінде қалыптасуы басталады. Спорт 
қоғамдық өндіріске, жалпы қоғамның дамуына шешуші әсер етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР
Кітаптар, оқулықтар
1 Королев А.Ю. Географические и тактические аспекты 

спортивного туризма [Текст] / А.Ю. Королев // Географический 
вестник. – 2008. – №2. 

2 Единая спортивная классификация на 2009-2012 годы. Туризм 
спортивный - Алматы, 2008. 
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КОЧЕТКОВ М. Ю.
м.г.н., ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В XXI веке, по всему миру, распространяется тенденция 
интеграции государств по различным направлениям. Без 
интеграционных процессов, современная экономика стран 
запросто бы развалилась. Она дает уверенность и надежность для 
интегрированных государств, что они могут обеспечить свой народ, 
и поднять экономику страны на должный уровень. Создаются 
различные союзы, между государствами, не только, которые 
граничат между собой, но и со странами, далекими от них.  Уже 
давно многие страны начали осознавать, что им не хватает каких-
либо природных или трудовых ресурсов, опыта в правильной 
установки экономики страны и т.д., и они искали пути выхода, и 
одним из такого пути выхода была именно интеграция стран, т.е. 
создание определённо-направленного союза.

Очевидно, что ни одно из государств, бесцельно не захочет 
помогать другому, поэтому в союзе, можно заметить выгоду 
для всех, в особенности для лидирующего государства, которое 
экономически развито, относительно других. Самые масштабные 
союзы, которые влияют на экономику мира это: Европейский 
союз(ЕС), Организация Объединенных Наций (ООН), Всемирная 
Торговая Организация (ВТО), Евразийское Экономическое 
Сообщество (ЕврАзЭс) и т.д. Все эти союзы не только связаны 
внутри, но еще и с другими союзами, таким образом создается некий 
«организм» союзов, которые вдыхают жизнь в наш мир. 

Одним из союзов, в котором состоит Республика Казахстан, 
является ЕврАзЭс. Данный союз положительно развит на территории 
постсоветских стран, он позволяет облегчить экономические 
моменты, такие как трудовые ресурсы, экспорт и импорт товаров, 
промышленность и т.д. так как, эти государства, имеют общую 
историю, когда были одним государством-СССР. Поэтому они 
привыкли работать сообща, даже когда фактически они не одно 
целое, но в деловых отношениях, они сохраняют единство, во благо 
своего народа и страны. 

Свое начало ЕврАзЭс положила еще в 1994 г., когда президент 
Казахстана, Нурсултан Назарбаев, предложил на базе евразийского 
пространства, союз, который будет связан экономическими связями, 
но данная идея была отвергнута, из-за недостаточности фактов. В 
1995 г. между Республикой Казахстан, Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь, было подписано соглашение о Таможенном 
союзе [2], его цель, это обеспечение свободного товарообмена между 
тремя государствами, но он так и не смог вступить в работу, так как 
было много недочётов. Опыт, который государства получили за 
этот период, дал возможность создать более улучшенную версию 
таможенного союза в будущем. В 1996 г., Казахстан, Россия и 
Беларусь, совместно с Кыргызстаном решили подписать договор об 
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях 
[3]. Данный договор был нацелен на будущее стран, а также, страны 
определили для себя, что есть перспективы общего экономического 
развития. В 1998 г., к их договору присоединилась Республика 
Таджикистан, были пересмотрена нормативная база и согласование 
структуры экономик стран. Спустя 6 лет, в 2000 г, данные пять 
государств создали новую интеграционную структуру – Евразийское 
Экономическое Сообщество. В последствии данную связь государств 
решили объединить как Единое экономическое пространство (ЕЭП) С 
этого момента, положило свое начало один из крепких экономических 
союзов на евразийском пространстве [1, С. 4].

В 2003 г. началась работа по развитию правовой базы ЕЭП, в 
это же время свой интерес к союзу проявила Украина, но по сей 
день она является в статусе наблюдателя. В 2006 г., шел процесс 
формирования таможенного союза и единого экономического 
пространства, так же тройка основателей союза, решили, что 
Кыргызстан и Таджикистан вступят в союз сразу, как только их 
экономики достигнут нужного уровня. В 2007 г., был подписан 
договор о создании таможенной территории и формированию 
таможенного союза, который разрабатывался на протяжении 12 лет, 
и в ускоренном режиме вступил в силу, так как, на него повлиял 
мировой экономический кризис 2008 года, именно этот кризис 
положил начало для интеграционных союзов, так как государствам 
необходимо было искать выход, новые форматы сотрудничества 
для устойчивого экономического роста, для минимизации 
экономических рисков и т.д.

С 2010 г. начал действовать Таможенный союз между 
Казахстаном, Беларусью и Россией. За год, на территории этих 
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трех стран включили в работу: единый таможенный тариф, единая 
товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, 
таможенный кодекс, таможенные территории трех государств стали 
одним целом, таможенная территория, стало действовать единое 
правовое поле. В 2011 г., благодаря успешности таможенного союза, 
государства подписали декларацию о евразийской экономической 
интеграции, и обозначили тот факт, что дальнейшее развитие 
интеграции стран, будет еще более успешным, будут более глубокие 
связи, не только между ними, но и с другими государствами. Также, 
был принят следующий этап интеграции, это создание и улучшение 
уже имеющихся задатков, единого экономического пространства.  
Вдобавок, было принято, что к 2015г. должна закончиться работа 
по нормативно-правовой базе таможенного союза и единого 
экономического пространства, чтобы в последствии на данной 
основе создать Евразийской экономический союз.

К началу 2012 года, было налажена правовая база, рынок со 170 
млн. потребителями, свободное передвижение товара и услуг через 
границы. Для предпринимателей это было важным событием, они 
смогли спокойно выбирать где им регистрировать свое предприятие, 
куда сбывать товар и как, по трем государствам. Отлаженная работа 
ТС и ЕЭП открыло новые пути, поэтому в данных трех странах 
начался этап перехода от сырьевой экономики к инновационной. 
2013 год, стал одним из самых продуктивных годов. Во-первых, 
вновь продолжилась работа по присоединению Кыргызстана 
к евразийскому интеграционному проекту, был подписан 
меморандум, о взаимодействии стран ТС и ЕЭП с Кыргызстаном в 
разных отраслях экономики. Во-вторых, тройка стран согласовали 
концепцию агропромышленной политики. В-третьих, Армения, 
решила вступить в ТС и ЕЭП, и начать интеграционный процесс для 
ЕврАзЭс. Началась работа по разработке присоединении Армении, 
что в последствии государство стало полноправным членом союза. 
В период 2012–2014 годов, тройка стран вела работу над договором 
о Евразийском экономическом союзе, была продела масштабная 
работа по всем составляющим.

29 мая 2014 года, президенты трех стран: Казахстана, России и 
Беларуси, подписали договор о создании Евразийского экономического 
союза. С этого дня, официально начал свою работу один из самых 
амбициозных и практичных союзов. Так как были учтены и 
просчитаны все экономические преимущества и выгоды для стран. 
Оформлен рынок с едиными стандартами и требованиями к услугам и 

товарам. 10 октября был подписан договор о присоединении Армении 
к ЕАЭС, а 23 декабря и Кыргызстана. В 2015 году в некоторых 
секторах, определенных государствами ЕАЭС, начал действовать 
единый рынок услуг. Общее количество секторов услуг в едином 
рынке составило 43. В стоимостном выражении это почти 50 % от 
общего объема предоставления услуг в государствах союза. 

29 мая 2015 года, страны ЕАЭС и Социалистическая 
Республика Вьетнам подписали соглашение о создании зоны 
свободной торговли. Данное соглашение позволит обнулить 
пошлины на 90% товаров, что позволит к 2020 году увеличить 
товарооборот союзных государств и Вьетнам в два раза. Это 
соглашение послужило началом в интеграционном процессе стран 
ЕАЭС и Азиатско-Тихоокеанского региона. Период 2015–2016 
годов, страны ЕАЭС начали этап экономических переговоров с 
Китаем, о торгово-экономическом сотрудничестве. И лишь в 2018 
году, было подписано соглашение.

Было утверждено направление социально-экономического 
развития союза до 2030 года, эффект участия стран в союзе 
оценивался как 13 % дополнительного прироста ВВП. 11 апреля 
2017 года страны Союза подписали Договор о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза. В апреле вступили в силу 
планы либерализации услуг, согласно которым до 2021 года в 
формат единого рынка услуг будут переведены еще 20 секторов 
услуг, включая особо опасные строительные работы, туризм, 
оценку, научные исследования. Началось функционирование 
общих рынков лекарственных средств. В 2018 году, было принято 
решение о предоставлении статуса наблюдателя Республике 
Молдова В мае 2018 года подписано временное соглашение, к 
образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Исламской 
Республикой Иран. В перспективе товарооборот может увеличиться 
до полутора раз. Многие страны мира, после успешного 
подписания соглашения с Вьетнамом, проявили свой интерес к 
сообществу. Подписаны соглашение о торгово-экономическом 
сотрудничестве с Сингапуром и Сербией. Так же идут переговоры 
с Израилем, Египтом, Индией. Заключены меморандумы с Грецией, 
Республикой Корея, Индонезией, Камбоджей, Чили, Монголией, 
Перу, Иорданией, Марокко, Кубой, многими другими странами, а 
также с крупнейшими интеграционными объединениями, включая 
АСЕАН, МЕРКОСУР, Андское сообщество, Латиноамериканскую 
экономическую систему, Африканский союз [4].
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Итак, данный союз, дал положительные перспективы для 

развития союзных стран. Он дает высокий стандарт в регулировании 
различных сфер. Государства могут заимствовать опыт в различных 
отраслях, увеличивая тем самым свои отрасли промышленности, 
т.е. благодаря союзу, развивается не только торговля, но и само 
развитие стран. Трудовые ресурсы перемещаясь по странам, могут 
передавать свой опыт, улучшать работу в определенном месте и т.д. 
На примере ЕврАзЭс мы можем наблюдать как данных государства 
смогли за 20 лет улучшить свою экономическое состояние, и создать 
свободное экономическое пространство.

В Евразийском экономическом союзе состоит пять государств, 
это: Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Между 
этими пятью странами происходит самые главные экономические 
процессы. Если смотреть статистику, то можно сказать, что 
самые активные участники – это Россия и Казахстан, между 
ними происходят основное взаимодействие, на 2018 год уровень 
внутреннего валового продукта (ВВП) составил: [1, С. 15–16]. 

1 Россия – 1 577 871 млн долл. США;
2 Казахстан – 162 887 млн долл. США;
3 Беларусь – 54 413 млн долл. США;
4 Армения – 11 537 млн долл. США;
5 Кыргызстан – 7 564 млн долл. США.
Взаимная торговля между странами в основном приходится 

с Россией, так как эта страна более экономически развита, по 
сравнению с другими союзными государствами. После идет 
Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения. Меньше всего 
торговля происходит с Армении, в силу того, что данная страна 
находится дальше от Казахстана и Кыргызстана, да и если учитывать 
историю, то можно заметить, что и раньше эти государства не 
отличались какой-либо масштабной торговлей. Может быть, в 
дальнейшим, будет виден рост в торговле с Арменией, так как 
сейчас, на протяжение 4 лет, уже виден рост в торговле, и это 
хороший результат (таблица 1) [1, М. 16–17].

Таблица 1 – Взаимная торговля стран ЕврАзЭс.

Страна Страны по убыванию взаимной торговли. 
(в млн. долл. США)

Казахстан Россия
8 805,3

Беларусь
424,4

Кыргызстан
404,9

Армения
7,7

Россия Беларусь
17 512,0

Казахстан
8 805,3

Армения
924,5

Кыргызстан
889,4

Беларусь Россия
17 512,0

Казахстан
424,4

Кыргызстан
54,7

Армения
22,0

Армения Россия
924,5

Беларусь
22,0

Казахстан
7,7

Кыргызстан
0,4

Кыргызстан Россия
889,4

Казахстан
404,9

Беларусь
54,7

Армения
0,4

По структуре торговли, самые популярными товарами являются: 
Минеральные продукты; машины, оборудование и транспортные 
средства; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; 
металлы и изделия из них; продукция химической промышленности. 
Минеральные продукты, это самый обиходный товар не только в 
ЕврАзЭс, но и по всему миру. 

По внешней торговле ЕврАзЭс имеет больший процент 
экспорта с Европейским союзом (52,4 %), а долю импорта с 
Азиатско-Тихоокеанским экономическим сотрудничеством  
(42,2 %). Как и во внутреннем товарообороте, главным товаром 
экспорта является минеральное сырье, а импортным товаром-
машины и оборудование. 

ЕврАзЭс существует уже 20 лет, и на протяжение этих лет 
улучшались различные аспекты в экономике стран, какие-то не 
получалось сразу создать и воплотить в жизнь, так как они это 
видели, но со временем, возвращаясь к нему, страны, поднабравшись 
опыта, воплощали в жизнь в несколько раз эффективнее, тем 
самым, укрепляя союз. При ЕврАзЭс были проработаны следующие 
аспекты: макроэкономика и статистика, интеграция, энергетика, 
транспорт, техническое регулирование, промышленность и АПК, 
экономика и финансовая политика, трудовая миграция, торговля, 
конкуренция и антимонопольное регулирование, внутренние рынки, 
информатизация, таможенное сотрудничество.

Итак, можно заметить, что за период в 20 лет, в Казахстане 
наблюдается экономический подъем. Так как, правительство страны 
использовала рациональный путь развития. Многочисленные 
интеграции не только с близлежащими государствами, но и с 
экономически развитыми, мировыми лидерами. В ЕврАзЭС, 
Казахстан занимает одно из важных мест. Большую часть экспорта, 
приходится на страны постсоветского пространства, а также и 
внутри данного союза, это рентабельно, нет затрат на дальнею 
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транспортировку и товар, если это продовольственный, дольше 
может оставаться свежим.

Таким образом, на основании вышесказанного, можно 
сделать вывод, что), ЕврАзЭс-это нужный союз для нашего 
государства. Он дает большие перспективы в развитие страны. 
Сам союз относительно молодой, в сравнении с другими мировыми 
сообществами, например, таким как Европейский союз. Если 
учитывать этот малый срок, в 20 лет, из которых около 12 лет ушло 
на «строительство» союза, то уже можно заметить положительную 
тенденцию в развитие страны. Не только открытые границы 
для свободной торговли, но и обмен трудовыми ресурсами, 
опытом в промышленности, интеграция предприятий союзных 
государств, общее информационное сообщество, т.е. все это дает 
как совершенствование экономики, так и облегчение жизни для 
обычного народа, так же увеличивается внешняя миграция. Даже 
если вспомнить страну 10 лет назад, то можно с уверенностью 
сказать, что она развивается, и очень быстро. 

Союз хорошо влияет на страны, которые самостоятельно не 
могут развиваться из-за различных внутренних и внешних факторов, 
а также их истории. Он позволяет делать развитие в короткий 
срок и минимальными потерями, чем если бы страна развивалась 
самостоятельно. Были бы высокие пошлины за экспорт товаров, так 
как в мире существует понятие о конкуренции, и мало кто захочет 
иметь дело с плохо развитыми государством, а развиваться нужно. 
Также, если учитывать географические особенности стран, можно 
заметить, что природные ресурсы распределены не равномерно, что 
снова говорит о выгоде интеграции, что позволяет распределить 
ресурсы союзных стран с выгодой и пользой.

Можно с уверенностью сказать, что ЕврАзЭс, это один из 
выгодных для Казахстана союзов, благодаря ему страна может 
поднять свою экономику, и быть наравне с одними из мировых 
лидеров, у нас для этого есть все возможности, главное правильно 
использовать их, а одна из таких возможностей это ЕврАзЭс. 
Используя и анализируя опыт, который мы получаем от союзных 
стран, можно создать сильное государства, к которому сделаны 
уже серьезные шаги.

ЛИТЕРАТУРА
1 Евразийская экономическая комиссия. Евразийский 
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3 Договор об углублении интеграции в экономической и 

гуманитарной областях от 29. 03. 1996 г.
4 Официальный информационный ресурс Премьер-Министра 

Республики Казахстан: Евразийский экономический Союз — 
региональный центр притяжения инвестиций и высоких технологий 
31.01. 2020 URL: https://primeminister.kz/ru/news/reviews/evraziyskiy-
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3 Секция. Әлеуметтік-экономикалық инфрақұрылымы
3 Секция. Социально-экономическая инфраструктура

3.1 Мемлекеттік қызмет және басқару
3.1 Государственная служба и управление

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ МҰНАЙҒА 
ТӘУЕЛДІЛІК МӘСЕЛЕСІ МЕН ОНЫҢ ШЕШІЛУ ЖОЛДАРЫ

АБИСАЛИКОВ Е. Д.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

АЗИМХАН А.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

КУНИЯЗОВА А. Ж.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Мұнай өндірісі – Қазақстан экономикасының аса маңызды 
салаларының бірі болып табылады. Еліміз мұнай өндірісі көлемі 
бойынша әлемдегі елдердің арасында көшбасшылардың бірі. Алайда, 
осымен байланысты жалпы жағдайды қарастырғанда Қазақстан 
экономикасының мұнай бағамына тәуелділігі экономикасының 
дамуына кері әсер етіп, тіпті «голландтық ауруға» дейін алып келуі 
мүмкін. Тәуелсіздік жылдары мұнай бағамына деген экономикалық 
тәуелділікті төмендету үшін көптеген шаралар қабылданды. 
Олардың әсері өте жақсы болса да, бірақ мұнай бағамы әлі де 
экономикаға өз әсерін тигізіп жүр.

Статистикалық мәліметтерге сүйенсек [1], елдегі мұнай 
қорының жалпы көлемі шамамен 30 млрд баррельді немесе әлемдік 
қордың 1,7 %-ын құрайды. Осы көрсеткіш бойынша Қазақстан Таяу 
Шығыс, Латын Америкасы, сондай-ақ Ресей мен АҚШ елдеріне жол 
бере отырып, әлемде 12 позицияда тұр.

Республикада алынатын газ қоры 3,9 трлн текше метрді 
құрайды, бұл әлемдік қорлардың 1,7 %-ына сәйкес келеді. Табиғи 
газ ресурстарының едәуір бөлігі Атырау (43 %), Маңғыстау (29 %) 
және Батыс Қазақстан (19 %) облыстарында шоғырланған.

Соңғы үш жылда мұнай-газ саласындағы ең ауқымды жобалар 
болды:

Рожковское (Батыс Қазақстан облысы) Кен орнында жаңа 
мұнай шоғырының ашылуы;

Жарқұм кен орнын тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалануға 
енгізу, ол үш он жыл бойы еліміздің оңтүстік өңірлерінің 

Өзбекстаннан келген импортқа тәуелділігін төмендетіп, Жамбыл 
облысын газбен қамтамасыз ете алады.

Мұнай өндіру көлемі мұнай-газ саласының даму тарихында 
рекордтық көрсеткішке жетті

Қазақстанда 250-ден астам мұнай және газ кен орындары 
жұмыс істейді, онда 104 кәсіпорын өндіруді жүзеге асырады. 
Салыстыру үшін 2018 жылы олардың саны 100, ал 2017–99.

2018 жылы елдегі ірі мұнай өңдеу зауыттарын жаңғырту 
аяқталғаннан кейін мұнай және газ конденсатын өндіру көлемі 
рекордтық көрсеткішке жетті – 90,4 млн.тонна, ал ақша түрінде – 
12,2 трлн. теңге (2017 жылмен салыстырғанда өсім – 33 %).

2019 жылы ірі жобаларда (Теңіз, Қарашығанақ, Қашаған) 
күрделі жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне қарамастан мұнай 
өндіру көлемі 90,5 млн тоннаны, ал ақша түрінде – 12,3 трлн теңгені 
құрады. Ең үлкен көлемді Атырау (49,4 млн тонна), Маңғыстау  
(17,9 млн тонна) және Батыс Қазақстан (11,7 млн тонна) 
облыстарының кен орындары қамтамасыз етілді.

Мұнай өндіру көлемінің сақталуы 2019 жылдың он бір айының 
қорытындысы бойынша өнімнің экспортын бұрынғы деңгейде –  
59,6 млн тонна ұстап қалуға мүмкіндік берді (2018 – 1 % ұқсас 
кезеңмен салыстырғанда өсім). Сонымен қатар, 2018 жылы 
Қазақстан 72,5 млн тонна мұнай экспорттады.

Мұнай – газ саласын дамыту ұлттық экономикаға күшті қолдау 
көрсетті-он бір айдың қорытындысы бойынша 2019 саласының  
ЖІӨ-дегі үлесі шамамен 17 %-ды құрады, бұл өз кезегінде 
экономиканың 4,4 % деңгейіне дейін өсуін ынталандыруға 
мүмкіндік берді.

Бұл ретте ЖІӨ-нің өсуі негізінен мұнай өндіру көлемінің 
ұлғаюы есебінен емес, мұнай мен мұнай өнімдеріне бағаның 
жоғарылауының арқасында туындады. Бір жыл ішінде мұнай 
баррелінің құны $61-ден $66-ға дейін 8 %-ға өсті.

Яғни, біз бұл жерде Қазақстан экономикасының мұнай 
бағамына деген тәуелділігін және бұл тәуелділікті жалпы ішкі 
өнімнің жылдар бойынша көрсеткішін қарастыру үшін келесі 
кестеге назар аудару қажет:
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Кесте 1 – Қазақстанның жалпы ішкі өнім мен әлемдік мұнай бағамы 
арасындағы байланыс

Жыл ЖІӨ, млрд АҚШ доллары [2] Мұнай бағамы, АҚШ доллары [3] 
1993 23,4 17,1
1994 21,3 16
1995 20,4 17,2
1996 21 20,8
1997 22,2 19,1
1998 22,1 12,8
1999 16,9 17,9
2000 18,3 28,4
2001 22,2 24,45
2002 24,6 25,01
2003 30,8 28,83
2004 43,2 38,1
2005 57,1 54,38
2006 81 65,14
2007 104,9 72,52
2008 133,4 96,99
2009 115,3 61,51
2010 148,05 79,47
2011 200,38 111,27
2012 215,9 111,63
2013 243,78 108,56
2014 227,44 99,03
2015 184,36 52,35
2016 137,3 51,2
2017 162.89 52,1
2018 170.54 71.34
2019 168,5 61.36

Осы кестеге сүйене отырып, біз бірнеше тоқтамға келе аламыз:
Қазақстан Республикасының экспортының 40 пайызын мұнай 

экспорты құрайды. Сондықтан да, бұл жалпы ішкі өнімнің көлеміне 
де тікелей әсер етеді.

2020 жылдың 9 наурызындағы мұнай бағамының құлдырауы,  
1 доллардың теңгеге шаққандағы құнын 400 теңгеге дейін жеткізген 
болатын.

Мұнай табиғи қазба байлығы болғандықтан,  оның қоры 
шектеулі және мұнайдан бюджет тәуелділігін төмендету негізгі 
мақсаттардың бірі.

Мұнайдың экономикадағы үлесін азайтуға бағытталған 
көптеген іс-шаралар жүзеге асырылған болатын. Оларды орындау 
кезінде мыңдаған кәсіпорындар салынып, іске қосылды. Бірақ, 
мұнайдың экономикадағы үлесі әлі жоғары болып табылады. Бұл 
мәселені шешу үшін мынадай мемлекеттік бағдарламалар жүзеге 
асырылады [4]:

1 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік 
бағдарламасы;

2 «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы;

3 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017–2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы;

4 Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін 
дамытудың 2017–2021 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы; 

5 «Қазақстан Республикасының ұлттық экспорттық 
стратегиясы» бағдарламасы;

6 Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық 
дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;

7 «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы;
8 Инфрақұрылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға 

арналған «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы.
Яғни, бұл мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру кезінде 

өңірлерді дамыту бағыттылығы жүзеге асып отыр, бизнесті 
дамыту бойынша іс-шаралар, жұмыспен қамту мен шағын және 
орта кәсіпкерлікті қолдауға мән беріледі, агроөнеркәсіптік 
кешенді дамытуға бағытталады, индустриалды-инновациялық 
дамуға бағыттылық жарияланды. Индустриалды-инновациялық 
бағдарламалардың өткен жылдардағы нәтижелерінде айтарлықтай 
жетістіктер болды. Алайда, қазіргі кезеңде мемлекеттік кірстердің 
үлкен бөлігін әлі де мұнай құрап отыр, мұны біз жоғарыда 
көрсетілген 1-кестеден көре аламыз. Мұнайдың экономикадағы 
үлесін азайту үшін, мемлекеттік индустриалды-инновациялық даму 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000767
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000767
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900000968
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900000968
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000746
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000746
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000746
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000423
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000423
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000423
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000511
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000511
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900001050
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900001050
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000827
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900001055
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900001055
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бағдарламаларынан басқа қандай іс-шараларды жүзеге асыру қажет 
деген заңды сұрақ туындайды.

Кейбір экономистердің пікірінше [5], Қазақстанда мұнайдың 
бюджеттегі үлесін азайту үшін мынадай шараны қабылдау қажет, 
Мұнай табыстарын және мүмкіндігінше тезірек стерильдеу. Ресей 
бюджеттік ереженің аналогын енгізу, ол профицит бюджетін алуға 
мүмкіндік берді, көбінесе әлемдік тәжірибеде бюджет профициті 
шикізатты экспорттаушы елдерде кездеседі. Өкінішке орай, 
Қазақстан әзірге осы ережеге сәйкес келмейді. Мұнай кірістерін 
стерилизациялау Ұлттық қорға көбірек әсер етпеуге, сол жерден 
валютаны айырбастамауға, биржадағы теңгені нығайта отырып, 
Ұлттық қорды экономиканы дамыту қажеттілігіне жұмсауға және 
күтпеген шығыстар жағдайында осы текшені ұстауға мүмкіндік береді. 

Естеріңізге сала кетейік, Қазақстанның ағымдағы бюджетін 
есептегенде мұнай бағасының болжамдық көрсеткіші барреліне 55 
АҚШ долларын құрайды. Коронавирустың және ОПЕК елдерінің 
келіспеушілігі салдарынан, 2020 жылдың наурызында, мұнай бағамы 
40 АҚШ долларынан төмен түсіп, мұнайға сұраныстың төмендеуі 
індет қаупін жойғаннан кейін де жарты жыл-бір жыл сезілуі мүмкін.

Сонымен бірге, әлемдегі коронавирус пандемиясы мұнайға 
деген сұраныстың төмендеуіне және осыған байланысты мұнай 
бағамының төмендеуіне алып келді. Осыған байланысты Президент 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев көптеген шараларды қабылдау 
туралы шешім қабылдады. Бұл шараларға Ұлттық қордан 1,8 
триллион теңге бөлінеді. Қаржы келесі мақсаттарға бөлінеді:

– халықты карантин кезінде әлеуметтік қолдау;
– шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау;
– табысынан айырылған азаматтарға әлеуметтік қолдау;
– бюджет дефицитінің алдын-алу;
– пенсия мен әлеуметтік жәрдемақыларды индексациялау. 
Қорыта айтқанда, Қазақстанға мұнай тәуелділігінен құтылу 

үшін бірнеше іс-шараларды іске асыру қажет:
– мемлекеттік индустриалды-инновациялық бағдарламаларды 

іске асыру.
– ұлттық өндіруші компаниялардың шетелдік нарықтағы 

бәсекелестікке қабілетін дамыту.
– мемлекеттік бюджеттің мұнай қаражатының түсіміне 

байланысты қалыптасатын Ұлттық қорға деген тәуелділікті азайту.
Біздің ойымызша, осындай іс-шараларды қабылдау арқылы 

Қазақстан болашақта Тұңғыш Президент-Елбасы Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаев 2050 жылға дейін қойған мақсаттарға жетіп, 
әлемнің  дамыған 30 елінің қатарына кіре алады. Сонымен бірге, 
мұнайлық экономикадан бас тарту экономиканың тұрақты дамуына, 
әлемдік шикізат бағаларының тұрақсыздығына мән бермей 
экономикалық өсімді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЯСАТ

ДУЛАТ Н. Қ.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

КЕНЖЕТАЕВА Г. К.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

КУНИЯЗОВА А. Ж.
С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Инновациялық саясат – бұл инновациялық стратегияның 
мақсаты мен басты бағыттарын және оның мемлекеттік органдармен 
жүзеге асырылуының механизмнін анықтайтын әлеуметтік-
экономикалық саясаттың бір бөлігі.

Өкіметтің инновациялық саясаты қоғамның дамуының 
оптималды жолдарын іздеуден, өндірістің перспективтиік салаларын 
айқындаудан, оларды қаржылық қолдаудан, инновациялық 
процесстерді экономикалық реттеуден, ғылым мен техника 

https://tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp
https://tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp
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жетістіктерін өндіріс пен қызмет көрсету саласында жылдам енгізуді 
инновациялық, құқықтық және басқа да қамтамасыз етуден тұрады.

Қазақстанның жаңа идеяларды, ғылыми білімді, технологиялар 
мен өнім түрлерін өндірістің әртүрлі салаларына және қоғамды 
басқару салаларына енгізуге негізделген инновациялық қызметі 
республика экономикасын дамытудың маңызды факторларының 
қатарына жатады.

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар 
министрлігі Индустриялық - инновациялық даму саласындағы 
саясатты әзірлеуге және іске асыруға жауапты уәкілетті 
мемлекеттік орган болып табылады, оның функциясына: Қазақстан 
Республикасының Үкіметіне инновациялық қызметтің басым 
бағыттары бойынша ұсыныстар енгізу; инновациялық гранттар 
бөлу; инновациялық гранттар есебінен жүзеге асырылатын 
инновациялық жобалардың іске асырылу мониторингін жүргізу және 
орындалу тиімділігін бағалау кіреді.; Қазақстан Республикасының 
инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы заңнамасының 
орындалуын, оның ішінде инновациялық даму шаралары кешенінің 
орындалуын мемлекеттік бақылау. 

Ұлттық инновациялық жүйе 4 негізгі элементті қамтиды-
ғылыми әлеует, инновациялық кәсіпкерлік, инновациялық және 
қаржылық инфрақұрылым.

Ұлттық инновациялық жүйе бағдарламасын іске асыруды 
заңнамалық қамтамасыз ету үшін инновациялық қызметті 
мемлекеттік ынталандыру шараларын көздейтін «Инновациялық 
қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы қабылданды. 

«Инновациялық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 
заңы инновациялық қызмет саласындағы қатынастарды реттейді 
және мемлекеттік инновациялық саясатты іске асырудың негізгі 
қағидаттарын, бағыттары мен нысандарын айқындайды. Бұл ретте 
тез дамып келе жатқан бағыттарға, атап айтқанда ақпараттық-
телекоммуникациялық технологиялар мен электроникаға ерекше 
назар аударылады.

Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды іске асырудың 
мақсаттары:

– Қазақстан Республикасының инновациялық әлеуетін дамыту;
– Жалпы ішкі өнім құрылымында жоғары технологиялық өнім 

үлесін ұлғайту;

– Ғылымды қажетсінетін технологияларды енгізу мен 
пайдалануға негізделген инновациялық даму жолына Қазақстан 
Республикасы экономикасының көшуіне жәрдемдесу.

Қазақстандағы инновациялық инфрақұрылымды құру және 
дамыту операторы «Инжиниринг және технологиялар трансферті 
орталығы» болып табылады, оның негізгі міндеттері инжинирингтік 
қызметтерді ұсыну, алдыңғы қатарлы шетелдік технологияларды 
беру, технологиялар трансфертінде, консультациялық, ақпараттық, 
заңдық және басқа қызметтерді ұсыну, сыртқы және ішкі 
технологиялық нарықтардың маркетингі болып табылады.

Қазақстан Республикасының 2014–2018 жылдар аралығындағы 
инновациялық қызметінің негізгі көрсеткіштері 1-кестеде 
көрсетілген.

Кесте 1 – Қазақстан Республикасының 2014–2018 жылдар 
аралығындағы инновациялық қызметінің негізгі көрсеткіштері

Көрсеткіштер 2014 2015 2016 2017 2018

Кәсіпорындардың саны, бірлік 24 068 31 784 31 077 30 854 30 501

Одан:

Инновацияның барлық түрлері 
бойынша инновациясы барлар, 
бірлік

1 940 2 585 2 879 2 974 3 230

Инновацияның барлық түрлері 
бойынша инновация саласындағы 
белсенділік деңгейі, пайызбен

8,1 8,1 9,3 9,6 10 ,6

Өнімдік және процестік инновациясы 
бар, бірлік 1 303 1 781 1 743 1 770 2 019

Ө н і м д і к  ж ә н е  п р о ц е с т і к 
инновациялар бойынша инновация 
саласындағы белсенділік деңгейі, 
пайызбен

5,4 5,6 5,6 5,7 6,6

И н н о в а ц и я л ы қ  ө н і м д е р д і ң 
( т а у а р л а р д ы ң ,  к ө р с е т і л е т і н 
қызметтердің) ЖІӨ-дегі үлесі, 
пайызбен 

1,46 0,92 0,95 1,55 1,91

Өнеркәсіп кәсіпорындарындағы 
инновациялық өнімнің (тауарлардың, 
көрсетілетін қызметтердің) жалпы 
өнеркәсіп өндірісінің көлеміндегі 
үлесі, пайызбен

2,61 1,80 1,81 3,18 3,78

1-кестеге сәйкес Қазақстан Республикасында 2018 жылы 
инновациялық белсенді кәсіпорындардың саны 3230 бірлікті 
құраған, 2014 жылғы деректермен салыстырғанда ол  1290 бірлікке 
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артқан. Инновациялық белсенділік деңгейі 2014 жылы 8,1 %  құраса, 
2018 жылы 2,5 пайызға артып 10,6 % болған.

Қазақстан Республикасының  аймақтары бойынша 2014–2018 
жылдар аралығындағы инновациялық белсенділік деңгейі 2-кестеде 
көрсетілген.

Кесте 2 – Қазақстан Республикасының  аймақтары бойынша 2014-
2018 жылдар аралығындағы инновациялық белсенділік деңгейі

Атауы
Инновациялық белсенді 

кәсіпорындардың саны, бірлік
Инновация саласындағы 

белсенділік деңгейі, пайызбен

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Қ а з а қ с т а н 
Республикасы 1 940 2 

585
2 

879
 2 

974
 3 

230 8,1 8,1 9,3 9,6 10,6

Ақмола 92 90 91  98  93 7,3 6,8 7,0 7,5 7,7

Ақтобе 85 86 115  116 125 7,6 7,0 9,3 10,1 10,6

Алматы 139 114 129 146 151 9,4 6,9 7,8 8,1 8,3

Атырау 79 102 101  92  96 8,1 8,0 8,5 8,0 8,3

Б а т ы с 
Қазақстан 51 35 33  49  50 6,6 4,1 3,6 5,3 5,3

Жамбыл 98 90 90 96  96 12,2 10,6 10,8 11,3 11,4

Қарағанды 159 216 238 257 336 8,4 9,2 10,6 11,1 14,7

Қостанай 204 218 161  167 163 13,6 14,5 11,2 11,3 12,1

Қызылорда 73 99 91  89  92 10,1 11,7 11,2 11,4 12,2

Маңғыстау 32 41 43 40  45 3,4 4,0 4,1 3,5 4,0

Павлодар 79 65 83  112 116 6,9 4,8 6,5 8,7 9,1

С о л т ү с т і к 
Қазақстан 116 111 119  115 119 11,6 10,6 11,3 11,2 11,7

Түркістан 47 52 60 50 60 5,6 5,9 6,6 5,3 6,5

Ш ы ғ ы с 
Қазақстан 157 240 296 303 317 7,6 11,5 14,9 15,1 15,5

Нұр-Сұлтан 
қаласы 214 541 543 582 583 10,7 13,2 13,6 14,4 14,7

А л м а т ы 
қаласы 219 377 590 550 670 5,0 4,7 7,6 7,7 9,6

Ш ы м к е н т 
қаласы 96 108 96 112 118 8,1 7,5 6,6 7,2 7,4

2 кестеге сәйкес аумақтар бойынша 2018 жылы инновациялық 
белсенділік танытқан аймақтарға – Шығыс Қазақстан облысын 
(15,5 %), Нұр-Сұлтан қаласын (14,7 %), Қарағанды облысын  
(14,7 %) жатқызуға болады. Инновация саласындағы белсенділігі 

төмен облыстарға Батыс Қазақстан (5,3 %), Манғыстау (4,0 %), 
Түркістан (6,5 % ) облыстарын кіргіземіз.

Инновациялық өнімдердің (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) 
ЖІӨ-дегі үлесі 2006 жылдан бастап 2018 жылға дейін біршама 
өзгеріске ұшырады, ол 1-суретте бейнеленген.

1,53

1,19

0,69
0,49

0,65
0,84

1,22

1,61 1,64

0,92 0,95

1,55

1,91

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cehtn 1 – Инновациялық өнімдердің (тауарлардың,  
көрсетілетін қызметтердің) ЖІӨ-дегі үлесі

1-сурет бойынша қарастыратын болсақ, мында 2006 жылдан 
бастап 2009 жылға дейін инновациялық өнімдердің ЖІӨ үлесі  
1,53 %-дан 0,49 %-дейін түсіп, 2009 жыладан бастап 2013 жылға 
дейін инновациялық өнімдердің үлесін артуын байқаймыз, ол  
0,49 %-дан 1,61 %-ға дейін . Соңғы үш жылғы көрсеткіш ең өнімді 
деп есептеуге болады 2016 жылы (0,95 %) , 2017 жылы (1,55 %), 
2018 жылы (1,91 %) құраған.

Инновациялық белсенділіктің артуына байланысты 
инновацияларға жұмсалатын шығындар да жыл сайын артуда, 
оны 3-кестеден көре аламыз.

Кесте 3 – Инновацияларға жұмсалған шығындар млн. теңге
Атауы 2014 2015 2016 2017 2018

Қазақстан Республикасы 438 488,9 662 972,3 1 533 765,3 907 231,2 861 915,0

Ақмола 13 116,6 39 615,7 12 302,9 37 175,8 17 016,3

Ақтөбе 40 172,0 16 109,5 23 852,2 57 061,2 57 351,5

Алматы 8 870,4 11 955,3 6 656,8 9 051,9 26 964,4

Атырау 23 686,2 334 944,8 491 333,4 141 707,9 90 719,9

Батыс Қазақстан 2 746,7 3 956,6 25 407,0 6 556,8 12 154,3

Жамбыл 15 007,5 16 474,7 12 908,8 12 564,0 6 945,6

Қарағанды 37 240,8 21 870,2 26 175,6 28 720,4 55 131,8

Қостанай 27 065,2 4 088,5 34 565,9   35 921,5 15 406,8
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сы Қызылорда 6 967,7 10 527,0 31 916,5   6 086,4 19 688,5

Маңғыстау 3 436,1 5 457,7 1 104,0   5 673,0 2 553,8

Павлодар 9 750,6 7 881,0 521 873,3   110 852,4 30 128,3

Солтүстік Қазақстан 10 710,5 16 248,0 16 233,9   21 559,4 16 071,2

Түркістан 7455,3 2 783,5 2 203,4 11 152,6 9 207,1

Шығыс Қазақстан 43 486,4 23 223,3 156 111,7   101 347,1 80 270,9

Нұр-Сұлтан қаласы 104 020,0 74 931,5 87 892,1   92 934,1 81 815,6

Алматы қаласы 50 891,9 42 134,4 29 220,8   52 496,5 76 061,8

Шымкент қаласы 33 864,9 3 0770,5 54 007,1 176 370,0 264 427,3

3-кестеге сәйкес 2014 жылы инновацияларға жұмсалған 
шығындар саны 438488,9 млн. теңге болса, 2018 жылы бұл 
көрсеткіш біршама артып, 861915,0 млн. теңгені құраған. 2018 жылы 
қаржыландыруды көп талап еткен аймақтардың қатарына Шымкет, 
Нұр-Сұлтан қалалары мен Атырау облысын жатқызуға болады.

Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік туралы 2018–2019 жылдарға арналған есебінің 
қорытындылары бойынша Қазақстан әлемнің 140 елі ішінде 
59 орынды алып отыр, орташа баллмен 61,8. Көрсеткіштер 
2017 жылғыдай қалпында қалды және тұтастай алғанда кейбір 
көрсеткіштерін жақсартты. ЖІӨ өсу қарқыны 2018 жылға қарай 
ұлттық экономиканы дамытуға мұнай секторының үлесін реттеу 
есебінен біртіндеп тұрақтанды. Нәтижесінде 2019 жылдың бірінші 
жартыжылдығының қорытындысы бойынша экономикалық өсім 
4,1 % құрады. Динамика өнеркәсіптік өндірістің, құрылыс пен 
қызмет көрсету саласының даму қарқынының жылдамдығынан, 
сондай-ақ ауыл шаруашылығында және негізгі капиталға салынған 
инвестицияның тұрақты қарқынынан туындады. Өндірілген ЖІӨ 
көлемі 30,8 %-ға өнеркәсіптік өндіріс есебінен және 17 %-ға тау-кен 
өндіру секторы есебінен қалыптасты.

Қазақстан Республикасы бойынша ең мықты инновациялық 
компаниялар  мыналар:  ЖШС «ERG ғылыми-зерттеу 
инжинирингтік орталығы», «KunTech», АҚ «Самұрық-Энерго»,  
АҚ «ҰАК«Қазатомөнеркәсіп», ТОО «Ресурс үнемдеуші 
технологиялар ғылыми-өндірістік орталығы (РҮТҒ ӨО) «Сапа», 
«Қазақстан Beeline», TAU Innovative Solutions, ЖШС «ВВС 
Инжиниринг», Mercury Properties және ЖШС «PolyTech Electronics.

Елдің ұлттық инновациялық жүйесін дамытуды тежейтін 
негізгі факторлар ретінде:

– инновацияларды дамыту институттары мен шешімдер 
мен жауапкершілікті қабылдаудың бірыңғай орталығы арасында 
үйлестірудің болмауы;

– экономиканың нақты секторының қажеттіліктерін 
ескерместен және нақты іске асырылатын стратегияны әзірлеместен 
инновациялық инфрақұрылымды дамытудың ретсіздік сипаты;

– инновация саласындағы кәсіпорындар белсенділігінің 
төмендігі және инновацияларға сұраныстың болмауы;

– ғылым, білім және бизнес байланысы нашар;
– инновацияны инвестициялауды тежейтін капиталдың жоғары 

құны;
– инновациялық шағын компанияларды қаржыландыру үшін 

венчурлік капитал нарығының дамымауы, венчурлік басқару 
жөніндегі мамандардың өткір жетіспеушілігі;

– әлемдегі озық технологияларды және оларды Қазақстанда 
пайдалану мүмкіндіктерін талдаудың болмауы, инновациялық 
белсенді кәсіпорындар қазіргі заманғы шетелдік технологияларды 
(catching-up) ұстап қалуға бағдарланбаған.

Қорытындылай келе, мемлекеттiк инновациялық саясат - 
әлеуметтiк-экономикалық саясаттың инновациялық қызметтi 
дамыту мен ынталандыруға бағытталған құрамдас бөлiгi. 
Инновациялық саясат техникалық және ғылыми саясатпен тығыз 
байланысты, ол қолданбалы білімдері арттыруға және ғылыми-
техникалық жетістіктерді қолдануға бағытталған ғылым мен 
ғылыми-техникалық дамудың мемлекеттік реттелуін қамтиды. 
Инновациялық саясатты инновацияларға деген сұраныстың 
маңызды факторларының бірі болып табылатын өнеркәсіптік 
саясаттан бөлек іске асыру мүмкін емес. Ол меншік құрылымына, 
кәсіпорындар көлемдеріне, өндірістік ресурстарды шоғырландыру 
мен бөлуге әсер ету арқылы орындалады. Инновациялық іс- әрекет 
инновацияларды, инвестициялар жаңалықтарды материаландыру 
үшін база болып табылатын салада ынталандыратын инвестициялық 
саясатпен де тығыз байланысты болады.

Дамыған елдердің тәжірибесі көрсеткендей, нарықтық 
экономика инновациялық және құрылымдық саясаттың тәуелдігінің 
өсуімен сипатталады. ҚР өкіметі ғылыми сыйымды, импорттың 
орнын толтыратын өнім шығаруға, тиімсіз өндірістерді қысқартуға 
және жоғары беруге бейімделуі қажет. Жекешелендіру инновациялық 
процестерді ынталандыруға бейімделген құрылымдық саясаттың 
нәтижесінде мүмкін болады.
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3.2 Саясаттың теориясы мен тәжірибесі
3.2 Теория и практика политики

ЖЕМКОРЛЫҚ – ОЛ ІНДЕТ

БОЛАТ Г. С.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

XXI ғасыр дүниені ақша билеген заман. Қазіргі танда кез 
келген мәселені шешудің ең оңай жолы лауазымы жоғары жандарға 
заңсыз пара беру болып табылады. «Алтын көрсе періште жолдан 
таяды»,- демекші пендешілікпен ақша мен дүниеге құныққандар 
көбейіп барады.Мәселен, кей деректерге сүйенсек , әлем бойынша 
талдау жасаған ұйым есебіндегі 180 елдің үштен екісінен көбі 2018 
жылы жемқорлықпен күресте ең жоғарғы 100 баллдың жартысын 
да жинай алмаған. Бал неғұрлым аз болса, мемлекеттің жемқорлық 
индексіндегі орны да төмендей береді. Еліміздегі жағдайға келер 
болсақ, 2017 жылы жемқорлық индексінде 31 баллмен 131-ші орында 
тұрған Қазақстан 2018 жылы дәл сондай баллмен екі саты төмендеп, 
Джибути, Габон, Мальдив және Непалмен қатарласқан. Қазақстан 

2016 жылы жемқорлық индексінде 123-ші орында болған еді. 
Осындай мәліметтерге назар салсақ, біздің елде де жемқорлық белең 
алуда. Әрине бұл жағдаймен қазақ елі қолдан келгенше күресуде. 
Біріккен Ұлттар Ұйымының бастамасы бойынша жыл сайын  
9 желтоқсан халықаралық жемқорлыққа қарсы күрес күні ретінде 
атап өтіледі. Заңсыз жемқорлық істері көбіне демократиясы әлсіз 
елдерде орын алады. Егер «коррупция» мәселесі Қазақстанда да орын 
алып жатса демек біздің мемлекетімізде де демократия әлсіз болғаны 
ма? – деген сұрақ туындайды. Қазақстанның мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
есебі бойынша, жемқорлықтың кесірінен елдің ішкі жалпы өнімінің 
жыл сайын жоғалтатын қаржысы 3,8 миллиард долларды құрайды. 
Жемқорлық белең алған мекемелер ретінде Ішкі істер және Қаржы 
министірліктерін атайды. Меніңше, біз демократиясы мықты елдер 
қатарында екенімізді дәлелдеу үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресті қарқынды жүргізуіміз қажет. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың өзі 2018 жылы жемқорлықпен күресу үшін 10 түрлі 
маңызды істерді жүзеге асыруды бұйырған болатын, соның өзінде 
пара беру немесе алу ел ішінде мүлдем азаймады.

Кезіңде экс-министр Заманбек Нұрқаділовтың айтуынша, 
Қазақстанда параны ең көп алатын да, беретін де шенеуніктер 
екен. Мәселен, 1990 жылдарда америкалық мұнай фирмаларынан 
миллиондаған доллар көлемінде пара алған. Осы уақытқа дейін 
билік жемқорлыққа құмар жандарды қанша жазалап жатса да 
дүниеқоңыздылар бәрібір тояр емес. Сонда ақшасы көптің алдында 
Заң да қауқарсыз болғаны ма? Өз басым параны алатындарға да, 
беретін жандарға да таң қалам. Бұндай істің Заңға қайшы әрекет 
екенін біле тұра неге өзінің де, өзгенің де басын қатерге тігіп жол 
береді екен? Мысал келтіре кетсем, бай біреудің баласы ақымақ 
болса да белгілі бір мамандыққа жоғары оқу орнына түседі. Сол 
оқуға түсу әрі диплом алу үшін оқу орнынын басшылығына пара 
беріп дипломын сатып алды делік, ал енді сұрақ: кезінде дипломды 
сатып алып өз ісін білмейтін адам қалай маман атанып жұмысын 
атқарады? Қазіргі кезде басқа жақ тұрмақ өз елімізде де дипломын 
сатып алғандар аз емес. Қазақ халқының саны бүгінде 18 миллион 
халықпыз. Бірақ бара-бара азайып баратындаймыз, себебі кей 
дәрігерлер өз ісінің маманы емес болып шығуы әбден мүмкін, 
ал бұл адам  өмірі үшін өте қауіпті. Студенттердің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қөзқарастарын қалыптарстыру мақсатында 
университетте тұрақты түрде «Таза сессия» штабы жұмыс істейді. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/=??????_?
https://kk.wikipedia.org/wiki/=??????_?
https://stat.gov.kz/official/industry/23/statistic/7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000333_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000333_
https://eenergy.media/2017/11/28/opredelen-rejting-innovatsionnyh-kompanij-kazahstana/
https://eenergy.media/2017/11/28/opredelen-rejting-innovatsionnyh-kompanij-kazahstana/
https://eenergy.media/2017/11/28/opredelen-rejting-innovatsionnyh-kompanij-kazahstana/
https://informburo.kz/stati/v-ekonomike-my-uspeshney-chem-v-futbole-kazahstan-v-mirovyh-reytingah.html
https://informburo.kz/stati/v-ekonomike-my-uspeshney-chem-v-futbole-kazahstan-v-mirovyh-reytingah.html
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Штаб қызметінің негізгі идеясы жастармен кездесулер өткізу  
оларға жемқорлыққа қарсы заңнаманы, сыбайлас жемқорлық 
туралы ұғымды түсіндіру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимылдар бойынша шараларды жетілдіру, студенттер арасында 
заңдылық пен жеқорлыққа қарсы тәртіп орнату, сыбайлас 
жемқорлық құбылыстарына қарсы әрекет ете білуге тәрбиелеу. 
Осының барлығы дұрыс себебі болашақ жастардың, яғни 
студенттердің қолында. Жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы! 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті, Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаев сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы 
айтқанда қоғамның көмегінсіз жемқорлықты жеңу мүмкін 
еместігін бірнеше рет атап өтті. Жастар сендердің жалпы күрделі 
мәселелерді шешуге, оның ішінде сыбайлас жеқорлықты жеңуге 
де қажет білімдерің жетерлік. Сендердің сыбайлас  жемқорлықпен 
күресуге қауқарларың да қызығушылықтарың да бар деп сенім 
артқан. Көбіне қоғамда сыбайлас жемқорлыққа екі негізгі кейіпкер 
қатысады: үкімет және жеке меншік секторы. Қағида бойынша 
азаматтар жемқорлықтың бас құрбанына айналады. 2019 жылғы 
статистикаға көз салсақ, мәселені пара беру арқылы көп шешетін 
ел ішіндегі облыстар: Атырау, Батыс Қазақстан және Павлодар 
болып саналады. Ғаламтор желісіндегі Zakon.kz сайтынын тілшісі 
Ольга Шиянның айтуынша, ел ішінде сыбайлас жемқорлықпен 
айналысатын 20-ға жуық мемлекеттік мекемелер бар. Олар көбіне: 
балабақшалар, жоғарғы оқу рындары, ауруханалар болып табылады. 
Пара беру минималды тұрғыда 50 мың теңгеден бастау алады екен. 
Кей жағдайда елімізде «жұмсақ креслода отырғандар» параны 
ішінара алысып берісі қана қоймай, қарапайым бұқара халықтан 
да талап ететін көрінеді.

1998 жылы  Қазақстанда «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заң қабылданды, оның негізінде БҰҰ мен ТМД 
халықаралық Ассамблеямының қамқорлығымен халықаралық 
ұйымдар әзірлеген үлгілік актілер алынды. Осы жылдар ішінде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама қалыптасты, бірқатар 
бағдарламалық құжаттар қабылданды, уәкілетті орган құрылды, 
БҰҰ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы ковенциясына және 
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі Стамбул іс-қимыл жоспарына 
қол қойылды. Республикамызда құқық пен міндет барша халыққа 
ортақ дейміз, бірақ шынымен ортақ па? Және қаншалықты ортақ? 
Егер ортақ болса онда неге лауазымы көкке жетіп тұрған адамның 

барлық ісі елеп-ескеріледі, ал қарапайым халық неге шеттеп қалады? 
Билік басындағылар өз қара басының қамын жемей қарапайым 
халықты бірінші орынға қоюы қажет қой. Осы тұста «Аузы қисық 
болса да байдың баласы сөйлесін» – деген нақыл жөн айтылғандай. 
БҰҰ-ның құжатттарында қолданылатын жемқорлық терминінің 
халықаралық-саяси анықтамасы мынадай деп берілген: сыбайлас 
жемқорлық – бұл мемлекеттік билікті жеке бас пайдасы үшін, 
үшінші бір тұлғалармен асыра пайдалану. 

Қарапайым тілмен айтқанда, сыбайлас жемқорлық – бұл қызмет 
дәрежесін жеке мақсатта пайдалану. Сыбайлас жемқорлықты 
білдіретін белгілердің бірі пара алу не беру болып табылады. 
Сыбайлас жемқорлыұтың қоғамға тек зиянын тигізіп қана қоймай 
сонымен бірге оң нәтижеге жеткізбейтінін естен шығармауымыз 
қажет! Өйткені сыбайлас жемқорлық тәсімінде параны көбірек 
беруші ғана жеңіске жетеді. Бір қорқыныштысы сыбайлас 
жемқорлықпен айналысу сол тұлға мен оның жақындарының 
сана-сезімдеріне залал келтіріп дүниетанымдарын бұзады. 
Қазақстанда экономиканы жандандыру және ауқымды әлеуметтік 
түрлендіру жағдайында мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
бағытталған заманауи әлеуметтік-экономикалық саясатымен 
тығыз байланысқан бүтіндей стратегияның қажеттілігіне анық көз 
жеткізілді. Осыған байланысты 2014 жылдың 26 желтоқсанында 
Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған 
сыбайлас  жемқорлыққа қарсы стратегиясы бекітілді. Стратегияның 
мақсаты мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 
тиімділігін арттыру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қозғалысқа 
кез келген жемқорлықтың туындауына «Нөлдік» төзімділік 
таныту атмосферасын құру жолын қолдану арқылы барлық 
қоғамды тарту, сондай-ақ Қазақстанда сыбайлас жемқорлық 
деңгейін төмендету болып табылады. Сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарын анықтау және оның жолын кесу үшін арнайы 
құрылған Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
министірлігінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
ұлттық бюросы жұмыс істейді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл шеңберінде халықаралық ынтымақтастықты дамыту 
мәселелері құжатта маңызды орын алады. Бұл бүкіл халықаралық 
қоғамдастық шарттарымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жасау қажеттілігінен туындаған өте дұрыс қадам.Келешек жастар 
қолында! Барлығымыз бір ел болып, жұдырықтай жұмылып, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірге қарқынды күресейік!
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1 https://www.azattyq.org/a/kazakhstan-in-corruption-perceptions-
index-ranking-for-2018/29737980.html

2 https://kuef.kz/kz/stop_corruption/
3 http://prokuror.gov.kz/kaz/baspasoz/makalalar/kazakstandagy-

sybaylas-zhemkorlykka-karsy-kures-sayasatynyn-bagyttary-turaly
4 https://kk.wikipedia.org/wiki/Жемқорлық

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ІШКІ МИГРАЦИЯ 
(ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ НЕГІЗІНДЕ)

ЕРГАЗЫ М.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ. 

КАППАСОВА Г. М.
PhD, қауымд. профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ. 

Мәселені түсіну үшін ең алдымен миграция ұғымына түсінік 
берейік. Жалпы, миграция дегеніміз – (лат.-көші-қон, қоныс аудару) 
– адамдардың қандай да бір аумақтардың шекарасынан өтіп, ұзақ 
уақытқа немесе біржолата қоныс тебу процесі [1]. Миграция 
негізінен халықаралық және ішкі миграция болып табылады. Біз 
қарастырып отырған ішкі миграция негізінен бір мемлекеттің 
территориясы көлеміндегі қозғалыс. Ішкі миграцияның түрлеріне  
қоныс аудару, қайтарымсыз және тұрақты – уақытша миграцияға 
жатады. Және де ерікті, мәжбүрлі, заңсыз болады. Халықтың қоныс 
аударуының негізгі себептеріне: экономикалық, әлеуметтік, әскери, 
демографиялық, мәдени, саяси, діни және этикалық кіреді. 

Елімізде дамудың ең маңызды проблемаларының бірі ішкі 
көші-қон мәселесі болып табылады. Қазақстан Тәуелсіздігін 
алғаннан кейін ішкі миграция бойынша 1990  жылдары  
16 298,3 мың халық санымен теріс сальдода тұрған еді, тек 2009 
жылдардағы санақ қорытындысы бойынша 16 млн. 9 мың 600 адам 
негізінде оң көрсеткішке жетті. Мемлекеттің теріс миграциялық 
сальдоға енуіне ең алдымен мемлекеттегі экономикалық, әлеуметтік 
жағдай себеп [2]. 

Қазақстанның ішкі миграциясын салыстырып қарайтын болсақ, 
соңғы жылдар ішінде келесі жағдай қарастырылады.

Кесте 1
2014 2015 2016 2017 2018

Қоныс 
аударғандар 422,400 472,032 630,649 946,415 900,931

Көшіп 
кеткендер 434,562 485,498 651,794 968,545 930,052

Сальдо 
миграция -12,162 -13,466 -21,145 -22,130 -29,121

Ал, өткен жылда Қазақстаннан 34,2 мың адам кеткен, көшіп 
келгендер саны – 8 мың. Бұл көрсеткіштен халықтың саны 26,2 мың 
адамға азайғанын байқаймыз. Көшіп келгендердің басым көпшілігі 
қазақтар – 4,5 мың; 1,7 мыңы – орыстар, 217 адам – қарақалпақ. 
Шетелге қоныс аударғандардың 25 мыңы – орыс; 2,4 мыңы – неміс 
және 2,3 мыңы – украин.

Осыған байланысты «Елбасы қойған мндеттердің бірі ішкі 
көші – қон процесстерін реттеу және еңбек ресурстарының 
теңгерімділігін арттыру мақсатында еңбек күші мол аумақтан, 
еңбек күші жетіспейтін республикамыздың солтүстік өңірлеріне 
өз еркімен қоныстандырумен қатар, көмек көрсетуіміз керек» – 
деді, Қазақстан халқы Ассамблеясы төреағасының орынбасары  
Жансейіт Қансейітұлы. Елімізде  үкімет «жұмыспен қамту  
2020 жол картасы» бағдарламасы бойынша жұмыс күшіне 
тапшы  солтүстіктегі аймақтарға оның ішінде Ақмола, Қостанай, 
Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарына адамы тығыз 
орналасқан оңтүстік облыстардан мамандарды шақыру көзделген.  
2018 жылдың қорытындысы бойынша оңтүстік өңірлер 
тұрғындарының басым көпшілігі яғни, (1,6 мың адам) Павлодар 
облысына қоныс аударыпты. Бұдан кейін, Солтүстік Қазақстан  
(1,3 мың адам), Қостанай (927 адам) облыстары тұр [3].

Соңғы жылдары Павлодар өңіріне 50 отбасы (231 адам) 
қоныс аударды. Нақтылайтын болсақ, Оңтүстік Қазақстан 
облысынан (36 отбасы 175 адам), Маңғыстау облысынан (4 отбасы  
16 адам), Алмасты облысынан (3 отбасы 13 адам) және Қызылорда 
облысынан (3 отбасы 13 адам).  Қоныс аударып келген отбасылар 
Екібастұз қаласына (3отбасы адам), Ақсу қаласына (2 отбасы  
9 адам), Павлодар қаласына (1отбасы 5 адам) және Ертіс (9 отбасы 
46 адам), Железин (7 отбасы 31 адам), Баянауыл (6 отбасы 32 адам), 
Павлодар (5 отбасы 28 адам), Успен (3 отбасы 14 адам), Лебяжі  
(3 отбасы 10 адам), Качир (3 отбасы 9 адам), Ақтоғай (2 отбасы 

https://www.azattyq.org/a/kazakhstan-in-corruption-perceptions-index-ranking-for-2018/29737980.html
https://www.azattyq.org/a/kazakhstan-in-corruption-perceptions-index-ranking-for-2018/29737980.html
https://kuef.kz/kz/stop_corruption/
http://prokuror.gov.kz/kaz/baspasoz/makalalar/kazakstandagy-sybaylas-zhemkorlykka-karsy-kures-sayasatynyn-bagyttary-turaly
http://prokuror.gov.kz/kaz/baspasoz/makalalar/kazakstandagy-sybaylas-zhemkorlykka-karsy-kures-sayasatynyn-bagyttary-turaly
https://kk.wikipedia.org/wiki/Жем?
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9 адам), Май (1 отбасы 8 адам) Шарбақты (6 отбасы 19 адам) 
аудандарына қоныстанды. Олардың ішінде, 106 – еңбекке жарамды 
жастағы, 2 – зейнеткер, 125 бала. 

2020 жылғы 1 қаңтарында Павлодар облысы халық саны 
752252 адамды құрады, соның ішінде қалалықтар – 530980 адамды  
(70,6 %), ауылдықтар – 221272 адамды (29,4 %) құрады.

Сурет 1 

2019 жылғы 1 қаңтармен салыстырғанда халық саны 1601 
адамға немесе 0,2 % азайды. Қарастырылып отырған кезеңде 
жалпы өсімі Павлодар қ.ә. (779 адам), Павлодар ауданда (191 адам) 
қалыптасты.

Сурет 2

Павлодар облысына келетін халықтардың басым көпшілігі 
оңтүстіктен солтүстікке қоныс аудару жобасымен халық санын  
теңестіруге келеді. Жобаның басты мақсаты оңтүстік өңірлерде халық 
саны тез өсіп, еңбекке жарамды адамдардың жұмыс табуы қиынға 
соғатын, ал солтүстікте жұмыс күші жетіспейтін жағдайды жөнге салу.

Жалпы, оңтүстіктен солтүстікке көшіп барған отбасыларға 
республикалық бюджеттен берілетін жәрдемақы жан басына – 

84175 теңгені құрайды. Сондай-ақ, 12 айға дейін жалға алынған 
баспананың төлемақысы мен оның бір жылдық коммуналды 
шығындарының қаржысы қоса беріледі. Немесе берілген қаржыдан 
үй сатып алуға болады. Жергілікті органдар жаңадан көшіп 
келгендерді жұмыспен қамтуға міндеттелінген. Кадр тапшылығы 
сезілу себебі халықтың өзге жаққа қоныс аударуы болса керек. 
Қазақстан статистикалық комитетінің деректеріне жүгінсек, соңғы 
жылдары елден көшіп кетушілер саны сырттан келгендер санынан 
әлдеқайда көп болатын. Елдегі демографиялық ахуалды жақсарту 
үшін әрі көші-қон реттеу мақсатында Үкімет былтыр «2017–2021 
жылдарға арналған миграциялық саясат тұжырымдамасын» 
қабылдаған болатын. Негізгі міндеттері – әуелі ішкі миграцияға 
көңіл бөлу. Бұдан бөлек, жаңа миграциялық тұжырымдама 
қандастардың туған отанына оралуы мен сапалы кадрлардың сыртқа 
ағылу мәселелерінің шешімін табуды көздейді [4].

Қорытындылай келе, ішкі миграция жүргізілу барысында 
елімізге оның ішінде Павлодар облысына сауатты жүргізілген 
мемлекеттік саясат миграциялық толқынды ретке келтіріп, елдің 
әлеуметтік дамуына оң ықпал етуде. Себебі мигранттар мақсатсыз 
көшіп қонбайды, олар қай жерде жұмыс күшіне сұраныс болса, сол 
аймаққа шоғырланады. Яғни, мемлекеттік қолдаудың арқасында 
солтүстікке бағытталған көш даңғыл жолға бір түссе, кейін 
табиғи түрде үздіксіз жалғасуы әбден мүмкін. Тұрмысын түзеп, 
жағдайын жақсартқысы келген немесе өмірін жаңа арнаға бұрып, 
тың жетістіктерге жетуді аңсаған жастар солтүстік өңірдегі мол 
мүмкіндікті игеруге бел буатыны айқын деп тұжырымдаймын.
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ДАМУЫНЫҢ КЕПІЛДІГІ РЕТІНДЕ

ИЛЬЯСОВ С. Д.
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КАППАСОВА Г. М.
PhD, қауымд.профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы – еліміздегі бірлікті, 
тұрақтылықты сақтауды мақсат еткен Мемлекет басшысы 
жанындағы консультативті-кеңесші орган, біздің еліміз үшін 
өте маңызды ұйымдарының бірі болып табылатыны сөзсіз. 
Қазақстан халқы Ассамблеясы мемлекеттік ұлттық саясатты іске 
асырып, мемлекеттік және азаматтық қоғамдық институттарының 
этносаралық қатынастардағы тиімділікті арттыра отырып, 
қоғамдағы ауызбіршілікті сақтауды мақсат еткені мәлім. Елімізде 
Казақстан халқы Ассамблеясының рөлі ерекше. Қазақстанның жаңа 
белестерді бағындыруының негізгі шарттарының бірі бұл – қоғамның 
толықтай бірлігі, татулығы. Жиырма бес жылдай Қазақстан халқы 
Ассамблеясы қоғамдағы ауызбірлікті, ынтымақтастықты сақтай 
отырып, этносаралық институтының дамуына өз үлесін тигізіп отыр. 
Республикамызда барлық этностарының мәдениетін, тілін, салт-
дәстүрін дамыту үшін қажетті жағдайдың бәрі жасалғаны белгілі. 
Ассамблея қызметі Қазақстанның ұлтаралық қатынастар саласындағы 
мәселелерді тиімді шешетін ұйым ретінде қалыптасып, қоғамдағы 
азаматтарды татулыққа, бірлікке шақыруда. Еліміздегі жүзден аса 
этностың басын біріктіретін Ассамблея мемлекеттегі тұрақтылықты 
сақтап, республиканың ілгері дамуын қамтамасыз етеді.  

Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясын алғаш рет 
1992 жылы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті  
Н. Ә. Назарбаев Тәуелсіздіктің бірінші жылдығына арналған 
Қазақстан халықтарының форумында ұсынды. 1995 жылдың 
1 наурыз айында Қазақстан халқы Ассамблеясын Мемлекет 
басшысы жанындағы косультативті-кеңесші орган ретіндегі 
мәртебесімен құру туралы Президент Жарлығы шыққан болатын. 
2007 жылдың мамыр айында Қазақстан Республикасының 
Конституциясына бірқатар өзгерістер енгізіліп, Қазақстан халқы 
Ассамблеясына конституциялық мәртебе берілді. Ассамблея 
Қазақстан Республикасының Парламент Мәжілісіне тоғыз депутат 
сайлау құқығын иеленді. Бұл саяси қадам арқасында Ассамблеяның 

қоғамдық-саяси рөлі жоғарлады. Бүгінгі күні Қазақстан халқы 
Ассамблеясының құрамында 394 мүше бар. 2014 жылы Елбасы  
Н. Ә. Назарбаев Жарлығымен Қазақстан халқы Ассамблеясы 
атқарушы органы ретінде Қазақстан Республикасы Президенті 
жанынан «Қоғамдық келісім» республикалық мемлекеттік мекемесі 
құрылды. Өңірлік деңгейде облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың, әкімдер апараттарының жанында «Қоғамдық 
келісім» коммуналдық мемлекеттік мекемелері жұмыс істеуде. 
Бүгінгі күні Ассамблея ұлтаралық келісімді, халық ынтмақтастығын, 
татулығын нығайту үшін нақты қадамдарды жүзеге асыруда. 
Этномәдени қоғамдық бірлестіктердің бірігуін қамтамасыз етіп, 
Қазақстан халқының ұлттық мәдениетін, тілін, тарихын өркендеуін, 
сақталуын және дамуын қолдайды [1].

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 20 қазандағы 
N 70–IV Заңы бойынша Қазақстан халқы Ассамблеясының 
мәртебесін, оны қалыптастыру тәртібін және оның қоғамдық 
келісім мен жалпыұлттық бірлікті қамтамасыз ету жөніндегі 
мемлекеттік саясатты іске асыруға, мемлекеттік органдардың, 
ұйымдардың және азаматтық қоғам институттарының этносаралық 
қатынастар саласындағы өзара іс-қимылының тиімділігін арттыруға 
бағытталған жұмысын ұйымдастыруды айқындайды. Ассамблеяның 
негізгі міндеттері:

– мемлекеттік органдардың, ұйымдардың және азаматтық қоғам 
институттарының этносаралық қатынастар саласындағы тиімді өзара 
іс-қимылын қамтамасыз ету, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық 
бірлікті одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдайлар жасау;

– Қазақстан халқының бірлігін нығайту;
– қоғамдағы экстремизмнің және радикализмнің көріністері 

мен адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына 
қысым жасауға бағытталған әрекеттерге қарсы тұруда мемлекеттік 
органдарға жәрдемдесу;

– азаматтардың саяси-құқықтық мәдениетін қалыптастыруға 
қатысу;

– Ассамблеяның мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізу үшін 
этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестіктердің күш-жігерін 
біріктіруді қамтамасыз ету;

– Қазақстан халқының дәстүрлерін, тілдері мен мәдениетін 
сақтау және дамыту болып табылады;

– этномәдени қоғамдық бірлестіктерге әдістемелік, 
ұйымдастырушылық және құқықтық көмек көрсету;
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– Қазақстан этностарының өз тарихи отанымен байланысын 

дамытуға жәрдемдесу.
Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметінің принциптері:
– адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының 

басымдылығы;
– халық пен мемлекет мүдделерінің басымдылығы;
– тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, 

жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, 
тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар 
бойынша ешқандай кемсітуге жол бермеушілік;

– Ассамблея мүшелерінің тең құқылығы және оның 
құрамындағы қызметі үшін дербес жауапкершілігі;

– Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, 
қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту жөніндегі өзге 
де қызмет болып табылады;

– қазақстандық патриотизімді қалыптастыруға жәрдемдесу;
– мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін 

дамыту;
– елде және шетелде қоғамдық келісім мен жалпыұлттық 

бірліктің қазақстандық моделін танымал ету [2]. 
Жалпы, қазіргі кезде Қазақстан халқы Ассамблеясы жоғарыда 

аталған негізгі міндеттерді жүзеге асырып, оң нәтиже көрсетуде. 
Қазақстанның көптеген қалаларында Достық үйлерінің болуы 
Ассамблеяның, Қазақстан елінің татулыққа, бірлікке бағытталған 
саясатының жақсы жақтарын ашып отыр. 

Негізінен 1995 жылы Қазақстан халқы Ассамблеяның құрылу 
уақытына орай Павлодар облысы көлемінде құқықтық жағынан 
рәсімделген, 8 ұлттық-мәдени орталықтар жұмыс істеді. Осыған 
орай, 2009 жылы Павлодар облысында өңірдегі этникааралық және 
конфессияаралық келісімді қамту мәселелері бойынша Ассамблея 
құрамында «Ақсақалдар алқасы» жұмыс істеп келді. 2010 жылы 
Қазақстан халқы Ассамблеясы жанында ғылыми-сараптамалық 
топ құрылды, оның құрамына Павлодар облысының үш жоғары 
оқу орындары – Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті, Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
институты және Инновациялық Еуразия университетінің 
ғалымдары кірді. 2013 жылғы 1 желтоқсанда Қазақстан халқы 
Ассамблеясында облыстық 9 филиал Павлодар, Екібастұз, Ақсу 
қалаларында, Ақтоғай, Қашыр, Шарбақты, Павлодар, Лебяжі, 
Железин аудандарында жұмыс істейді. Қазақстан халқының 

бірлігі мен достығын насихаттау мақсатында Павлодар облысында 
жыл сайын «Сан алуандықтағы бірлік» атты этникалық мәдениет 
фестивалі өткізіледі, бұл шара негізінен азаматтардың бойында 
ынтымақтастықты қалыптастыруға бағытталған бірлік, татулық 
идеяларын қалыптастырып, жастарды патриоттылыққа үйретеді [3]. 

Бірінші мамыр күні елімізде Қазақстан халықының бірлігінің 
мерекесі. Бұл мерекеге Ассамблеяның, Қазақстан азаматтарының 
тікелей қатысы бар екендігіне көз жеткізуге болады. 

«Қазақстан халқы Ассамблеясы егемен елімізде қоғамдық-саяси 
тұрақтылықты қамтамасыз етіп отыр. Ассамблея құрылған күннен 
бастап еліміздегі мығзымас бірліктің ұйтқысы, сарқылмас бірліктің 
бастауы болып келеді. Бүгінгі еліміздегі татулық пен тұрақтылықтың 
ең басты кепілі. Әрдайым елдегі істердің басында тұратын Ассамблея 
менің іргелі бастамаларды әр уақытта қолдап, түсіндіріп жүреді. 
Қазақстан сан қырлы жаңғыруға бет бұрған қазіргі таңда Ассамдлеяға 
тың міндеттер жүктеледі. Ассамблея Қазақстандағы ұлтаралық 
келісімнің ұйытқысы, береке-бірліктің тірегі ғана емес, сонымен 
бірге ел экономикасының қарқынды дамуы мен тұрғындардың әл-
ауқатының жақсаруына да белсенді атсалысып келеді.», – деді Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев [4].

Тұрақтылық, бірлік, татулық – қазақстандық қоғамының 
негізгі қазынасы, басты құндылықтарының бірі болып табылады. 
Бұл құндылықтарды қалыптастыру жолында Ассамблеяның 
маңыздылығы сөзсіз. Қазақстан Республикасының байлығы – қоғам 
бейбітшілігі, игілігі. Республикамыздың әрбір азаматы еліміздің 
өркендеуіне, дамуына үлкен үлес қосып отыр. Сол еңбегінің 
арқасында Қазақстанның дамуы 

Әр жыл сайын Қазақстан халқы Ассамблеясының сессиясы 
өтеді. Қазақстан халқы Асамблеясының сессиясына республикалық 
этномәдени бірлестіктердің өкілдері, қоғам қайраткерлері, 
Парламент депутаттары, министрлер, облыс әкімдері қатысады. 
Ассамблея жұмысының арқасында біздің елімізде тұрақтылық, 
бірлік, ұлттардың татулығын байқауға болады. Қазақстан халқы 
Ассамблея институтының біздің елімізде болуы үлкен жетістік.

Жиырма бес жыл ішінде Қазақстан халқы Ассамблеясы 
бейбітшілік және татулықтың нағыз шырақшысына айналды. 
Қазақстанның этно-әлеуметтік саясатына Біріккен Ұлттар Ұйымы, 
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жоғары 
баға берді. Бұл Қазақстан халқы Ассамблеясы елдің бірлігінің, 
татулығының белгісі екендігі белгілі.
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«Қазақстан халқы Ассамблеясының белсенді жұмысы, еңбегі 

үшін, ризашылық білдіремін. Қазақстан халқы Ассамблеясы 
қоғамымыздың бірлігін сақтау үшін маңызды жұмыс атқарып 
келеді», – деді Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев [5].

Жалпы, Ассамблея жұмысының арқасында біздің елімізде 
этносаралық және конфессияаралық келісімнің бірегей моделі, әрбір 
азамат этникалық және діни ерекшелігіне қарамастан Конституцияда 
кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен бостандықтарын толық 
пайдалана алатындай ерекше сенім, ынтымақ және түсіністік ахуалы 
қалыптасты. 

Қорытындылай келе, Қазақстан халқы Ассамблеяның 
Қазақстан Республикасындағы рөлі өте маңызды екендігіне көз 
жеткіземіз. Қазақстан халқы Ассамблеясы еліміздегі тұрақтылықты, 
ынтымақтастық пен бірлікті сақтай отырып, Қазақстан қоғамның 
дамуына үлкен үлесін қосады. Ассамблея ұйымының Қазақстанда 
болуы өте тиімді. Қазақстанның мемлекет қайраткерлері, саяси 
биліктегі тұлғалар Қазақстан халқы Ассамблеясының жұмысынның 
нәтижесін көріп, бұл ұйымның әрі қарай дамуына ізгі тілектер 
білдіруде. Қазақстан Халқы Ассамблеясы – Қазақстанның 
бірлігінің, дамуының кепілдігі ретінде бола алатынына көз жеткізуге  
болатыны айқын.
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Given the increased manifestations and the extent of the spread of 
corruption, undermining both the economic potential of the state and the 
trust of citizens in public authorities, there is a real need for urgent and 
effective measures to combat these negative phenomena. Today, corruption 
affects almost all spheres of social life and levels of social reality. Abuses 
have entered our daily lives for granted, thereby becoming the norm of life 
and replacing such virtues as duty, honor and dignity in the public mind. 
At the same time, the state suffers tremendous and irreparable damage in 
the form of a loss of reputation as a legal and cultural center of a public 
organization, as well as lost economic opportunities. The infection of the 
system of state power and private business with the virus of corruption 
results in an ever-growing lag in many key parameters in socio-economic 
development from leading world leaders [1].

In order to reverse the current trend of domestic economic 
degradation and moral and psychological degradation of society, and to 
direct it towards steady economic growth, increasing the level of legal 
awareness and moral and moral responsibility of citizens, it is necessary 
to use the whole arsenal of economic means and ideological opportunities, 
thereby creating a material barrier and moral and psychological barrier 
against the layering of self-serving interests of officials on their 
performance of official duties. An indicator of the creation of such 
socio-economic conditions will be the recognition by each economic 
entity that the overcoming of this kind of barrier automatically entails 
the loss of honor, dignity and business reputation, the loss of which 
cannot be restored and compensated by any force possessing material, 
administrative and other resources. 

The main feature and distinguishing feature of the proposed 
activities is their preventive nature of the impact, that is, the prevention 
of corruption and abuse at the stage of their occurrence (the fight against 
causes, not the consequences), by embedding control functions in all 
processes of interaction between economic entities and at all stages of 
their implementation [2].
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Based on the multiplicity of causes of corruption in the system 

of public relations, among which we can distinguish economic, 
organizational (institutional) and socio-cultural factors, work to prevent 
them, and in case of occurrence - localization and subsequent elimination, 
should be carried out in a single legal and ideological space. Actions 
should be coordinated, affecting all spheres of public life, and aimed 
both at increasing the prestige of public service and providing material 
incentives for employees, as well as at developing non-governmental 
organizations, civil self-government and control.

1 The economic sphere. The main goal of the anti-corruption policy 
in the economic sphere is to improve the technological process of relations 
between the subjects of economic activity and the technical re-equipment 
of its functional support. 

One of the most effective measures in combating the spread of 
corruption in society and abuse of authority in the public administration 
system is the innovative development of the banking and financial sector 
of the economy, namely, improving the system of money circulation and 
settlement services for economic entities, as well as creating effective 
control for its functioning. Within the framework of this task, a gradual 
transition from cash payment forms to the full use of non-cash payment 
instruments for the payment of goods, services, etc., i.e., the consistent 
transformation of a cash settlement system based on cash circulation 
into a high-tech electronic settlement system, is provided for the system.

The main advantage of this innovation is the controllability and 
efficiency of all settlement operations within this system, i.e., control 
functions will be built into the settlement process itself, which will 
significantly reduce the level of bribery and embezzlement at all stages 
of its implementation. Along with this, the implementation of this 
project stimulates the development of high technologies in the field of 
settlement services for the population, namely, the development and 
implementation of electronic payments and multifunctional terminals 
for their implementation, which, in turn, is a serious step towards 
restructuring the entire economy and transferring it to an innovative 
path development.

2 The legal framework. In this area of activity, the main tasks in 
the framework of a unified anti-corruption policy of the state are the 
following tasks. Improving the effectiveness of public administration 
and strengthening the anti-corruption immunity of public authorities 
through the mechanism of periodic updating of the leadership of the 
structural units of the executive branch. Reducing the influence of the 

state apparatus on the activities of private business and citizens by 
reducing the powers of officials and expanding access to the public to 
obtain the necessary benefits. Strengthening the role of public control 
over the activities of all branches of government.

One of the effective means of counteracting abuses of the official 
position of representatives of state authorities is, first of all, a well-
thought-out and balanced personnel policy. In the framework of solving 
this problem, it seems appropriate to carry out the following activities:

Firstly, the creation at the regional level of a rotation system for 
the management team of all structural divisions of the executive branch, 
as well as state enterprises and organizations that are both federal and 
municipal (the average rotation period is 2 years). When appointing 
to leadership positions, it is necessary to be guided by an assessment 
of the professional and moral-psychological qualities of officials (for 
compliance with the requirements), as well as a commitment to fulfill 
the tasks set and achieve their goals, dictated by state interests and 
formulated in a single state policy. At the same time, the practice of 
appointing officials based on personal loyalty and interest should be 
excluded from the system, because at first glance this is a powerful 
factor for creating a united team, but later it turns into a source of 
corruption and a hotbed of abuse, where mutual responsibility reigns and 
patronage of group interests. One way or another, this ultimately leads 
to destructive processes that threaten the integrity of the entire power 
structure: confrontation within the team and the dominance of self-
interested interests of individuals over solving state problems, thereby 
causing serious damage to the state [3]. 

Secondly, the formation of a unified system of assessing the 
performance of regional leaders and heads of municipalities, based on 
real statistics and macroeconomic indicators of the development of the 
entities they lead; opinion polls of the population on the effectiveness 
of the work of regional and local authorities conducted by independent 
centers for the study of public opinion; conclusions of regional public 
chambers on the level of corruption, law and order, cultural and moral 
development of society and ethical assessment of power.

Another equally important step in the system of anti-corruption 
measures is the unification of all relevant regulatory authorities in a single 
structure, the functional duties of which would include monitoring the 
activities of all subjects of economic relations. As part of this task, the 
Government, as the main body of executive power, is given the role of 
a regulator of economic relations, and their quality, that is, compliance 
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by economic entities with established rules and requirements of the 
law, should be carried out by an independent body with the appropriate 
authority (prototype of the Accounts Chamber ) For this, it is necessary 
to systematize the standards and regulatory requirements into a unified 
system of assessments by type of financial and economic activity of 
economic agents [4].

Thus, there will be a real opportunity to objectively assess the 
socio-economic situation in the country by analyzing and comparing 
expert official data and information of public organizations (including the 
results of opinion polls, statistics of independent experts and international 
assessment indices) by the level and extent of corruption. 

3 Cultural and informational sphere. Economic and organizational 
and legal aspects of anti-corruption activities, expressed in material 
incentives for civil servants and the application of adequate penalties for 
violating the requirements of the law, as well as conducting all kinds of 
political actions and events, are a necessary but not sufficient condition 
to prevent corruption. In this context, an important factor is to increase 
the moral, cultural and educational level of citizens through educational 
- enlightening activities and ideological work. 

In order to increase the efficiency and effectiveness of anti-
corruption measures, in addition to adopting legislative initiatives to 
combat corruption, it seems appropriate to introduce ethical standards 
for government officials and representatives of the business community, 
which, along with legal acts, would regulate the activities of economic 
entities in the production process and in the field of the provision of 
services. In its final form, this model should be a unified system of 
moral standards, expressed in a synthesis of the concepts of the rule of 
law and morality [5].

The main criteria for evaluating the performance of public servants 
and top managers of private companies are to be decency, responsibility 
and professionalism based on high qualifications, and which, in turn, 
consists of three main qualities: a sense of duty, a creative approach to 
accomplishing tasks and feelings humanism to others. 

In addition, it is necessary to carry out constant outreach to 
the population to explain the main provisions and requirements of 
legislative acts, the need to respect them and observe them in their life 
activities, as well as on the legal capabilities of citizens when interacting 
with representatives of public authorities. To achieve these goals, it 
is necessary to use both informational and ideological-propaganda 
resources, thereby erecting «bridges of trust» between the government 

and society. So, for example, when citizens apply to any authorized public 
authority, it is necessary to make it natural practice for the responsible 
person to provide exhaustive information to the applicant about his basic 
rights and options for the optimal legal solution of the problems that arise, 
that is, the relationship of public servants with the population should be 
based on behavioral transposing (do as you would like to be treated, if 
you were in the place of another).
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САЯСИ ЖАНЖАЛДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ  
МЕН ЖІКТЕЛУІ ЖӘНЕ ОНЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
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студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ЕЛЬМУРАТОВ Г. Ж.
с.ғ.к., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қоғам мен жеке тұлғаның өмірінде жиі кездесетін 
құбылыстардың бірі жанжал болып табылады. Сонымен қоса 
жанжал мемлекеттер арасында да, яғни халықаралық деңгейде де 
орын алатын бірден-бір процесс. Осы ретте біз мақалаға ұйытқы 
болып отырған әрі көпті толғандыратын жанжал мәселесіне 
саяси жағынан жан-жақты түсініктеме беріп оның шығу ошағын 
анықтауға тырысып көрелік.
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Күнделікті өмірде жанжал ұғымы кең түрде қолданылады – 

отбасылық не болмаса қызметтік келіспеушіліктен бастап түрлі 
әлеуметтік топтар мен қарулы күштердің қақтығысына дейін. 
«Конфликт» сөзі латынның conflictus – қақтығыс сөзінен шыққан 
және басқа да тілдерге енген. Сан түрлі еңбектердегі конфликт 
ұғымына берілген анықтамалар талдауы олардың өзара ұқсастығын 
көрсетеді. Осыған сәйкес жанжал түсінігінің мазмұны келесі 
мағыналарда ашылады:

– ашық, көбінесе ұзаққа созылатын жағдай: шайқас немесе 
соғыс.

– адамдарға, идеяларға немесе қызығушылықтарға қатысты 
дисгармония жағдайы; қарама-қайшылықтар қақтығысы.

– өзара байланыстағы импульстердің, тілектердің немесе 
тенденциялардың бір уақытта жұмыс жасауының нәтижесінде 
туындайтын психикалық күрес.

– әдеби немесе сахналық қойылымдардағы кейіпкерлер не 
болмаса күштердің қарама-қайшылығы, әсіресе сюжетті құруға 
негіз болатын басты позиция [1, 9–10 б.].

Жалпы жанжалдың шығу тегіне келер болсақ, бұл тұлғаның 
мінез-құлқы және психологиялық жай-күйімен тығыз байланыста 
дамитындығы анық. Адамдардың шиеленіскен мәселелерді 
қақтығысқа жеткізбей бейбіт жолмен шешуге деген ұмтылысының 
болмауы және жанжалдың салдары жайлы ойламауы көп ретте 
келеңсіз жағдайларға алып келеді. Мәселен соғыс мысалында айтар 
болсақ, санасыз билікқұмарлардың селқос іс-әрекеттерінен кінәсіз 
адамдардың зардап шегуі орын алады.

Жанжалдың пайда болғанын қай кезде түсінуге болады? Бұл 
ретте қарапайым жағдайдың қалайша конфликтке айналатынын 
ұғыну қажет. Өзара объективтік жағдай өз ішінде түрлі қарама-
қайшылықтарды жинақтауы мүмкін. Б. Ф. Ломов пікірінше, 
«қарым-қатынас барысында қарама-қайшылықтың әр алуан 
түрлері туындайды:өзара байланыстағы адамдардың субъективті 
қарым-қатынасы аралығында, олардың мүдделері мен мақсаттары 
арасында, өзге адамдар тарапынан тұлғаға қойылатын талаптар 
мен осы тұлғаның сол талаптарды орындай алу мүмкіндіктері 
аралығында, тұлғаның өзге адамдармен бағалануы және оның 
өзін-өзі бағалуы аралығында, қарым-қатынас мазмұны мен 
оның формасы арасында және т.б.» Дегенмен қарама-қайшылық 
жанжалмен бірдей нәрсе емес. Біріншісі объективті түрде өмір 
сүреді, ал соңғысы адамдардың оны қабылдауы мен түсінуінің 

нәтижесін ұсынады. Осыған ұқсас көзқарасты Ю. Н. Емельянов 
білдірді: «Адам жануардан мәселені жан-жақты танып-білу 
қабілетімен ғана емес, сонымен қатар оны жобалауымен, жаңа 
тақырыптық және тұлғааралық конфигурацияларды құра білуімен 
басқаша болып келеді». Жай ғана қарама-қайшылық жағдайынан 
адам жанжалды жасап шығара алады және ол мүлде басқа даму 
жолына түсіп кетуі әбден мүмкін.

Көптеген авторлар мақсаттардың ортақ болмауы немесе сәйкес 
келмеуі жағдайды жанжал ретінде қабылдаудың басты ядросы 
деп түсіндіре отырып, оны адам бойында қауіп-қатер сезімінің 
туындауымен байланыстырады. Жанжалдың ядросы болып 
есептелінетін негізгі белгілеріне тоқталып өтейік:

– жағдайға қатысушылардың мінез-құлық көріністері («бір-
бірімен күреседі», «өз мақсаттарына қол жеткізгісі келеді», 
«өздерінің дұрыстығын дәлелдегісі келеді», «шағымдар жазады», 
«өз қызығушылықтары үшін күреседі» және т.б.).

– жағдайға қатысушылардың арасындағы қарама-қайшылықтар 
(«әр түрлі қызығушылықтар», «әр түрлі мақсаттар», «сәйкес 
келмейтін позициялар», «әр түрлі нәрселерге ұмтылады», 
«келіспеушіліктер», «әр түрлі нәрселерді қалайды» және т.б.).

– жағдайға қатысушылардың аффекттік көріністері 
(«уайымдайды», «қиналады», «жүйке жүйесінің тұрақсыздығын 
бастан кешіреді», «дұшпандық күйде болады» және т.б. ).

Осылайша жанжал қатысушыларының өзара қарама-
қарсы іс-әрекеттерінен туындайтын және олардың мінез-құлық 
көріністерімен қатар жүретін қақтығыстық жағдай болып табылады 
[1, 171–175 б.].

Шиеленістердің басты себебіне ең алдымен адамдардың 
теңсіздігін жатқызуға болады. Себебі қоғамда әр адамның өзіндік 
мәртебесі, қызметі бар және сәйкесінше билікке қатынасы да өзара 
сан түрлі болып келеді. Бұл туралы Дарендорф: «Бұл қайшылық 
әрқашан болған және бола бермек, сондықтан Маркстің коммунистік 
қоғамда таптар, дау-дамайлар болмайды деуі бос сөз» деген ойын 
білдірген. Келесі себеп қажеттілік, мұқтаждық пен талап-тілектің 
қанағаттанарлық деңгейде өтелмеуі болып есептеледі. Соңғысына 
адамдардың өздерін белгілі бір әлеуметтік, этникалық, діни және 
өзге де бірлестіктердің мүшесіміз деп санауы жатады. Сәйкесінше 
бұл олардың өмірдегі орнын анықтайды және белгілі бір кезеңдер мен 
жағдайлар барысында өздерінің жағдайын басқалардан төмен сезініп, 
мүдделеріне қысым жасалды деп ойлауына әкеледі [2, 183–184 б.].
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Осы аталған себептердің арасындағы ең бастысы болып 

табылатын адамдар теңсіздігіне, соның ішінде олардың саяси 
теңсіздігіне келесі үш фактор ықпал етеді:

– әртүрлі топтардың саяси мүмкіндіктеріндегі көрінеу 
айырмашылықтар;

– билік органдарына барлық топтар мен қоғамның 
тараптарынан тең дәрежеде өкіл жіберу мүмкіндігінің болмауы;

– жариялылық жағдайында әртүрлі  мүдделер мен 
артықшылықтарды үйлестірудің қиындығы.

Саясаттануда идеологиялық себептерге үлкен көңіл бөледі. 
Жанжалдың қандай түрі болмасын ол ашық немесе жабық түрде 
идеологиялық жақтан бағытталып отырады. Саяси конфронтацияда 
идеологиялық фактор басты рөлді атқармаса да ол жинақтау 
мен ұйымдастыру барысында негізгі рөлді иеленеді. Мысалы, 
антикоммунизм өткен ғасырдағы кеңес жүйесінің күйреуіне алып 
келген бүкілресейлік жанжалдың негізгі идеологиялық базасы және 
қайнар көздерінің бірі болған еді [3, 47 б.].

Жанжалдың басты кезеңдеріне қақтығыстық жағдайдың 
туындауы; инцидент; өзара әлеуметтік қарым-қатынастағы 
қатысушылардың аз дегенде біреуінің қақтығыстық жағдайдың 
болмысын түсінуі; ашық түрдегі қақтығыс әрекеттерінің басталуы; 
ашық жанжалдың ары қарай дамуы; жанжалдың шешілуі жатады.

Ендігі кезекте жанжалдың түрлеріне тоқталатын боламыз:
1 Тараптардың ерекшеліктеріне қарай: тұлғаралық; тұлға 

мен топ арасындағы;  топтар арасындағы; шағын және ірі топтар 
арасындғы;  ұлтаралық; мемлекетаралық.

2 Себептер мазмұнына қарай:  объективтік; субъективтік.
3 Қоғамдық өмір саласына қарай: экономикалық; саяси; 

идеологиялық;  әлеуметтік; заңға қатысты; отбасылық-тұрмыстық;  
әлеуметтік-мәдени.

4 Масштабына қарай:  жергілікті;  кең масштабты.
5 Қолданылу аясына қарай: сындарлы (іскерлік және 

ұйымдастырушылық; яғни өзара позициялар мен іскерлік 
қатынастарды анықтайды, тұлға мен топтың дамуы орын алады); 
жойқын (жеке және апатты, зиянды; яғни өзара қарым-қатынастар 
мен моральдық пайымдауларды анықтайды, психикалық қысым, 
дискриминация, екінші жақтың қызығушылықтарын ескерместен 
жүргізілетін қатаң позиция, психологиялық сәйкес келмеушілік).

6 Салдарына қарай: позитивті; негативті [4, 34–35 б.].

Саяси жанжалдарды шешудің басты шарттары қатарына 
жанжалға қатысушылар мен өзге де жанжалдың аяқталуына мүдделі 
үшінші жақтардың мақсатты түрде бағытталған іс-қимылдары 
жатады. Тәжірибе көрсеткендей жанжалдарды шешу жолында көп 
қызмет атқарылуы керек. Жанжалдың өздігінен шешілетіндігіне 
үміт артуға болмайды. Оның ұтымды түрде шешілуі тараптардың 
және басқа да қатысушылардың мүмкіндіктері мен еркіне тікелей 
байланысты. Жанжалды тоқтатудың негізі жолы – сол жанжалдың 
пайда болуына себепші болған объективтік мәселелерді жою болып 
табылады. Жанжалды шешу – түпкі мағынасында оған қатысушы 
жақтардың арасында туындаған мәселе бойынша келісімге қол 
жеткізу. Шындығында көптеген авторлар осы аталған пікірді 
мойындайды және оның келесідей негізгі үш түрін ажыратады: 
тараптардың көзқарастарының сәйкес келуі нәтижесіндегі келісім; 
сыртқы күштердің заңды және моральдық еркіне сай келісімге 
келу; үстем тараптың өзгелерді өз дегенініе көндіруі нәтижесіндегі 
келісім [3, 59–60 б.].

Қақтығыс жағдайларының сипатын зерртеу барысында  
К. Томас ең алдымен адамдарға қандай іс-әрекеттер тән болып 
келетінін және олардың ішіндегі ең тиімдісі мен тиімсізін анықтау 
арқылы қалайша нәтижелі іс-қимылға жеткізуге болатындығына 
аса назар аударды. Осылайша ол жанжалды реттеудің келесідей 
түрлерін ұсынды: 

– бәсекелестік(өз қызығушылықтарын қанағаттандыруға қол 
жеткізу); 

– бейімделушілік(өзге үшін өз қызығушылықтарынан бас 
тарту); 

– компромисс; жанжалдан аулақ болуға тырысушылық, яғни 
қашу(кооперцияға және өз мақсаттарына жетуге деген ұмтылыстың 
болмауы); 

– ынтымақтастық(екі жақтың да өзара тиімді келісімге қол 
жеткізуі) [4, 368 б.].

Бұл жерде үшінші жақтың атқаратын қызметі аса маңызды 
болып келеді. Жанжалды шешуге араласу үшін үшінші жақтың 
өкілі міндетті түрде осы қақтығыс табиғатынан толықтай хабардар 
болуы қажет. Сондай-ақ өзінің білгірлігі мен тапқырлығын таныта 
отырып нақты фактілерді жинақтап, талдау арқылы жанжалды 
бейбіт жолмен шешудің жолдарын ұсынуы тиіс. Осындай үшінші 
тараптың араласуы нәтижесінде шешілетін жанжалдар негізінен 
оның ең күрделі түрі болып саналады.
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Сонымен, тұлға мен қоғамның күнделікті өмірінде және жалпы 

әлемде тұрақты түрде болып тұратын жанжалдың табиғатына саяси 
жағынан аса мән бере отырып шолу жасадық. Анықтағанымыздай 
жанжал түрлі субъектілердің және топтар мен мемлекеттердің 
арасында жергілікті және халықаралық деңгейде туындайтын 
мүдделер мен көзқарастардың, қызығушылықтар мен соған сәйкес 
іс-қимылдардың қарама-қайшылығы нәтижесінде өмірдің түрлі 
салаларында орын алатын қақтығыс болып табылады. Ортақ 
мақсаттың болмауына байланысты пайда болатын жанжалды 
тиімді түрде шешу жолдарының қаншалықты көптігіне қарамастан 
адамның сана-сезімі әрқашан да ең маңыздысы болып қала береді. 
Сондықтан әрбір адамзат баласы өз іс-әрекеттері жөнінде ойланып, 
саналы да мағыналы өмір сүре білуі тиіс. 
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ЕРІКТІЛЕР: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕ 
(ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ)

МАДАНИЕВ Д. Б.
студент, Б. Ахметов атындағы жоғары  

Павлодар педогогикалық колледж, Павлодар қ.
ЕЛЬМУРАТОВ Г. Ж.

с.ғ.к., профессор. С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі азаматтарды 
әртүрлі саладағы еріктілікке тарту болып табылады: спорттық, 
мәдени, әлеуметтік, экологиялық, медициналық еріктілік дамуда. 
Қазіргі уақытта елімізде еріктілердің бастамалары кең қолдау 
табады, өйткені олар демократиялық идеяларды, адам құқықтары 
мен әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға бағытталған мемлекеттік 
әлеуметтік саясатқа сәйкес келеді.

Халықаралық еріктілер жылында (2001 ж.) Амстердамда 
өткен Халықаралық еріктілердің қауымдастығының 16-шы 
Дүниежүзілік конференциясында еріктіліктің негізгі рөлін 
анықтайтын принциптер, азаматтық қоғамның даму факторы 
ретінде, қабылданған еріктіліктің жалпы декларациясы бекітілді.

Қазіргі уақытта әлемде еріктілер қозғалысын ұйымдастыруда 
маңызды рөл атқаратын бірқатар халықаралық еріктілер қауымдастығы 
бар: UNV (United Nations Volunteers) – БҰҰ еріктілері, SCI (Service 
Civil International) - Халықаралық еріктілер ұйымы, Alliance (Alliance 
of European Voluntary Service Organizations) Еуропалық еріктілер 
ұйымы, ICYE (International Cultural Youth Exchange), YAP (Youth 
Action for Peace) – халықаралық жастар ұйымы және тағы басқалар.

Әр ел қол жетімді әлеуметтік, мәдени, ақпараттық және 
экономикалық ресурстарға негізделген еріктілердің қызметін 
үйлестірудің өзіндік моделін таңдайды.

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 
2020 жыл Қазақстанда «Еріктілер жылы» болып жарияланды. 
Мемлекет басшысы волонтерлік қызметті тек ұлттық деңгейде ғана 
емес, әр қалада және ауылда дамыту қажет екенін атап өтті.

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының аясында 2016 жылы 
еріктілік туралы арнайы заң қабылданды. Бұл заң алғаш рет біздің елде 
еріктіліктің тұрақты, жүйелі дамуына негіз болды. Осы сәттен бастап 
еріктілер бастамалары заңнамалық негізге және шоғырлануға ие болды. 

Нақтырақ айтсақ, 2016 жылы 22 желтоқсанда өткен Сенат 
отырысында «Еріктілер қызметі туралы» Заң қабылданды. Заңда 
көрсетілгендей еріктілер қызметі – жеке тұлғаларға, кәсіпорын 
– компанияларға, әлеуметтік топтарға көмек көрсету, қоршаған 
ортаны қорғау, азаматтық позицияны қалыптастыру, өзін-өзі 
ұйымдастыру, әлеуметтік жауапкершілік, өзара көмек көрсету және 
қоғамда қайырымдылық жасау.

Еріктілік дегеніміз – адамның өз еркімен ақысыз көмек көрсетуі. 
Көп елдерде еріктілік жұмыс қатарына қосылады, өйткені волонтер 
өзінің уақытын бөліп, білімін іске асыра отырып тегін жұмыс істейді. 
Еріктілікпен ұйымдар арқылы, ынталы топтар немесе жеке де 
айналысуға болады. Волонтерлік қызметтің аясы өте кең: әлеуметтік, 
спорттық, шаралық, экологиялық, медициналық және т.б. түрлері бар.

Өз еркімен қоғамға пайдасын тигізуді көздейтін еріктілердің 
қатары жыл санап артып келеді. Бүгінде әлем халқының 970 
миллионы волонтер болса, оның ішінде әрбір сегізінші қазақстандық 
еріктілер қатарын толықтыруда.
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Қазақстанда еріктіліктің қарқынды дамып жатқанына 

қарамастан, «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығының 2018 жылғы 
зерттеулеріне сәйкес, жас азаматтардың 82,6 % еріктілікпен 
айналыспағандығы анықталған. Әр бесінші жас волонтерлік туралы 
ешқашан естімеген екен. Әйтсе де, жастар еріктіліктің тұлғалық 
қалыптасудағы рөлін түсіне бастағаны айқын.

Бұған дәлел – 2017 жылы өткізілген Халықаралық ЭКСПО-2017 
көрмесі мен Қысқы Универсиада ойындарында қызмет көрсеткен 
8000-нан астам жастардың қамтылуы. Сонымен қатар, еліміздің әр 
қаласында қарттар, жетімдер, әлеуметтік осал топ отбасылары, апат 
құрбандары және өзге де жәрдем қажет ететін қоғам мүшелеріне 
көмек көрсететін жастар ұйымдарының саны жыл сайын артып келеді.

Әлеуметтік еріктілік – волонтерліктің Қазақстан жастары 
арасындағы волонтерліктің өзекті бағытының бірі. Жақында қайғылы 
Арыс оқиғасынан зардап шеккендерге жас азаматтардың белсенді 
көмек көрсетуі олардың әлеуметтік жауапкершілігінің көрсеткіші 
болды. Алайда, көптеген жастардың ерікті болуына ұйымдар мен 
жобалар туралы ақпараттың аздығы кедергі келтіреді. Әлеуметтік 
волонтер болу үшін Бүгінгі таңдағы еліміздегі түкпір-түкпірінде  
200 волонтерлық ұйымдардыңқатарына кіріге болады. Солардың бірі 
– «Еріктілер лигасы» қоғамдық қоры. 2014 жылы құрылған қордың 
бүгінгі таңда 2860 волонтерлық базасы бар. Әлеуметтік, денсаулық, 
білім, экологиялық бағыт және өз-өзін дамыту салалары бойынша 
10 мыңнан аса ерікті жұмыс істейді. Қоғамдық ұйым төрайымы 
Айсұлу Ерниязованың айтуынша, қор Otbasym, Shabytym, Tabysym, 
Qazynam, Qulynym, Kúsh-qýatym және Ólkem атты 8 салаға бөлініп, 
нақты бекітілген іс-шаралармен жұмыс істейді. Бұл бағытта адамның 
жасы, жынысы, білімі немесе қаржылық жағдайы маңызды емес. Ең 
бастысы – ниет пен қолдан келетін іспен көмектесу.

Қазақстан жастарының арасында кең таралған бағыттың тағы бірі 
– спорттық еріктілік. Соңғы жылдары елімізде әр түрлі марафондар, 
триатлондар мен әлемдік чемпионаттар жиі өткізіліп, бұл бағыттың 
дамуына септігін тигізді. Халықаралық спорттық шараларда ерікті 
болу үшін шет тілдерін біліп, ашық, сыпайы болу қажет. Сонымен 
қатар, спорт түрлерінің ерекшеліктерін де білген дұрыс.

Қазақстандықтардың көбісінде еріктілік туралы қате пікір 
қалыптасқан. «Жалаулар желпіп отыру» бейнесінің пайда болуына 
шаралық еріктілік әсер етті. Бұл бағыт та елімізде өте кең таралған. 
Алайда азаматтардың жалау туралы пікірі, әрине, бұрмаланған. 
Шындығына келгенде, іс-шараларды ұйымдастыруда, үлкен 

жобаларды жүзеге асыруда еріктілердің маңызы зор. Мысалы, 
«ЭКСПО-2017» көрмесінің жоғары деңгейде өтуін қамтамасыз 
етуге де еріктілер көп жұмыс атқарды.

Аталмыш бағыттың жастарға қызықты болуы тәжірибе алу 
мүмкіндіктерімен байланысты. Шараларды өткізуге көмек көрсету 
үшін әлеуметтік желілердегі «Qvolunteers», «Жас Ұлан», «Қазақстан 
жастарының конгресі», «Қазақстан студенттерінің альянсы» және т.б. 
жастар ұйымдарының хабарландыруларын бақылап отырған абзал.

Аталған бағыттардан басқа елімізде экологиялық, медициналық, 
төтенше жағдайлар, корпоративті, мәдени, халықаралық, онлайн, IT 
және т.б. түрлері дамуда. Әр бағыт бойынша Қазақстан еріктілерінің 
барлығының басын қосатын «Ұлттық еріктілер желісінен» ақпарат 
алуға болады.

Қазіргі кезде әлем деңгейдегі, жаһандық проблемаға айналып 
кеткен елді қыңжылататын коронавирус мәселесімен күресу кезіңде 
Қазақстан еріктілері жұздеп тіркелуде. Мұнда еріктілер мұқтаж 
жандарға азық-түлік апарып береді, қоғамдық орында дезинфекция 
жасайды, студенттер маска тігуде. Президент бұл істерге алғысын 
білдірді: «В Год волонтера большую работу по недопущению 
распространения коронавируса в нашей стране проводят 
казахстанские добровольцы - волонтеры. Их труд отражает лучшие 
моральные качества нашего народа. Благодарю волонтеров!» 

Еріктілік – жастардың өз белсенділігін көрсетіп қана қоймай, 
адамдарға көмек беріп, тәжірибе жинауға, өмірлік маңызды 
дағдыларды дамытып, әлемді жаңа қырынан көруге мүмкіндік 
беретін бірден-бір сала. Сондықтан, уақытты еріктілікке жұмсау – 
тұлғалық дамуға құйылған инвестициялар болып табылады.

Еріктілік тұрақты әлеуметтік-экономикалық және саяси 
өзгерістер жағдайында дамиды, еріктілік әлеуметтік пайдалы, 
сұранысқа ие, жағымды нақты әлеуметтік маңызды нәтижелерге 
бағытталған іс. Қазіргі Қазақстан қоғамы еріктілердің қызметіне 
деген әлеуметтік тапсырысын, қоғамның қажеттілігін арттырады, 
өйткені әлеуметтік проблемалар (экономикалық, әлеуметтік, 
экологиялық, мәдени, саяси және т.б.) өзектілігін жоғалтпайды.

Осылайша, ерікті қозғалысты қолдау саласындағы мемлекеттік 
саясат белгілі бір өзгерістерге ие: еріктілерді дамытудың жаңа 
бағдарламалар қабылданды, қолдау конкурстары өткізіледі, 
еріктілік жобалар пайда болды. Соған қарамастан, ерікті қозғалысты 
құқықтық қолдау, еріктіліктің перспективалық бағыттарын дамыту 
саласында қосымша күш-жігер қажет. 
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Ерікті болу – ерлікпен тең. Сөз соңында айтарым. еріктілердің 

ерен еңбегі ақталып, азаматтық қоғам дамуында белсенділік жаңа 
деңгейге көтерілетініне сенім мол. Әрбір қазақстандықтың бойында 
белсенді өмір сүруге дағды қалыптасса алынбайтын асу жоқ.

Қорыта келе, біріншіден еріктілек – бұл адамгершілік мектебі, 
және әр-бір азамат сол білімді қолдана отырып үлкен тұлға бола 
алады, оған қоса мықты отбасы құрып балаларға осы адамгершілік 
қасиетерді беруге құштарлық етеді. Екіншіден, еріктілік – бұл біздің 
кәсіби өсудің, әлеуметтік байланыстардың кеңеюі мен «нақты» 
жобаларды іске асыру тәжірибесінің бастауы. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАСТАРЫНЫҢ САЯСИ 
КӨЗҚАРАСТАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

ШАМШИНОВА Г. Ж.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ЕЛЬМУРАТОВ Г. Ж.
с.ғ.к., профессор. С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қазіргі кезде жастардың саяси өмірде белсенді емес, енжар 
екендіктері және олардың азаматтық ұстанымының жоқтығы жайлы 
сөз көп қозғалуда. «Саяси түсіндірме сөздік» бойынша «саяси 
енжарлық» – саяси өмірге қатысуға ынтаның болмауы немесе 
саясатқа енжарлық деген мағынаны білдіретін термин. Сайлауға, 
қоғамдық-саяси қозғалыстарға, т.б. қатысудан бас тартудан көрініс 
табады. Саяси енжарлық саяси мәдениет дамуының төмендігін 
немесе билік әрекеттеріне және оны жүзеге асырушыларға теріс 

қатынасты білдіреді [1, 474 б.]. Бұл мәселені әртүрлі сарапшылар 
бірқатар себептер арқылы түсіндіреді, солардың ішінде төменде 
көрсетілгендері басым түрде атап көрсетіледі: 

– жастардың қызығушылығын оятарлықтай нақты саяси 
күштердің жоқтығы; 

– жастардың саяси процестерге ықпал етуге өздерінін 
дәрменсіздіктерін білуі және т.б. 

Халықаралық қауымдастық жастардың саяси жүйелерге 
қатысуының маңыздылығын мойындайды. Бұл, атап айтқанда, 
бірқатар халықаралық конвенциялар мен БҰҰ-ның қарарларында 
көрініс табады. Осы міндеттемелерге сәйкес БҰҰДБ жастарды оң 
әлеуметтік трансформациялық күш ретінде қарастырады және өзінің 
міндеті ретінде жас ұрпақтың саяси қатысуын кеңейтуді анықтады.

Жоғарыда көрсетілген себептерге негізделе отырып осы 
мақалада зерттеу назары Қазақстан Республикасы жастарының 
саяси көзқарастарына, олардың ел шеңберіндегі, көршілес елдердегі, 
шетелдегі және халықаралық деңгейде орын алған саяси оқиғаларға 
деген қызығушылығына, сонымен қатар жастардың электоральды 
кезең барысындағы белсенділігіне аударылды.

Азаматтардың саяси активтілігі мәселесін қарастыруда түрлі 
зерттеулерде жастардың саяси процесстерге қатысу деңгейі мен 
саяси оқиғаларға қызығушылық таныту деңгейі арасындағы 
корреляцияға назар аударылады. Шыныменде, саяси жаңалықтармен 
хабардар азаматтар түрлі деңгейлердегі сайлауларда дауыс беруде де 
белсенділік танытады. Алайда саяси активтілік мәселесіне қатысты 
зерттеулердің қорытындысына сәйкес саяси процесстерге қатысудың 
әртүрлі формалары мен саясатқа деген қызығушылық арасындағы 
байланыс әртүрлі деңгейде көрініс табады. Мысалға алғанда, 
саясатқа қызығушылық танытатын азаматтар электоральды кезең 
қарсаңында мемлекеттік билік органдарына хат не өтініш бағыттау, 
демонстрациялар, қоғамдық қозғалыстарға қатысу сияқты саяси 
белсенділіктің өзге формаларына басым назар аударып, басты науқанға 
тікелей қатысудан бас тартады. Ал әдетте саясатпен қызықпайтын 
азаматтар сайлауға жиірек барады, саяси процесстерге символикалық 
қатысу танытады [2, 321–329 б.]. Мұндай ұйғарымдар кең көлемде 
жүргізілген жаһандық салыстырмалы зерттеулер негізінде жасалған. 

Жоғарыда атап өтілген ақпаратқа негізделе отырып жастардың 
Қазақстан Республикасының саяси өмірге деген қызығушылығын 
зерттеумен қатар басқа арақатынастарға да назар аударылды. 
Мәселен, бір жағынан Қазақстан жастарының саясатқа деген 

https://egemen.kz/article/208761-erikti-bolu-erlik
https://the-steppe.com/lyudi/pochemu-2019-izbran-godom-volontera-v-kazahstane
https://the-steppe.com/lyudi/pochemu-2019-izbran-godom-volontera-v-kazahstane
https://the-steppe.com/lyudi/pochemu-2019-izbran-godom-volontera-v-kazahstane
https://www.inform.kz/ru/prezident-rk-poblagodaril-volonterov-za-rabotu-po-nedopuscheniyu-rasprostraneniya-koronavirusa_a3627634
https://www.inform.kz/ru/prezident-rk-poblagodaril-volonterov-za-rabotu-po-nedopuscheniyu-rasprostraneniya-koronavirusa_a3627634
https://www.inform.kz/ru/prezident-rk-poblagodaril-volonterov-za-rabotu-po-nedopuscheniyu-rasprostraneniya-koronavirusa_a3627634
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қызығушылық деңгейі мен саяси үрдістерге қатысу деңгейінің 
арасында өзара ықпал бар ма, екінші жағынан жастардың саясатқа 
деген қызығушылығы мен жастар арасындағы саясатқа қатысудың 
белгілі бір формаларының «танымал» деңгейі арасында өзара 
қатынас бар ма деген сұрақтарды атауға болады. 

Ең алдымен сауалнамалау арқылы жастардың саяси 
көзқарастарының қай бағытта екендігін анықтау және негізгі 
саяси құндылықтарын айқындау мәселесіне ден қойылды. 
Сауалнамаланғандарға қоғамды ұйымдастырудың маңызды 
ұстанымдары мен стандартарына қатысты пікірлермен келісу/
келіспеу деңгейін көрсету ұсынылды. Бұл сұрақтың жауаптарын 
солшыл - орта-оңшыл және индивидуалистік-коллективистік 
секторларына бөлу негізінен жіктеп қарастырамыз.

Бірінші өлшем бойынша көрсетілген сұраққа берілген 
жауаптарын солшыл, орта және оңшыл бағытқа бөлу Қазақстан 
Республикасы жастарының саяси көзқарастарының арақатынасын 
анализге салуға мүмкіндік береді. Солшыл саяси көзқарастар – 
әлеуметтік теңдік және қоғамның ең аз қамтылған бөлімдері үшін 
өмір сүру жағдайларын жақсарту немесе қоғамның таптық бөлінуін 
толығымен жоюды мақсат ететін көптеген саяси ағымдар мен 
идеологиялардың дәстүрлі атауы болып табылады. Солшылдар 
өндіріс құралдарына жеке меншік құқығын шектеу немесе 
толығымен алып тастауды жақтайды. Олар негізінен әлеуметтік 
теңдікке ұмтылады – әртүрлі әлеуметтік топтардың мүшелері үшін 
мүмкіндіктерді теңестіру мәселесін қозғайды. Саяси терминология 
бойынща оңшыл саяси көзқарастар – капитализм қағидаларын 
ұстанатын және солшыл идеяларға қарама-қайшы саяси ағымдар 
мен идеологиялардың дәстүрлі атауы болып табылады. Тағы бір 
түсіндірмеге сәйкес: оңшыл идеология – бұл басқарушы топ ішіндегі 
үстемшіл әлеуметтік таптың немесе билеуші топтың белгілі бір 
мүдделерін білдіретін әлеуметтік үстемдік идеологиясы.

Төменде көрсетілген график «оңшыл» жастардың үлесі 
респонденттердің 33,33 %, «солшыл» жастардың үлесі 30,55 %,  
көзқарастарында «оңшыл» сипат та бар, сөйте тұра кеңес 
дәуірінің құндылықтарынан толық бас тартпаған «бейтарап» топ 
респонденттердің 36,11 % құрайтынын көрсетеді.

Сауалнама нәтижелері бойынша оңшыл сектордың 
құндылықтарына арқа сүйейтіндермен солшыл көзқарасты қолдайтын 
жастардың саны басымырақ. Қазақстандық жастардың арасында 
солшыл көзқарастың басым болуының себебі қоғамның әлеуметтік 

жіктелуінің және әлеуметтік теңсіздіктің өсіп келе жатқандығымен 
байланысты болуы керек, жастар бұл жайтқа қарап әлеуметтік әділдік 
жоқ деп көреді. Сауалнама елдегі жас буынға солшыл бағыттағы 
құндылықтар жақынырақ екенін көрсетті. Сөйтіп жастардың 
идеологиялық көзқарастары қалыптасу сатысында болса да және 
Қазақстан жастарының белгілі бір бөлігі «оңшыл» көзқарастар мен 
құндылықтарды жақтаса да, жастар арасында «солшыл» идеяларға 
деген бағдардың басымдылығы байқалатынын айтуға болады.

Сауалнама сондай-ақ  жастар арасында ұжымдық 
құндылықтармен салыстырғанда индивидуалистік көзқарастардың 
басымдау екендігін анықтауға мүмкіндік береді. Ұжымдық 
сипаттың бәсеңдеулігі, әсіресе, төменде көрсетілген тұста 
айқын аңғарылады: «Мемлекет кедейлер үшін өмір сүрудің 
лайықты деңгейін қамтамасыз етуге тиіс. Байлар өз мүліктерін 
кедейлермен бөлісуге міндетті» (44,56 %) қарағанда «Мемлекет 
мүлік бөлісіне араласпауға тиіс. Адамдар өз материалдық жағдайы 
үшін өздері жауап береді» дегенге (83,27 %) және «Қоғам 
мүдделері жеке адамның қызығушылықтарынан жоғары тұру 
керек» деген жауапқа (47,5 %) қарағанда «Индивидтің мүдделері 
қоғам қызығушылықтарынан жоғары тұру керек» (61,3 %) 
деген пікір басым. Басқа тұжырымдамалар бойынша ұжымдық 
құндылықтарды қолдайтын жастар мен дарашылдықты сипаттайтын 
тұжырымдамалармен келісетін жастардың үлесі шамалас, 
дарашылдық жағындағы басымдылық сәл ғана артық.

Мәселен, «Әділді адамдардың өмір сүру деңгейінің ұқсастығында 
көрініс табады» деген тұжырымдамамен келісетін респонденттердің 
саны (66 %) мен «Адамдардың өмір сүру деңгейіндегі айырмашылық 
олардың қабілеттеріне байланысты, сондықтан да әділ» деген ойды 
қолдайтындардың саны (64 %) шамалас. Тағы бір мысал – жастардың 
56 % «Еркіндік қауіпсіздіктен маңызды»  деген пікірді қолдаса,  
63,5 % «Қауіпсіздік еркіндіктен маңызды»  деп санайды. «Қоғам 
мемлекет бекіткен ережелер бойынша өмір сүруге тиіс» (63,3 %) 
және «Қоғам өзін-өзі ұйымдастыруға, ал мемлекет тек шарттарды 
қамтамасыз етуге тиіс» (68,8 %) деген тұжырымдамалар арасында 
да аз ғана пікір айырмашылықтары байқалады.

Респонденттердің саяси көзқарастары мен ата-аналарының 
көзқарастары өзара сәйкесе ме деген сұраққа қатысты берген 
жауаптарынан да осындай арақатынасты көруге болады. 
Сауалнамаға қатысушылардың тек 11,8 % толық сәйкеседі, 
жартысынан көбі біршама деңгейде сәйкеседі десе (58,8 %), аздап 
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қана сәйкесетіндердің үлесі 23,5 %, мүлде сәйкеспейтіндердің 
үлесі 5,9 %. Сөйтіп жас буын мен ересек буын арасында көзқарас 
айырмашылығы байқалады деуге болады, бұл айырмашылық барған 
сайын өсе беруі мүмкін.

Сауалнама көрсеткендей, жастар саясатқа жалпы алғанда не 
кейде ғана ынта білдіретіндердің үлесі 59,82 %-ға тиесілі. Саяси 
оқиғалармен хабардар және жаңалыұтармен қызығатын жастардың 
проценттік үлесі 23,5 %-ды құрайды. Ел ішіндегі және шетелдік 
саясаттағы жаңалықтарға ден қоймайтыны жайлы респонденттердің 
17,6 %-ы  ақпарат берді. Саясат пен әлемде болып жатқан оқиғалар 
туралы ақпарат алатын басты көздер – әлеуметтік желілер (100 %), 
ғаламтор (94,1 %), телевизия (58,8 %), Шетелдік БАҚ (47,1 %). 

Сауалнама нәтижелері бойынша жастар халықаралық 
жаңалықтарға қызығушылық танытады, саяси оқиғалармен қызығатын 
респонденттердің 74,9 % халықаралық деңгейдегі оқиғалар өздері үшін 
қызықты екенін айтты: 19,7 % – өте қызықты және 55,2 % – қызықты. 
Жастардың 72 % олар үшін әсіресе, Ресейдегі жаңалықтардың қызықты 
екенін білдірді: 17,3 % үшін өте қызықты және 54,7% үшін қызықты. 
Орта Азиядағы оқиғалар респонденттердің 64,8%, Еуропа – 59,6 % 
және Қытай – 52,7 % үшін қызықты.

Жастар үшін саясат пен азаматтық бастамаларға қатысу 
маңыздылығының деңгейі мен саяси ақпараттарға деген 
қызығушылық деңгейінің пайыздық арақатынасы ұқсас. Саясатпен 
айналысып, азаматтық бастамаларға қатысу «онша маңызды 
емес» (45,9 %) және «мүлде маңызды емес» (35,5 %) деп санайтын 
респонденттердің саны мен саяси ақпаратты кейде қызықтайтын 
(45,9 %) және «мүлде қызықтамайтындардың» (33,6 %) үлесі өте 
ұқсас. Гендерлік деңгейде елдік көрсеткіштермен салыстырғанда 
айта қоярлық айырмашылықтар байқалған жоқ.

Волонтерлық іс-әрекеттерге нақты қатысқандардың үлесі 
респонденттердің 17,6 % құрайды. Сауалнамаланғандардың  
64,7 %-ы еріктілік іс-шараларына қатыспағандығын және 
волонтерлік іс-әрекеттермен жақын болашақта айналасу жайлы 
жоспары жоқ екендігін айтты. Мемлекет тарапынан волонтерлік 
іске жан-жақты қолдау көрсетіліп жатқанына қарамастан, еріктілік 
мәселесінде жастар негізінен айтарлықтай енжарлық сипатты 
танытады. 2014 жылғы көрсеткіштермен салыстарғанда 14–25 жас 
аралығындағы азаматтардың ішінде нақты түрде волонтерлік іс-
шараларға қатысқандардың үлесі 9,3 %-дан 17,6 %-ға ғана көтерілді.

Жастардың өмірдің саяси және қоғамдық салаларына 
қатысуының басқа формалары – мемлекеттік құрылымдар, 
үкіметтік емес ұйымдар мен саяси партиялар қатарында болу – 
жас респонденттердің пікірінше орташа деңгейде. Респонденттер 
жастардың жоғарыда аталған ұйымдардағы қатыстылық деңгейін 
жалпы алғанда жоғары деңгейде емес деп бағалайды. Жастардың тек 
аз бөлігі ғана – 5,6 % (үкіметтік емес ұйымдар) – 8,2 % (мемлекеттік 
органдар) аралығында – бұл ұйымдардағы жастардың үлесі 
жеткілікті жоғары деңгейде деген пікірде. Респонденттердің үштен 
бір бөлігі (шамамен 34 %) аталмыш құрылымдардағы жастардың 
қатысу үлесіне «біршама деңгейде», соған таяу бөлігі (шамамен  
32 %) «аздап», сауалнамаға қатысқан респонденттердің 10 % «мүлде 
жоқ» деген баға береді.

Зерттеу нәтижелері жастардың барынша белсенділігі сайлау 
кампаниясы кезінде де аз көрінетіні сауалнама нәтижесінде көрініс 
тапты. Сайлауға қатысып көрген респонденттердің үлесі 34,5 %, 
өзінің ойына немесе сол сәтте орын алған шарттарға сай дауыс 
беруге ешқашан қатысып көрмегендердің үлесі 58,8 %, жасы 
жетпегендіктен сайлауға қатыспағандардың үлесі 6,7 % құрайды. 

Жастардың сайлау процестеріне қатысуына олардың өз 
дауыстарының биліктің орталық және жергілікті құрылымдарының 
іс-әрекетіне ықпал ететіндігі туралы ойлары себеп болады деп айтуға 
болады. Респонденттердің 33,8 % (1,7 % – жоғары деңгейде, 32,1 %  
– біршама деңгейде) олардың дауыстары орталық органдардың 
(парламент пен үкіметтің) жұмысына әсер етеді; басым бөлігі (52,94 %) 
әсер еткендігін байқамады. Жастардың биліктің жергілікті 
органдарына (мәслихаттар мен әкімдіктерге) қатысты ойларында 
да жоғарыдағыдан көп айырмашылық жоқ. Шамамен үштен бір 
бөлігінен көбі (38,5 %) оң жауап беріп, өз дауыстары жергілікті 
билік органдарының жұмысына аздап әсер етеді деп санаса, басым 
бөлігі (44,1 %) мүлде әсер етпейді деген ойда.

Зерттеу сонымен қатар жастардың айтулы бөлігі саясатқа 
ешқандай қызығушылық танытпайтынын және олардың маңызды 
қоғамдық жобаларға қатысу деңгейі төмен екенін анықтады. 
Жастардың саясатқа деген қызығушылығының төмендігін жас 
ерекшелігімен және олар үшін саясаттан басқа да өз белсенділігін 
көрсететін көптеген салалар бар екендігімен де түсіндіруге болады. 
Жастардың енжарлығы сондай-ақ сайлауға деген қатынасынан 
да көрінеді, дауыс беретін жасқа жеткендердің көбі сайлау 
кампанияларына қатыспайды. Сонымен қатар өз дауысының алуан 
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түрлі саяси субьектілердің іс-әрекетіне, соның ішінде ең алдымен 
мемлекеттік құрылымдардың жұмысына әсер ететіндігіне сенетін 
жастардың үлесі көп емес.

Мемлекеттік басқару және ел дамуы мәселесі жайлы 
көзқарастардың анализіне келетін болсақ, жастардың мемлекеттік 
құрылымдарға қатынасын зерттеуге, олардың саяси билік таңдаған 
даму бағытына қанағаттану деңгейін бағалауға назар аударылады. 
Сауалнама көрсеткендей, жастар елдегі экономикалық жағдайға 
алаңдаушылық білдіріп, елдің болашақ дамуына жеткілікті дәрежеде 
теріс баға береді. Экономикалық жағдайды «жаман» деп бағалаған 
респонденттердің үлесі 70,6 %, «өте жаман» – 17,6 %, «жақсы» –  
5,9 %. Сонымен қатар респонденттердің 11,8% әлі де жақсарады деп 
күтсе, 58,8 % болашақта жағдай осы қалыпта қалады деген ойда.

Жалпы алғанда жастардың ойынша бүгінгі таңдағы Қазақстан 
қоғамындағы ең өзекті проблемалар мыналар болып табылады: 
экологиялық проблемалар (жоғары деңгейде өзекті – 55,5 %, біршама 
деңгейде өзекті – 38,8 %), жұмыссыздық (жоғары деңгейде өзекті – 
45,7 %, біршама деңгейде өзекті – 32,7 %), өсіп бара жатқан кедейлік 
(жоғары деңгейде өзекті – 34,2 %, біршама деңгейде өзекті – 41,1 %).

Жастардың пікірі бойынша мынадай проблемалардың өзектілігі 
төмен:

– Электроэнергия, газ, су жетіспеушілігі (жоғары деңгейде 
өзекті – 13%, біршама деңгейде өзекті – 31,1 %);

– Казақстан аумағының бөлінуі (жоғары деңгейде өзекті –  
7,2 %, біршама деңгейде өзекті – 28,8 %).

Жастардың саяси іс-әрекеттерде белсенділікті төменгі деңгейде 
танытуы және саяси енжарлығының себебі ретінде олардың елдің 
экономикалық жағдайы мен мүмкіндіктеріне қатысты пессимистік 
ойларының басым болуын атап өтуге болады. Электоралды кезеңде 
жас буынның  абсентеистік сипатты танытуы олардың өз дауысының 
орталық және жергілікті билік органдарының жұмысына әсер 
еткендігін байқамағандығының нәтижесі ретінде қарастыруға болады. 
Жалпы алғанда 14–25 жас аралығындағы азаматтар өзінің қаржылық 
жағдайы мен өмір сүру деңгейіне қанағаттанарлық баға береді, бірақ 
толығымен риза еместігін білдіреді. Сұраным арқылы қол жеткізілген 
нәтижелерге сүйене отырып, жастардың саяси көзқарастарының 
толығымен қалыптаспағанына көзіміз жетеді. Сондықтан қазіргі 
ұрпақтың саяси іс-әрекеттерде белсенділік танытуын жоғарылату 
және азаматтық ұстанымын ашық түрде жеткізу үшін көпқұрылымды 
іс-шаралар жүйесін жүргізу қажеттілігі туындап отыр.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007. – 616 бет.
2 Политология : учебник для бакалавров / под ред. В. Н. 

Лавриненко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2012 – 519 б. 

3.3 Экономика мен бизнестің қазіргі жағдайы
3.3 Современное состояние экономики и бизнеса

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУЕТІНІҢ ДАМУЫ. 

ДЕВАЛЬВАЦИЯ ӨЗГЕРТУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 

АРЫНТАЙ А. Н.
cтудент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

АХМЕТОВА Д. Д.
экономика және бизнес магистрі, aға оқытушы, 

С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қазіргі кезде, Қазақстан Республикасы әлемдегі елдер 
қатарында кірісі орта деңгейден жоғары елдер қатарына жатады. 
Соңғы 10 жылда Қазақстандағы орташа айлық жалақы 6 есеге өсті, 
ең төменгі жалақы мөлшері 25 есе, зейнетақының орташа мөлшері 
4 есеге өскен [1].

Тәуелсіздік алғандағы уақытқа қарағанда Қазақстан 
Республикасының экономикасы қазіргі кезде бірталай жоғары 
орында. Айта кетсек, 1993 жылы Қазақстанның Жалпы ішкі өнімі 
(ЖІӨ) 23,41 млрд. доллар болса, ал 2018 жылғы деректер бойынша 
179,34 млрд. доллар болды. 1993 жылы теңгенің пайда болуынан 
кейін, елдегі орташа жалақы мөлшері 128 теңге болды (24 доллар). Ал 
қазіргі кезде (2020 жылы) 203 мың теңгеге жуық болып табылады [2].

Қазақстан Республикасы 1991 жылдан бастап бірнеше 
реформалау тәсілдерін басынан өткізді.

Бастапқы кезеңде елде экономикалық құлдырау байқалды. 
Экономика жоғары инфляция жағдайында болып, кіріс пен шығын 
тұрақсыз болды. Бағалар өсіп, монополия бақылаусыз істерін жүргізіп 
жатты. Оның соңы гиперинфляцияға әкеліп соқтырды. 1993 жылы 
15 қарашада Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың (сол кезде 
президент) жарлығы бойынша ұлттық валюта – теңге қабылданды.
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Қолданбалы экономиканы зерттеу орталығының директоры 

Жәнібек Айғазин Қазақстанның бүкіл экономикалық тарихын  
6 этапқа бөлуге болады деген. Ол этаптарға бөлінуі ЖІӨ-нің өзгеру 
динамикасмен түсіндірген.

1 1992–1995 жылдарда социалисттік экономикадан кейін 
нарықтық экономикаға көшудың басталуымен, елімізде 
гиперинфляция туып, жұмыссыздық деңгейі жоғарылап, өндірістің 
құлдырауы мен халықтың әл-ауқатының төмендеуі байқалды.

2 Макроэкономикалық тұрақталу фазасы (1996–1998 жылдар). 
Осы жылдарда инфляция және өндірістің құлдырау қарқынының 
төмендеуі байқалды.

3 1997–2007 жылдардағы экономиканың өсу фазасы. Осы 
уақытта еліміздің ЖІӨ-нің өсуі 9 %-ды құрады. Нарықтық 
механизмдердің бейімделуінен басқа, әлемде мұнайдың бағасы 
күрт жоғары өседі. Оның әсерінен халықтың әл-ауқаты өсіп, әлемде 
Қазақстанның экономикасы туралы айта бастады.

4 2008–2009 жылдардағы құлдырау. АҚШ-та басталған 
ипотекалық дағдарыс әлемдік экономикалық кризиске айналады. 
Қазақстанға ол дағдарыстың әсері тиеді. Бағалар өсіп, елдің қарызы 
қатты өседі.

5 2010–2014 жылдардағы әлемдік макроэкономикалық тұрақталу 
фазасы. Экономикалық дамудың орташа темпі 6 %-ға өсті. Осы уақыт 
аралығында Қазақстанға Федералды резерв жүйесі (ФРЖ) монетарлық 
жағдайларын жұмсартудың ықпалында болды. Нәтижесінде, Қазақстан 
сияқты дамушы нарықтарға үлкен капиталдар құйылды.

6 2015 жылдан бастап жаңарту фазасы. Биржалық тауарлардың 
бағалары өзінің көпжылдық минимумдарына жетті. Осы уақытта 
Қазақстанның макроэкономикалық саясатының біртіндеп 
бейімделуі, инфляциялық таргеттеу және теңгенің еркін бағамдау 
режимін енгізілуі жүріп жатты. Осы кезеңдерде әлемдік экономикада 
өсіп келе жатқан саяси қарама-қайшылықтар (санкциялық және 
протекционисттік саясат) әсері сезіледі [3].

Қазақстанның экономикасында тәуелсіздік кезінен бастап, 
көрсеткіштер бірталай өзгерді. Оларға ЖІӨ, орташа жалақы, ең 
төмеңгі жалақы мөлшері және т.б.

1991 жылдан бастап Қазақстанның жалпы ішкі өнімі (ЖІӨ) 
154,5 млрд. долларға артқан [4].

Диаграмма 1 – Қазақстанның 1991 жылдан бастап 2018 жылға 
дейінгі ЖІӨ өзгеру динамикасы

1993 жылдан бастап орташа жалақы мөлшері 1600 есеге жуық 
өскен.

Диаграмма 2 – Қазақстанның 1993 жылдан бастап 2019 жылға 
дейінгі орташа жалақы мөлшерінің өзгеру динамикасы

1993 жылдан бастап ең төменгі жалақы мөлшері 2175 есе өскен.

Диаграмма 3 – Қазақстанның 1993 жылдан бастап 2018 жылға 
дейінгі ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеру динамикасы [5]
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Ұлттық валюта теңге пайда болғаннан кейін, теңгенің долларға 

шаққандағы бағамы  4,69 теңге болды. Бірақ оданнн кейін, теңгенің 
бағамы тез өзгере бастады. 1994 жылдың қаңтарында доллар бағамы 
10 теңгеден асты, ал сол жылдың қарашасында 50 теңге болды.

Елімізде болған инфляция мен төлем балансының тапшылығы 
ұлттық валютаның девальвациясына әкеліп соқтырды. Девальвация 
макроэкономикалық факторларға байланысты болса да, валюта 
бағамының тікелей төмендеуі елдегі реттеуші органдардың 
шешімімен туындайды. Мұндай шешім ел басшылығы белгілеген 
бағамды ресми түрде төмендету, валюта бағамын қолдаудан бас 
тарту, елдің төлем балансының тапшылығын азайту, өндірілетін 
тауарлардың әлемдік нарықта бәсекеге қабілеттілігін арттыру, ішкі 
өндірісті ынталандыру мақсатында валюта бағамын басқа елдердің 
валюталарына немесе валюталық себеттерге байланыстырудан бас 
тарту болуы мүмкін.

Тәуелсіздік кезінен бастап Қазақстан басынан 3 девальвацияны 
өткізді. Оның алғашқысы 1999 жылы 4 сәуірде болды. Бұл 
девальвация құбылмалы курс қазақстандық экспорт көлемін 
қолдауға және ұлғайтуға, сондай-ақ теңге бағамын – елдің 
валюталық резервтерін «күйдіруге» бағытталған шығындарды 
тоқтатуға арналған. Сол кезде Қазақстан Ұлттық Банкінің (ҚҰБ) 
басшысы – Қадыржан Дәмитов болған. 1998 жылы доллар  
88–90 теңге болған болса, бір жылдан кейін, 1999 жылдың аяғында 
138–140-қа дейін көтеріліп кетті.

Екінші девальвация 2009 жылдың 4 ақпанында болды. Қаңтардың 
аяғына дейін Қазақстан Ұлттық Банкінің басшысы Анвар Сайденов 
болатын. Оны 21 қаңтарда Григорий Марченко ауыстырады.  
4 ақпанда ҚҰБ теңгенің девальвациясын жариялайды. Олар:

– Девальвация – ұлттық өнеркәсіпті қолдаудың жалғыз тиімді 
әдісі. Сонымен қатар, сауда серіктестері-елдер валютасының 
девальвациясына байланысты проблемалар туындаған отандық 
тауар өндірушілерді қолдау, – деген. 120 теңге болып тұрған доллар 
бағамы 150-ге дейін көтерілді.

Қазіргі таңдағы соңғы девальвация 2014 жылы 11 акпанда 
болған «қара сейсенбі» аталып кеткен. 2013 жылдың 1 қазанында 
Григорий Марченконың орнына Қайрат Келімбетов келеді. 11 ақпан 
күні доллар бағамы 155 теңгеден 185 теңгеге дейін көтеріліп кетеді.  
Ал 2015 жылдың 20 тамызында Қазақстанның ұлттық валютасы 
теңге құбылмалы бағамға ауысты. 2014 жылы доллар бағамы  
185 теңге болса, 2015 жылы доллар бағамы 275 теңгеге жетті.

Тәуелсіздік уақытынан бері доллар бағамының өсуі келесі 
кестеде көрсетілген:

Кесте 1 – АҚШ долларына қатысты теңге бағамының өзгеруі [6]
Жылдар Теңге Жылдар Теңге

1993 жыл 4.69 тг 2007 жыл 122.55 тг
1994 жыл 54.26 тг 2008 жыл 120.30 тг
1995 жыл 60.9312 тг 2009 жыл 147.5 тг
1996 жыл 67.285 тг 2010 жыл 147.35 тг
1997 жыл 75.417 тг 2011 жыл 146 тг
1998 жыл 78.290 тг 2012 жыл 149 тг
1999 жыл 119.64 тг 2013 жыл 152 тг
2000 жыл 142.13 тг 2014 жыл 185 тг
2001 жыл 146.74 тг 2015 жыл 275 тг
2002 жыл 153.28 тг 2016 жыл 325 тг
2003 жыл 148.58 тг 2017 жыл 339.5 тг
2004 жыл 136.04 тг 2018 жыл 375,56 тг
2005 жыл 132.88 тг 2019 жыл 380,04 тг
2006 жыл 126.09 тг 2020 жыл (15.03) 406.55 тг

Қазақстанның экономикасы 29 жыл ішінде біршама көтеріліп, 
тұрақталды. Экономикамыздың дамуына осы жылдар аралығында 
көптеген іс-шаралар жүргізілді.

Экономикалық кеңістігіміздің шекарасы алғашқы жылдарда 
ТМД елдерінің арасында ғана шектелсе, қазіргі таңда Еуропа елдеріне 
дейін кеңейтілді. 2006 жылы Қазақстан Еуроодақпен ынтымақтастық 
жайында меморандумға қол қойылды. Қазақстан АҚШ-пен де келісім 
деңгейіне жетіп, бірқатар ортақ істер жүргізілуде.

2013 жылдан бастап, Елбасымыздың басшылығымен 
Қазақстанның экономикасын «жасыл» экономикаға бағыттау қолға 
алынды. Бұл концепция бойынша, Қазақстан 2050 жылға дейін 
«жасыл» экономикаға көшеді.

Еліміз әлемде жоғарғы орындарда көрініп, экономикасы 
дамыған 50 ел қатарына қосылды. Алдағы уақытта, қазіргі 
президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың басшылығымен 30 елдің 
қатарына қосылу үшін іс-шаралар жүргізіледі.
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ЧТО ЛУЧШЕ: НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС  
ИЛИ КУПИТЬ ФРАНШИЗУ?

БАЙМУХАНОВА М. Т.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ДУЙСЕНБИНОВА А. А.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

КАРИБАЕВА А. К.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

БЕЙСЕМБИНА А. Н.
магистр экономики, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Люди, которые думают попробовать себя в бизнесе, часто 
задаются вопросом – что же выгоднее: франшиза или свое дело 
с нуля? Сегодня в Казахстане открытие бизнеса может быть проведено 
двумя путями: развитие личного предпринимательского начинания  и 
приобретение право пользования чужой бизнес-идеей (франчайзинг). У 
каждой из этих возможностей есть как плюсы, так и минусы. Большое 

значение имеют конъюнктура рынка, на котором предприниматель 
решил работать, уровень проработки собственной бизнес-инициативы, 
опыта в сфере предпринимательства и размер стартового капитала.

Любая предпринимательская деятельность всегда связана с 
рисками. Открывая собственный бизнес, предприниматель ставит на 
карту очень многое: свой капитал, личное имущество, а в некоторых 
случаях и заемные средства. Именно поэтому так важно еще на 
этапе планирования оценить ситуацию на рынке, рассчитать срок 
окупаемости проекта и не только.

Не стоит путать франшизы с готовым бизнесом, это совершенно 
разные вещи! Готовый бизнес – это компания с оборотом, возможно 
– номинальным гендиректором, бухучетом, и она не имеет 
никакого отношения к франчайзингу. Выбор формата бизнеса 
также напрямую зависит от намерений предпринимателя: если вы 
планируете реализовать собственный проект и не хотите работать 
в стесненных строгими рамками условиях франшизы, тогда даже 
не стоит браться за изучение сложных схем франчайзеров.

Франшиза – это соглашение между двумя сторонами, которое 
дает предпринимателю, которого называют франчайзи, право 
продавать товары или предоставлять услуги, используя торговую 
марку другой фирмы – франчайзера. Давайте для начала разберемся, 
какие выгоды и негативные моменты существуют в франчайзинге. 

Примечательно во франшизе то, что она детище кризиса 1930-х 
годов (великой депрессии в штатах). Чтобы избежать банкротства, 
кампании начали продавать право вести деятельность от имени 
своего бренда. 

Таблица 1 – Преимущества в покупке франшиз 
Преимущество Описание

1
Не надо 

раскручивать 
бизнес

Да, приобретая франшизу, вам никогда не 
придется столкнуться со всеми невзгодами 
обычных компаний, которые запускались с 

нуля. Вы практически получаете готовый проект 
и четкие инструкции по нему.

2 У вас есть план

Любой франчайзинговый проект – это четкий 
план и инструкции к действию. Ваш франчайзер 

все предусматривает за вас – вам останется 
только безукоризненно следовать его советам и 

рекомендациям.

http://primeminister.kz/strategy2050/show/73/90/rost-vvp-kazahstana-v-2013-godu-sostavil-6-agentstvo-rk-po-statistike-/16-01-2014
https://stat.gov.kz/api/getFile/?docId=ESTAT105378
https://stat.gov.kz/api/getFile/?docId=ESTAT105378
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3
Вас посвятят во 
все подробности 

бизнеса

Все секреты, особенности и подводные камни 
вам раскроет франчайзер в процессе обучения. 
Он введет вас в мир скучного бухгалтерского 

учета, научит конкурировать с вашими 
конкурентами, передаст особые секреты, 

которые используются в его компании, а также 
поможет с другими проблемами.

4 Вас будут 
консультировать

Приобретая франшизу, вы получаете 
уникальную возможность на каждом этапе 

развития своего бизнеса получать раскрытые 
консультации от профессионалов. Поверьте, это 

дорогого стоит.

Недостатки покупки франшизы: 
– покупка франшизы означает заключение официального 

соглашения с твоим франчайзером;
– франчайзинговые соглашения определяют, как ты ведешь 

бизнес, поэтому для творчества остается мало места;
– как правило, существуют ограничения относительно того, 

где работать, какие продукты продавать и с какими поставщиками 
сотрудничать;

– ошибки в работе других франчайзи может повият на твою 
репутацию;

– покупка франшизы означает постоянное разделение прибыли 
с франчайзером.

Ниже приведены примеры удачных и не совсем удачных 
франшиз в нашем городе Павлодар. В качестве удачной франшизы мы 
взяли кафе «Додо Пицца», в качестве неудачной «Zheka doner house». 

Три года назад в Казахстане не было ни одной международной 
крупной сети пиццерий, и как раз тогда очень активно развивалась 
российская сеть «Додо Пицца». Стоимость франшизы была 
недорогой, первоначальный взнос составлял 1600000 тенге. 
Преимуществом является лёгкая модель управления «Додо Пиццы» 
– высокоавтоматизированная, каждый процесс контролируется 
онлайн, что позволяет предоставлять продукт высокого качества. 
Для них важно быть быстрыми, что отражается в их правиле 
доставки за 60 минут. Если в течение 60 минут пицца не доставлена, 
они дарят сертификат на пиццу среднего размера. И для обеспечения 
оперативности у них в штате есть свои курьеры. Средний чек заказа 
на доставку составляет 5000–5200 тенге, в ресторане – 2700–2900 
тенге; это в Павлодар, в регионах на 15–20 % ниже.

«Zheka doner house» потерпел неудачу по некоторым 
причинам. Основной причиной на наш взгляд является неудачное 
месторасположение. Во-вторых, если сравнивать персонал, то он 
значительно уступает ресторанам в других городах. Это говорит 
о том, что обучение персонала было проведено на недостаточно 
высоком уровне.

Многие считают франчайзинг простым способом начать бизнес. 
Но франчайзинг – не гарантия успеха. И там точно так же нужно 
принимать решения, управлять, думать о маркетинге и персонале.

Бизнес – это любая деятельность, направленная на получение 
прибыли, осуществляемая путем реализации пользующихся спросом 
товаров и услуг. Бизнес с нуля – это большой риск, особенно для 
неопытных людей. Самым сложным является начальный период. 

Для открытия и успешного процветания бизнеса необходимо 
соблюсти ряд пунктов:

– рассмотреть бизнес идеи для начинающих и выбрать вариант 
для себя. Начинания бывают разные от стирки белья до открытия 
автосервиса. Вариантов для открытия бизнеса в городе немало;

– определиться в предстоящих расходах для начинаний. Идеи 
для бизнеса разноплановы, но многие начинающие предприниматели 
имеют ограниченный бюджет;

– составить план для выполнения задуманных идей. Также 
желательно учитывать, какой город вы предпочтете для начинающего 
проекта, чтобы работа была востребована;

– приобрести оборудование. Чтобы открыть проект, какой 
запланирован изначально, нужно заказать технику. Для начинающего 
предпринимателя нет смысла в топовых решениях, но выбирать надо 
модели высокого качества.

Преимущества бизнеса с нуля над франшизой:
– в первую очередь преимуществом будет ваша независимость. 

В вашем собственном бизнесе всё зависит только от вас – и 
возможности и ответственность;

– не нужно заботиться об окончании контракта с франчайзером. 
Бизнес с нуля не может застопориться только из-за того, что 
упущено время выплаты владельцу бренда;

– отсутствие собственно каких-либо паушальных взносов и 
роялти. Конечно же в бизнесе, особенно начальном, хватает и других 
затрат, но это явное преимущество;

https://dimakovpak.com/5-prostyh-shagov-k-vyboru-pribylnogo-to/
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– выбор поставщиков и клиентов. Если вы занимаетесь 

собственным делом, то решать с кем работать будете тоже 
исключительно сами.

Таблица 2 – Недостатки бизнеса с нуля
Недостатки Описание

1 Обучение Вас и ваших сотрудников никто не будет обучать 
по уже разработанной программе.

2 Помощь

В случае сложных ситуаций, а такие 
непременно будут на вашем пути, помощи от 

заинтересованных лиц можно не ждать. Проблема 
будет всегда только ваша.

3 Рекомендации
Нельзя получить рекомендации по развитию 

бизнеса. Во франчайзинге головная фирма уже 
сама прошла этот путь.

4 Время На начальном этапе потребуется 
много времени и сил.

У каждой из этих возможностей есть как плюсы, так и 
минусы. Большое значение имеют конъюнктура рынка, на котором 
предприниматель решил работать, уровень проработки собственной 
бизнес-инициативы, опыт в сфере предпринимательства и размер 
стартового капитала.

Выбор формата бизнеса также напрямую зависит от намерений 
предпринимателя: если вы планируете реализовать собственный 
проект и не хотите работать в стесненных строгими рамками 
условиях франшизы, тогда даже не стоит браться за изучение 
сложных схем франчайзеров.

Для тех же предпринимателей, которые не прочь заработать 
на чужом успешном имени и под чутким руководством опытных 
наставников, формат франчайзи подойдет как нельзя лучше. Если 
вы уже просматривали каталог франшиз для открытия бизнеса в 
Казахстане, значит, понимаете, что на этом рынке можно найти весьма 
привлекательные предложения и развить их в прибыльное дело.
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2 Что такое бизнес. Электронный ресурс: http://www.temabiz.
com/business-school/vved-chto-takoe-biznes.html

3 Что такое бизнес: разговор по понятиям. Электронный ресурс: 
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Среди множества проблем, встающих перед любой страной 
в условиях ее перехода к рыночной экономике, одной из самых 
острых является угроза массовой безработицы. 

Безработица – социально-экономическая ситуация, при которой 
часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, 
которую эти люди способны. 

Сегодня на рынке труда Казахстана существует переизбыток 
специалистов гуманитарных специальностей и дефицит технических 
кадров, в связи с этим специалисты из числа иностранной 
рабочей силы являются временным альтернативным решением 
для оперативного удовлетворения потребностей предприятий в 
высококвалифицированной рабочей силе.

В Казахстане наблюдаются различные виды безработицы, 
такие как естественная и циклическая безработица. Есть факторы 
как из-за несоответствия спроса на рынке труда по специальности 
или квалификации у соискателя нет возможности найти работу;

Наиболее высокий уровень безработицы в 2018 году 
зарегистрирован на юге страны – в Алматы, Шымкент и Туркестанской 
области (5,2 %). Эти регионы являются трудоизбыточными, в 
которых распространена самозанятость, а также уровень подготовки 
безработного населения не соответствует потребностям работодателей.

http://www.temabiz.com/business-school/vved-chto-takoe-biznes.html
http://www.temabiz.com/business-school/vved-chto-takoe-biznes.html
https://habr.com/ru/company/trinion/blog/359114/
https://ubr.ua/business-practice/own-business/chto-takoe-franshiza-preimushestva-i-nedostatki-205237
https://ubr.ua/business-practice/own-business/chto-takoe-franshiza-preimushestva-i-nedostatki-205237
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Низкий уровень безработицы зафиксирован на западе страны 

в Атырауской и Мангистауской областях (4,6 %) и в СКО (4,5 %). 
В этих регионах преимущественно развита сфера нефтедобычи и 
нефтегазового машиностроения.

Низкие уровни безработицы сегодня зафиксированы в г. Нур-
Султан (4,6 %), Алматинской области (4,7 %). В основном увольнения 
происходили в связи с завершением срока трудового договора (23 %), 
еще 21 % по причине завершения предпринимательской деятельности 
и сезонному характеру работы (21 %). В региональном разрезе среди 
«завершивших предпринимательскую деятельность» лидируют 
безработные в г. Нур-Султан (31 %) и Акмолинской области (20 %).

Самый высокий показатель в Павлодарской области – 80 % 
жителей уволились по собственному желанию и всего у 5 % 
населения нет возможности найти работу. Далее по вышеуказанной 
причине идет Костанайская область (35  %), СКО (34 %) и ВКО  
(26 %). При этом 77 % населения Южно-Казахстанского (нынешний 
Туркестанская область) региона не могут или нет возможности 
найти работу. В Алматинской области и в городе Нур-Султан 
данный показатель составляет всего 3 %.

Таблица 1 – причины безработицы в Казахстане в региональном 
разрезе на 2018 год

Область

В связи 
с сокра-
щением 
штата, 

%

По собс-
твенному 
желанию, 

%

Ведение 
домашнего 

хозяйства,%

Нет 
возмож-

ности 
найти 

работу, %

По 
семейным 

обстоя-
тельствам, 

%

ВКО 9 26 9 29 12

СКО 6 34 - 29 7

Павлодарская - 80 - 5 -

Туркестанская - 6 - 77 -

Мангистауская 8 - 41 15 4

Кызылординская 5 7 23 26 9

Костанайская - 35 - 28 17

Карагндинская - 15 16 6 24

Жамбылская - - 16 39 22

ЗКО 7 20 - 29 -

Атырауская 23 21 6 6 11

Алматинская - 9 27 - 32

Актюбинская 11 7 8 13 6

Акмолинская 7 22 - 19 17

В каждом регионе складывается уникальный рынок труда под 
влиянием различных факторов, таких как отраслевая структура 
экономики, плотность населения, миграционные процессы, 
уровень профессиональной подготовки, активность предприятий, 
деятельность государственного сектора.

Что касается Павлодарской области, всего в регионе проживает 
свыше 752 тысяч человек. 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше на  
2019 год составила 410,5 тыс. человек. Численность занятого населения 
Павлодарской области составила 391,1 тыс. человек, из нее 331,4 тыс. 
человек (84,7 % от общего числа занятых) – наемные работники, 26,8 
тыс. человек (6,8 %) – индивидуальные предприниматели, 32,9 тыс. 
человек (8,4 %) – независимые работники. В числе безработных доля 
мужчин составила 49,7 %, женщин – 50,3 %.

В 2019 году доля молодежи в возрасте 15–28 лет в общем числе 
безработных составила 12,8 %.

Уровень молодежной безработицы в возрасте 15–24 лет и 15–28 
лет сложился в 3,7 % и 3,3 % соответственно.

Таблица 2 – Уровень безработицы в Павлодарской области на 
2018–2019 

Название

2018 2019

I 
кв-л, 

%

II 
кв-л, 

%

III 
кв-л, 

%

IV 
кв-л, 

%

I 
кв-л, 

%

II 
кв-л, 

%

III 
кв-л, 

%

IV 
кв-л, 

%

Уровень 
безработицы 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4,7 4,7 4,7

Уровень 
молодёжной 
безработицы 
(15–28 лет)

3,4 3,5 3,3 3,3 3,6 3,2 3,3 3,4

 
По нашему мнению, в Павлодарской области преобладает 

системная безработица.
Причинами такой безработицы в Павлодарской области 

являются:
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– отказы людей от предоставленных им вакансий со стороны 

работодателей;
– работодатели выдвигают высокие требования к кандидатам, 

а те, в свою очередь, не обладают достаточным опытом работы и 
нужной квалификацией; 

– неосознанный выбор абитуриентов в выборе профессии. 
Это приводит к тому, что они не работают в будущем по своей 
специальности;

– неприспособленность людей старше 40 лет к нововведениям.
Чтобы решить проблему с безработицей в Павлодарской 

области нужно применить следующие пути решения:
– сбалансировать спрос и предложение рабочей силы. 

Для сбалансированности спроса и предложения рабочей силы 
необходимо совершенствование мониторинга спроса и предложения 
на рабочую силу на рынке труда;

– принимать на работу молодых специалистов, получивших 
образование и тем самым давать им шанс набираться опыта и 
повышать квалификацию;

– создать бизнес инкубаторы.
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Одной из наиболее ярких форм «новых» денег стали 
криптовалюты, соответствующие им технологии и финансовые 
инструменты, которые в перспективе, как считает ряд экспертов, 
могут вытеснить их традиционные аналоги.

Есть ли будущее у криптовалюты? Ответ на этот вопрос 
ищут все: начиная от глав государств, заканчивая продвинутыми 
школьниками. Быстрое распространение криптовалюты по миру 
и возрастающая к ней популярность позволяют давать экспертам 
уверенные прогнозы насчет будущего цифровых денег.

Криптовалюта – это зашифрованный нерегулируемый 
цифровой актив, использующийся в качестве аналога валюты в 
обменных операциях. 

Единицей такой валюты является «coin», что в переводе с 
английского языка означает «монета».

При этом монета защищена от подделки, так как монета 
представляет собой зашифрованную информацию, скопировать 
которую невозможно.

Криптовалюта не имеет физической формы, она существует 
только в электронной сети в виде данных. 

Обмен через криптовалюту происходит примерно так же, как 
обмен электронными письмами, отсюда гораздо меньшее время 
обработки операции, чем через банк, минимальные комиссии и 
отсутствие посредника.

Стоимость той или иной криптовалюты определяется спросом 
и предложением на рынке. При этом факторов, влияющих на 
расстановку сил продавцов и покупателей большое количество: 
объемы эмиссии валюты, технологические аспекты лежащие в 
основе того или иного криптоактива, возможность использования 
криптовалюты для приобретения благ, регулирование различными 
странами, новостной ажиотаж (зачастую, искусственно созданный) 

https://articlekz.com/article/12310
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-unemployment-statistics-and-opinion/30150578.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-unemployment-statistics-and-opinion/30150578.html
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и т.д. Как и любой другой финансовый актив, криптовалюты можно 
покупать и продавать на специальных биржах, где и определяются 
те самые курсы криптовалют.

Существует несколько способов по приобретению криптовалюты:
1 Майнинг, что-то похожее на добычу золота, только в 

электронном виде. При помощи специального программного 
обеспечения на вашем компьютере проводятся сложные вычисления, 
генерирующие криптовалюту. То есть вы отдаете часть мощности 
видеокарты или процессора своего компьютера для решения задач, 
связанных с криптовалютой. В качестве вознаграждения получаете 
определенные доли коинов за каждую добытую денежную единицу.

2 Биржи, обменять криптовалюты (на другие или на реальные 
деньги) можно на специальных биржах.

3 Оказать услугу \ продать товар, если у вас есть кошелек, ничто 
не мешает в качестве оплаты за свои услуги требовать биткоины 
или другие криптовалюты.

Все криптовалюты имеют общую черту: они построены на 
основе технологии блокчейн, которая хранит всю зашифрованную 
с помощью криптографии информацию о транзакциях. Но 
каждая криптовалюта имеет свои особенности. Сегодня в мире 
насчитывается более 800 видов криптовалют.

Самые популярные виды:
– Bitcoin – первая криптовалюта в истории, текущая 

капитализация которой составляет сегодня  $95,546,108,543;
– Ethereum часто называют «цифровым аналогом нефти». 

Основное отличие его от того же биткоина состоит в том, что 
эфиры («монетки» Ethereum) можно использовать как «топливо» 
для исполнения умных контрактов: действий в блокчейне, которые 
автоматически будут исполнены при достижении определенного 
условия;

– Ripple часто используется для международных расчетов в 
реальном времени, а также для обмена валют и денежных переводов;

– Bitcoin Cash – альтернатива биткоину. Каждая криптовалюта 
создается по определенному алгоритму. Алгоритм биткоина в 
определенный момент времени разделился на два направление, 
одно из которых и получило название Bitcoin Cash;

– Litecoin часто называют «цифровым серебром» (в этой 
системе «цифровое золото» – это Bitcoin). Отличается меньшим 
временем транзакций, чем биткоин.

Таблица 1 – Преимущества и недостатки криптовалюты
№ Преимущества криптовалюты Недостатки криптовалюты

1
Открытый код алгоритма 
позволяет добывать криптовалюту 
каждому желающему

Потеря пароля к электронному 
криптокошельку приводит 
к безвозвратной потере всех 
находящихся в нем криптомонет

2 Защищенность криптовалюты, 
криптовалюту нельзя скопировать

Высокая изменчивость криптовалюты 
из-за специфики использования

3
Криптовалюта не подвержена 
инфляции (эмитируется 
ограниченное количество монет)

Из-за отсутствия регулирующих 
механизмов нет гарантий сохранности 
электронных криптокошельков

4

Анонимность транзакций. 
Информация о владельце 
криптокошелька отсутствует (есть 
только номер кошелька)

С повышением уровня сложности 
становится нерентабельным майнинг 
криптомонет на оборудовании 
отдельных пользователей

5

Отсутствие единого цифрового 
банка.
Отсутствие контроля за 
транзакциями и платежами.
Деньги хранятся децентрализовано, 
то есть на кошельках миллионов 
пользователей по всему миру

Отсутствие гарантий. Каждый 
пользователь персонально несет 
ответственность за свои сбережения. 
Здесь нет регулирующих механизмов, 
поэтому в случае кражи доказать что-
либо и вернуть деньги не получится

6
Отсутствует комиссия за 
осуществление перевода денежных 
средств между странами

Со стороны национальных 
регуляторов возможны негативные 
действия в ее отношении

Главное отличие  электронной  криптовалюты от обычных 
денег в электронном виде заключается в следующем:

– для того, чтобы обычные деньги появились на счету в 
электронном виде, они должны быть сначала физически внесены 
на счет, например, через банк или платежный терминал, то есть для 
обычной валюты электронный вид – это одна из форм физического 
воплощения;

– криптовалюта скорее инвестиционный инструмент, а не 
платежное средство, как в случае с обычными деньгами;

– криптовалюта выпускается непосредственно в сети и 
никак не связана ни с какой-либо обычной валютой, ни с любой 
государственной валютной системой.

Таким образом, можно сказать, что «криптовалюта» – это 
разновидность электронных денег.

Криптовалюту можно хранить в своих криптокошельках, можно 
использовать – продать тем, кто не имеет возможностей майнинга, можно 
потратить на те сервисы, которые предусматривают оплату в биткоинах.
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Криптовалюты уже не первый год существуют на финансовом 

рынке, и с каждым годом их позиции становятся все прочнее и 
устойчивее. 

Все больше стран и компаний официально признают 
криптовалюты как средство платежа и успешно ими пользуются. 

Криптовалюты выполняют все функции обычных денег, 
при этом обладая рядом уникальных особенностей: соизмерении 
стоимости, товарообмен, сбережение, платеж. 

Современный мир двигается к цифровизации, и криптовалюта 
– ее  закономерное проявление. Каждый год усиливается давление 
криптовалюты на мировой денежный оборот и национальные 
экономики. Это связано в первую очередь с тем, что инвестиции в 
криптовалюту несут с собой меньше рисков, нежели в остальные 
валюты. Так как обычные валюты привязаны к экономике и 
политическому положению стран в отличии от криптовалюты.

Взломы систем, закрытие бирж, хакерские атаки – 
непредсказуемые вещи. Всего одна ошибка в коде способна 
лишить средств тысячи владельцев криптовалюты и привести к 
рыночному обвалу. На текущий момент криптовалютный рынок 
отличается многообразием бирж и кошельков, основной поток 
денежных средств идет через них. С другой стороны, в этом есть 
свой плюс – за счет распределения криптоактивов взлом одной 
биржи не принесет слишком критических убытков.

Криптовалюта является прямой угрозой Национальному Банку 
и политическим системам, так как дальнейшее форсированное 
развитие биткоина приведет к исчезновению банков как 
посредников. Безусловно, государство будет стараться избавляться 
от альтернативных денег, так как иначе национальная валюта придет в 
упадок. Государство способно повлиять на пользование криптовалюты 
с помощью контроля за её оборотом. Если сегодня биткоин  
набирает популярность, благодаря своему удобству использования 
и простоте, то государство может посредством определенных 
законодательных актов зарегулировать использование криптовалюты. 
Также одним из способов запрета криптовалюты может являться 
техническое ограничение провайдеров. Государство может 
наложить запреты на использование интернет-ресурсов, связанных с 
криптооперациями. Но данный способ не будет столь эффективным, 
так как тогда будут искаться другие пути, обходя блокировку системы.

Существование криптовалюты на рынке невозможно на 
постоянной основе по следующим причинам:

1 Законодательство. Точнее, его отсутствие. Криптовалюты 
– это кардинально иная область, требующая соответствующих 
правил обращения. Пока же общество пытается подогнать их под 
действующее законодательство, что априори невозможно. Потому 
некоторые страны пошли по пути наименьшего сопротивления: что 
нельзя урегулировать и контролировать, нужно запретить. 

2 Множество любителей легких денег. Зачем развивать 
собственную платформу и искать профессиональных специалистов, 
если можно нанять программистов, которые сделают оболочку 
(пустышку), затем столько же денег вложить в маркетинг, собрать 
сливки и забросить проект? Логично, что при таком раскладе за 
криптовалютами закрепился ярлык пирамиды.

3 Анонимность. Сильная сторона криптовалюты – ее же 
слабость. Пока не будет найдена золотая середина, позволяющая 
контролировать финансовые потоки, пока не будут решены вопросы 
налогообложения и финансирования запрещенных операций, пока 
будущее криптовалют остается туманным.

4 Технические проблемы. Децентрализация, безопасность 
транзакций и отсутствие возможности вмешательства в блокчейн.

5 Подмена понятий. Интернет является инструментом для 
осуществления бизнес-процесса, но он не может быть самой 
бизнес-моделью. Иными словами, интернет – это вспомогательный 
инструмент, упрощающий и удешевляющий коммуникации. 
Разработчики стартапов же активно продвигали идею интернет-
компаний как самостоятельный бизнес. Итог закономерен: 
отсутствие отдачи показало нерентабельность инвестиций и 
пирамида рухнула. Много ли среди более чем 2000 криптовалютных 
стартапов тех, которые сейчас способны начать приносить прибыль?

6 Переоценка существующей интернет-технологии, 
несоответствие практических результатов ожиданиям, что привело 
к завышенной оценке.

7 Неконтролируемая спекуляция и мошенничество 
(неправильное использование средств вкладчиков). 

8 Проблема эмиссии и денежной массы. Практически 
все криптовалюты имеют ограниченную эмиссию, то есть их 
количество не может превышать заранее заложенное.

За 12 лет существования криптовалютной технологии она до 
сих пор не нашла повсеместного практического применения.

Криптовалюта рождена из информации, и информация может 
её погубить. 
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ФРАНЧАЙЗИНГТІҢ ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕСІ: 
ҚАРҚЫНДАРЫ МЕН ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

БОРАНБАЕВА А. Н.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.
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С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.
РАХИМОВА С. А.

э.ғ.к., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Еуропада пайда болып және АҚШ-та қуатты бизнес-түрткі ала 
отырып, франчайзинг нарығы бұрыннан бері жаһандық нарыққа 
айналды, өйткені барлық елде кең таралды. Соңғы жылдары 
франчайзингтің жаһандық нарығының жалпы қарқыны мынада 
– ол Оңтүстік Американың, Шығыс Еуропаның және Азияның 
дамушы елдерінде орта таптың өсуінің арқасында өсуінің оң 
қарқындарын көрсетеді. 

4% 12%

10%

32%

36%
Африка
Солтүстік Америка
Латын Америка
Азия 
Еуропа 

Сурет 1 – Франчайзерлердің саны бойынша  
әлем өңірлерінің үлестері 

Франчайзерлер жаңа нарықтарда өз қатысуларын кеңейтуге 
мүдделі, еуропалық, американдық және жапондық тауарлар мен 
қызметтерді ұсынады, олар әлем бойынша жоғары сұранысқа ие. 
Franchise Direct франчайзингті жылжыту бойынша бас американдық 
порталдың мәліметтері бойынша 2016 жылы жалпы алғанда 
жаһандық нарықта франчайзинг үлесінің ұлғаюы тіркелді, бұл 
дағдарыстан кейінгі жұмыссыздықтың азаюына және ЖІӨ-нің 
өсуіне тікелей және жанама ықпал етті. 

2017 жылдың басындағы жағдай бойынша франчайзинг 
әлемнің 80 астам елінде сәтті дамып жатыр: 2,5 млн. астам 
франчайзингтік кәсіпорындар 30 мыңнан астам франчайзерлерге 
тиесілі, олардың арасында азиаттық франчайзерлердің үлесі  
32 %-ға жетеді, еуропалық – 36 %, солтүстік америкалық – 12 %, 
латын америкалық – 10 %, 1.3-суретте бейнеленген. 

Нарықта жұмыс жасайтын франчайзерлердің саны бойынша 
ұзақ жылдар бойынша АҚШ көшбасшы болды. Бірақ соңғы үш 
жылда қарқын өзгерді. Басшылықты Қытай 4530 франчайзингтік 
желілерімен алды. 1-кестеде 2017 жылдың соңына мәліметтер 
бойынша франчайзерлер саны бойынша көшбасшы елдер ұсынылған. 

Кесте 1 – Франчайзерлер саны бойынша көшбасшы елдер

Орын Ел Нарықта жұмыс жасайтын 
франчайзерлер саны

1 АҚШ 2580
2 Корея Республикасы 2420
3 Франция 1389
4 Ресей 1300
5 Жапония 1267
6 Канада 1232
7 Германия 1075
8 Австралия 1055
9 Испания 955
10 Италия 939

Халықаралық франчайзинг қауымдастығының (IFA) 
болжамдары бойынша, 2017 жылы әлемде жаңа франчайзингтік 
кәсіпорындарды ашу есебінен, 200 мыңдай дерлік жаңа жұмыс 
орындары пайда болды. 2018 жылмен салыстырғанда 2019 жылы 
осындай қарқын сақталады, және 2-суретте ұсынылғандай, жеке 
секторда 0,3 %-ға жұмыспен қамтудың өсуін озуды жалғастырады.

https://ru.liteforex.com/blog/for-investors/est-li-budusee-u-kriptovalut/
https://ru.liteforex.com/blog/for-investors/est-li-budusee-u-kriptovalut/
https://alpari.com/ru/beginner/glossary/cryptocurrency/
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Сурет 2 – Жаһандық франчайзингте жұмыспен  

қамтылудың салалық үлестірілуі 

Ескертпе: International Franchise Association (IFA) мәліметтерінің 
негізінде әзірленді

2017 жылы әлемде франчайзингтік компаниялардың саны, 
күтілетіндей, 12915-ке ұлғаяды, және олардың жалпы саны 770368 
дейін жетеді. Өсу қарқындары, күтілетіндей, 3-суретке сәйкес, 2016 
жылдың 1,4 %-мен салыстырғанда 1,7 %-ға дейін жоғарылайды.

Сурет 3 – Жаһандық франчайзингте мекемелердің  
салалық үлестірілуі 

Франчайзинг секторында жаңа жұмыс орындарын құруда 
негізгі қозғаушы күштер, күтілетіндей, бизнес қызметтер, сауда, 
риэлторлық компаниялардың қызметтері, және жылдам тамақтану 
мейрамханаларының желілері (фаст-фуд) болады. 

Бизнес қызметтерді көрсету секторында франчайзинг нарығы 
ең жылдам қарқынмен өсетін болады, ол, күтілетіндей, 2017 жылы 
35109 жұмыс орнына ұлғаятын болады. Жылдам тамақтанудың желі 
мейрамханалары (франчайзингте ең үлкен сектор), күтілетіндей, 
4-суретке сәйкес, 75596 жаңа жұмыс орнын құрады.

Сурет 4 – Жаһандық франчайзингте өнімнің салалық үлестірілуі 

Ескертпе: International Franchise Association (IFA) мәліметтерінің 
негізінде әзірленген.

Дамушы нарықтар (Қытай, Үндістан, Бразилия, Түркия, 
Тайвань) сандық қатынаста жаһандық рейтингте көшбасшыға 
айналғандығына қарамастан (нарықта жұмыс жасайтын 
франчайзерлердің саны бойынша), түсім бойынша көшбасшылар 
осы сегментті заңнамалық реттеудің жоғары деңгейімен, сондай-
ақ экономикасы дамыған және шағын кәсіпкерлікті қолдаумен 
ерекшеленетін елдер болып табылады, олар: АҚШ, Канада, 
Жапония, Австралия, Корея Республикасы, Германия, Франция. 
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«РБК. Нарықтарды зерттеу» порталының мәліметтері бойынша 

2017 жылы франчайзингтің әлем нарығының көлемі $7,8 трлн. дейін 
өсті, әлем нарығының өсуі шамамен 36,8 %-ды құрады. 

Осы секторда бизнестің табыстылығының ең көрнекті 
индикаторлары Халықаралық франчайзингтік қауымдастықтан 
(International Franchise Association, IFA), сондай-ақ ірі франчайзингтік 
интернет-порталдардың (FranchiseDirect, AllBusiness, Entrepreneur 
Magazine Franchise Zone және Entrepreneur журналынан) жаһандық 
франшизалардың бұқаралық рейтингтері болып табылады. 

Сегіз еуропа елдері франчайзинг туралы арнайы заңнама 
қабылдағандығын атап өту керек, бірақ, сонымен бірге, заңнаманы 
қолдануға бірыңғай келіс жоқ. Салдары ретінде, ЕО кейбір елдері 
франчайзингті реттеуде көбірек табысты, басқалары – аздау. 
Мысалы, 28 елдің тек 6-да ғана франчайзерді келісімшарт жасау 
алдында ақпаратты ашуға міндеттейтін заң бар. Олар: Франция 
(1989), Испания (1996), Румыния (1997), Италия (2004), Швеция 
(2004) және  Бельгия (2005). 

Келістердегі айырмашылық франчайзи анықтамасында 
байқалады – осылайша, Германияда, Австрияда, Грецияда, 
Португалияда франчайзи «меншікті қаражатын бизнес-жобаға 
инвестициялайтын квази-сатып алушы» ретінде беріледі.  

Барлық әлемде және, оның ішінде Еуропада да, франчайзингтің 
кең таралуына қарамастан, халықаралық франчайзинг бойынша 
қатынастарды біріздендірілген халықаралық-құқықтық реттеу 
әлі жоқ. Франчайзингтік қатынастарды халықаралық реттеу 
Бүкіләлемдк зияткерлік меншік ұйымының ұсыныстарымен, 
Халықаралық франчайзинг қауымдастығымен әзірленген әдеп және 
моральдік кодекстермен ұсынылған.  

Сондай-ақ, ЕО жеке елдерінде франчайзинг саласындағы 
заңнаманы қысқаша қарастыруға болады.

Франция. Ең ірі еуропалық нарықтардың бірі. Елде 
франчайзингті реттеу институттары жоқ. Франчайзингті реттейтін 
алғашқы заң 1989 жылы қабылданды, Луи Дублин заңы ретінде 
белгілі. Осы заңның талаптарына сәйкес, сауда маркасымен 
жұмыс жасайтын желі меншік иесіне шартты жасауға дейін 21 күн 
бұрын ақпаратты ашу жауапкершілігі жүктеледі.  Коммерциялық 
кодекстің 330-3 бабы бойынша (Loi Doubin) логотипті, фирмалық 
стильді, сауда маркасын және т.б. пайдалану құқығы үшін 
сыйлықақы беретін тұлға кез келген өзара келісімдерді орындауды 
бастаудың алдында басқа тарапқа арнайы құжат ұсынуы тиіс. 

Онда шынайы ақпарат баяндалады, оның негізінде потенциалды 
серіктес шешімдер қабылдайтын болады. Осы ерекше құжатқа 
лицензиардың нарықтағы жағдайы туралы, оның қызметінің 
ұзақтығы және тәжірибесі туралы, келісімнің (шарттың) әрекет 
ету мерзімдері туралы, оны ұзарту немесе қысқарту жағдайлары, 
айрықша құқықтар көлемі, франшизаларды үшінші тұлғаларға беру 
мүмкіндігі туралы мәліметтер енгізіледі. 

Франчайзинг бизнестің арнайы нысанымен бөлінбеген және 
лицензиялаудың басқа нысандарынан ерекшеленбейді. Демек, 
заңда франчайзинг туралы бизнестің артық көрінетін түрі ретінде 
ережелері жоқ. Сондай-ақ белгілі бір транзакциялар кезінде 
тәуекелдердің дәрежелері, шарттарды жасау кезінде талап етілуі 
мүмкін қажетті білім мен сараптамалар деңгейі анықталмаған. 
Бірақ, жалпы, Заң нарық қатысушыларының мақсаттарын және 
мұқтаждықтарын айқын тұжырымдайды, мөлдір және кезекті.  

Бельгия. Франчайзингті реттейтін заң 2005 жылы қабылданды, 
2006 жылы қолданысқа енгізілді. Заңда мемлекеттік билікке 
бағыну қағидасы анықталып, қатаң талаптар сипатталғандығымен, 
дегенмен, нарық тұрақтылығын сақтау қағидасы сақталмаған. Бұл 
Заңда франчайзерлер қабылдайтын тәуекелдер, сондай-ақ франчайзи 
қабылдайтын шешімдер үшін жауапкершілік анықталмағандығымен 
де туындаған. Сондай-ақ Заңда франчайзингті жылжыту шаралары 
және франчайзинг саласында халықты оқыту шаралары сипатталмаған. 

Испания. Елде франчайзинг Сауда және Бөлшек сатылымдар 
туралы Испан Заңымен реттеледі (The Spanish Retail Trading Act). 
Франчайзорлар елде транзакциялардың басталуына дейін кем 
дегенде 3 ай бұрын Испанияда тіркелуі тиіс. Заңда франчайзермен 
ақпаратты тіркеу және ашу тәртібі анықталған.  Ашылуы тиіс 
ақпарат лицензиялар мен меншік құқықтары туралы заң ақпаратын, 
франчайзер жұмыс жасайтын индустрияның сипаттамасын, жұмыс 
тәжірибесін және біліктілікті, франчайзингтік желінің құрылымын 
қамтуы тиіс. Заңда франчайзерлердің тәуекелдер дәрежелері 
жеткіліксіз сипатталған. Заңның басқа маңызды кемшілігі тіркеу 
процедурасының кезекті еместігі және тәжірибелік іске асырудағы 
қиындықтар болып табылады.

Швеция. Франчайзингті реттеу туралы заң 2006 жылдың 
қазанында қолданысқа енгізілді. Келісімшартты жасаудың 
алдында ақпартты адал емес ашуға тиімді қарсы іс қимылдың 
жоқтығы франчайзидің мүдделерін қорғауды соққыға қояды. 
Сондай-ақ франчайзер қабылдайтын тәуекелдер анықталмайды. 
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Заңда франчайзингті жылжыту бойынша шаралар немесе халық 
арасында оқыту шаралары жоқ. Демек, Заң реттеу тиімділігінің 
негізгі өлшемдеріне жауап бермейді.

Италия. Франчайзинг туралы заң 2004 жылдың 24 мамырында 
қолданысқа енгізілді. Бұл заң франчайзингтік шарттарды басқаруды 
негізгі ережелерді және қағидаларды анықтайды. Осы Заңға 
қосымша 2005 жылдың 4 қазанында жарғы жарияланды.  

ЕО елдерінің көбінде Франчайзинг қауымдастықтары құрылған. 
Мысалы, 1977 жылы Британ франчайзингтік қауымдастығы (БФҚ) 
құрылды (British Franchise Аssociation), ол тарихта алғаш рет 
франшиза ұғымына бір тұлға (франчайзер) басқа тұлғаға (франчайзи)
берген бақылау лицензиясы ретінде анық анықтамасын берді.

Институциялық деңгейде франчайзинг жүйесі континенталдық 
деңгейде Еуропалық франчайзинг федерациясымен ұсынылған және 
жылжытылған (ЕФФ), ол 1972 жылы құрылған коммерциялық емес 
халықаралық қауымдастық болып табылады. 

ЕФФ миссиясы мен негігі мақсаттары мыналар:
– Еуропада франчайзингтің дамуына көмектесу;
– франчайзинг мүдделерін халықаралық ұйымдарда ұсыну 

(Еуропа коммисиясы, Еуропа Парламенті және т.б.); 
– еуропалық франчайзингті және оның мүшелерін халықаралық 

сахнада жылжыту және ұсыну;
– Еуропа елдері мен басқа континенттердің ұлттық франчайзинг 

қауымдастықтары арасында ақпаратпен және құжаттамамен алмасу. 
Экономикалық кеңістіктің дамуының заманауи қарқындары 

экономикалық қатынастар субъектілері арасында бәсекелестіктің 
қатаңдауынан тұрады. Бұл бірнеше себеппен орын алады, олардың бірі 
кәсіпорынның ішкі ортасының эволюциясымен байланысты, басқалары 
дереккөзі ретінде сыртқы ортаны, және, әсіресе, макропроцестердің 
реттеушісі ретінде мемлекеттің өсіп жатқан рөлін табады. Осыған 
орай заманауи экономикалық кеңістікте кәсіпорындардың оптималды 
әрекетін және дамуын қамтамасыз ете алатын үлгі ретінде бизнесті 
ұйымдастырудың франчайзингтік жүйесін пайдалану ұсынылады. 

Франчайзингтің алуан түрлі нысандары бар, олардың әрбіреуін 
таңдау қаржылық-шаруашылық қызметтің түріне, франчайзердің 
тұрақтылығына және тауарлар мен нарықтардың белгілі бір 
нарығындағы оның орнына ғана емес, сондай-ақ жергілікті оператор 
– франчайзинің нарығының ерекшеліктеріне де тәуелді. Сонымен 
бірге франчайзинг қатынастарының құрылымы оның таңдалатын 
түрімен анықталады.
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В данной статье рассматриваются основные понятия 
конкурентоспособности, особенности конкурентоспособного 
развития Казахстана. Особое внимание уделяется проблемам 
конкурентоспособности, а также изучены основные причины 
снижения конкурентоспособности страны.

Конкурентоспособность во многих источниках определяется 
как многоплановая экономическаякатегория, которую можно 
рассматривать на нескольких основных уровнях. К ним относится 
конкурентоспособность товаров, товаропроизводителей, отраслей, 
страны. А как экономическая категория, конкурентоспособность, 
характеризует ситуацию, включающую проектные, производственные, 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

245244

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы
распределительные, а также потребительские стороны результатов 
экономической деятельности. Там, где процесс замирает в стабильном 
равновесном положении, конкуренция не может существовать, так 
как она предполагает изменчивость. Отрасли должны постоянно 
совершенствоваться, обновляться, развиваться. Проблема 
конкурентоспособности является комплексной. Следует определить 
верный подход к оценке и анализу конкурентоспособности на 
разных ее уровнях, чтобы правильно понять, в чем заключается 
сущность конкурентоспособности. Одним из которых является 
уровень предприятия, отрасли, отдельного региона. Следующим 
его уровнем является субъект федерации и на уровне национальной 
экономики в целом.

В посланиях Президента Республики Казахстан Назарбаева 
Н. А. народу Казахстана определяются важнейшие направления 
достижения качественно нового уровня конкурентоспособности 
и  экспортных  возможностей  экономики  Казахстан . 
Конкурентоспособность является единственной объективной мерой 
уровня качества жизни и благосостояния населения, так как это 
принципиальный вопрос для развития любой страны. 

Вхождение и закрепление в числе пятидесяти наиболее 
конкурентоспособных стран мира – цель поставленная перед нашей 
страной. 

Благоприятное географическое положение и богатые, природные 
ресурсы, а также политическая стабильность, макроэкономическая 
сбалансированность, высокий приток капитала, содействие 
бизнес инициативам – все это относится к числу сильных сторон 
конкурентоспособности Казахстана. На данный момент наличие 
крупных запасов полезных ископаемых является наиболее важным 
экономическим преимуществом Казахстана. Во время кризиса в 
национальной экономике это преимущество сыграло немаловажную 
роль, также обеспечив экономический рост.

О б р а б а т ы в а ю щ а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь р а з в и в а е т с я 
и модернизируется медленными темпами. В добывающую 
промышленность направляется большая часть иностранных 
инвестиций. Конкурентоспособность основной части отечественной 
продукции остается низкой не только на мировых рынках, но и на 
внутреннем рынке. Казахстан второй год подряд теряет позиции в 
рейтинге глобальной конкурентоспособности. 

Коррупция и доступ к финансированию – главные проблемы в 
Казахстане. Эти два фактора лидируют с ощутимым отрывом, что 

говорит о том, что, по мнению экспертов, проблемы достаточно 
запущены. 

Основной акцентбыл направлен на борьбу с последствиями 
коррупции, а также была усилена работа по выявлению и устранению 
всех причин и предпосылок коррупции. Совершенствование сферы 
закупок является одним из наиболее первостепенных вопросов. 
Внедрениеединой системы государственных закупок по принципу 
централизованной службы было поручено правительству РК. От 
того насколько активно будут приниматьучастие граждане нашего 
государствав борьбе с коррупцией, будет во многом зависеть ее исход. 

Недостаточное образование рабочих иинфляция являются 
ключевыми проблемами в Казахстане. Далее следуют неэффективная 
государственная бюрократия и налоговые ставки. 

Развитие научного потенциала заслуживает особого внимания 
для повышения конкурентоспособности экономики страны. На 
данный момент наука имеет незначительный уровень развития, но 
и также практически оторвана от производства.

К  самым распространенным проблемам в  сфере 
конкурентоспособности Казахстана относятся:

– неэффективность структуры и объема государственных 
расходов;

– административная «зарегулированность»;
– высокий уровень налоговой нагрузки;
– коррупция, не развитая система защиты интеллектуальной 

собственности;
– сильная централизация процесса принятия экономических 

решений;
– неразвит фондовый рынок;
– требует совершенствования система защиты конкуренции, 

система стандартов качества, энергопотребления и безопасности;
– затруднительность получения банковского кредита для 

начинающих предпринимателей при отсутствии залога.
Данными проблемами объясняется медлительность в области 

технологического и инновационного развития.
Причины тормозящие инфраструктурное развитие:
– уровень развития автомобильных дорог; 
– низкая конкурентоспособность портовых услуг и 

внутреннихводных путей; 
– недостаточно эффективный воздушный транспорт; 
– необходимость реформ в железнодорожной отрасли; 
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– сбои и перепады напряжения в электроснабжении.
В ведении бизнеса выделяются определенные проблемы, 

например, компании, занимающиеся экспортом, осуществляют 
продажи на ограниченном количестве зарубежных рынков. По 
причине неэффективности и технологической неразвитости 
казахстанских поставщиков, они часто требуют значительного 
улучшения в сфере бизнеса.

Компании, внедряя технологии, покупают лицензии 
или просто копируют устаревшие зарубежные технологии. 
Привычно используютсятрудоемкие методы и производственные 
процессыпредыдущих и предшествующих поколений.Уровень 
маркетинга достаточно низок, и,как правило, собственные 
каналыпродвижения товаров на внешние рынки отсутствуют.

Незначительные затраты предприятий на подготовку кадров, 
отсутствие сильных управляющих, недостаточно развитый уровень 
менеджмента – проблемы низкой конкурентоспособности бизнес 
– процессов предприятий особеннокорпоративных. Корпоративная 
этика компаний остается не развитой. А системы финансового 
аудита и стандартов отчетностикомпаний несовершенны. 

Деятельность крупных корпорацийв Казахстане в основном 
сосредоточена срединескольких предпринимательских групп, 
а не средибольшого количества предпринимателей. Казахстану 
требуется опережающие меры по обеспечению перехода к 
устойчивому развитию Существенныйдисбаланс производства и 
потребленияресурсов сохраняется до настоящего времени. Огромный 
потенциал возобновляемых ресурсов и источников энергии в 
экономике применяется не в полной мере.Велики экологические 
издержки производства и энергоемкость производимой продукции. 
Замечаетсяслабое вовлечение населения и общественности в 
процесс решения экологических проблем и низкий уровень 
экологической ответственностибизнеса. Качество жизни населения 
страны довольно сильно отстает отсовременных стандартов. 
Также играют значительную роль исключительновысокие 
социальные риски, высокуровень производственного, бытового 
и дорожноготравматизма. Созданию благоприятных условий в 
Казахстане для смещенияакцента на политику развития регионов 
как важныйи перспективный инструмент общего уровнясоциально-
экономического развития, способствовали макроэкономические 
реформы, которые были реализованы к настоящему времени.

Соответственно, можно сделать вывод, что пришло 
времякрупномасштабных действий в области диверсификациии 
м о д е р н и з а ц и и  э к о н о м и к и . В а ж н е й ш и м  п р и о р и т е т о м 
экономического развития Казахстана являются достижение 
качественно новых успехов врешении выявленных проблем и 
обеспечениеконкурентоспособности страны. Значительные места в 
реализацииэкономического развития имеют принятие конкретных 
мерпо структурной перестройке экономики регионов,создание 
в областях конкурентоспособного промышленногосектора с 
высокой долей производстваготовой продукции, внедрение 
кластерногомеханизма ее развития. 

В будущем,в рамках инновационной модели развития, 
ожидается концентрация ресурсов на перспективныхнаправлениях 
и создания условий длямежрегиональногообъединения и 
с т р а т е г и ч е с к о г о п а р т н е р с т в а  в л а с т и ,  б и з н е с а  и 
общественныхинститутов.Это способствует формированию 
новых инновационныхтехнологий управления развитием 
территорий,которые будут осуществлять работудля повышения 
конкурентоспособностиказахстанских регионов и страны в целом.

ЛИТЕРАТУРА
Досыбекова Г.К. Современные аспекты повышения 

конкурентоспособности экономики Казахстана. / Г.К.Досыбекова// 
Вестник КазНУ. – № 3. – 2018. C. 12–17.

Овчинникова Т.В. Сущность конкурентоспособности, 
ее показатели и модели. Современная экономика:актуальные 
вопросы, достижения и инновации/ Овчинникова Т.В // Материалы 
международной научно-практическойконференции Современная 
экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации./ Пенза, 
25 апреля 2018 г. С. 148-150

Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 
народу Казахстана /10 января 2018г.

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева 
народу Казахстана /31 января 2017г.

Насколько конкурентоспособен Казахстан // 365info.kz. 30 
сентября 2017. [Электронный ресурс]. – URL: https://365info.
kz/2017/09/naskolko-konkurentosposoben-kazahstan-chast-2-bazovye-
pokazateli [дата обращения 10.03.2020].

https://365info.kz/2017/09/naskolko-konkurentosposoben-kazahstan-chast-2-bazovye-pokazateli
https://365info.kz/2017/09/naskolko-konkurentosposoben-kazahstan-chast-2-bazovye-pokazateli
https://365info.kz/2017/09/naskolko-konkurentosposoben-kazahstan-chast-2-bazovye-pokazateli


«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

249248

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы РЕСУРСЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ

КОЧУБЕЙ К. С. 
студент, Аксуский высший многопрофильный колледж 

имени Жаяу Мусы, г. Аксу
КИСТОЛ В. С.

студент, Аксуский высший многопрофильный колледж 
имени Жаяу Мусы, г. Аксу

ХАЙБУЛИНА Н. З.
преподаватель, Аксуский высший многопрофильный 

колледж имени Жаяу Мусы, г. Аксу

Экономика в наши дни перешла на рыночные отношения 
и действуют сугубо по законам рынка. Предприятия развивают 
своё дело, и решают проблемы о последующем её расширение. В 
рыночной экономике держится тот, кто лучшим способом использует 
существующие ресурсы для извлечения большей величины прибыли.

Данная тема является актуальной, т.к. одной из главных сторон 
любого предприятия является получение прибыли и эффективность 
использования экономических ресурсов.

Для удачной работы предприятия необходимо иметь 
экономические ресурсы и факторы производства. Состав 
используемых предприятием ресурсов разнороден. Наибольший 
фактор для успеха производственной деятельности имеет 
существование определенного запаса ресурсов.

 Всегда важно, чтобы ресурсы малого бизнеса, среднего или 
большого грамотно распределялись на предприятии. В случае 
недостаточной оптимизации в первую очередь пострадают прибыль, 
доход и конкурентные преимущества продвигаемого дела. Также 
наличие грамотно созданной системы управления помогает 
достигать запланированных целей благодаря обоснованному 
и сбалансированному распределению ресурсов. Необходимо 
позаботиться о том, чтобы все источники соответствовали 
стратегическим устремлениям оптимизации.

Количество потребляемых фирмой ресурсов зависит от их 
отдачи. Поэтому фирмы будут расширять используемые ресурсы 
до тех пор, пока отдельный ресурс не начнет повышать ее доход в 
большей степени, чем издержки.

Предприятие-это ведущая ячейка экономики страны. Оно 
занимает важнейшее место в развитие основных потребностей 
общества, а именно: что производить, в каком объеме, по какой 
технологии, где реализовать продукцию, по какой цене и т.п. 

Основным источником ресурсов действующего предприятия 
служат доходы (прибыль) от основной и других видов деятельности, 
внереализационных операций. Ресурсы также формируется за 
счет устойчивых пассивов, различных целевых поступлений. К 
устойчивым пассивам относят уставный, резервный и другие 
капиталы, долгосрочные займы и постоянно находящуюся в обороте 
предприятия кредиторскую задолженность.

Все бизнес-процессы и политики, которые компания принимает 
и придерживается, являются частью бизнес-модели.

Каждая бизнес-модель нуждается в определенных ключевых 
ресурсах. Эти ресурсы позволяют предприятию создавать и доносить 
до потребителя ценностные предложения, выходить на рынок, 
поддерживать связи с потребительскими сегментами и получать 
прибыль. Разные типы бизнес-моделей требуют разных ресурсов.

Производителю микросхем нужны капиталоемкие 
производственные мощности, а разработчику микросхем важнее 
человеческие ресурсы. Ключевые ресурсы могут быть материальными, 
финансовыми, интеллектуальными или человеческими (персонал).

Иными словами, ресурсы бизнес процесса – это совокупность 
средств, необходимых для использования в предпринимательстве: 
производстве, создании, реализации товара, услуг, управлении 
этими процессами.

Компания может быть собственником этих ресурсов, брать их 
в наем или же получать от ключевых партнеров.

К материальным ресурсам  относятся физические объекты, 
такие как производственные мощности, здания, оборудование, 
транспортные средства, точки продаж и сети дистрибуции.

Компании, такие как Смол и Казахтелеком, очень сильно 
зависят от материальных ресурсов, нередко требующих больших 
капиталовложений. Первый владеет огромной сетью магазинов и 
соответствующей инфраструктурой. Для второго характерно широкое 
использование ИТ-технологий, развитая сеть хранения информации.

Интеллектуальная собственность, например торговые марки, 
закрытая информация, защищенная правами собственности, патенты 
и авторские права, партнерские и клиентские базы данных, – 
наиболее важные составляющие бизнес-модели. Интеллектуальные 
ресурсы нелегко создавать, однако в случае успеха они могут 
принести существенную прибыль.

Для производителей товаров широкого потребления, таких 
как Nike или Sony, торговые марки являются ключевым ресурсом. 
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Основа деятельности Microsoft и SАР – программное обеспечение 
и связанная с ним интеллектуальная собственность, созданные за 
годы существования компаний.

Qualcomm, компания по разработке и исследованию 
беспроводных средств связи, разработчик и поставщик 
микропроцессоров для широкополосной мобильной связи, 
построила свою бизнес-модель вокруг патентов на разработки ее 
конструкторов, получая немалый доход от продажи лицензий на 
производство другим компаниям. 

Огромная роль принадлежит кадровому потенциалу на 
предприятии. Именно кадрам отводится первая ступень в 
производственном процессе, именно от них зависит, насколько 
эффективно используются на предприятии средства производства 
и насколько успешно работает предприятие в целом. К примеру, 
имеющаяся у вас база профессиональных (деловых) контактов, 
клиентская база и т.д. Сюда можно также включить отличную, 
безупречную профессиональную репутацию, обширный опыт, 
практику, высокие интеллектуальные показатели в определенной 
области знаний, ваши публикации и другие достижения. Поэтому 
подбор персонала – важная задача для любого предприятия, но есть 
бизнес-модели, требующие особенно внимательного отношения 
к этому ресурсу, например в наукоемких производствах или 
творческих коллективах. В частности, для фармацевтической 
компании, такой как Novartis, подбор персонала играет огромную 
роль: ее бизнес-модель включает в себя штат серьезных ученых и 
высококвалифицированных специалистов.

Ряд бизнес-моделей требует наличия определенных финансовых 
ресурсов и/или финансовых гарантий, таких как денежные средства, 
кредитные линии или фондовый резерв для найма сотрудников 
на руководящие должности. Обращаясь к рынку капитала 
(физического и денежного), следует прежде всего отметить, что 
капитал (физический) – это производственный фактор длительного 
пользования, действующий на протяжение многих лет. Поэтому 
характеристика рынка капитала требует учета фактора времени. 
Чтобы решить, выгодны капиталовложения или нет, фирмы 
должны сравнивать стоимость единицы капитала в настоящий 
момент с величиной будущей прибыли, обеспечиваемой этой  
единицей вложений.

Как использовать финансовые ресурсы в качестве 
экономического рычага, можно продемонстрировать на примере 

бизнес-модели фирмы Erricson, производителя оборудования для 
мобильной связи. Erricson может брать займы у банков или на 
рынке, а затем использовать часть выручки на финансирование 
разработок по заказам клиентов; это служит гарантией, что они не 
станут заказывать оборудование у конкурентов.

Источники ресурсов бизнеса условно  могут быть поделены 
на внутренние и внешние. Под первыми подразумеваются скрытые 
резервы, которые можно использовать, чтобы получить желаемый 
результат. Это и чистая прибыль, и резервы, и устойчивые пассивы, 
и много чего другого в таком же роде. 

Под внешними источниками ресурсов понимают использование 
средств уставного капитала, государства, граждан, различных 
организаций и так далее. Если правильно ими распоряжаться, то 
можно получить более эффективные результаты. Вы избежите 
таких проблем, как нерациональность использования имеющихся 
средств, высокие издержки, кризисные явления.

Исходя из всего сказанного, можно прийти к выводу, что все 
виды ресурсов необходимы и используются всеми предприятиями. 
Различие состоит не в перечне видов потребляемых ресурсов, а в 
их конкретных проявлениях, в масштабах потребления каждого 
из них, в соотношении этих масштабов. Из перечисленных видов 
ключевых ресурсов нет ни более, ни менее ценного, все они важны 
для построения успешного бизнеса.      

Каждому предприятию и каждому бизнесу, свойственна 
определенная матрица ключевых ресурсов, каждый предприниматель 
исходит из ниши рынка, сферы экономики, конъюнктуры рынка. 
Все ресурсы дают необходимый эффект, когда задействуется в 
комплексе, в своей совокупности. Каждый из ресурсов играет 
значительную роль, но по отдельности они малоэффективны.

ЛИТЕРАТУРА
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ:
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

КУАНДЫКОВА И. Н.
студент, Карагандинский государственный 

технический университет, г. Караганда
ШАМЕТОВА А. А.

к.э.н., ст. преподаватель, Карагандинский 
государственный технический университет, г. Караганда

К 2030 году в Республике Казахстан будет актуальна проблема 
неравномерного выбывания и восполнения экономически активного 
населения. На фоне ожидаемых темпов экономического роста, в 
будущем, в некоторых регионах Республики Казахстан, это может 
привести к несбалансированности предложения рабочей силы и 
растущего спроса на труд [1, С. 14]. 

Сложившиеся демографические тренды будут оказывать 
значимое влияние на потоки и направления внутренних миграционных 
процессов и потребуют их управляемой корректировки в 
соответствии с планируемым развитием [2, С. 19].

Территориальная концентрация производства, капитала и 
человеческих ресурсов в высокоурбанизированных зонах, на которую 
ориентирована политика территориально-пространственного 
развития страны, во многом зависит именно от миграции, так как 
она является действенным инструментом создания условий для 
роста экономической активности субъектов рынка и формирования 
единого внутреннего экономического пространства, гармонично 
интегрированного с мировой экономикой [3, С. 2].

Миграция (от лат. «перехожу», «переселяюсь») – это 
перемещения людей через границы определенных территорий, 
связанные, как правило, со сменой места жительства.

Международная миграция существует в различных формах: 
трудовая, семейная, рекреационная, туристическая. Внешняя 

миграция относится к одной из форм международной миграции. 
Современной проблемой для стран Центральной Азии является 
возрастающая миграция молодежи с целью получения образования 
или для осуществления трудовой деятельности в других 
странах. На сегодня основными странами-донорами трудовых 
мигрантов из Центральной Азии являются – Узбекистан, 
Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан.  Основным направлением 
трудовой миграции из стран Центральной Азии, как и в случае 
образовательной, является Российская Федерация.

Трудовая миграция и мобильность труда, включая потоки 
беженцев, становятся все более сложной проблемой. Многие страны 
в силу плохого функционирования рынка труда и слабой системы 
управления неспособны справиться с этой ситуацией, что порождает 
нелегальную миграцию, недоиспользование кадров, несоответствие 
квалификаций имеющимся вакансиям, дискриминацию, усугубление 
неравенства и эксплуатацию, в том числе при приеме на работу. 
При отсутствии надлежащего регулирования трудовая миграция 
может усугубить дефицит достойного труда для работников-
мигрантов и их семей, а также вызвать неблагоприятные и 
долгосрочные социально-экономические последствия в странах 
происхождения и назначения мигрантов. Вероятность пользы от 
трудовой миграции во многом зависит от политической системы в 
странах происхождения и назначения, а также от двухстороннего, 
регионального и многостороннего сотрудничества между ними.

Трудовая миграции является основным видом мирового 
движение рабочей силы.  Важную часть всемирных экономических 
отношений составляет международная миграция рабочей силы 
– перемещение трудящихся, ищущих работу, в другие страны. 
Международная миграция рабочей силы – это межгосударственное 
перемещение трудовых ресурсов со сменой постоянного места 
жительства. Она включает два встречных явления: эмиграцию и 
иммиграцию. Эмиграция – выезд населения страны за границу, 
иммиграция – въезд населения других стран на территорию данной 
страны. Эти разнонаправленные потоки трудовых ресурсов формирует 
международный рынок труда, который объединяет аналогичные рынки 
на уровне государств и регионов. Трудовая миграция является формой 
существования международного рынка труда.

Выделяют несколько видов трудовой миграции: безвозвратная, 
временно-постоянная, сезонная миграция, маятниковая, нелегальная, 
а также «утечка умов». 
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«Утечка умов» – это односторонняя миграция научно-

технических кадров в  рамках мирового хозяйства  в 
преимущественно промышленно развитые страны, ведущая к 
утрате квалифицированных специалистов стран-доноров (ученых). 
Отсутствие достаточных налоговых поступлений и «утечка умов» - 
отрицательные последствия для трудовой миграции для Казахстана, 
в будущем это может отрицательно сказаться на демографическом 
росте населения страны.

Международная трудовая миграция осуществляется по 
следующим основным направлениям:

– Из развивающихся стран в развитые. В индустриально развитых 
странах более высокий уровень жизни, чем в развивающихся странах. 
А это одна из основных причин международной трудовой миграции. В 
развитых странах, как и в любых других странах, есть непрестижные с 
точки зрения местного населения рабочие места, без которых, однако, 
невозможен нормальный производственный процесс. Эти места, как 
правило, и занимает иностранная рабочая сила. 

– Между развитыми странами. Международная трудовая 
миграция, существующая в рамках промышленно развитых стран, 
обусловлена в большей степени неэкономическими причинами, 
чем экономическими. В этом случае международная миграция 
рабочей силы происходит, например, из-за возможности обеспечить 
профессиональный рост, сделать карьеру, занять место в престижной 
фирме в другой стране. 

– Из развитых стран в развивающиеся. В этом случае 
квалифицированные специалисты едут на работу в развивающиеся 
страны по приглашению правительства или отдельных фирм.

– Между развивающимися странами. В подобном варианте 
основной причиной международной трудовой миграции становится 
повышение уровня жизни. Международная миграция рабочей силы 
между развивающимися странами осуществляется в основном 
между новыми индустриальными странами Юго-Восточной Азии.

С 2016 года начинает расти трудовая эмиграция из Казахстана. 
Большая часть жителей страны направляется в Россию. Однако 
эксперты отмечают, что растет число тех, кто выезжает в страны 
Западной Европы и Америки. 

Рост трудовой эмиграции из Казахстана – это подтверждение 
того факта, что причины миграции – в сложной совокупности 
выталкивающих факторов в стране исхода и притягивающих 
факторов в стране достижения. В Казахстане это кризисные явления 

в экономике, закрытие предприятий и бизнесов, снижение уровня 
жизни, коррупция, непотизм, политический застой, невозможность 
самореализации. Именно новые экономические, социальные, 
культурные, профессиональные возможности и перспективы 
привлекают наших граждан в западных странах.

На сегодняшний день в Казахстане фиксируется отрицательное 
сальдо миграции и имеет тенденции к росту, начиная с 2012 года. 
Молодые люди от 15 до 29 лет составляют более 25 % от общего числа 
выезжающих из РК. С 2012 года количество выезжающих работать в 
страны ЕАЭС выросло в три раза (с 34 до 114 тыс. человек в 2018 г.). 

Существуют множества различных причин миграции:
– различия в уровнях экономического развития стран. Люди 

из бедных стран в поисках лучшей жизни отправляются в более 
развитые страны;

– различия в уровне обеспеченности различных стран 
трудовыми ресурсами. Т.е в одной стране может быть высокая 
безработица, а в другой наоборот недостаток рабочих рук;

– несоответствие количественных и качественных характеристик 
трудовых ресурсов материально-технической базе национального 
производства;

– состояние национального рынка труда.
Главной причиной трудовой миграции является снижение 

уровня образования и недостаток в рабочих местах, отсутствие 
возможности дальнейшего роста в профессиональной деятельности. 
На усиление легальной и нелегальной миграции влияет сложность 
в реализации своего трудового потенциала на родине. В 2017 году 
выпускников вузов было около 83 тыс. Из них за оставшиеся полгода 
нашли работу всего 29 тыс. А по специальности – 8 200 человек. 
Также наличие национальных различий в размерах заработной 
платы является причиной миграции. 

Существуют различные последствия трудовой миграции, 
к примеру мигранты перестают платить налоги в своей родной 
стране, но сталкиваются с необходимостью платить новые налоги 
в принимающей стране. Они пользуются в новой стране такими 
благами, как национальная оборона, система безопасности и охрана 
порядка, природная среда, система государственного образования, 
отказываясь от аналогичных услуг в своей стране. Они также 
получают новые права в сфере таких трансфертных платежей как 
страхование по безработице, выплаты по социальному страхованию 
и обычные пособия по бедности.
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Основные последствия миграции трудовых ресурсов для стран-

экспортеров: 
1 Снижение производственного потенциала страны и 

ухудшение качества кадрового обеспечения промышленности, 
строительства, транспорта и других отраслей экономики вследствие 
оттока высококвалифицированных специалистов и уменьшения 
численности экономически активного населения.

2 Обеднение интеллектуальной среды, эрозия и распад 
интеллектуального сообщества и дефицит профессиональной 
рабочей силы, требующие затрат на восполнение утраченного 
высококвалифицированного потенциала.

3 Усложнение этнополитической ситуации в стране-доноре, 
возникновение и обострение межэтнических, региональных и 
клановых противоречий. 

4 Ухудшение демографической ситуации в стане-доноре.
5 Рост инфляции в случае значительного веса внешних 

трансфертов.
В стране эмиграции потери в связи с отсутствием будущих 

налоговых поступлений от мигрантов превышают выигрыш, 
получаемый в результате сокращения приходящихся на них 
государственных благ и услуг. 

В стране иммиграции мигранты выплачивают в виде налогов 
много больше, чем их приезд стоит бюджету. 

Существуют факторы, которые удерживают граждан РК от 
выезда на ПМЖ в другую страну. И это в основном экономические 
факторы: хорошо оплачиваемая работа, востребованность, 
репутация и отсутствие материальной базы для переезда.

Большинство все же носят социальный характер. Родственные 
связи, чувство родины и привязанность к местной культуре также 
удерживают казахстанцев от окончательного переезда из страны. 

На сегодня основополагающим фактором для Казахстана 
является не только реализация программ по минимизации выезда 
молодых казахстанских профессионалов, но и продуманная 
миграционная политика по привлечению в РК образованных людей 
из Центральной и Юго-Восточной Азии.
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This article talks about how marketing strategies have changed and 
what role English has played in this process. Marketing is considered 
a «modern» invention, because most popular sales strategies were 
developed in the XX–XXI century. However, everything is a little more 
complicated. Marketing was created at the very moment when handicraft 
was born and people began to not only use the products of their labor 
on their own, but also to sell them to others. Marketing is constantly 
evolving. Indeed, every year conceptually new products appear, consumer 
tastes change and exposure methods become outdated. Marketers have to 
constantly look for new points of contact with the audience - this moves 
the market forward [1, С. 173].



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

259258

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы
The 19th century was extremely simple in terms of marketing, 

because marketing simply did not exist as a branch of knowledge. 
Companies that created the product focused on manufacturing and 
distribution points. That is, the production concept was used. This concept 
was widespread in the second half of the XIX century and until the 1920 
s. [5]. The main idea: the production of only what has sufficient demand 
or need, and for this, the volumes of production have only changed by 
improving it. Consumers will buy a product that is quite widespread and 
affordable, and therefore the enterprise management should make every 
effort to improve production and the distribution system of goods. The 
production concept is justified if the demand for a product is greater 
than its supply and at a high cost of goods with the need to reduce it by 
increasing labor productivity. The problem of this concept is considered 
indifference and disregard to consumers and their preferences and needs. 
Surprisingly, the approach worked. There was no such advertising. The 
most «advanced» industrialists advertised with a description of their 
product in the newspaper and made a profit. Almost no one was engaged 
in global marketing. And those companies that were engaged today have 
become world leaders.

For example, Coca-Cola was one of the first to discover the value of 
strategic marketing. And at the beginning of the 20th century, it launched 
several marketing campaigns designed for decades. One of the most 
powerful in terms of influence was the creation of the image of «Santa 
Claus», a symbol of Christmas and New Year. Previously, a single image 
of Santa simply did not exist – in the legends of each nation had its own 
character with its own distinctive features. But Coca-Cola combined 
them into the image of an old man with a white beard, dressed in the 
company’s signature colors: red and white. The image is so entrenched 
in memory that most people in the world perceive Santa only in this way. 
Moreover, he continues to be associated with Coca-Cola.

Nevertheless, before the invention of the telephone and radio (1867 
and 1895, respectively), marketing was usually limited to a specific 
locality. This meant that if one city already knew and were actively buying 
goods, then in another no one had heard about the product. Therefore, 
marketing was conducted exclusively in national languages, and often 
even in individual dialects that were most common in the area.

Marketing reached a qualitatively new level in the 1920 s and 
1940 s – the tools for its development were the telephone, radio, and 
television. At the same time, the theoretical basis of marketing was 
created. Marketing goals have changed. If the consumer used advertising 

to learn about the existence of a product, now marketing convinced them 
that this product is worthy of purchase [4, С. 656]. The marketing concept 
was used. The idea of the marketing concept is that the consumer will not 
buy a product if the manufacturer does not apply any special measures to 
promote it. The volume of sales of a particular product depends entirely 
on the «promotion» efforts made by the manufacturer. Unfortunately, 
often manufacturers who adhere to this concept are focused only on 
the act of sale, the conclusion of a transaction, and not on long-term 
relationships with the consumer, by meeting their real needs, which 
in the end can spoil the reputation of the manufacturer [1, С. 73–79]. 
Therefore, the problems of this concept are the impossibility of re-selling 
and establishing long-term relationships with consumers, if people won’t 
like the product, high labor costs, saturation of the market with a fairly 
narrow product range. The companies realized that a well-built marketing 
system is really capable of increasing the company’s profit. However, 
marketing strategies were rarely global. Most often, the strategy was 
introduced on the national market, and then in several modified formats 
was used on the markets of other countries. But the promotion of products 
in different countries was not connected in any way. If in one country a 
product became popular and sold well, in another it could cause losses.

For example, the famous pen manufacturer Parker was considered 
as one of the most profitable companies in the stationery industry in the 
United States. The company began to spread its influence to Europe. 
But in Spain, the marketing campaign failed completely. The fact is 
that the translators did not take into account the peculiarities of slang 
and inaccurately translated the advertising slogan. Because of this, the 
brand caused losses for the company.  The United States was ahead of 
other countries in implementing and developing marketing strategies. 
Gradually, American marketing became the benchmark, and many 
European countries tried to match it.

English has not been a global marketing language yet, but was 
the language that produced the vast majority of works on advertising. 
Therefore, those marketers who knew English automatically got an 
advantage – they were simply able to use a deeper theoretical base.

With the advent and spread of the Internet, the marketing system has 
changed even more. Digital marketing is a general term used to refer to the 
targeted and interactive marketing of goods and services that uses digital 
technology to attract potential customers and retain them as consumers. The 
main objectives of digital marketing are brand promotion and sales growth 
using various techniques. Digital marketing includes a wide selection of 
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marketing tactics to promote products, services and brands. In addition to 
mobile technologies, traditional TV and radio, digital marketing methods 
use the Internet as the main communication intermediary. For example, 
more than two billion people are registered on the social network Facebook 
(the statistics only took into account those accounts that log in to the 
social network at least once a month). It practically blurs the boundaries 
of national marketing and allows you to build only one General strategy 
for brand promotion for all countries in which it is present. To be aware 
of the brand’s life, you need to know English or at least understand it 
in general terms. Many international brands make English their main 
language, because it is spoken by the largest number of people in the world. 
Adaptations to other languages are also made, but these versions of sites 
often have much less information than in English.

But that’s not all. After all, classic consumer marketing is gradually 
losing value. People believe advertising less. Therefore, social marketing 
appears, during which great attention is paid to working with customers and 
reviews. Social and ethical marketing appeared in the second half of the 1970 
s and is quite popular in the West [3, С. 128]. Followers of this concept, in 
addition to identifying the needs, interests, and needs of target markets, and 
achieving their goals to ensure customer satisfaction in ways that are more 
progressive than those of competitors, also take into account environmental 
protection and improving the well-being of both society as a whole and 
the individual consumer in particular. The emergence of social and ethical 
marketing is caused by the awareness of society of limited natural resources, 
the deterioration of the environmental situation in the world, sufficiently high 
inflation in the market and low levels of accessibility, as well as the quality 
of social services provided to the population.

For example, in the eBay online store all the reviews are in English. 
And to understand the quality of the product, you need to know the 
language at least at the Intermediate level. Of course, you can order in 
national online stores, but on eBay or AliExpress, prices are often lower. 
Knowledge of English is useful not only for consumers, but also for most 
marketers. After all, the English-speaking advertising and marketing 
market is developing faster. And from it you can draw ideas and tools that 
are not practiced in our markets yet. This is extremely important, because 
the market is developing at an unbelievable pace and the technology of 
influencing the audience is becoming obsolete in just a few years.

Conclusion: having considered the evolution of marketing, we can 
trace how the development of society has influenced such a science as 
marketing: the power of the manufacturer has gradually passed into the 

power of the consumer, and now, at present, the manufacturer who wants 
to stay in the market and get benefits, can no longer ignore or neglect 
the desires of consumers. 

In order for marketing strategies to bring good results, you do not 
need to focus on one national market, because global tools allow you to 
influence a wider audience and help to promote the brand and maintain 
its fame. And for this it is useful to know English.
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В данной статье описывается проблемы и перспективы 
развития маркетинга в Казахстане. Процесс развития рыночных 
отношений в Республике Казахстан сопровождается усилением 
конкурентной борьбы между хозяйствующими субъектами, 
постоянным изменением внешней и внутренней маркетинговой среды, 
что требует совершенствования предпринимательской и маркетинговой 
деятельности по созданию, распределению и потреблению товаров и 
услуг. Поэтому интерес к маркетингу  значительно возрос. Также этого 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

263262

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы
требовали потребности выхода страны из экономического кризиса 
и достижения высоких темпов экономического роста. Потому, что 
маркетинг, как свидетельствует мировая практика, является ключевым 
элементом любого бизнеса, инструментом развития современного 
рынка, который создает и обеспечивает среду равновесных и 
устойчивых отношений между всеми субъектами рынка [6, 60 с.]

Сейчас происходят значительные изменения: большинство 
компаний не только имеют в своей структуре отдел маркетинга, 
но и руководители предприятий приходят к пониманию 
того, насколько важным становится маркетинг в условиях 
возрастающей конкуренции. К маркетингу начинают подходить 
как к стратегическому направлению в развитии бизнеса, а значит, 
и статус маркетолога, и уровень решаемых им задач возрастают.

Что же такое маркетинг? С одной стороны, маркетинг – это 
концепция, которая заключается в том, чтобы «предвидеть, 
идентифицировать и с пользой для производителя удовлетворять 
потребности покупателей». С другой стороны, маркетинг – это 
практический инструмент, позволяющий «производить то, что надо, 
там, где надо, когда надо и по цене, какой надо» и включающий в 
себя определенные виды деятельности и методы:

– по исследованию рынка товаров или услуг;
– по мотивации покупателей вести себя на рынке так, а не иначе.
В современных условиях обострения конкурентной борьбы для 

выявления перспектив развития бизнеса интенсивно проводятся 
маркетинговые исследования. Если в первой половине 90-х годов 
профессиональные маркетинговые исследования в Казахстане 
проводились только западными, чаще всего - транснациональными 
компаниями, а местным исследовательским фирмам доверялись, 
как правило, лишь полевые работы, то в настоящее время 
ситуация коренным образом изменилась. Экономический рост 
вызвал значительный рост потребностей местного бизнеса в 
маркетинговых исследованиях. По некоторым оценкам, оборот 
рынка маркетинговых исследований за последние 5 лет возрос 
в 5–6 раз. В Казахстане сформировалась собственная индустрия 
маркетинговых исследований. Казахстанские компании освоили, 
практически весь спектр современных исследовательских методик 
и технологий. В практике казахстанских предприятий только около 
25 % отметили использование маркетинговых исследований для 
успешной адаптации к условиям изменяющейся макросреды.

Вместе с тем, существуют и определенные проблемы, 
сдерживающие развитие маркетинга в Казахстане. Одной из 
актуальнейших проблем современного казахстанского бизнеса 
является правильная организация маркетинга на предприятии. 
Следует отметить, что основная масса казахстанских компаний 
ориентирована на продажи и во многих из них нет понимания у 
руководителей с маркетологами: руководитель сфокусирован на 
достижении краткосрочных результатов продаж, маркетинговая 
функция второстепенна и может подчиняться директору по 
продажам. Недопонимание роли маркетинга в производственной 
деятельности многих предприятий в  стране является одним из 
наиболее актуальных вопросов. Проблема состоит в том,  что 
руководители предприятий недооценивают работу маркетинговых 
отделов,  а зачастую просто отказываются от них в целях экономии. 
Основной причиной является недостаточная информированность 
о прямой связи между вовремя проведенным маркетингом и 
последующим удачным позиционированием предприятия в 
конкурентной среде и полученной прибылью.

Также главной проблемой развития маркетинга в стране 
является то, что потребитель, с его вкусами и привычками, 
до сих пор остается за пределами внимания маркетологов 
предприятия; они редко проводят исследования поведения 
потребителей. Маркетинговые подразделения до сих пор не 
имеют соответствующего статуса и полномочий в структуре 
управления предприятием. Поэтому необходимо повысить интерес к 
профессиональной маркетинговой литературе и квалификационным 
программам для специалистов маркетинга.

До сих пор маркетинг воспринимают только как рекламу и способ 
продажи. Это можно отнести к периоду становления производственной 
концепции в странах зарождения маркетинга, это приблизительно 
70-е годы. Сегодня во всех странах понимают, что производственная 
концепция сменяется на концепцию социально-ответственного 
маркетинга. В Казахстане это понимают в теоретическом плане, 
но применить не могут. Концепция маркетинга присуще только 
зарубежным компаниям — производителям. Некоторые отечественные 
компании сначала производят определенную продукцию и только 
потом думают — как сбыть [1, С. 11].

Помимо внешних отраслевых проблем специалисты отметили 
внутренние: формирование имиджа для марки, продукта, компании 
(50 % опрошенных); разработка новых продуктов, расширения 
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или улучшения обслуживания заказчиков и прогнозирование 
сбыта (объемов рынка) (39,3 % и 32,1 % соответственно); создание 
маркетинговых информационных систем в компании и мониторинг 
продаж (10,7 %).

За последние пять лет казахстанский маркетинг переживает 
этап бурного развития. Уже более половины предприятий имеют в 
своей структуре отделы маркетинга и специалистов по маркетингу. 
По последним данным в 36,3 % компаний существует отдельно 
выделенная служба маркетинга. Треть компании (28,6 %) в своем 
составе имеют специалистов с маркетинговой подготовкой. Более 
20 % предприятий распределили функции маркетинга по другим 
службам. Почти 11 % фирм используют другие формы организации 
маркетинга на своем предприятии: в большинстве отдельно 
выделенных департаментов и службах маркетинга работает до  
5 человек. По данным исследования, наиболее важными личностными 
и профессиональными характеристиками специалиста в области 
маркетинга, опрошенные назвали: стратегическое мышление – 78,6 %;  
умение вести переговоры – 78,6 %; новаторство и гибкость – 
75,0 %; коммуникабельность и знание других функций помимо 
маркетинга – 71,4; ориентация на рынок, навыки планирования – 
67,9 %; стремление к получению новых знаний и умение работать 
в команде – 60,7 %. Почему-то опрошенными были недооценены 
такие качества маркетолога как лидерские и аналитические навыки 
(Рисунок 1) [1, С. 13].

Рисунок 1 – Структура управления маркетингом 
на предприятиях в Казахстане

Но, несмотря на указанные проблемы, вследствие происходящих 
изменений на казахстанском рынке происходит интеграция 
процессов стратегического и оперативного планирования. 
Стратегические цели, сформулированные на долгосрочную 
перспективу, разбиваются на оперативные, ориентированные 
на краткосрочный период. Добиваясь оперативных целей, 
казахстанские предприятия шаг за шагом идут к намеченным 
стратегическим целям, при этом используются опыт и достижения 
ведущих мировых компаний в области маркетинга.
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3.4 Қаржы жүйесінің қазіргі жағдайы
3.4 Современное состояние финансовой системы
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АВДЕЕВА И. О.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ЖУНУСБЕКОВА Д. Б.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар
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Интегрирование валютных национальных рынков в мировой 
происходит в условиях большого увеличения объема валютных 
сделок, в связи с этим возникает усиление роли и значимости 
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национальных валютных рынков и выработки их стратегического 
развития. Это касается и Республики Казахстан. Реформирование 
казахстанской экономики в течение ХХ века, а именно его последнего 
десятилетия и начала ХХI века показало, что необходимо разработать 
качественные стратегии развития валютного рынка в процессе 
которого, будут осуществляться структурные преобразования. В 
результате скоропалительной либерализации внешнеэкономических 
отношений, когда монопольной роли государства в условиях 
административно-командной экономики было противопоставлено 
автоматическое воздействие рынка на его участников, стали 
возможными: массированный вывоз валютной выручки, долларизация 
экономики, бегство капитала, нескоординированная политика на 
валютном и финансовом рынках и рост внешней задолженности.

Валютный рынок Республики Казахстан относится к 
категории внутренних валютных рынков, который находится в 
стадии формирования. Чаще всего казахстанский валютный рынок 
характеризуется своей неустойчивостью и непредсказуемостью. 
По-нашему мнению, это происходит из-за быстрой реакции 
валютного рынка на политические и экономические изменения в 
мире (в большей степени на внутренний валютный рынок РК влияют 
экономические потрясения).

По видам применяемых валютных курсов валютный 
рынок может быть с одним и с двойным режимом. Казахстан 
характеризуется валютным рынком с одним режимом, который 
устанавливается Национальным банком Республики Казахстан и 
официально объявляется для осуществления расчетов и таможенных 
платежей. Другой устанавливается на бирже на основе спроса и 
предложения и служит для коммерческих расчетов. В Казахстане 
такой режим Национальный банк не использует.

Валютная политика правительства и Национального банка 
Казахстана заключается в том, чтобы действовать с учетом базовых 
факторов (ППС, состояние платежного баланса и валютных 
резервов, уровень процентной ставки, экспортные возможности), 
а не вопреки им. 

Многочисленные, но всегда ошибочные прогнозы курса тенге 
свидетельствуют, что нельзя (или нельзя без серьезной корректировки) 
переносить хорошо зарекомендовавшие себя в западных странах 
со стабильной рыночной экономикой методы расчетов курсов 
валют, например, основанные на определении сравнительной 
покупательной способности валют, на экономику Казахстана. Изучая 

курсы национальной валюты, мы заметили, что ни в одной стране 
никогда он не складывался,  исходя из ее покупательной способности 
относительно доллара, а был существенно ниже. Спрос на иностранную 
валюту становится тем интенсивнее, чем быстрее идет процесс 
обесценения национальной валюты. При наличии известных условий 
твердая иностранная валюта начинает служить и орудием платежа, не 
признанным законом, но фактически исполняющим эту роль.

Другим направлением решения проблемы курса тенге является 
увеличение предложения валюты. Естественно, что ныне главной 
предпосылкой этого является расширение источников получения 
валюты и прежде всего расширение экспортной базы. При этом 
важнейшее значение имеет недопущение вывоза или оставления 
валюты, получаемой экспортерами, на счетах в зарубежных банках. 
А каналов трансграничной «утечки» капитала достаточно много. 
А также необходимо максимальное сокращение затрат валюты на 
неэффективный импорт.

Для валютного контроля наибольший эффект при наименьших 
затратах может быть обеспечен принятием особых мер: 

– существенного улучшения работы государственной службы 
валютного и экспортного контроля; 

– введения жестких санкций за незаконно оставленную за 
границей экспортную выручку или незаконно переведенную за 
границу иностранную валюту; 

– постепенного смягчения ограничения по текущим валютным 
операциям для резидентов при одновременном усилении контроля 
за движением капиталов с целью предотвращения незаконного 
вывоза капиталов за границу; 

– введения в законодательном порядке строгой ответственности 
за искажение информации по валютным операциям коммерческими 
банками; 

– улучшения таможенной и валютно-финансовой отчетности; 
– осуществления проверки использования валютных средств на 

счетах за рубежом, в том числе открытых по решениям Правительства; 
– следует сократить практику использования целевых 

блокированных счетов за рубежом или открывать их в казахстанских 
банках; 

– создать эффективный механизм регистрации оффшорных 
компаний и контроля за ними; 

– пресекать дальнейшую утечку валютных средств за границу 
через деятельность на территории Казахстана представителей 
иностранных страховых компаний; 
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– внести изменения в действующий порядок вывоза и ввоза 

наличной иностранной валюты уполномоченными банками, 
юридическими и физическими лицами; 

– разработать механизм взаимодействия с ведомствами 
иностранных государств, выполняющими функции валютного и 
экспортного контроля, и соответствующими международными 
организациями; 

– безотлагательно подписать и ратифицировать международные 
конвенции, определяющие рамки сотрудничества государств-
участников в борьбе с финансовыми преступлениями, а также привести 
законодательство Республики Казахстан в соответствие с этими 
документами и рекомендациями специализированных международных 
организаций (в частности, это касается меры в правовых государствах).

Из последних новостей мы наблюдали, что 9 марта 2020 года 
произошло резкое падение национальной валюты тенге и взлет курса 
евро и доллара. В некоторых обменниках Алматы, Нур-Султана 
доллар продавался уже по 400 тенге. И сейчас нас всех волнуют 
вопросы: что будет теперь с тенге, почему подорожал доллар, 
будет ли очередная девальвация в Казахстане, покупать ли срочно 
доллары, наступил ли кризис, какие товары, продукты нужно срочно 
покупать, и вообще что теперь делать?

Почему произошел рост курса доллара, евро. Причина - нефтяной 
кризис. Обвал цен на нефть. Нефть подешевела. Крупнейшие 
нефтяные страны не договорились. Саудиты сразу устроили 
распродажу нефти и сказали, что и дальше будут наращивать 
объемы добычи, за ними пошли другие нефтедобывающие страны. 
Россия тоже увеличила экспорт. Потому что недостающие объемы 
попытается занять американская сланцевая нефть.

Президент, Правительство Казахстана и Национальный банк 
уже принимают меры:

– создан штаб оперативного реагирования во главе с премьер-
министром для разработки антикризисного плана действий, чтобы 
уменьшить негативное влияние на экономику страны в связи с 
ухудшением экономической ситуации в мире;

– готовится специальный план по созданию новых рабочих 
мест;

– будут приняты меры по сокращению неприоритетных 
бюджетных расходов, обеспечению занятости населения в регионах, 
стабилизации валютно-финансового рынка страны, оптимизации 
республиканского и местного бюджетов.

– Правительство и местные исполнительные органы особое 
внимание будут уделять предотвращению необоснованного роста цен, 
особенно на социально-значимые товары и услуги. Будет обеспечен 
жесткий контроль за соблюдением трудовых прав граждан, включая 
недопущение сокращения численности работников и обеспечение 
своевременной выплаты заработной платы.

– Национальный банк имеет соответствующие ресурсы и будет 
принимать необходимые шаги по обеспечению стабильности цен 
путем ужесточения монетарной политики через повышение базовой 
ставки и проведение адекватной курсовой политики. Данные меры 
ограничат ускорение инфляции, позволят не допустить чрезмерной 
волатильности курса национальной валюты.

– Национальный банк для обеспечения стабилизации валютного 
рынка и обеспечения финансовой стабильности будет проводить 
необходимые валютные интервенции. Национальный банк 
располагает достаточным объемом золотовалютных активов, а 
также необходимыми инструментами, включая регуляторные, для 
предотвращения спекулятивных операций с обменным курсом тенге. 
Агентством по регулированию и развитию финансового рынка будут 
приняты меры по сохранению стабильности на финансовом рынке.

– Правительство и Национальный банк обладают необходимыми 
ресурсами для минимизации негативных последствий и обеспечения 
устойчивости социально-экономического развития Казахстана.

Что мы думаем об этой ситуации? Что делать нам? Ждать 
ли пока курс упадет? Спорно. Во-первых, можно не дождаться, а 
во-вторых, нынешний отложенный спрос неизбежно приведет к 
последующему ажиотажу и логичному повышению цен. Да, нас в 
Казахстане, рост курса доллара пугает, но мы думаем, что не нужно 
поддаваться панике. Экономика опять пойдет в рост. Потребление 
нефти вырастет. Государства поймут, что дешевая нефть им не 
выгодна. Цены на нефть вырастут...

В кризис следует: хранить деньги в 3-х валютах или хотя бы в 
2-х: доллары и тенге; иметь «подушку безопасности», отложенные 
денежки, на которые можно будет прожить спокойно до полугода 
пока, например, ищешь работу, если сократили на прежней; 
поберечь деньги; избегать глупых, не нужных трат; научиться 
грамотно распоряжаться деньгами.
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Организации оплаты труда, а также направлениям ее 
совершенствования на предприятии уделяется огромное внимание.

В условиях рыночной экономики в соответствии с изменениями 
в экономическом и социальном развитии страны существенно 
меняется и политика в области оплаты труда, социальной поддержки 
и защиты работников. Многие функции государства по реализации 
этой политики переданы непосредственно хозяйствующим 
субъектам, которые самостоятельно устанавливают формы, 
системы и размеры оплаты труда, материального стимулирования 
ее результатов. Понятие «заработная плата» наполнилось новым 
содержанием и охватывает все виды заработков, премий, надбавок, 
социальных льгот, начисленных в денежной и натуральных формах 
независимо от источников финансирования, включая денежные 
суммы, начисленные в соответствии с законодательством за не 
проработанное время (ежегодный отпуск и так далее). Заработная 
плата представляет собой вознаграждение работников за труд 
и его конечные результаты. Предприятие обязано выплачивать 
работникам заработную плату не ниже установленного государством 
минимального уровня. Заработная плата является основной 
формой вознаграждения работников за труд и обеспечивает их 

материальную заинтересованность в его результатах. В связи с этим 
вопросы совершенствования заработной платы стоят на первом 
месте у руководителей предприятий.

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 
эффективности их использования зависят объем и своевременность 
выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, 
машин, механизмов и как результат – объем производства 
продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических 
показателей.

Актуальность данной темы  «Организация оплаты труда на 
предприятии» обусловлена тем, что именно заработная плата, а 
зачастую только она, является той причиной, которая приводит 
рабочего на его рабочее место. Поэтому значение данной проблемы 
трудно переоценить. От обеспеченности предприятия трудовыми 
ресурсами и эффективности их использования зависят объем и 
своевременность выполнения всех работ.

От размеров заработной платы зависят условия жизни, степень 
удовлетворения своих ежедневных потребностей, возможность 
сохранения работоспособности. В рыночной экономике заработная 
плата выражает главный и непосредственный интерес наёмных 
работников, работодателей и государства в целом. Заработная 
плата представляет собой цену рабочей силы, соответствующую 
стоимости предметов потребления и услуг, которые обеспечивают 
воспроизводство рабочей силы, удовлетворяя материальные и 
духовные потребности работника и членов его семьи. Политика 
в области оплаты труда является составной частью управления 
предприятием, и от нее в значительной мере зависит эффективность 
его работы, так как заработная плата является одним из важнейших 
стимулов в рациональном использовании труда. И об этом 
необходимо помнить всегда.

Установленные системы оплаты труда фиксируются в 
коллективном договоре, Положении об оплате труда или трудовых 
договорах с конкретными работниками. Разным категориям 
работников могут быть установлены различные системы оплаты 
труда. Например, общехозяйственному персоналу труд может 
оплачиваться повременно, а рабочим основного производства 
– сдельно. Положение об оплате труда утверждается приказом 
руководителя организации. 

Основные нормативные документы государственного 
регулирования отношений, связанных с организацией и оплатой труда:
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– Конституция РК; 
– Гражданский кодекс РК; 
– Трудовой кодекс РК; 
– Налоговый кодекс РК.
Общий уровень оплаты труда на предприятии может зависеть 

от следующих основных факторов: 
– Результатов хозяйственной деятельности предприятия, 

уровня его рентабельности; 
– Кадровой политики предприятия;
– Уровня безработицы в регионе, области, среди работников 

соответствующих специальностей; 
– Влияния профсоюзов, конкурентов и государства;
– Политики предприятия в области связей с общественностью.
Основным источником выплат заработной платы всем 

категориям работающих является фонд оплаты труда. По своей 
структуре фонд оплаты труда является доволь но сложной 
составляющей издержек на содержание труда.

В фонд оплаты труда включаются любые начисления 
работникам в денежной и натуральной формах, стимулирующие 
начисления и надбавки, компенсационные на числения, связанные 
с режимом работы или условиями труда, премии и единовремен ные 
поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием 
этих работников, предусмотренные нормами законодательства РК, 
трудовыми коллективными договорами. 

Фонд оплаты труда должен быть обоснованным и достаточным 
для нормального функционирования предприятия. Излишек фонда 
оплаты труда ложится на себестоимость продукции, сокращает 
прибыль, снижает рентабельность. В то же время недостаток фонда, 
особенно в период инфляции, вызывает относительное снижение 
заработной платы, может привести к увеличению текучести кадров, 
к социальным конфликтам.

Минимальный размер месячной заработной платы, 
устанавливаемый ежегодно законом Республики Казахстан о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, 
не должен быть ниже прожиточного минимума и не включает в 
себя доплат и надбавок, компенсационных и социальных выплат, 
премий и других стимулирующих выплат и выплачивается 
пропорционально отработанному времени.

Несмотря на то, что минимальная заработная плата в этом 
году в Казахстане не выросла и по-прежнему составляет 42,5 тысяч 

тенге, среднемесячный показатель уровня дохода казахстанцев 
постепенно растёт. 

С 1 января 2020 года увеличена заработная плата учителей на 
25 %, работников культуры –  на 35–50 %, социальной сферы – на 
30–60 %. 

Надбавка в 2020 соцработникам страны составило 30 % – для 
управленческого персонала; 35 % – для основного персонала (за 
исключением соцработника); 40 % – для соцработников; 40 % – 
для санитаров; 60 % – для воспитателей, медсестер, санитаров. 
Соцработники в надомном обслуживании доплаты составят от 15 % 
до 35 %. Всего на ближайшие три года на доплаты для социальных 
работников из бюджета будет выделено 25,1 миллиарда тенге.

Как показывает исследование рынка труда в Казахстане,  
61 % компаний будут повышать зарплаты на 4–9 %. Более чем на 
15 % готовы поднять зарплату только 8 % работодателей. Наиболее 
востребованными на рынке труда в Казахстане в следующем году 
будут специалисты и менеджеры IT-подразделений, отделов продаж 
и маркетологи. Так что, возможно, им стоит ожидать надбавки. 
Также, по прогнозам, большое внимание с финансовой точки зрения 
будет уделено узким специалистам технического направления. 
В связи с тем что наблюдается дефицит таких профессионалов 
на рынке, работодатели будут стараться их удерживать и 
переманивать именно благодаря повышению компенсационного 
пакета. Организация системы оплаты труда должна строиться 
на определенных принципах, неизменных в своей основе. 
Основополагающие принципы должны обеспечить выполнение 
заработной платой естественных функций: воспроизводственной, 
регулирующей, стимулирующей и учетно-производственной. 
Определив базисные понятия – принципы заработной платы, 
необходимо разработать конкретные требования к организации 
принципиальной схемы заработной платы, а следовательно – 
сформулировать общую концепцию построения оплаты труда.

Организация труда является составляющей частью 
организационной системы и состоит из совокупности элементов и 
также представляет собой систему. Организация труда как система на 
уровне предприятия – это совокупность организационных отношений 
и организационных связей между работниками и средствами 
производства и работников друг с другом, обеспечивающая 
определенный порядок протекания трудового процесса, характер 
функционирования рабочей силы и средств производства и 

https://egov.kz/cms/ru/articles/article_mci_2012
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определенную эффективность трудовой деятельности. Эти 
организационные отношения и связи – элементы системы 
организации труда – формируют содержание организации труда на 
предприятии. Одновременно организация труда – это деятельность, 
одна из управленческих функций, часть управления предприятием 
(организацией) по созданию, поддержанию, упорядочению и 
развитию системы организации труда, по ее преобразованию на 
основе нововведений. Значение организации труда вытекает из 
содержания решаемых ею задач. В экономическом плане организация 
труда – это средство предотвращения возможных диспропорций 
между уровнем развития технологии производства и техники, с 
одной стороны, и уровнем организации живого труда – с другой.

Заработная плата, а также другие обязательства связанные с 
оплатой труда должны выплачиваться ежемесячно. В соответствии со 
статьей 78 Закона «О труде в Республике  Казахстан»  при задержке 
по вине работодателя выплаты заработной платы работодатель 
выплачивает работнику задолженность и пеню. Размер пени 
устанавливается  по ставке рефинансирования Национального 
банка Республики  Казахстан на день исполнения обязательств по 
выплате заработной платы и  начисляется за каждый  просроченный  
календарный день, начиная  со следующего дня, когда выплаты 
должны были быть (срок установленный индивидуальным договором).
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В статье рассмотрены проблемы финансового сектора в 
Республике Казахстан на сегодняшний день. Проблемы, их 
описания, и всевозможные пути их решения. Были сделаны выводы, 
что решение приведенных ниже задач, будет способствовать 
финансовому оздоровлению экономической системы страны.

Развитие экономики в значительной мере обусловлено 
разумным формированием финансового сектора. Финансовый 
сектор играет немаловажную роль в экономике государства. 
Внушительный объем теоретических исследований и исторической 
практики свидетельствует, что финансовый сектор восприимчив к 
стимулированию экономического роста, а не просто удовлетворяет 
потребности в финансовых средствах. Также он организовывает 
переток активов в отрасли экономики, капиталовложение в 
предприятия промышленного производства, научно-технической 
сферы, образование, финансирование реального сектора, 
государственного бюджета и частных домашних хозяйств.

Продуктивность функционирования финансового сектора 
экономики государства оказывает первостепенное влияние на 
деятельность экономики в целом.

В условиях сегодняшних реалий финансовый сектор экономики 
вбирает значительную долю потребительского капитала. Капитал 
домашних хозяйств может быть преобразован либо в форму 
конкретного имущества, либо в форму финансовых сбережений, 
либо в форму кредитов или депозитов в коммерческих банках. 
Однако крайне необходимо для экономики то, что из таковых 
сбережений финансовый сектор имеет возможность выделить долю, 
которая входит на финансовый рынок и принимает форму капитала.

Следственно, значимость финансового сектора предопределена 
тем, что его субъекты проявляют себя как координирующую 
составную часть между субъектами всех секторов и подсекторов, так 
как они накапливают ресурсы, происхождением которых являются 

https://referatbooks.ru/kursovaya-rabota/mehanizmyi-formirovaniya-obschestvennogo-mneniya-rol-v-etom-sredstv-massovoy-informatsii/


«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

277276

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы
расходные обязательства бюджетных учреждений, и после используют 
их для финансовой поддержки функционирования других секторов 
и подсекторов. Иначе говоря, результатом функционирования 
организаций финансового сектора выступает репрезентативный товар 
– услуги по перераспределению капитала и его применение в роли 
финансовых активов в тех отраслях экономики, которые переживают 
определенные трудности. Образно говоря, финансовый сектор играет 
роль кровеносной системы, снабжая денежными ресурсами все 
звенья экономики страны самым оптимальным способом в данный 
конкретный момент или за определенный период [1].

До определенного момента среди  квалифицированных 
участников казахстанского финансового рынка было допустимо 
найти альтернативного участника и осознать образцовую разницу 
в предоставлении банковского сервиса. Около 10 лет назад 
казахстанские банки свободно могли создать конкурентную среду 
любому зарубежному институту,  появившийся на локальном рынке.

На самом деле это было удивительно, так как сервис и 
менеджмент были на хорошем уровне, финансовые институты не 
скупились собственных средств, прибыли, времени и резервов для 
продвижения инновационных технологий: Автоматизация бизнес-
процессов, внедрение ERP – и CRM-систем. 

Для регулирования финансового сектора Республики Казахстан 
была создана специальная концепция с планом развития до 2030 
года. Концепция нацелена на создание конкурентной среды в 
сфере финансового сектора и улучшение его производительности в 
перераспределении резервов в экономике на базе лучших мировых 
стандартов, в том числе стандартов Организации экономического 
сотрудничества и развития.

Для решения определенно поставленных целей предполагается 
исполнение нижеприведенных задач:

1 Сокращение издержек общества и государства на поддержку 
постоянства финансовой системы в условиях формирования 
потенциальных шоков

2 Улучшение производительности финансового сектора в сфере 
экономической интеграции и глобализации

3 Усовершенствование сферы инфраструктуры и установление 
соответствующих условий для качественного развития финансовой 
системы

4 Увеличение резервов роста финансового сектора, а также за счет 
финансовых продуктов, соответствующий потребности экономики 

5 Сохранение сбалансированных экономических условий и 
сокращение кредитных рисков в экономике

Развитие финансовой системы Республики Казахстан носит 
неустойчивый характер и обуславливается наличием ряда ключевых 
проблем, многие из которых носят затяжной характер, что также 
подтверждается межгосударственными оценками ведущих 
международных организаций.

Из размещенного НБРК «Отчета о финансовой стабильности, 
2018–2019» стало ясно, что базовыми факторами системных 
поражений финансового сектора, а именно, банков, были проблемы, 
обычно значащиеся проблемами финансового развития.

Одной из таких проблем является лимитирование деятельности 
Национального банка Республики Казахстан.

Прикладные нормы для использования регуляторного 
мандата при формулировании обеспеченности провизиями и 
капиталом стали толчком к существенному росту контингента 
фактически недоинвестируемых банковских учреждений и 
ещё более существенному росту неблагоприятных займов. 
Вероятные опасности ощущительно превосходили эффективную 
составляющую кредитования.

«Мотивация акционеров таких плохих банков в значительной 
степени была обусловлена тем, что ответственность руководства, 
акционеров и крупных квалифицированных кредиторов банков за 
недобросовестное и связанное кредитование была ограничена на 
практике недостатками гражданского и уголовного законодательства, 
а также рисками для системной стабильности, которые возникли бы 
при попытке регулятора провести принудительную реструктуризацию 
фактически несостоятельного банка», – говорится в отчёте.

Исходя из этого регулятору было необходимо использовать 
более дорогую добровольную реструктуризацию.

Для решения данной проблемы, целесообразно принять 
следующие меры: введение поправок в гражданский и уголовный 
кодекса Республики Казахстана для повышения ответственность 
руководства, акционеров и крупных квалифицированных 
кредиторов банков за недобросовестное и связанное кредитование, а 
также для сокращения рисков для системной стабильности, которые 
возникли бы при попытке регулятора провести принудительную 
реструктуризацию фактически несостоятельного банка

Вторую группу проблем финансового сектора РК составляют 
структурные проблемы экономики.
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Наиболее значимые из них, по предположению Национального 

банка:
– структурная безработица;
– низкий уровень урбанизации;
– низкий уровень правовой и финансовой грамотности;
– высокая концентрация экономики на сырьевом секторе.
Ещё одной проблемой считается высокий и несбавляющийся 

уровень неработающих займов, который считается одним из 
наиболее существенных рисков.

Это поставило вопрос о источниках низкой добротности 
кредитных заключений в единичных коммерческих банках, 
практиках связанного кредитования и постоянной, непродуктивной 
пролонгации, подлинности финансовой отчётности и выявление 
качества активов и достаточного объема капитала, невысоком 
уровне корпоративного управления, и, в свою очередь, сдерживании 
прав кредиторов по отношению к проблемным заёмщикам».

Одним из важных условий сокращение безработицы является 
формирование самозанятости населения.  Она представляет собой 
социально-экономическое процесс. Данная форма деятельности 
связана со становлением рыночных отношений и в потребности 
рационализации занятости. Ее сущность состоит в том, что человек 
сам находит для себя источник доходов, позволяющий ему пристойное 
существование в результате предпринимательской деятельности.

Одним из способов реализации предпринимательской 
деятельности является государственная программа «Дорожная 
карта бизнеса 2025». Ее сущность заключается в поддержке бизнес 
инициатив предпринимателей малых городов и населенных пунктов; 
отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих 
деятельность; снижение валютных рисков предпринимателей; 
предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства

Возможность создания малого предприятия открывает большие 
перспективы для профессионалов, людей, создающих знания, 
так как эта организационная форма деятельности позволяет им 
реализовать свои идеи, воплотить их в жизнь.

Также малые предприятия важны так, как позволяют создавать 
новые рабочие места, тем самым снимают остроту безработицы и 
снижают нагрузку социальных расходов на бюджет государства 
и увеличивают налогооблагаемую базу. И самое главное, малое 
предпринимательство работает на развитие внутреннего рынка 
продуктов и услуг.

Развитие жилищного строительства имеет важное значение 
как для решения проблем безработицы, так и для решения проблем 
низкого уровня урбанизации.

Согласно Стратегии «Казахстан – 2050», доля городского 
населения должна вырасти до 70 %. Поэтому необходимо 
использовать следующие способы решения данных проблем:

– Стратегия развития города, т.е. постановка целей с учетом 
условий в том или ином регионе

– Создание адекватной инфраструктуры, включая дороги, 
жилые дома, сеть электроснабжения, водоснабжения и канализации, 
школы и больницы.

– Укрепление городского управления.
Для решения проблем низкого уровня правовой и финансовой 

грамотности можно ввести следующие меры:
– бесплатные курсы повышения грамотности среди 

населения, а именно введение курсов в школах, университетах, 
специализированных центрах.

Поддержка и развитие средних и крупных промышленных 
предприятий позволит Казахстану увеличить экспорт готовой 
продукции, тем самым решив проблему высокой концентрации 
экономики на сырьевом секторе.

Для решения проблемы высокого и несбавляющегося уровня 
неработающих займов необходимая организация системы управления 
рисками. Система рисков менеджмента может стать принципом 
корпоративного управления. Введение данной системы предполагает 
серьезные изменения в сфере менеджмента и внутренних операций 
банка, а также в существенном росте квалифицированного уровня 
банковского персонала. Также необходима соответствующая 
ИТ-поддержка в виде банковских приложений и программ для 
обеспечения деятельности системы коммуникаций в Банке.

В последствии, вышеперечисленные проблемы и пути их 
решения могут привести к улучшению положения проблем, 
связанных с лимитирование деятельности Национального банка 
Республики Казахстан, безработицей, уровнем урбанизации, 
уровнем неработающих займов.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В КАЗАХСТАНЕ: 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ИБРАГИМОВА Л. Д.
студент, ПГУ имени  С. Торайгырова, г. Павлодар

АЛТАЙБАЕВА Ж. К. 
к.э.н., доцент, ПГУ имени  С. Торайгырова, г. Павлодар

Содержание понятия «управленческий учет» в разных 
странах различное. Впервые его начали использовать авторы в 
англоязычных странах (США, Англии, Канаде). Традиционно в 
этих странах содержание управленческого учета рассматривают 
шире. В его сферу входят финансовые и производственные 
инвестиции, а также результаты их использования. В Германии 
для названия соответствующей сферы учета и практического дела 
предпочитают «Исчисление затрат и результатов», и рассмотрение  
планирования, учета, контроля и анализа издержек ограничивают 
в основном выручкой от продаж и затратами текущего года. Во 
Франции близким по содержанию к управленческому учету является 
«маржинальный учет», который в основном посвящен методам 
поиска и обоснования  управленческих решений на перспективу с 
использованием показателей маржинальной прибыли [1].

Появление и развитие управленческого учета носили главным 
образом прагматический характер. В мировой практике процесс 
эволюции или развития управленческого учета как экономической 
деятельности подразделяется на четыре этапа:

– до 1950 г. – основными направлениями были определение 
затрат и финансовый контроль с помощью системы бюджетирования 

и технологий учета затрат и калькуляции себестоимости 
производимой продукции (услуг);

– до 1965 г. – к сфере управленческого учета добавилось 
предоставление информации для управленческого планирования и 
контроля посредством таких методов, как анализ принятия решений 
и учет по центрам ответственности;

– до 1985 г. – акцент управленческого учета сместился в область 
сокращения потерь ресурсов, задействованных в бизнес-процессах, на 
основе процессного анализа и всестороннего управления затратами;

– до 1995 г. – управленческий учет постепенно сфокусировался 
на обеспечении процессов управления целевыми результатами, 
изменениями и знаниями путем рационального ресурсного 
обеспечения, прогнозирования, оценки, планирования и контроля 
за сбалансированными оценочными показателями.

На каждом из перечисленных этапов происходили 
соответствующее смещение ключевых приоритетов и расширение 
предметной области управленческого учета.

Современный стратегический управленческий учет 
представляет собой средство информационной поддержки 
принятия, реализации и оценки оперативных и стратегических 
решений на основе систематизированного сбора и обработки 
показателей, характеризующих состояние не только внутренней 
финансово-хозяйственной деятельности, но и внешней по 
отношению к управляемой организации среды – конкурентной,  
клиентской и т.д. [2].

В странах с развитой рыночной экономикой уже несколько 
десятилетий существует деление бухгалтерского учета на 
финансовый и производственный. Также наметилось дальнейшее 
деление учета на управленческий и производственный учет. 
Финансовый учет охватывает информацию, которая не только 
используется для внутреннего управления, но и сообщается 
контрагентам (сторонним пользователям). Управленческий учет 
охватывает все виды учетной информации, необходимой для 
управления в пределах самой организации.

В практике деятельности хозяйствующих субъектов стран 
СНГ, в том числе и Казахстана, пока не существует подразделения 
бухгалтерского учета на финансовый и управленческий учет. Все 
разделы учета имущества, издержек производства и обращения, 
выпуска и реализации продукции, расчетных и кредитных 
операций, финансовых результатов, фондов и резервов традиционно 
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охвачены единым бухгалтерским учетом. Используются такие 
методологические нормативные документы, как положения о 
бухгалтерском учете и отчетности, планы счетов бухгалтерского 
учета и инструкции по их применению и другие [3].

За долгие годы существования большинством организаций 
Казахстана был накоплен большой опыт планирования, 
бухгалтерского учета и экономического анализа. Однако этот 
опыт формировался в условиях централизованно планируемой 
экономики, базирующейся на теоретической основе, существенно 
отличающейся от принципов рыночной экономики. 

На производственных предприятиях основу информационной 
системы составляет бухгалтерский учет. Ранее, в условиях 
административно-командной системы управления бухгалтерский 
учет в этой отрасли воспринимался исключительно как функция 
учета и контроля эффективности использования материальных и 
финансовых ресурсов, соблюдения регламентирующих деятельность 
документов. Бухгалтерская служба, как правило, находилась в 
изоляции от других служб, а бухгалтерский учет был подчинен 
интересам контроля над выполнением директив. В результате 
образовалась громоздкая, жестко регламентированная система 
учета. Бухгалтерская информация практически не использовалась 
для текущего управления производством, что отрицательно 
сказывалось на качестве принимаемых управленческих решений. 

После приватизации и разгосударствления организации 
экономически и юридически обособились, стали самостоятельными, 
полностью отвечающими за результаты своей деятельности. 
Возросла ответственность всех звеньев управления за 
эффективность производственно-финансовой деятельности 
организации. Все проблемы приходится решать самим на основе 
соответствующей информации и коренной перестройки деятельности  
экономических служб. 

Между тем управленческий учет постепенно получает 
признание в казахстанских предприятиях различных отраслей 
материального производства. Особую актуальность и значимость 
вопросам организации управленческого учета на отечественных 
производственных предприятиях, придает то обстоятельство, 
что эти предприятия призваны выполнять стратегическую задачу 
обеспечения населения страны высококачественными продукциями. 

В связи с целью вхождения Казахстана в 30 конкурентоспособных 
государств мира необходимы новые подходы к управлению. В 

условиях современного уровня бизнеса данные бухгалтерского 
учета не в состоянии обеспечить возрастающие информационные 
потребности предприятий. Для достижения оперативности и 
релевантности управленческой информации на предприятиях 
применяют управленческий учет [4].

Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности» прямого указания на необходимость ведения 
управленческого учета не содержит. Поэтому систему организации 
управленческого учета по мнению специалистов целесообразно 
закрепить в учетной политике и выделить в отдельный раздел 
«Учетная политика для целей управленческого учета». Введение 
системы учета по Центрам ответственности за подразделениями 
обеспечивает контроль за закрепленными за ними статьями 
расходов. Центрами финансовой ответственности разрабатывается 
методика по определению лимита для каждого продукта или 
услуги. С применением данного элемента управленческого учета 
появляется возможность в оперативном выявлении отклонений, а 
также обмене информацией между Центрами ответственности. В 
результате упростился процесс экономического анализа, так как все 
Центры ответственности предоставляют ежемесячную отчетность 
о выполнении своих функций. На основании полученных данных 
принимаются более верные управленческие решения [5].

В условиях рыночной экономики внедрение управленческого 
учета на производственных предприятиях способствует активному 
проявлению самостоятельности, обоснованному принятию 
управленческих решений и ориентации на конечные результаты 
производственной деятельности. Управленческий учет осуществляет 
не только фиксирование прошлых затрат и их документальное 
отражение, анализ финансово-хозяйственной деятельности 
организации, но и позволяет экономически обосновать процесс 
принятия управленческих решений. Поэтому не случайно в его 
сферу входят вопросы, связанные с экономикой, управлением, 
организацией, анализом, технологией производства. 

Управленческий учет исследует все составляющие 
экономического процесса, позволяющие сделать затраты более 
эффективными и рационально ими управлять. 

Необходимость внедрения управленческого учета в 
практическую деятельность производственных предприятий 
обусловлена следующими факторами:
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– Современные рыночные отношения требуют, чтобы 

бухгалтерская служба, с одной стороны, оперативно предоставляла 
объективную информацию о ходе производственных процессов, 
с другой – планировала и прогнозировала возможные затраты 
(результаты) в случае изменения политики управления? или 
внешних условий; 

– С развитием частной собственности в центре внимания, наряду 
с внешними, оказываются и внутренние факторы эффективности 
производственно-финансовой деятельности организации, а также 
внутренняя отчетность и ее достоверность, центры возникновения 
затрат, оценка деятельности различных управленческих служб, 
подразделений и отдельных работников с точки зрения интересов 
организации в целом;

– В условиях свободного ценообразования требуются реальные 
рычаги управления себестоимостью выпущенной продукции [6].

Основной проблемой становления управленческого учета в 
Казахстане является непонимание руководителей необходимости 
его использования, а также невысокие экономические компетенции. 

Внедрение управленческого учета невозможно без подготовки и 
найма персонала по управленческому учету. Наиболее целесообразным 
является постоянное прохождение курсов повышения квалификации, 
квалификационная аттестация и сертификация специалистов. В 
современной образовательной практике Казахстана отсутствует 
профессиональная подготовка бухгалтеров-менеджеров, бухгалтеров-
аналитиков, хотя потребность в них стала реальностью.

Дороговизна внедрения организованной системы 
управленческого учета на предприятии, также является одной из 
проблем его внедрения. 

Решение вопросов на государственном уровне по подготовке 
соответствующих специалистов и мотивации руководителей 
бизнес структур на внедрение системы управленческого учета 
будет способствовать  повышению эффективности управления 
предприятиями, подъему деловой активности территорий и 
развитию целых отраслей экономики государства. 
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Қазақстан экономикасында қарқынды дамып келе жатқан 
салалардың бірі – сақтандыру нарығы. Нарықтың барлық 
қатысушыларының тұрақты және тиімді жұмыс істеуі үшін 
мемлекет саланы дамытудың белсенді саясатын жүргізуде. Бүгінгі 
күні Қазақстанда Еуропалық одақ пен Дүниежүзілік сауда ұйымы 
стандарттарына сәйкес бірқатар құқықтық-нормативтік ережелер 
қарастырылып, қолданысқа енгізілуде. 

Нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру арқылы қазіргі 
заманғы сақтандыру түрлері бәсекеге қабілетті сақтандыру 
нарығын қалыптастыруға жағдай жасайды. Соңғы жылдар 
ішінде қаржылық тәртіп пен сақтандыру компанияларының 
қызметін есепке алуға көп көңіл бөлінуде, бұл сақтандыру 
операцияларының ашықтығы мен заңдылығын қамтамасыз етеді. 
Сақтандыру жағдайлары туындаған кезде мемлекеттік бюджет 
едәуір шығындардан босатылады.
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https://wiseeconomist.ru/poleznoe/79256-mezhdunarodnyj-opyt-organizacii-upravlencheskogo-ucheta
https://articlekz.com/article/28027
https://articlekz.com/article/28027
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Өмірді сақтандыру нарығының даму деңгейі - бұл халықтың 

өмір сүру сапасының маңызды көрсеткіші. Мысалы, экономикалық 
дамыған елдерде азаматтардың басым көпшілігі өмірді сақтандыру 
полисіне ие. Сақтандырудың ішкі нарығындағы сақтандыру 
компаниялары «өмірді сақтандыру» немесе «жалпы сақтандыру» 
саласында лицензияланатын қызметті жүзеге асыра алады.

Бүгінгі таңда сақтандыру ұйымдарының қызметі Конституциямен, 
Азаматтық кодекспен (40 тарау), «Сақтандыру қызметі туралы» 
Заңмен және нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» 
Заңында «Сақтандыру – сақтандыру ұйымы жүзеге асыратын, 
сақтандыру төлемi арқылы сақтандыру шартында айқындалған 
сақтандыру жағдайы немесе өзге де оқиға басталған кезде жеке 
немесе заңды тұлғаның заңды мүліктік мүдделерін қорғау жөніндегі 
қатынастар кешенiн білдіреді [1].

Сақтандыру нарығы – бұл арнайы әлеуметтік-экономикалық 
орта, экономикалық қатынастардың белгілі бір саласы. Сақтандыру 
нарығының қатысушылары – сатушылар, сатып алушылар және 
делдалдар, сондай-ақ олардың қауымдастықтары. Сатушылар 
санатына сақтандыру және қайта сақтандыру компаниялары 
жатады. Сатып алушылар – сақтандыру полисінің иелері – белгілі бір 
сатушымен сақтандыру шартын жасасуға шешім қабылдаған жеке 
және заңды тұлғалар. Сатушылар мен сатып алушылар арасындағы 
делдалдар – бұл олардың сақтандыру келісім-шартын жасауға ықпал 
ететін сақтандыру агенттері мен сақтандыру брокерлері.

Қазақстандағы сақтандыру секторы халықаралық тәжірибеде 
жиі кездесетін шоғырлану көрсеткіштері арқылы, соның 
ішінде Херфиндаль-Хиршман индексі көрсеткіштері бойынша 
алынған сақтандыру сыйлықақыларының мөлшері нарықта 
монополизацияның төмен деңгейілі бәсекелес болып табылады. 
Бірақ сектордың нарықтағы жұмыстар істеунен бастап индекс 
көрсеткіші 2014 жылдан бастап өсіп келеді, бұл монополия 
деңгейінің осы күнге дейін біртіндеп жоғарылауын көрсетеді. 

Кесте 1 – ҚР-дағы сақтандыру секторының негізгі көрсеткіштері [2]

Сақтандыру секторының 
негізгі көр сеткіштері

2019 жылғы 
1 қаңтардағы  

жағдай (мың теңге)

2020 жылғы 
1 қаңтардағы  

жағдай (мың теңге)
ЖІӨ, млрд. теңгемен 58 785,7 64 819,5
Активтердің ЖІӨ-ге 

қатынасы, %-бен 1,78 1,95

Меншікті капиталдың  
ЖІӨ-ге қатынасы, %-бен 0,8 0,9

Сақтандыру 
сыйлыақыларының ЖІӨ-ге 

қатынасы, %-бен
0,65 0,82

Сақтандыру 
сыйлыақыларының жан 

басына шаққандағы 
қатынасы, теңгемен

20 920,4 27 290,5

Қазіргі кезде сақтандыру сыйлықақыларының көлемі төмен 
болуы келесідей факторларға байланысты болып табылады:

– халықтың сақтандыруға деген сенімі төмендігі;
– халықтың нақты ақшалай табыстары деңгейінің төмендеуі;
– кәсіпорындар жұмысшыларының және сәйкесінше жалақы 

қорының азаюы;
– кәсіпорындар мен банктердің қаржылық жағдайының 

нашарлауы салдарынан сақтандыру шығындарының төмендеуі; 
– күмәнді қарыздар бойынша шығындардың ұлғаюы.

Кесте 2 – Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру 
сыйлықақылары туралы 2019–2020 жылдың Нұр-сұлтан, Алматы 
қалалары бойынша салыстырма кестесі

Сақтандыру 
сыныптарының 

атауы

2019 жылғы 
1 қаңтардағы  жағдай 

(мың теңге)

2020 жылғы 
1 қаңтардағы  жағдай

(мың теңге)
Алматы 
қаласы

Астана 
қаласы

Алматы 
қаласы

Нұр-сұлтан 
қаласы

Міндетті 
сақтандыру 22 208 819 10 509 878 34 330 165 11 102 957

Ерікті жеке 
сақтандыру 27 513 713 16 114 630 49 184 875 22 032 461

Ерікті мүліктік 
сақтандыру 80 169 996 11 817 295 86 371 653 12 548 181

Барлығы 129 892 528 38 441 803 169 886 693 45 683 599

Мәліметтер Қазақстан Ұлттық Банкі ресми интернет-
ресурсынан алынған

Жоғарыда көрсетілген кесте бойынша 2020 жылда жалпы 
соммасы Алматы қаласы бойынша 39 994 165 мың теңге, ал 
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Нұр-сұлтан қаласы бойынша 7 241 756 мың теңгеге сақтанушы 
сақтандырушыға төлейтін сақтандыру жарнасы артқанын көреміз. 
Соның ішінде:

Міндетті сақтандыру – Алматы қаласы бойынша 12 121 346 
мың теңге, Нұр-сұлтан қаласы бойынша 593 079 мың теңгеге;

– ерікті жеке сақтандыру – Алматы қаласы бойынша 21 671 162 
мың теңге, Нұр-сұлтан қаласы бойынша 5 917 831 мың теңгеге;

– ерікті мүліктік сақтандыру – Алматы қаласы бойынша 6 201 
657 мың теңге, Нұр-сұлтан қаласы бойынша 730 886 мың теңгеге;

Кесте 3 – Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру 
төлемдері туралы 2019–2020 жылдың Нұр-сұлтан, Алматы қалалары 
бойынша салыстырма кестесі

Сақтандыру 
сыныптарының 

атауы

2019 жылғы 
1 қаңтардағы жағдай 

(мың теңге)

2020 жылғы 
1 қаңтардағы жағдай

(мың теңге)

Алматы 
қаласы

Астана 
қаласы

Алматы 
қаласы

Нұр-
сұлтан 
қаласы

Міндетті 
сақтандыру 8 435 535 3 666 084 10 655 379 3 830 892

Ерікті жеке 
сақтандыру 8 408 456 9 123 484 13 084 320 8 284 966

Ерікті мүліктік 
сақтандыру 7 711 586 804 510 72 472 846 1 139 558

Барлығы 24 555 577 13 594 078 96 212 545 13 255 416

Мәліметтер Қазақстан Ұлттық Банкі ресми интернет-ресурснан 
алынған

3 кесте бойынша 2020 жылда жалпы соммасы Алматы қаласы 
бойынша 71 656 968  мың теңгеге артса, Нұр-сұлтан қаласында  
керісінше 338 662 мың теңгеге төмендеді.

Сурет 1 – Сақтандыру шарттары 2020 жылға Алматы қаласы 
бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары және 

сақтандыру төлемдер көрсеткіші

2007 жылға мәліметтер бойынша 41 сақтандыру ұйымдары 
болса, 2020 жылғы 1 қаңтар ақпараты бойынша  Қазақстанда 
сақтандыру (қайта сақтандыру) 28 ұйымдары жұмыс істейді. 

Кесте 4 – Қазақстан Респубикасының сақтандыру нарығының 
құрылымы [2]

Сақтандыру секторының құрылымы
2019 жылғы 
1 қаңтардағы  

жағдай 

2020 жылғы
1 қаңтардағы 

жағдай
Сақтандыру ұйымдарының саны 29 28
Оның ішінде өмірді сақтандыру 

бойынша 6 8

Сақтандыру брокерлерінің саны 15 13
Актуарийлердің саны 56 57

«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік 
беру қоры» АҚ-тың қатысушысы 

болып табылатын сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының саны

23 25

ҚР бейрезиденті сақтандыру ұйымдары 
өкілдері саны 3 3
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сақтандыру бизнесінің көшбасшысы болып табылады және 
халықаралық қайта сақтандыру нарығында мақұлданған сақтандыру 
компанияларының тізіміне енгізілген. Marsh, WillisTowerWatson, 
Aon, Guy Carpenter, Miller және Cooper Gay секілді жетекші 
халықаралық сақтандыру брокерлерімен әлемнің мақұлданған 
сақтандыру компанияларының (market security list) тізіміне қосу 
компанияның халықаралық қайта сақтандыру нарығында қайта 
сақтандыру арқылы қорғау сапасы мен сенімділігін растайды [3]. 
Активтері 275 398 527 мың теңгені, меншік капиталы 157 471 965 
мың теңге. Онымен қоса, «Евразия» СК» АҚ сақтандыру сыйақысы 
26 530 848 мың теңгені, сақтандыру төлемдері жүзеге асыру шығыны 
13 286 679 мың теңге көлемін құрап, Қазақстан Республикасында 
сақтандыру ұйымдары арасында көш бастап тұр.

Тағы бір айтып өтетін жайт, Қазақстан Республикасының 
сақтандыру нарығының дамуын бірқатар факторлар тежелтуде. Ол 
кәсіпкерлік субъектілері мен халық табысының және сақтандыру 
сауаттылығының төмендігі. Халық ең алдымен өз табыстарын 
күнделікті қажеттіліктерге және міндетті төлемдерге, қызметерге 
жұмсауға мәжбүр болғандықтан, сақтандыру саласының төмен 
белсенділігін көрсетеді.

Сақтандыру мәдениетінің жеткіліксіз деңгейі және өмірді 
сақтандыру институтына қоғамның сенімсіздігі нарықтағы өзекті 
мәселелерінің бірі болып табылады. Сақтандыру ұйымдарының 
қызметі туралы ақпарат өте шектеулі және жеткіліксіз болып қала 
береді. Рейтингтік ұйымдар болмаған кезде әлеуетті клиенттердің 
сақтандыру ұйымдары туралы уақтылы ақпарат алу мүмкіндігі 
жоқ. Жабық нарық халықтың сақтандыру мен қызығушылықты 
арттыруға ықпал етпейді.

Халық арасындағы сақтандандыру сауаттылғын арттырып, 
сақтандыру мәдениеті деңгейін көтеру керек. Сақтандыру қызметтері 
мен сақтандыру өнімдері нарығы туралы, оның ішінде қаржылық 
қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы неғұрлым 
толық және объективті ақпарат ұсыну, ағарту жұмыстарын жүргізу. 
Халықтың сақтандыру мәдениетін қалыптастыруда бұқаралық 
ақпарат құралдарымен өзара әрекеттестікті күшейту, жалпы халық 
үшін оқу бағдарламаларын ұйымдастыру. Сақтандыруды, оның 
жинақтаушы түрлерін және аннуитеттік қамтамасыз ету жүйесін 
кең дерекқорын қалыптастырып, оны ашық түрде халыққа жеткізу.

20 жылда аса уақыт аралығында Қазақстан Республикасының 
сақтандыру нарығы қалыптасып, жетілуде. Бүгінгі кішігірім болса 
да, өзекті мәселерді шешу арқылы Қазақстан Республикасының 
сақтандыру нарығы одан әрі дами түсіп дүниежүзілік нарықта 
бәскеге қабілетті ұйымдар жұмыс істейтін болады. Осы жылы (2020 
жылда) Қазақстанның ДСҰ-ға қосылуы нәтижесінде, сақтандыру 
шетелдік компаниялар үшін ашық болып, сақтандыру нарығының 
деңгейі артта түседі. 
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В данной статье описывается сущность акцизов и подакцизные 
товары, которые облагаются налогом в Казахстане. С момента 
возникновения государства перед обществом встал важнейший 
вопрос поиска источников формирования государственной казны. В 
ходе исторического развития государства методы изъятия доходов 
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на его функционирование изменялись от натуральных сборов до 
денежных платежей, регулярно, принудительно, индивидуально, 
безвозмездно взимаемых в прямой либо косвенной форме, 
получивших название налогов. Основная причина широкого 
распространения акцизов со времен глубокой древности и до наших 
дней обусловлена их ощутимыми фискальными выгодами и высокой 
скоростью их получения. 

Акциз – это косвенный налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
производящих, импортирующих и реализующих определенные 
номенклатурные виды товаров. Акциз включается в цену товара и 
таким образом перекладывается на конечного потребителя. 

Акцизный налог насчитывает многовековую историю и уходит 
в глубокую древность. Данный налог был известен еще в Римской 
империи: налог с оборота по ставкам от 1 до 10 %, особый налог 
с оборота при торговле рабами (4 %) и налог на освобождение 
рабов (5 % их рыночной стоимости). Группы товаров, облагаемые 
акцизом, подвергались значительным изменениям одновременно 
с ходом мировой истории. Например, в Средние века в Риме 
акцизом облагались рабы, а в Китае – чай. Также в разное время в 
различных странах подакцизными являлись драгоценные камни, 
парфюмерия, меха, кофе, предметы роскоши, соль, сахар, спички, 
табак, алкоголь и т. д. Индивидуальная безвозмездность акциза 
означает отсутствие встречного удовлетворения; уплата акциза не 
приводит к возникновению у государства обязанности возместить его 
плательщику понесенные затраты в каком-либо виде в полном размере. 

Акцизы имеют два основных налоговых признака:
– Обязательность (принудительность)
– Индивидуальная безвозмездность. 
Как и большинство налогов, акцизы обладают двумя 

основными функциями:
– фискальной
– регулирующей.
В большинстве развитых стран регулирующая функция акцизов 

является главенствующей, так основной упор при налогообложении 
делается на налоги с дохода, что объясняется их большей социальной 
справедливостью. Косвенные налоги, к которым относятся акцизы, 
имеют регрессивный характер и поэтому их широкое применение 
считается нецелесообразным.

В настоящий момент акцизы выполняют в большей своей 
части фискальную функцию, что выражается в стремлении властей 

при введении тех или иных акцизов не столько к регулированию 
производства и потребления тех или иных товаров, сколько к 
пополнению бюджета. Фискальная направленность акцизов на 
бензин не вызывает сомнений, и это при том, что повышение цен 
на бензин - один из факторов, влияющих на повышение издержек 
практически любого производства, следовательно, повышения 
общественно необходимых затрат на производство той или иной 
продукции, что приводит к снижению конкурентоспособности 
экономики в целом. Тем не менее, регулирующее воздействие 
акцизов все же проявляется, и наиболее оно благотворно в сфере 
оборота алкогольной продукции. Таким образом, государство 
не только пополняет казну, не только уменьшает уровень 
потребления алкоголя, но и способствует реализации только  
качественной продукции.

В Казахстане акциз был введен в налоговую систему с 
обретением независимости в 1991 году и включал в себя следующие 
подакцизные товары: спирт питьевой и пищевой, крепленые 
напитки, бальзамы, винно-водочные изделия, пиво, икру осетровых 
и лососевых рыб, деликатесную продукцию из ценных видов 
рыб, шоколад, табачные изделия, ювелирные изделия, шины, 
изделия из ценных видов меха, одежду из натуральной кожи, 
высококачественные изделия из фарфора и хрусталя, ковры и 
ковровые изделия. 

В настоящее время список подакцизных товаров включает 
(Таблица 1):

1 все виды спирта;
2 алкогольная продукция;
3 табачные изделия;
4 изделия с нагреваемым табаком, никотин содержащие 

жидкости для использования в электронных сигаретах;
5 бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо;
6 моторные транспортные средства, предназначенные для 

перевозки 10 и более человек, объемом двигателя более 3 000 
кубических сантиметров, за исключением микроавтобусов, 
автобусов и троллейбусов:

– автомобили легковые и прочие моторные транспортные 
средства, предназначенные для перевозки людей, объемом двигателя 
более 3 000 кубических сантиметров (кроме автомобилей с ручным 
управлением или адаптером ручного управления, специально 
предназначенных для инвалидов);
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– моторные транспортные средства на шасси легкового 

автомобиля с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной 
от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, объемом 
двигателя более 3 000 кубических сантиметров (кроме автомобилей 
с ручным управлением или адаптером ручного управления, 
специально предназначенных для инвалидов);

7 сырая нефть, газовый конденсат;
8 спиртосодержащая продукция медицинского назначения, 

зарегистрированная в соответствии с законодательством РК в 
качестве лекарственного средства.

Акцизы, раньше в нашей стране почти не применявшиеся, стали 
важным видом косвенных налогов. Их роль, только в значительно 
большем объеме, выполнял налог с оборота. Во всех странах мира 
на особо высокорентабельные товары устанавливаются акцизные 
сборы для изъятия в доход бюджета некоторой части, получаемой 
производителями таких товаров сверхприбыли.

Таблица 1 – Виды подакцизных товаров в Казахстане

№ Виды подакцизных товаров
Ставки акцизов 

(в тенге за единицу 
измерения)

1 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией 
спирта 80 объемных процентов или более (кроме спирта 
этилового неденатурированного, реализуемого или 
используемого для производства алкогольной продукции, 
лечебных и фармацевтических препаратов, отпускаемого 
государственным медицинским учреждениям в пределах 
установленных квот), этиловый спирт и прочие спирты 
денатурированные, любой концентрации (кроме спирта 
этилового (этанола) денатурированного топливного 
(не бесцветного, окрашенного) для потребления на 
внутреннем рынке) 

600 тенге/литр 

2 Спирт этиловый (этанол) денатурированный топливный 
(не бесцветный, окрашенный для потребления на 
внутреннем рынке) 

1,0 тенге/литр 

3 Спирт этиловый неденатурированный, спиртовые 
настойки и прочие спиртные напитки с концентрацией 
спирта менее 80 объемных процентов (кроме спирта 
этилового неденатурированного, реализуемого или 
используемого для производства алкогольной продукции, 
лечебных и фармацевтических препаратов, отпускаемого 
государственным медицинским учреждениям в пределах 
установленных квот) 

750 тенге/литр 
100% спирта 

4 Спирт этиловый неденатурированный, спиртовые 
настойки и прочие спиртные напитки с концентрацией 
спирта менее 80 объемных процентов, реализуемые или 
используемые для производства алкогольной продукции 

75 тенге/литр 
100 % спирта 

5 Спиртосодержащая продукция медицинского 
назначения, зарегистрированная в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан в качестве 
лекарственного средства 

500 тенге/литр 
100% спирта 

6 Алкогольная продукция (кроме коньяка, бренди, вин, 
виноматериала, пива и пивного напитка) 

2550 тенге/литр 100 
% спирта 

7 Коньяк, бренди 250 тенге/литр  
100 % спирта 

8 Вина 35 тенге/литр 
9 Виноматериал (кроме реализуемого или используемого 

для производства этилового спирта и алкогольной 
продукции) 

170 тенге/литр 

10 Пиво и пивной напиток 57 тенге/литр 
11 Пиво с объемным содержанием этилового спирта не 

более 0,5 процента 
0 тенге/литр 

11 Сигареты с фильтром 8 700 тенге/1 000 
12 Сигареты без фильтра, папиросы 8 700 тенге/1 000 

штук 
13 Сигариллы 6 225 тенге/ 

1 000 штук 
14 Сигары 750 тенге/штука 
15 Табак трубочный, курительный, жевательный, 

сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, 
упакованный в потребительскую тару и предназначенный 
для конечного потребления,  за исключением 
фармацевтической продукции, содержащей никотин 

7 345 тенге/ 
килограмм 

16 Моторные транспортные средства, предназначенные 
для перевозки 10 и более человек, с объемом двигателя 
более 3 000 куб. см, за исключением микроавтобусов, 
автобусов и троллейбусов 

100 тенге/ 
куб. см

17 Автомобили легковые и прочие моторные транспортные 
средства, предназначенные главным образом для 
перевозки людей, с объемом двигателя более 3 000 
куб. см (кроме автомобилей с ручным управлением 
или адаптером ручного управления, специально 
предназначенных для инвалидов)  

18 Моторные транспортные средства на шасси легкового 
автомобиля с платформой для грузов и кабиной 
водителя, отделенной от грузового отсека жесткой 
стационарной перегородкой, с объемом двигателя более 
3 000 куб. см (кроме автомобилей с ручным управлением 
или адаптером ручного управления, специально 
предназначенных для инвалидов)  
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Ставки акцизов устанавливаются в абсолютной сумме на 

единицу измерения в натуральном выражении;  На все виды спирта 
и виноматериал ставки акциза дифференцируются в зависимости от 
целей дальнейшего использования спирта и виноматериала.

Для наглядной демонстрации уплаты акцизного налога можно 
привести следующую ситуацию: «Компания – производитель 
алкогольной продукции реализует 100 бутылок водки емкостью  
0,5 литра при крепости 40 градусов. Как рассчитать стоимость акциза 
за одну бутылку водки объемом 0,5 литра при крепости 40 градусов?». 
Статьей 463 Налогового кодекса установлен акциз на алкогольную 
продукцию (кроме коньяка, бренди, вин, виноматериала, пива и 
пивного напитка) в размере 2 550 тенге на литр 100 % спирта. Сумма 
акциза на одну бутылку водки крепостью 40 градусов объемом 
0,5 литра составит:2 550 × 40 % × 0,5 = 510 тенге. За всю партию:  
100 × 510 = 510 000 тенге.

По данному примеру, используя вышеприведенную таблицу, 
возможно рассчитать акциз к любому из необходимых товаров.

Согласно пункту 1 статьи 461 Налогового кодекса, плательщиками 
акцизов являются физические и юридические лица, которые:

1 Производят подакцизные товары на территории РК;
2 Импортируют подакцизные товары на территорию РК;
3 Осуществляют оптовую, розничную реализацию бензина (за 

исключением авиационного) и дизельного топлива на территории РК;
4 Осуществляют реализацию конфискованных, бесхозяйных, 

перешедших по праву наследования к государству и безвозмездно 
переданных в собственность государства на территории РК 
подакцизных товаров, указанных в подпунктах 5–7 части первой 
статьи 462 Налогового кодекса и по которым акциз на территории 
РК ранее не был уплачен в соответствии с законодательством РК;

5 Осуществляют реализацию имущественной массы 
подакцизных товаров, указанных в статье 462 Налогового кодекса 
и по которым акциз на территории РК ранее не был уплачен в 
соответствии с законодательством РК

6 Осуществляют сборку (комплектацию) подакцизных 
товаров, предусмотренных подпунктом 6 части первой статьи 462 
Налогового кодекса.

Также, в соответствии с пунктом 2 статьи 461 Налогового 
кодекса, плательщиками акцизов являются физические лица, 
импортирующие подакцизные товары с территории государств 

– членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в целях 
предпринимательской деятельности.

Пример: ТОО осуществляет розничную реализацию алкогольной 
продукции на основании лицензии на осуществление деятельности по 
хранению оптовой и розничной реализации алкогольной продукции. 
Является ли такое ТОО плательщиком акцизов и обязано ли 
предоставлять отчетность по акцизам в налоговые органы? Согласно 
пункту 1 статьи 461 Налогового кодекса, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную 
реализацию алкогольной продукции, не являются плательщиками 
акцизов и не представляют налоговую отчетность по акцизам.

Таким образом, можно сделать вывод, что акциз, для 
развивающегося инновационного государства, является: 
необходимым косвенным налогом, способствующим пополнению 
бюджета, регулятором потребления определённого вида товара, 
а также средством перераспределения доходов от определённых 
товарных групп. Акциз исторически доказал свою значимость в 
качестве регулятора стабильной экономической ситуации развитой 
страны. Его наличие дает государству возможность улучшать 
качество жизни населения как в аспекте материальных благ (налог 
идет в государственную казну на реализацию нужд граждан), 
так и аспекте здравоохранения (налог, через ценовую политику, 
противостоит чрезмерному употреблению таких акцизных товаров, 
как табачные и вино-водочные изделия).
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В современном Казахстане инвестиционные институты 
находятся на начальном этапе формирования, существует 
необходимость в дальнейшей доработке законодательства в данной 
области. Для планомерного развития данных институтов необходимо 
опираться на зарубежный опыт. В статье рассматриваются 
особенности и взаимосвязь таких понятий, как «инвестиционная 
компания», «инвестиционный фонд» и «механизм инвестирования». 
Целью статьи является раскрытие сущности данных понятий 
и четкая их классификация. Приводится схема механизма 
инвестирования в Казахстане. Сделан вывод о том, что необходимо 
дальнейшее исследование и анализ зарубежного опыта в 
развитии инвестиционных институтов и института коллективного 
инвестирования, в частности, для проектирования собственных 
национальных инвестиционных институтов.

Инвестиционная компания (наряду с другими инвестиционными 
институтами) является основным субъектом, осуществляющим 
перелив капитала из одного сектора экономики в другой, т.е. основным 
институтом рыночной экономики, управляющим структурой 
инвестиций, а следовательно и структурой будущего производства. 
Отдельному инвестору не всегда выгодно самому заниматься 
проблемой вложения капиталов. При наличии инвестиционной 
компании он (при определенных гарантиях) предпочитает 
предоставить ей решение этих проблем. Инвестиционная компания, 
в свою очередь, вкладывает капиталы, сформированные из 
средств своих акционеров, в различные инвестиционные проекты. 
Преимущество инвестиционных компаний перед другими 
управляющими инвестициями институтами (в том числе перед 
банками) проявляется именно в сфере долгосрочных вложений.

На сегодняшний момент в казахстанской экономической 
литературе не существует как казахстанских, так и зарубежных, 
четкой классификации инвестиционных компаний и фондов. 
Как следствие, такие понятия, как «инвестиционная компания», 

«механизм инвестирования» и «управляющая компания», не 
имеют однозначных определений, схем их функционирования и 
взаимосвязи, что зачастую приводит к ложному отождествлению 
данных понятий. При анализе существующих типов инвестиционных 
компаний и фондов мы будем опираться по большей части на 
структуру инвестиционных институтов и законодательство в этой 
области в США, так как принципы правового регулирования рынка 
капиталов, заложенные в этой стране еще в 30-е гг. прошлого 
столетия, оказали значительное влияние на законодательство о 
рынке ценных бумаг и, соответственно, структуру этого рынка не 
только Казахстана, но и всей Европы.

Инвестиционная компания – это организация, осуществляющая 
коллективные инвестиции. Когда говорят об инвестиционных 
компаниях, то общепринято предполагать такую их организационную 
форму, как корпорация. Корпорация – объединение, союз 
предприятий или отдельных предпринимателей на основе частно-
групповых интересов, одна из основных форм предпринимательства.

Инвестиционные компании, как корпорации могут быть двух 
видов:

1 Инвестиционная компания имеет собственный аппарат 
управления. В этом случае учредители и управляющий – участники 
инвестиционного фонда. Таки инвестиционные компании называют 
Management Investment Companies или Self-Managed I.C.

2 Управляющая компания является внешней по отношению к 
инвестиционному фонду. В этом случае нанимается специальная 
компания для управления инвестиционным фондом – управляющая 
компания. Такие инвестиционные компании называются 
управляемыми (Managed Investment Companies).

Однако помимо корпораций существуют и другие виды 
инвестиционных компаний, различающихся не только по своей 
структуре, но и по характеру инвестирования и привлечения средств 
инвесторов.

Инвестиционные компании во многих странах выпускают 
и продают собственные ценные бумаги, в основном мелким 
индивидуальным инвесторам. На вырученные средства они 
покупают ценные бумаги предприятий и банков, посредством чего 
обеспечивают своим клиентам доход. По сути дела, они управляют 
средствами своих клиентов.

Инвестиционная деятельность имеет свои характерные 
признаки, зависящие от особенностей фондового рынка. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Казахстане в составе портфельных инвестиций преобладают не 
акции, а облигации и краткосрочные ценные бумаги.

В экономической теории связь между инвестициями и 
экономическим ростом можно показать через производственную 
функцию Кобба-Дугласа, предполагающую, что изменение 
технологий приводит к одинаковому увеличению предельного 
продукта капитала и труда, которые участвуют в производстве:

где K – накопление капитала, L – рабочая сила, Q – уровень выпуска, 
T – используемый уровень технологий.

Чтобы вкладчики инвестиционных компаний получали 
стабильную прибыль, их инвестиции объединяются и вкладываются 
в различные проекты. Прибыль образуется не только благодаря 
объединению средств, но и в связи с грамотными действиями 
финансового управляющего. По своей сути деятельность 
инвестиционной компании, это деятельность финансового посредника.

Можно выделить следующие 3 функции, которые выполняют 
инвестиционные компании или же три активности, на которых 
инвестиционные компании зарабатывают:

1 Операции по покупке и продаже ценных бумаг. Или простыми 
словами спекулирование на рынке ценных бумаг.

2 Операции по распределению капитала по разным 
направлениям, чтобы снизить риски. Или другими словами 
инвестирование в динамично развивающиеся компании и стартапы.

3 Выпуск своих ценных бумаг и «управляемая» торговля ими 
на фондовом рынке.

Услуги инвестиционных компаний доступны для различных 
инвесторов: как крупных, так и мелких; А доходы, которые 
вкладчик получит, зависит от удачного либо неудачного вложения 
средств. Сами компании получают комиссионные с прибыли и % 
за осуществление управления вкладами.

В Казахстане хотя инвестиции финансируются из различных 
источников, большая часть по-прежнему осуществляется 
за счет внутренних сбережений. В свою очередь, доступ к 
иностранным источникам капитала играет также огромную роль 
для экономики не только в Казахстане, но и в развивающихся 
и развитых странах. Долгосрочные инвестиционные потоки, 
в частности прямые иностранные инвестиции (ПИИ), имеют 
важное значение для дополнения усилий развивающихся стран в 
области национального развития, в особенности для формирования 

инфраструктуры, расширения технологических возможностей, 
углубления производственных связей и повышения общей 
конкурентоспособности.

Механизм инвестирования в Казахстане можно представить в 
виде следующей схемы:

Схема 1

За последние несколько лет Казахстан добился значительного 
прогресса в улучшении своего инвестиционного режима и 
деловой среды. Правительство заметно сняло ограничения на 
иностранные инвестиции в воздушном транспорте и фиксированной 
связи, что позволило обеспечить полное иностранное владение. 
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Данные реформы приблизили Казахстан к стандартам ОЭСР 
(Организация экономического сотрудничества и развития). В 
рамках присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО) 
в 2015 году Казахстан также начал упрощать процедуры найма 
иностранцев. Дополнительные изменения, которые, как ожидается, 
будут реализованы в течение пяти лет после вступления Казахстана 
в ВТО, будут поддерживать еще более открытую среду для 
иностранных инвесторов. Вступление в ВТО также привело к далеко 
идущим изменениям в торговом режиме Казахстана, в частности 
в сфере услуг. В будущем ожидается дальнейшее сокращение 
торговых барьеров для содействия торговой деятельности.

Казахстан также приложил значительные усилия для 
обеспечения надлежащего уровня защиты инвестиций и эффективных 
механизмов разрешения споров. В последние годы Казахстан также 
неуклонно упрощал процедуры учреждения и лицензирования, что 
нашло отражение в улучшенном рейтинге Всемирного банка ведение 
бизнеса в стране: в конце 2016 года Казахстан занял 35-е место из 
190 стран – улучшением является смещение на 16 мест с 2015 
года. Вступление в силу нового закона о государственно-частном 
партнерстве в 2015 году и совершенствование законодательства о 
концессиях направлены на развитие инфраструктуры. Налоговые 
реформы также осуществляются с целью увеличения доходов, что 
может привести к повышению прозрачности налогообложения и 
пересмотру схем стимулирования инвестиций.

С момента обретения страной независимости в 1991 году власти 
рассматривали международные инвестиции как важные выгоды, 
начиная от повышения экономического роста и заканчивая созданием 
рабочих мест. В последние десятилетия в стране введен ряд мер 
по устранению ограничений на прямые иностранные инвестиции. 
Эти реформы в сочетании с высокими ценами на сырьевые товары 
способствовали динамичному росту инвестиций в течение первого 
десятилетия этого столетия. Доля потоков внутренних ПИИ в общем 
валовом накоплении основного капитала и внутренних объемах ПИИ в 
валовом внутреннем продукте (ВВП) увеличилась более чем в десять и 
двадцать раз соответственно с начала 1990-х годов (в настоящее время 
они остаются на уровне 59 % и 32 % соответственно) и остается выше, 
чем во многих других странах региона. Тем не менее, приток ПИИ 
был распределен неравномерно для удовлетворения потребностей и 
чаяний казахстанского общества с сильной концентрацией потоков 
ПИИ и запасов в добывающем секторе.

Привлекательность Казахстана в инвестиционном направлении 
зависит не только от открытости экономики и ограничений, с которыми 
могут столкнуться инвесторы. Казахстан продолжает прилагать 
усилия, чтобы предложить как отечественным, так и иностранным 
инвесторам привлекательный инвестиционный климат. При этом в 
Казахстане наблюдалось стремление обеспечить адекватный уровень 
защиты инвестиций и эффективные механизмы разрешения споров. В 
то же время все больше признается, что политика защиты инвестиций 
включает в себя усилия по сбалансированию защиты инвесторов и 
права правительства на регулирование.

Таким образом, для оживления инвестиционной активности 
необходима система неотложных мер государственного 
регулирования, которая должна включать:

– рациональное использование государственных и частных 
инвестиций;

–  сов ершен ств ов ани е  механ и зма  форми ров ан и я 
государственных инвестиционных программ;

– определение конкретных направлений инвестиционной 
деятельности с целью восстановления воспроизводственных 
процессов в экономике;

– содействие со стороны государства развитию рынка 
ценных бумаг и созданию эффективной системы трансформации 
сбережений в инвестиции;

– реорганизацию банковской сферы с целью усиления 
инвестиционной ориентации их финансовых ресурсов;

– продолжение работы в направлении по созданию эффективной 
системы гарантирования инвестиций, направляемых в сферу 
производства;

– совершенствование амортизационной политики для 
увеличения собственных средств предприятий на инвестиционные 
вложения.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ЭКОНОМИКУ И ОБЩЕСТВО 

ТЕМИРГАЛИЕВА А. В.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

МАКОВЕЦ Я. А.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ШАФЕЕВА Л. А.
ст.преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В статье рассмотрены вопросы использования цифровой 
экономики в современном мире. Где данный прогресс используется, 
для чего необходим и где ещё возможно применение данного 
инструмента. Были сделаны выводы, что цифровая экономика 
является хорошим «помощником» в жизни человека.

Появление и мировая популяризация цифровой экономики 
стала причиной значительных изменений современной среды 
функционирования бизнеса. Цифровая экономика считается как 
актуальный тренд развития современного общества, бизнеса, 
промышленного производства, государственных институтов, 
торговли и сферы услуг, жизнедеятельности людей. Понятие 
«цифровая экономика» появилось в 1990-х годах. Основоположником 
термина считается Николас Негропонте, который метафорически 
описал цифровую экономику как «переход от движения атомов 
к движению битов» [1, С. 4]. Понятие «цифровая экономика» 
включает в себя все изменения, происходящие в экономике под 
влиянием развития информационных технологий.

За рубежом дигитализация понимается как «масштабная 
трансформация бизнеса, затрагивающая все функции предприятия 
от автоматизации закупок до продаж и маркетинга, влияющая на 
изменение операционной модели и на инфраструктуру предприятия, 
базирующуюся на цифровых технологиях и протекающую 

под действием трех основных драйверов: изменение запросов 
пользователей, развитие технологий и усиление конкуренции».
Таким образом, развитие и движение к модели цифровой 
экономики на всех уровнях можно охарактеризовать терминами 
«цифровизация» или «дигитализация», где происходит изменение 
экономических процессов, внедрение цифровых технологий, а также 
производство товаров и оказание услуг, связанных с ними.

Для казахстанской экономики развитие цифровизации связано 
с серьезными вызовами, так как вопросы формирования цифровой 
экономики становятся для Казахстана вопросами ее национальной 
безопасности и конкурентоспособности на мировом рынке, а 
также вопросами уровня и качества жизни населения. Отставание 
Казахстана по темпам и масштабам цифровизации от развитых 
стран может привести к тому, что она окажется в стороне от научно-
технического прогресса. Это влечет за собой следующие угрозы: 
ее роль в мировой экономике будет догоняющей, обеспечение 
национальной безопасности в Казахстане будет под вопросом, 
она будет лишена перспектив инновационного развития, что 
существенно снизит конкурентоспособность как отдельных 
отечественных компаний, так и всей Казахстанской экономики 
на мировом рынке. К явным угрозам относиться: сохранность 
цифровых данных пользователя, обеспечение доверия граждан 
к цифровой среде, а также угрозы личности и государству, 
рост масштабов компьютерной преступности, в том числе 
международной, отставание от ведущих иностранных государств 
в развитии конкурентоспособных информационных технологий, 
зависимость социально-экономического развития от экспортной 
политики зарубежных стран, недостаточность эффективности 
научных исследований, связанных с созданием перспективных 
информационных технологий, низкого уровня внедрения 
отечественных разработок, снижение числа занятого населения.

Рассмотрим ключевые изменения в экономике в контексте 
цифровизации.

1 Усиление роли информационных технологий как ключевого 
фактора производства.Создание и распространение технологий уже 
давно определяет направления развития обществ и стран, и не раз 
значительно меняло жизнь людей. Однако, в последние годы широко 
распространяются технологии нового поколения, обладающие 
глобальным масштабом. Такие технологии, как искусственный 
интеллект, облачные технологии и анализ больших данных, 

http://www.hrliga.com/index.php?module=profession&%25=view&id=1105
http://www.hrliga.com/index.php?module=profession&%25=view&id=1105
https://nationalbank.kz/?docid=3326&switch=kazakh
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беспилотные машины, индивидуализированное производство 
(стандарт tailor-made) и 3D-печать, роботы и дроны, социальные 
медиа и цифровые платформы, по мнению Инициативной группы 
исследователей Цифровой Трансформации Международного 
Экономического Форума, являются ключевыми для всех отраслей 
в будущем. 

Внедрение данных технологий в совокупности, по оценкам 
экспертов, повысит производительность в компаниях в 3 раза.

2 Дигитализация продуктов и услуг. В результате 
трансформации, в экономике появляются структурные изменения:

– появляются новые отрасли и рынки, на основе цифровых 
технологий, связанных с ними продуктов и услуг. Примерами 
могут выступить контент сфера в социальных сетях, например 
видеосюжеты и видео блоги в Youtube и аналогичных площадках, 
а также рынок интернет-рекламы и рынок web-агентств.

– появление новых профессий (например контент-маркетолог, 
web-дизайнер, smm-менеджер в социальных сетях).

Ключевым драйвером структурных изменений, являются 
крайне низкие или даже нулевые предельные издержки у цифровых 
продуктов и услуг (особенно программного обеспечения и 
данных). В сочетании с глобальным охватом Интернета это 
позволяет этим продуктам, фирмам и платформам, которые их 
используют, очень быстро масштабироваться даже с небольшим 
количеством сотрудников, материальных активов вне зависимости 
от географического положения.

3 Увеличение скорости изменений. Современный мир начинает 
характеризоваться молниеносными изменениями, быстрым 
устареванием технологий, и сокращением жизненных циклов 
продуктов. Эти наблюдения доступны даже для обывателей, 
которые могут наблюдать, например, уже ставшее традиционным 
ежегодное обновление линейки мобильных телефонов от Apple 
и Samsung. Уже через год телефон становиться устаревшим и 
выходит новая версия. Рост скорости передачи данных и переход 
к стандарту 5G позволяет обрабатывать большие объемы данных 
(big-data), появляется возможность более точного и качественного 
прогнозирования на основе больших данных и нейронных сетей. 
Это обеспечивает ресурсы для обучения искусственного интеллекта 
на множестве примеров и ситуаций. Технологии приобретают 
сквозной характер – они внедряются во всех процессах экономики: 
еще от начала осознания потребности человека (предиктивная 

аналитика в интернете и в соц. сетях), поставки материалов на 
склад с автоматическим учетом, заканчивая процессом продажи 
и потреблением. Сами цифровые технологии способствуют и 
ускоряют появление новых цифровых технологий.

Огромное количество данных и возможностей рождает 
огромное количество новых продуктов и услуг. В результате в 
обществе появляется краткосрочные вспышки потребления товаров/
услуг, быстро сменяют друг друга различные виды товаров и услуг. 
При этом, вместе с продуктами меняются и методы производства, 
в силу того что каждая компания находиться в условиях угрозы 
технологического отставания. 

Сама конкуренция становится еще ожесточеннее и все 
чаще проявляется конкуренции сотрудничества соперничающих  
игроков рынка.

4 Изменение характера взаимодействий между субъектами 
экономики. Благодаря современным технологиям, субъекты 
экономики могут связываться независимо от их местоположения, 
а также передавать ценную информацию. Становиться возможным 
цифровое подтверждение репутации субъектов, что характерно 
как для крупных компаний, так и для обычных пользователей. В 
целом, уменьшается информационная асимметрия рынков через 
распространение маркетплейсов и интернет-сайтов аггрегаторов. 
Укрепляется так называемая экономика отзывов, однако 
одновременно чрезмерно увеличиваются объемы информации.

Изменяется подход к клиенту: начинает превалировать концепция 
гипер клиентоориентированности или клиентоцентричности среди 
производителей и продавцов, которые могут знать досконально 
своих потребителей (полные портреты и характеристики), 
создания продуктов и оказание услуг стандарта tailor-made. Также 
происходит усиление взаимодействия производитель-клиент: 
персонализированные коммуникации и увеличение ценности для 
конкретных клиентов (оказание сервиса, онлайн-поддержки и т.п.),  
а также вовлечение клиентов в процесс создания продуктов. 
Внутри компаний активно начинают использоваться технологии BI 
(Business Intelligence) – методы представления информации (как в 
реальном времени, так и на основе больших данных) для поддержки 
принятия управленческих решений. Происходит стремительное 
ускорение скорости обмена информацией (информация может 
изменяться быстрее, чем успевает думать человек). Это создает 
возможности роста m2m-коммуникаций и их активное вовлечение 
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в экономические процессы, становится возможным автоматизация 
рутинных и сложных процессов. Благодаря технологиям происходит 
кросс-интеграция отраслей (например, скрещивание услуг 
мобильных операторов и банковских услуг). 

В результате этих процессов формируются интеграции и 
экосистемы с участием различных стейкхолдеров, а инициаторами 
данных процессов, как правило, выступают крупные компании, 
диверсифицирующие свою деятельность.

5 Увеличение рисков информационной безопасности. Развитие 
технологий открывает двери не только для новых возможностей, но 
и для киберпреступности. Все чаще проявляются случаи взлома и 
кражи персональных данных, изменение данных с целью нанесения 
вреда и распространение данных, подрывающих репутации 
субъектов экономики и целых стран в условиях глобализации.

Как результат, увеличиваются расходы на обеспечение 
информационной и экономической безопасности государства и 
бизнеса. Сегодня уже в любой компании обязательно имеются 
специализированные IT-службы и департаменты в структурах 
организаций (системные администраторы и т.п.). Ужесточаются 
правовые нормы, регламентирующие защиту частных данных в 
цифровом пространстве, и предпринимаются попытки ограничения 
свободы действий в информационном поле, которые несут не только 
охранительное, но и разрушающее влияние.

6 Цифровизация человека. Дигитализация оказывает влияние 
и на самого человека. Во-первых, в настоящем мире уже стало 
нормой потребление информационного контента – просмотр 
различных видео, чтение статей и блогов, новостей со всего мира, 
общение с друзьями и коллегами в социальных сетях и многое 
другое. Во-вторых, дигитализация оказывает влияние на процесс 
развития человека. Сегодня людям крайне затруднительно получать 
и осваивать новую и актуальную информацию. Получаемые знания 
и навыки довольно быстро устаревают, что делает процесс обучения 
неэффективным. Под давлением находится высшее образование 
(вузы и университеты) со стороны неакадемического образования, 
которое представлено курсами в интернете и открытыми 
источниками. В-третьих, из-за цифровизации под угрозой 
находиться большое количество рабочих мест. «Переход на новые 
тренды экономического развития всегда сопровождался снижением 
числа занятых, что неизменно актуализировало переподготовку 
кадров, и оставляет эту проблему острой и на настоящий момент».

По многим параметрам современные технологии могут 
превосходить человека (круглосуточная работа, снижение 
случайных ошибок или ошибок «человеческого фактора», 
возможность работы с большим количеством данных). «По 
прогнозам, к 2035 году в развитых странах роботы заместят 
работу, выполняемую людьми, в 25–30 % видах профессиональной 
деятельности». Но при кажущихся преимуществах, цифровые 
технологии не обеспечивают рост производительности труда для 
всей экономики в целом. Именно сотрудники, которые не готовы 
по тем или иным причинам освоить новое, становятся самым 
большим барьером трансформации компаний. И как правило, перед 
руководством компании стоит сложный выбор между увольнением 
людей или отказ от внедрения инноваций и новых технологий.

Таким образом, сама по себе цифровизация, несмотря на 
существенные выгоды для бизнеса и общества, несет серьезные 
вызовы и проблемы. Самыми острыми, являются киберугрозы. 
Это может нарушить нормальную работу государства и взломать 
доступ к инфраструктурам, так и привести к сбоям оборудования 
на производстве, а также ухудшить репутацию субъекта экономики 
в цифровой среде. Еще одним важным аспектом диджитализации 
является недоучтенность человеческого фактора. Все еще не 
наблюдается роста производительности труда в экономике в 
целом, да и сама цифровизация компаний часто наталкивается на 
неготовность сотрудников перестроиться на новый формат работы, 
в результате чего многие цифровые нововведения не окупаются.

Серьезные проблемы существуют и в сфере образования: 
подготовка специалистов и кадров в традиционной сфере не 
успевает за новыми изменениями, в итоге спрос на рабочую силу 
не подтвержден соответствующим предложением. Это порождает 
популярность онлайн курсов и школ, однако остается открытым 
вопрос о качестве образовательных услуг.

Вполне очевидно, что перечисленные сложности не являются 
исчерпывающими в процессе формирования цифровой экономики. 
Именно поэтому, широкий масштаб приобретают развитие 
цифровых экосистем компаний, выступающий способом 
диверсификации деятельности и страхования от рисков падение тех 
или иных сфер, а также «уберизация» и sharing-economy, которые 
позволяют брать «в аренду» нужные ресурсы и быстро отказываться 
от них в случае невостребованности.
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Анализ современного состояния цифровизации Казахстанской 

экономики и общества выявил болевые точки, и подтвердил, что для 
получения положительных результатов влияния мирового тренда 
цифровизации в Казахстане необходимо: 

– такое управление всеми аспектами экономической и 
социальной жизни, которое обеспечивало бы выполнение 
требований цифровизации как мирового тренда эффективного 
развития экономики и общества – только в этом случае цифровизация 
приведет к ожидаемым положительным результатам; 

– создание возможностей для реализации предпосылок 
дигитализации как благоприятных условий, способствующих ее 
положительному воздействию на экономическую и социальную 
жизнь Казахстана; 

– составление и реализация программ управления 
преимуществами трансформации экономики; 

– выявление вызовов, угроз, проблем и возможных 
отрицательных последствий цифровизации, а в целях повышения 
эффективности влияния дигитализации как тренда развития 
мировой экономики и общества – составление и реализация 
программ управления соответствующими рисками.

Цифровая экономика – это наше будущее. С помощью 
цифровизации жизнь человечества становится гораздо проще. 
Цифровая экономика уже в скором времени может стать ведущим 
сегментом, драйвером роста и развития экономической системы в 
целом. Это связано с тем, что цифровая экономика имеет некоторые 
преимущества перед материальными товарно- денежными обменами, 
такие как быстрота доставки товара или практически мгновенное 
оказание услуг. Еще одним преимуществом цифровой экономики 
является более низкая цена производства и выполнения транзакций. 
Одним из ключевых преимуществ цифровой экономики перед 
традиционной является то, что электронные товары являются 
практически неисчерпаемыми и существуют в виртуальном виде, 
материальные же практически всегда ограничены в количестве и 
получить доступ к ним значительно сложнее. На сегодняшний день 
электронная экономика уже выходит за рамки сугубо хозяйственных 
процессов. Цифровизация внедряется в социальные процессы, от нее 
во все большей степени зависит успешная жизнедеятельность людей, 
кроме того, происходит широкомасштабное внедрение цифровых 
технологий в работу правительственных организаций и структур. 

ЛИТЕРАТУРА
1 Negroponte N. Being Digital / N. Negroponte. - NY : Knopf, 

1995. - 256 p.
2 Иванов А.Ю. Сущность процесса цифровизации и его 

особенности на микро и макро уровнях // Молодежный научный 
форум: электр. сб. ст. по мат. LXIX междунар. студ. науч.-
практ. конф. № 39(69). URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_
interdisciplinarity/39(69).pdf

3 Рыжков В., «Что такое digital-трансформация?» URL: https://
www.osp.ru/os/2016/02/13049319.

4 WEF Digital Transformation Initiative. Unlocking $100 
Trillion for Business and Society from Digital Transformation. 
Executive summary. P. 12. URL:http://reports.weforum.org/digital-
transformation/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/dti-
executive-summary-20180510.pdf.

5 П. А. Булдыгин, В. С. Журакивский Цифровые активы как 
новый вид нематериальных финансовых активов в деятельности 
организации // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №5-
1., с. 96-98.

6 http://labirint.rgub.ru/?page_id=252.

3.5 Құқықтық жүйенің даму бағыттары
3.5 Направления развития правовой системы

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ:                          
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

ЖУМАБАЕВА А. Т.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Взаимоотношения людей и животных в Казахстане на 
настоящий момент являются огромной проблемой – причем как на 
законодательном уровне, так и в повседневной жизни. Обращение с 
животными в стране часто крайне нецивилизованное. Существуют 
бесчисленные примеры жестокого обращения с животными – 
своими и чужими, тогда как привлечение к ответственности за такие 
злодеяния практически невозможно. Зоозащитникам хорошо известна 
ситуация с бездомными собаками и кошками. Мало кто из обычных 
людей реально представляет, насколько тяжелыми является их 
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положение, жизнь и смерть на улице и часто в отлове. Практически 
не защищены на законодательном уровне животные в зоопарках, 
цирках, лабораторные (подопытные) и другие. Сельскохозяйственные 
и дикие животные также нуждаются в защите. Многие социальные 
проблемы – бытовое насилие, плохое обращение с пожилыми 
людьми, жестокость по отношению к детям, а также беспризорность, 
бродяжничество и преступность несовершеннолетних – проистекают 
из семейного воспитания, или его отсутствия. Эти проблемы, 
которые изначально возникли как сугубо межличностные, давно уже 
перешли в категорию общественных. Исследования, проведенные 
учеными разных стран, указывают на бесспорную связь между 
бытовым насилием, жестоким обращением с детьми и престарелыми 
людьми с одной стороны и жестоким обращением с животными 
– с другой. Показано, что из семей, в которых были установлены 
факты физического насилия над детьми, в 88 % имели место случаи 
жестокого обращения с  животными. Анализ законодательной базы, а 
также многолетняя практика зоозащитных организаций показывают, 
что казахстанскому законодательству о животных не хватает как 
концептуальных регуляций на законодательном уровне (в том 
числе закрепления общих принципов обращения с животными на 
уровне национального закона), так и решения отдельных важных 
вопросов [1]. В настоящее время требуют более четкого правового 
урегулирования следующие вопросы:

– закрепление общих принципов ответственного обращения 
с животными на уровне национального закона, и прежде всего – 
принципа гуманного отношения к животным;

– унификация терминологии;
– совершенствование правовых норм по вопросам жестокого 

обращения с животными. Наряду с отмеченными очень важными 
проблемами, требующими законодательных решений, являются:

– цивилизованное регулирование численности бездомных 
животных;

– разработка классификации животных, в том числе животных-
компаньонов; 

– установление ответственности ветеринарных врачей за 
некорректное лечение; 

– установление запрета на содержание диких животных в 
качестве питомцев;

– регулирование условий содержания животных в зоопарках 
и цирках;

– законодательное определение приютов для животных, а 
также установление иных правовых регуляций для них, в том числе 
технических регламентов (включая СНиПы), а также разработку 
необходимых положений относительно земельных участков для 
приютов;

Один из выдающихся философов прошлого века Мохандас 
Карамчанд Ганди, утверждал: «Величие и моральный прогресс 
нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным». 
Данное суждение очень четко описывает то, каким должно и обязано 
быть глубоко развитое, а в первую очередь уважающая себя нация, 
государство. Опасность для психического здоровья населения несет 
отношение к бездомным животным. Методы, которыми сейчас 
решается эта проблема - жестоки и неэффективны. В Фонд «KARE-
Забота» еженедельно поступают обращения от граждан, ставших 
свидетелями жестокого отлова собак. Часто сообщается о том, 
что отлов происходит днем, на глазах у детей, хотя это зрелище 
психологически травмирует и взрослых. Закон об обращении с 
животными, который предлагается принять, регулирует и вопросы 
гуманного сокращения численности бездомных животных [1]. 

В своем Послании народу Казахстана – Стратегии 2050 – 
Первый Президент  РК Н. А. Назарбаев отмечал, что Казахстан 
имеет уникальные условия и традиции для развития животноводства 
и что грамотное использование этого капитала позволит Казахстану 
«стать лидером мирового продовольственного рынка и нарастить 
сельскохозяйственное производство» [4]. 

Не секрет, что качество сельскохозяйственной продукции, 
особенно продукции животного происхождения, напрямую зависит 
от здоровья животного, являющегося источником этой продукции. В 
свою очередь, здоровье сельскохозяйственных животных напрямую 
зависит от условий содержания, транспортировки, корма, качества 
ветеринарного обслуживания. 

Следует привести пример Швейцарии. В этой стране корова 
является объектом преклонения и продуктом питания. Не для кого не 
секрет, что Швейцария является эталоном производства молочных 
и кисломолочных продуктов,  и отсюда складывается блестящий 
опыт рыночных отношений. Все это связано с тем, что швейцарцы 
по истине считают, что качество выпускаемой продукции напрямую 
зависит от условий содержания коров, питания и отношения к ним. 
Таким образом коровы питаются только свежей травой, чистой 
водой и условия их содержания находятся на высшем уровне. В 
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свою очередь их коровы являются самыми молочными, дают за раз 
рекордное количество молока. Казахстану было бы целесообразно 
перенять опыт этой страны при условии, что у нас для этого 
имеются все необходимые предпосылки. Требованиям по условиям 
содержания сельскохозяйственных животных в нашем государстве 
необходимо придать четкую законодательную урегулированность. 

В настоящее время законодательная база, регулирующая 
взаимоотношения человека и животных представлена рядом 
нормативных правовых актов. Так, в области охраны животного 
мира действует Экологический Кодекс и Закон РК «Об охране, 
воспроизводстве и использовании животного мира. Предотвращение 
заболеваний сельскохозяйственных животных регулируется 
законом о ветеринарии. Кроме того, существует большое количество 
подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих 
транспортировку животных, убой скота, содержание домашних 
животных и др. Может показаться, что такой объемный пласт 
законодательных актов должен исчерпывающим образом 
регулировать отношения между человеком и животными. 
Однако, это далеко не так. Анализ законодательной базы, а 
также многолетняя практика организации ОФ «KARE-Забота» по 
защите животных, показывает, что, несмотря на все многообразие 
законодательных актов, зачастую закон бывает бессилен в защите 
базовых прав граждан, таких как здоровье и неприкосновенность 
собственности, а также в случаях вопиюще жестокого обращения 
с животными [1]. Статья 316 Уголовного Кодекса из года в год 
доказывает свою неэффективность. Так, по данным Агентства по 
правовой статистике с 2005 по 2013 год из 800 зарегистрированных 
заявлений в правоохранительные органы о жестоком обращении с 
животными только 11 дошли до суда. Это объясняется, в частности, 
устаревшей и неполной формулировкой данной статьи. Санкция 
данной статьи предусматривает штрафом в размере до ста двадцати 
месячных расчетных показателей либо исправительными работами 
в том же размере, либо привлечением к общественным работам 
на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати  
суток  [1]. Однако на практике подобные преступления часто никак 
не наказываются. К примеру, дело об убийстве мужчиной чужой 
домашней собаки вилами в Алматы было списано за отсутствием 
состава правонарушения. До сих пор не привлекли к ответственности 
сотрудников Центра ветеринарии Алматы по громкому делу 
гибели собаки хаски – щенок, имеющий хозяев, был фактически 

похищен и задохнулся в багажнике автомобиля. В декабре 2017 
года павлодарец забил до смерти свою собаку, свидетелями 
жестокого обращения стали полицейские, которых вызвала соседка 
мужчины. Мужчина заявил, что решил избить животное «просто 
так». Полицейские отметили, что собака неизвестной породы 
«представляла собой кусок мяса». Однако в ДВД Павлодарской 
области «по результатам следствия принято процессуальное 
решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава 
преступления». В марте 2020 года в городе Нур-Султан произошел 
вопиющий случай, который априори не должен был произойти в 
правовом государстве с исчерпывающим количеством нормативно-
правовых актов в области защиты животных. Девушка обратилась 
в полицию с заявлением, в котором указала что от ее 4-месячного 
щенка остались только лапы и голова. По данному случаю была 
проведена проверка, в ходе которой стало известно, что щенок 
был «случайно» съеден соседом- собакоедом со стажем, который 
просто перепутал ее щенка с бездомным. Позже, данный «человек» 
без зазрения совести дал интервью телеканалу «Евразия», в 
котором прямо сказал что ест собак давно. Назрела необходимость 
внесения поправок в законодательство. Потому что у нас статья о 
жестоком обращении с животными очень тяжело доказуема. Чтобы 
доказать жестокое обращение, нужен летальный исход животного, 
нужно доказать «особый цинизм». При этом, как мы видим, даже 
гибель животного часто остается безнаказанной». В настоящее 
время на республиканском уровне идет разработка нового закона  
«Об обращении с животными», который охватит не только домашних 
животных, но и тех, которые находятся в вольных и полувольных 
условиях. Кроме того, нашему законодательству о животных 
не хватает структурированности, унификации терминологии, 
закрепления общих принципов обращения с животными на 
уровне национального закона, которым бы соответствовали все 
нормативные акты о животных, вне зависимости от их места в 
иерархии нормативных актов. Остаются неурегулированными 
вопросы контроля над численностью бездомных животных. 
Отсутствует классификация животных, запрет содержания диких 
животных в качестве питомцев [5]. Правовое регулирование условий 
содержания животных в зоопарках и цирках также содержит 
множество пробелов. Живя в развитом, правовом, демократическом 
государстве и видя отсутствие реальных действий со стороны 
государства в области защиты животных, очень грустно наблюдать 
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за опытом европейских стран, которые ушли очень далеко в этом 
вопросе. Так, например в ФРГ защита животных регламентирована 
в рамках самостоятельной отрасли права «Право о животных». В 
результате принятия в 1933 году Закона ФРГ о Защите животных, 
животные были наделены особым статусом, запрещавшим 
использовать их в экспериментах. В науке отмечается, что «принятые 
нормативные акты определяют животное как живое существо», а 
не как вещь. В УК Швейцарии отдельно урегулирована проблема 
ограничения деятельности незаконных зоопарков и содержания 
животных в неволе. Так, согласно п. (2) § 222 наказанию в виде 
лишения свободы на срок до двух лет подлежат лица, подвергающих 
животных страданиям в виду тяжелых условий в связи с перевозкой 
нескольких животных, непредоставления кормления или питья 
или любым другим способом в течение длительного периода 
времени [3]. Также важно отметить, что в европейских странах 
есть приюты для животных с поддержкой на государственном 
уровне. К сожалению в Казахстане отсутствуют приюты которые 
существовали бы за счет государства, и я считаю, что это огромный 
шаг назад в развитии нашей страны в целом. Данный факт объясняет 
то, что государство не заинтересовано в предоставлении условий 
жизни бездомным животным, их воспитании и дальнейшей судьбе, 
отсюда и вытекает факт наличия отловов, деятельность которых 
активно процветает и является практически основной  в решении 
проблем возникающих у бездомных животных. В ФРГ, человек 
желающий взять животное из приюта, обязан собрать необходимый 
пакет документов для подтверждения своего социального статуса, 
финансового положения, также условий проживания. После 
предоставления необходимого пакета документов, гражданин 
должен пройти месячный курс обучения по уходу за животным. 
Отсюда хочется сделать вывод, что по уровню ответственности 
животное практически приравнивается к человеку.   

Признавая важность вопросов, связанных с обращением с 
животными, в 2007 году на Межпарламентской Ассамблее стран 
СНГ был подписан Модельный Закон «Об обращении с животными». 
Однако Казахстаном так и не был принят основанный на нем 
национальный закон. Именно поэтому, принимая во внимание 
важность регулируемых им вопросов, необходимо принять закон 
Республики Казахстан «Об обращении с животными». Модельный 
закон закрепляет основные принципы, на которых должно строиться 
отношение человека к животным, а именно:

– защиты животных от страданий и гибели, недопущения 
жестокого умерщвления животных;

– обеспечения безопасности, прав и законных интересов граждан;
– государственного регулирования и контроля в области 

обращения с животными;
– ограничения использования животных в учебных, научных 

и медицинских целях; 
– возмещения владельцем животного вреда, причиненного его 

животным другим животным либо здоровью и (или) имуществу 
граждан, имуществу организаций;

– возмещения владельцу животного вреда, причиненного его 
животному по вине иного лица;

– участия граждан и общественных объединений в разработке 
и реализации программ и мероприятий в области обращения с 
животными».

Данный закон восполнил бы пробелы в Казахстанском 
законодательстве о животных и явился, таким образом, необходимым 
шагом на пути решения всех вышеописанных социальных проблем. 
Ныне бездейственная статья 316 Уголовного Кодекса должна 
отражать определение жестокого обращения с животными, 
указанного в Модельном Законе, а именно: «Жестокое обращение с 
животными – побои, истязания, разрушение мест обитания, нарушение 
зоотехнических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных норм 
и правил, иное действие (бездействие), влекущие увечье, травму, 
истощение от длительного голодания или гибель животных, жестокое 
умерщвление животных, а также иные действия, противоречащие 
установленным законодательством правилам и принятым в 
обществе нормам гуманного отношения к животным». На основании 
вышеизложенного, можно утверждать, что принятие Казахстанского 
Закона «Об обращении с животными» на основании соответствующего 
Модельного Закона, а также приведение в соответствие ему 
существующих законодательных актов, способствовало бы решению 
таких правовых и социальных вопросов как:

1 Своевременное диагностирование и предотвращение 
бытового насилия;

2 Снижение уровня жестокости в обществе, уменьшение числа 
преступлений, в частности, против личности;

3 Улучшение эпидемиологической ситуации в стране;
4 Развитие международной торговли, в частности, экспорта 

сельскохозяйственной продукции Казахстана; 
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5 Укрепление имиджа Казахстана как прогрессивного, 

приверженного гуманистическим ценностям государства;
6 Гуманное сокращение численности бездомных животных;
7 Повышение уровня сознательности и социальной 

ответственности граждан;
8 Просвещение и образование граждан, в частности детей, 

в вопросах отношений с животными и воспитание гуманного 
отношения ко всему живому [2].       

ЛИТЕРАТУРА
1 Уголовный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 11.01.2020 г.).
2 Закон об Обращении с животными. Предотвращение 

жестокого обращения с животными как шаг на пути решения ряда 
социальных проблем // 11 мая 2014 г. [Электронный ресурс]. - URL: 
https://www.zakon.kz/4622826-zakon-ob-obrashhenii-s-zhivotnymi..
html#_edn4 / [дата обращения 12.03.2020].

3 Львова А.А. Жестокое обращение с животными: Сравнительно- 
правовой анализ положений  УК России и Германии  // Научное 
сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. 
ст. по мат. LXXII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 12(71). 
URL: https://sibac.info/archive/social/ [дата обращения: 12.03.2020].

4 Послание Главы государства Касым-Жомарта  Токаева народу 
Казахстана:  Стратегия 2050 // 2 сентября 2019 г. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://strategy2050.kz/ru/page/message/ [дата 
обращения 12.03.2020].  

5 Почему статья о жестоком обращении с животными не 
работает в Казахстане //22 августа 2017 г. [Электронный ресурс]. 
- URL: https://www.zakon.kz/4874286-pochemu-statya-o-zhestokom-
obrashchenii.html/ [дата обращения 12.03.2020].

ПАТРОНАТТЫҚ ОТБАСЫ ТУҒАН АТА-АНА ОРНЫН 
АЛМАСТЫРАДЫ МА?

КАРАБАЕВА Г. 
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

КАИРОВА А.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

МҰСАБЕКОВА Н. М.
т.ғ.к., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ. 

Отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Отбасы тәрбиесі 
қоғамдағы өзгерістермен тығыз байланысты. Баланың отбасыдағы 
тұлғалық қасиетін жетілдіретін жағдайдың бірі – отбасы ішілік және 
отбасынан тысқары атқарылатын еңбек. Отбасындағы күнделікті 
тұрмыс қажеттігін қамтамасыз етуден туындайтын еңбек баланы 
әлеуметтік қатынасқа түсіріп, оны ересек өмірге тәрбиелейді. Ертеден 
келе жатқан ойлардың бірі, ол: «Бала – отбасы гүлі». Осындай 
мүмкіндікке ие болған тұлғалар бақытты бағалай алмайтындары бар. 
Мысалға статистика бойынша  көбінесе, балаларынан бас тартқан 
стуеденттік жас қыздар, жағдайы жаман отбасылар, балаларының өз 
үйінде бақытты болуын қамтый алмайтын жағдайларға байланысты 
балалар үйіне бүгінгі таңда Қазақстан бойынша жетімдер саны 
көбеймесе, азайып жатқандығы көрінбейді. Қазақстан бойынша 
олардың саны бүгінгі таңда 300 мыңға жетіп отыр.

Алдымыздан мынадай деректер шығады: мемлекет балаларды 
балар үйінде асыру үшін қыруар қаражат бөледі, бірақ толық емес, 
көпбалалы, тағдыры қиын отбасыларға мүлдем көмектеспейді.

Балалар үйінде бір баланы асырауға бюджеттен 180 000 теңге 
бөлінеді.

Патронаттық қамқорлықтағы балаларға небәрі 30 000–40 000 
теңге бөлінеді.

Туған-туысқандарының қолына берілген балалар үшін 18 000 
теңге бөлінеді.

Мәселен, ата-ана қамқорлығынан айырылған әлгіндей балаларды 
асырап алуға тілек білдірген шетелдік азаматтарға байланысты көптеген 
айтыс-тартыс туғаны, тіпті бұл мәселе парламентте де қызу талқыға 
түскені мәлім. Алайда, осы балалардың арнайы мекемеде (жетімдер 
үйінде) емес, отбасында тәрбие алуы, яғни патронатты тәрбие керек 
деген пікірге тоқталдық. Себебі, отбасы бала үшін үлкен рөл атқарады. 
Бала ұядан не көрсе, ұшқанда соны алады демекші, әр баланың өсіп – 
жетілуіне ата-анасы, әрбір отбасы мүшесі үлкен көңіл бөлуі тиіс. Егер 
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шындыққа көз жүгіртсек, дегенмен отбасы тәрбиесін кеөрген балалар 
қой дегенді білетін, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете алатын болып 
келеді. Осы кезде бізде туындаған сұрақ бұл: Патронаттық отбасы туған 
ата-ана орнын алмастырады ма? Ол отбасы балаға жақсы қарағанымен, 
баланың сол отбасыны қабылдауы да өте маңызды болып табылады. 
Себебі, ащы да болса шындық, бірақ баланы қамқорлығына белгілі бір 
өз пайдасы үшін алатын адамдар да болады. Бұл жоқ нәрсе емес және 
оған көз жұма қарауға болмайды. Олардың еріскі әрекеті ашылғаннан 
кейін баланы қайтадан мемлекет қамқорлығына алатындығынан 
қарамастан, мұндай жағдай бала психологиясына әсер етеді. Сол 
себепті патронатты отбасы тек өз қамқорлығына алып қоймай, баланың 
алатын тәрбиесін қадағалау мақсат етіп қарастыруы тиіс. Патронаттық 
отбасы баланы мәдени- әлеуметтік ортаның құндылығын қабылдату, 
ұрпақтың, ата-бабалардың, ұлылардың ақыл-кеңес тәжірібиесін 
бойына сіңіру, қоршаған ортаға, адамзатқа, өз қоғамына пайдалы етіп 
тәрбиелеуге барынша ұмтылуы керек деп санаймыз. Үлкен ұрпақтың 
тәжірібиесі, өмірдегі беделі, ақыл-кеңестері, ата-ананың өз борышын 
мүлтіксіз орындауы, бір-бірін құрметтеуі – үлкен тәрбие мектебі болып 
табылады. Бала дүниеге келгеннен бастап ата-ананың ықпалында 
болып, бағыт беруші тәрбие мектебінен нәр алады. Өз отбасында 
бала ата-ананың қамқорлығына, шексіз сүйіспеншілігіне бөленіп, әке 
мен ананың жақсылығы мен дәулетінің қызығын көріп қана қоймай, 
адамгершілік, әдеп-инабат тағылымдарын алуы, оларды меңгеріп іс- 
жүзінде қолдануы ынта мен ықылас, қайрат пен қажыр ететін жолынан 
өтуге тиіс. Ол біздің «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» 
кодексінің 134, 135, 136 көрсетілген баптарына сүйеніп талаптарына 
сәйкес қадағалау әрі заң бойынша жүргізілуін негізге алып қарастыру 
керек. Яғни, мұнда баланы патронаттық тәрбиелеуге беру туралы шарт, 
патронат тәрбиешілер, патронат берілетін бала туралы мәселелер 
көзделген. Бұл осы тақырыпта өте маңызды болып табылады. Себебі 
дұрыс жасалмаған шарт, немесе дұрыс тексерістен өтбеген отбасы, не 
бала туралы толық дұрыс ақпарат берілмесе ол шарттың бұзылуына 
әкеліп соғады. Ал бұл жағдай кімге жаман әсерін тигізеді?! Әрине 
онсызда өмірден аз қиындық көрмеген, бейкүнә балаға.

Патронаттық тәрбие беру мәселесінде, Қазақстан тарапына 
халықаралық тәжірибе негізінде жергілікті жерлерде отбасын 
қолдау және патронаттық қызметті дамыту жөніндегі стратегиялық 
бағдарлама жасақтау міндеті тұр. Өмірлік жол мен жағдайы қиын 
отбасыларға бағытталған арнайы әлеуметтік жүйе керек. Арнайы 
әлеуметтік-психологиялық қызметтер ондай отбасыларға көмек 

көрсетуі тиіс. Көп жағдайда ондай отбасыларды оңалтып, баланы 
қайтадан үйіне қайтаруға болады, бұл ең бірінші мақсат болуы тиіс. 
Егер өз ата-анасына қайтару мүмкін болмаса асырап алатын отбасылар 
жағын қарастыру керек. Бұл өте қарапайым тетік, әлеуметтік саясаты 
жақсы дамыған елдердің барлығында осындай жүйе жұмыс істейді.

«Отан – отбасынан басталады» дегендей отанды сүю - 
отбасынан басталатыны рас! Себебі, отбасы – бала тәрбиесінің ең 
алғашқы ұжымы.Адамның жеке басының қалыптасуы отбасынан 
басталады.Оның ер жетіп өсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік 
белгілер отбасында қалыптасады, сондықтан да туған үйдің жылуы 
– оның көкірегінде көп жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде жүреді.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Қазақстан Республикасының Конституциясы, 1995 жылы 

30 тамыз
2 Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Қазақстан 

Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 518-ІV Кодексі.
3 https://egov.kz/cms/kk/articles/2Fpatronat_care
4 https://sn.kz/sn-akparat-agyny/57493-bir-atanyn-balalary-

patronattyk-t-rbienin-manyzy
5 https://kz.otyrar.kz/2013/03/patronatty%D2%9B-t%D3%99rbie-

ne-beredi/

 МЕДИАЦИЯ В РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

КОТОВ И. С.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Медиация – это метод посредничества в разрешении спора, 
цель которого состоит в содействии сторонам в самостоятельном 
урегулировании спора к взаимному удовлетворению и к обоюдной 
пользе. Закон «О медиации», который регулирует общественные 
отношения в сфере организации медиации в Республике 
Казахстан, определяет ее принципы, процедуру проведения и 
статус медиатора, был принят 28 января 2011 года. Кроме того, 
Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам медиации» 
внесены соответствующие изменения и дополнения в Гражданский 
процессуальный кодекс РК, Уголовно-процессуальный кодекс РК, 

https://egov.kz/cms/kk/articles/2Fpatronat_care
https://sn.kz/sn-akparat-agyny/57493-bir-atanyn-balalary-patronattyk-t-rbienin-manyzy
https://sn.kz/sn-akparat-agyny/57493-bir-atanyn-balalary-patronattyk-t-rbienin-manyzy
https://kz.otyrar.kz/2013/03/patronatty%D2%9B-t%D3%99rbie-ne-beredi/
https://kz.otyrar.kz/2013/03/patronatty%D2%9B-t%D3%99rbie-ne-beredi/
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Уголовный кодекс РК, Кодекс об административных правонарушениях 
РК. Принятию этих законов предшествовала большая работа по 
изучению практических вопросов восстановительного правосудия, 
международной практики примирительных процедур в целях поиска 
наиболее эффективных форм разрешения конфликтов. Медиация 
– это «процедура примирения конфликтующих сторон путем их 
вступления в добровольные переговоры с привлечением нейтрального 
лица – медиатора – с целью достижения взаимопонимания и 
составления договора, разрешающего конфликтную ситуацию  
[1, С. 36]. Медиация (лат. mediate – быть посередине) – часть 
практической конфликтологии – возникла во второй половине  
ХХ века. Местом ее рождения можно назвать сразу несколько стран – 
США, Австралию и Великобританию, объединенных англосаксонской 
системой права. Позже такой способ разрешения конфликтов 
распространился и в Европе, а в настоящее время его активно 
используют в Японии, Китае, Корее, Индии и многих других странах. 
Известно, что в казахском обществе процедура медиации существовала 
еще издревле. Испокон веков существовала традиция разрешать 
конфликты с помощью уважаемых аксакалов и биев. Современные 
медиаторы предлагают возродить ее в новом свете и в рамках закона. 
В свете реализации Концепции правовой политики Республики 
Казахстан на 2010-2020 годы актуален вопрос о привнесении в 
процессуальное законодательство и правоприменительную практику 
элементов восстановительного правосудия – медиации, внесудебного 
урегулирования правонарушений. Данная необходимость обусловлена 
как гуманизацией уголовной политики, так и необходимостью 
оптимизации процессуальных процедур [1, С. 39]. 

Сейчас в Казахстане действует Единый центр медиации и 
миротворчества, где работают специалисты, прошедшие обучение 
основам медиации. Медиаторы помогают людям услышать друг 
друга и найти определенное решение по спорным юридическим 
вопросам. Идею медиации активно продвигали такие видные 
государственные деятели Казахстана, как И. И. Рогов, С. Ф. Бычкова, 
С. А. Дьяченко и другие. Особая роль в принятии законопроекта 
«О медиации» принадлежит Первому Президенту Республики 
Казахстан – Нурсултану Назарбаеву.

В настоящее время медиация становится все более широко 
известным и распространенным методом посредничества 
в конфликтах. Медиация – это метод разрешения споров, 
причисляемый к группе альтернативных методов разрешения 

споров. При этом медиация в корне отличается ото всех 
остальных методов разрешения споров – как традиционных, так 
и альтернативных. В медиации третья сторона – медиатор – не 
уполномочена и не имеет права выносить решения по спору и, более 
того, должна воздерживаться от предложения вариантов разрешения 
конфликта. Медиация – это метод, в основе которого лежит 
уважение к личности, добровольное участие и волеизъявление, 
свобода выработки и принятия решений, основывающихся на 
возможности защиты и удовлетворения интересов сторон, при 
условии предоставления равных прав всем сторонам спора [2, С. 12]. 

Впервые медиация как метод конструктивного урегулирования 
конфликтов стал использоваться в США в начале 60-х годов. 
Источником его возникновения и развития послужили многочисленные 
судебные разбирательства, захлестнувшие в тот период страну. 
Загруженность судебной системы привела к разработке технологии, 
использование которой позволило разрешать значительное количество 
споров, в том числе и рассматриваемых судами, с результатом 
обоюдного выигрыша, т.е. достижением сторон мирового соглашения. 
Как свидетельствует широкая мировая практика, применение 
медиации в судебных спорах способствовало тому, что в 85 %-ах 
случаев конфликты заканчивались достижением соглашения 
между противоборствующими сторонами. Выработанная в рамках 
юридической практики медиативная технология в дальнейшем 
получила широкое распространение в разных сферах человеческой 
деятельности: в школах, бизнесе, управлении, международной 
дипломатии и т.д. Попытки привлечь в спор третье лицо, чтобы 
достичь приемлемого разрешения спора, не новы. Многие из нас в 
силу своей ролевой позиции, должностных или профессиональных 
обязанностей периодически вынуждены брать на себя функции 
урегулирования конфликтов между другими людьми. Однако, 
как правило, для этого выбирается хорошо знакомая всем модель 
«арбитража». В этом случае посредник (третье, незадействованное в 
конфликте, лицо) выступает в роли третейского судьи: выслушивает 
стороны, собирает необходимую информацию, а затем либо признает 
правоту одной из сторон, либо принимает третье решение. Подобная 
стратегия редко приводит к успеху по следующим причинам [2, С. 15]. 

– чем в большей степени конфликтная ситуация затрагивает 
личные взаимоотношения сторон во всей их неизбежной закрытости 
для окружающих, тем труднее установить истину, тем сомнительнее 
возможность решения в пользу одной из сторон; 
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– поскольку каждый из участников конфликта убежден в своей 

правоте, такое решение не может быть принято без ущерба для 
отношений самого посредника по крайней мере с одной из сторон;

– многие посредники не могут избавиться от ощущения вины, 
если принятое ими когда-то решение оказалось (или кажется теперь) 
неверным;

– арбитраж закрепляет негативный опыт взаимодействия между 
участниками конфликта: они не справились с проблемой сами и 
вынуждены были обратиться за помощью к третьему лицу, которое 
и решило их проблему. 

Преодолеть указанные недостатки «арбитража» позволяет 
использование метода медиации в разрешении конфликтных 
ситуаций. В качестве посредника при разрешении конфликтов 
выступает медиатор. Медиатор (ведущий примирительной встречи), 
который не является ни судьей, ни адвокатом, ни следователем, 
ни прокурором, ни воспитателем или советчиком. Медиатор – 
нейтральный посредник, помогающий наладить конструктивный 
диалог между сторонами по поводу возможного разрешения 
конфликта и в равной степени поддерживающий их в этом. Медиатор 
не несет ответственности за примирение сторон или выработку ими 
решения, поскольку это – ответственность сторон. Медиатор отвечает 
за то, чтобы люди поняли предлагаемый им восстановительный способ 
выхода из ситуации и сделали осознанный выбор – воспользоваться 
им или нет. Медиатор также отвечает за то, чтобы на встрече были 
созданы максимальные условия для взаимопонимания и примирения.

Конфликтологический посредник – медиатор осуществляет 
подготовку сторон к медиации с соблюдением следующих 
принципов медиации:

– Добровольность участия сторон. Стороны участвуют во 
встрече добровольно, их принуждение к участию в какой-либо 
форме недопустимо. Стороны вправе отказаться от участия в 
медиации как до ее начала, так и в ходе самой медиации.

– Информированность сторон. Медиатор обязан предоставить 
сторонам всю необходимую информацию о сути медиации, ее 
процессе и возможных последствиях 

– Нейтральность медиатора. Медиатор в равной степени 
поддерживает стороны и их стремление в разрешении конфликта. 
Если медиатор чувствует, что не может сохранять нейтральность, он 
должен передать дело другому медиатору или прекратить медиацию. 

– Конфиденциальность процесса медиации. Медиация носит 
конфиденциальный характер. Медиатор и служба примирения 
обеспечивают конфиденциальность медиации и защиту от 
разглашения документов, касающихся процесса медиации. 
Исключение составляет информация, связанная с возможной 
угрозой жизни либо с возможностью совершения преступления; 
при выявлении этой информации медиатор ставит участников в 
известность, что данная информация будет разглашена.

– Ответственность сторон и медиатора. Медиатор отвечает 
за безопасность участников на встрече, а также за соблюдение 
принципов и стандартов. Ответственность за результат медиации 
несут стороны конфликта, участвующие в медиации. Медиатор 
не может советовать сторонам принять то или иное решение по 
существу конфликта. Заглаживание вреда обидчиком. В ситуации, 
где есть обидчик и жертва, ответственность обидчика состоит в 
заглаживании вреда, причиненного жертве [5].

Как было отмечено, одним из основных требований к 
медиатору является сохранение нейтралитета и беспристрастности 
относительно обсуждаемого вопроса, участников его поднимающих 
и исхода посредничества. Их соблюдение сигнализирует 
конфликтующих сторонам о заинтересованности медиатора в 
том, чтобы участники сами выработали свое собственное решение 
проблемы. Нейтральность проявляется во всем: медиатор сидит на 
равном расстоянии от конфликтующих сторон, предоставляет им 
равное время для высказываний в течение медиативной сессии, 
уделяет равное внимание их пожеланиям относительно организации 
процесса посредничества и т.д. Беспристрастность предполагает 
одинаково позитивное эмоциональное реагирование на реплики, 
мнения, суждения, предложения, высказываемые участниками 
конфликта. Именно проявление нейтралитета и беспристрастности 
является самым важным и часто самым сложным для человека, 
выполняющего посреднические функции. Одним из важных шагов 
в совершенствовании правовой системы должно стать развитие 
одного из элементов восстановительного правосудия – медиации.

Первый Президент РК Н. А. Назарбаев в своем выступлении 
«Социальная Модернизация Казахстана-20 шагов к обществу 
труда» при поручении фонду национального благосостояния 
«Самрук казына» говорил об усилении работы по созданию и 
использованию структуры и процедур медиации, что позволит 
снизить уровень конфликтности в обществе и нагрузку на суды. В 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

327326

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы
Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010–2020 
годы одним из важнейших шагов в совершенствовании правовой 
системы выделен институт медиации, который позволит уйти от 
потери времени в судебных разбирательствах, от дополнительных 
и неоправданных расходов. В Послании Первого Президента РК, 
Лидера нации Н. А. Назарбаева «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства» были определены 
основные приоритеты развития, в том числе и развитие институтов 
внесудебного урегулирования споров. Выявление проблем в 
применении медиации и выработка решений по их устранению 
будет способствовать эффективности этой процедуры. Что касается 
классификации института медиации в специальных исследованиях 
приводится достаточно большое количество классификаций по 
самым различным основаниям. Я считаю, наиболее удачной 
классификацию, приведенную Л. Боуль и М. Несик: [4]. 

– обзорная медиация, целью которой является определение 
предмета спора и более четкое и адекватное обозначение границ 
конфликта; 

– медиация урегулирования конфликта – проводится с 
целью урегулирования спора и достижения взаимовыгодного 
соглашения;  

– медиация сдерживания конфликта – проводится с целью 
выработки правил поведения, которые в свою очередь, делают 
возможным дальнейший диалог сторон по поводу окончательного 
разрешения конфликта тем или иным способом; 

– медиация заключения договоров – проводится во время 
переговоров по поводу заключения договора, нацелена на 
формирование однозначного понимания позиций и интересов 
будущих партнеров. 

– медиация выработки политического решения – применяется 
с целью выработки политических решений с учетом интересов 
общественности;

– превентивная медиация, целью которой является 
предупреждение конфликта.

Медиация в тех или иных формах существует так же давно, 
как существуют сами конфликты. Что касается сроков медиации, в 
законе РК «О медиации» налицо противоречие. Так, в соответствии 
с частью 8 статьи 20 Закона «О медиации» определено, что если 
медиация осуществляется вне рамок гражданского либо уголовного 
процесса, медиатор и стороны должны принимать все возможные 

меры для того, чтобы указанная процедура была прекращена в срок 
не более шестидесяти календарных дней [3, ст. 8]. В исключительных 
случаях в связи со сложностью разрешаемого спора (конфликта), 
с необходимостью получения дополнительной информации или 
документов срок проведения медиации может быть увеличен по 
договоренности сторон медиации и при согласии медиатора, но не 
более чем на тридцать календарных дней. Итого медиация может 
длиться максимально девяносто дней. В то же время часть 1 статьи 
23 этого же закона говорит о том, что медиация при урегулировании 
споров, возникающих из гражданских, трудовых, семейных и иных 
правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц, 
должна быть завершена не позднее тридцати календарных дней со 
дня заключения договора о медиации. В случаях необходимости 
по взаимному решению сторон срок проведения медиации 
может быть продлен до тридцати календарных дней, но не более 
шестидесяти календарных дней в совокупности. То есть, итого 
шестьдесят календарных дней. В целом, основной проблемой 
развития медиации является отсутствие комплексного и системного 
подхода, как в законодательном регулировании данной процедуры, 
так и в практической деятельности государственных органов и 
гражданского общества. Мы надеемся, что в скором будущем 
медиация будет восприниматься обществом как полезный и 
довольно привычный способ разрешения споров, возникающих из 
правоотношений. Как я считаю, для дальнейшего развития медиации 
в нашем обществе необходимо пропагандирование медиативной 
деятельности в средствах массовой информации (телевидение, 
газеты, социальные сети). Устранение пробелов, внесение поправок 
в закон РК «О медиации», также медиативная деятельность должна 
функционировать по принципу прозрачности и транспарентности. 
Стоит отметить, что для всего нужно время. Мы верим, что будущее 
подтвердит это и совсем скоро медиация будет восприниматься 
обществом как полезный и привычный атрибут цивилизации 
и демократии правового государства. Развитие в нашей стране 
альтернативных инструментов урегулирования спора, в числе 
которых медиация, будет признано мировым сообществом как 
серьезный шаг на пути к вхождению в число самых конкурентно 
способных стран мира [4].  
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ҚЫЗ ҰРЛАУ ҚЫЛМЫС ПА, 
ӘЛДЕ ЕЖЕЛГІ САЛТ – ДӘСТҮР?!

ШАПЕНОВА Д. 
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

АВИЛХАН А.
т.ғ.м., аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Көптеген ғасырлардың барысында қазақтардың өзіндік бірегей 
әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері қалыптасты. Қазақтардың 
әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері үй ішіндегі отбасылық және 
адамдардың өзге де топтары арасындагы өзара қарым-қатынастарды 
қалыптастыруда үлкен рөл атқарды.

Қазақ фольклоры және қарапайым құқықты талдау барысында, 
ғалымдар қызды ұрлау сұрағына жауап ала алды. Мысалы XVII 
ғасырдың соңы мен XVIII ғасырдың басында құрылған Тәуке 
ханның «Жеті жарғы» жинағында зорлау сияқты ұрлау кісі өлтіруге 
тең қылмыс болып саналады және ол үшін жазалау-өлім. Алайда, 
егер қыз аттастырылмаса, ал ренжітуші оған үйленуге дайын 
болса және оның отбасы қарсы емес болса, іс қалың мал мен үлкен 
айыппұл төлеумен аяқталды. 

Сонымен қатар Психолог Айбек Сыдықовтың айтуынша, 
мәселені бір ғана психологиялық тұрғыдан қарауға болмайды. 
Құқықтық аспектісін де назарға алу керек. Қызды алып қашып 
әкеліп, отбасын құратын адамдар салт-дәстүрді тек сылтауратады 
деген пікірде.

Жалпы айтсақ бұл қазақтың ежелгі дәстүрі емес , оның салт 
болып қалыптасуына себеп ;

Біріншіден, бұл құқықтық сауаттылықтың төмендігінен. 
Екінші – инфантильдік, яғни, адамның өз әрекетінің салдары 
мен жауапкершілігін сезінбеуі. Кез келген адам бұл әрекеті үшін 
қылмыстық жазаның бар екенін ұғынуы керек. Біз құқықтық 
елде өмір сүріп жатырмыз. Инфантил – кінәні өзінен емес, басқа 
жағдайлардан іздеп, не болмаса тағдырынан көре кететін адам. 
«Жолым болмай қалды» деп, оған мемлекетті не жұмыс берушіні, 
жұлдызнама сияқты басқа кесе-көлденең болған барлық нәрсені 
кінәлі деп есептейді.Үшіншіден, адам болашақ жары ретінде кім 
көрінгенді алып қашпайды. Ол осы адам көнеді-ау деп таңдайды. 
Көнбесе, араға туысқандарымды саламын, әйтіп-бүйтіп көндіремін 
деген мақсатпен осындай қадамға барады. Ондай адамдар, тіпті 
болмаса, «кетіп қалу ұят» деп адамның санасын манипуляциялауға 
дейін барады, – дейді психолог.

Өкінішке қарай, ХХІ ғасырдың өзінде осындай қылмыс 
істі соңына дейін жеткізіп, қылмыскердің лайықты жаза алуын 
ешкімнің қадағаламауынан болып жатадыБұл қылмысқа қатысты 
жеке бап жоқ. Сол себепті, елімізде қыздарды еріксіз алып қашу 
деректері туралы нақты есеп жоқ. Өйткені, бұл қылмыс – ҚР 
Қылмыстық кодексінің «Адам ұрлау» бабына жатқызылған. ҚР Бас 
прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу 
комитетінің мәліметінше, осы бап бойынша:

–  2016 жылдың 12 айында – 96 қылмыс тіркелген.
–  2017 жылдың 10 айында – 17 қылмыстық іс қана сотқа жетіп, 

30 адам бас бостандығынан айырылыпты.
Заңгер Динара Маратованың айтуынша, Қылмыстық кодекстің 

125 бабында адамды ұрлау – алдын ала сөз байласып, адамдар 
тобымен жасалса, мүлкiн тәркiлеп немесе жетi жылдан он екi жылға 
дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыру қарастырылған».Яғни, 
қызды алып қашуға қатысқан барлық адам жауапқа тартылады 
деген сөз, – дейді заңгер. – Ал, бұл іске тартылған адам біреу болса, 
жазасын өтейтін мерзімі азаяды. Сондықтан да қызды бір топ адам 
ұйымдасып алып қашқанымен, оған қатысқан адам санын азайтып 
көрсетуге тырысады.

Үйлену процессін ықшамдап, шығынды қысқарту үшін жігіт 
пен қыз өзара келісіп, осындай қулыққа барады. Ал, танымайтын 
қызды алып қашып кетсе – ол ұрлық. Қазақта ондай болмаған. Бұл 
кейін шыққан масқара, – дейді этнограф Досымбек Қатранұлы.

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B4%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81
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Айтуынша, ХІХ ғасырда дәстүрлі ортада құдаласу, айттыру 

деген жора-жосық болған. Десек те, қыз алып қашу мүлдем 
болмаған деп айту қате.

Мысалы, бұрындары қыз айттырып қойған теңін менсінбесе 
не қаламаса, қашып кеткен. Яғни, көңілі жарасқан жігітпен қашып 
кетудің айласын қыздың өзі ұйымдастырған. Осындай қыздың 
келісімімен болатын дүниені ғана қазақ «алып қашу» деген.

– Ал қазір барыс-келісті азайту үшін, үйленуге кететін қаражатты 
жеңілдету мақсатында, артық той-томалақ жасап, ағайынды 
шығынға батырғысы келмесе не қаражатты оңтайлы пайдаланып, 
ықшамдағысы келсе, екі жастың келісімімен жасалуы тиіс.

Жаман нәрсе емес, қазірде қолдануға болады, – деп есептейді 
Досымбек Қатранұлы.

Яғни , қорынтындылай келсек бұл қызды алып қашудың уақыт 
пен адам санасының ықпалында өзгерген әдет.Қазіргі заманда бұл 
адамды еріксіз ұрлау мен неке қиюға мәжбүрлеу – ол заң аясында 
адам өміріне қол соғушылық болып есептеледі.Ал егер қаражаты 
болмаса , ерлі зайыптылар ұрлаусыз , ерікті неке қия алады.Әр адам 
заңи сауатты және ашық басты болу керек , ежелгі дәстүрлерді 
дұрыс өткізіп , ешқандай заңды бұзбай , бейбіт жолмен барлығын 
шеше алады , себебі қазіргі заманда соғыстар жоқ , бейбіт уақыт , 
жан-жақты даму кезеңі.Адам уақытқа сәйкес даму керек.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Қазақстан Республикасының неке (ерлі-зайыптылық) және 

отбасы туралы 2011 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексі
2 ҚР-ның Конституциясы , 1995 жыл 30 тамыз
3 https://surak.baribar.kz/539693/
4 https://bilimsite.kz/kizikti/10865-kyz-alyp-kashu-dasturi.html
5 https://infourok.ru/ilimi-zhoba-azati-kne-salt-dstrlerin-ayta-

zhairtu-3061664.html
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