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        Аннотация:  Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 

Педагогическая технология – это совокупность психологопедагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический 

инструментарий педагогического процесса.  

      Ключевые слова: Современные педагогические технологии, педагогическая технология, 

ИКТ в работе современного педагога, современных образовательных технологий, личностно-

ориентированная технология.  

     «Технология - это искусство, мастерство. Умение, совокупность методов обработки, 

изменения состояния» В.М Шепель. В настоящее время педагогические коллективы ДО 

интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача 

педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с 

детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности. 525 Современные педагогические технологии в 

дошкольном образовании направлены на реализацию государственного стандарта 

дошкольного образования. Педагогическая технология - это совокупность 

психологопедагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно - методический инструментарий педагогического процесса. Сегодня 

насчитывается больше сотни образовательных технологий. К числу современных 

образовательных технологий можно отнести: - Здоровьесберегающие технологии; - 

технологии проектной деятельности - технология исследовательской деятельности - 

информационно-коммуникационные технологии; - личностно-ориентированные технологии 

и др. Целью здоровье сберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. Здоровье сберегающие педагогические технологии включают все 

аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, 

психологическом, биоэнергетическом. Цель технологий проектной деятельности состоит в 

развитии и обогащении социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия. Педагоги, используют проектную технологию в 

воспитании и обучении дошкольников. Организованная жизнедеятельность в детском саду 

позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка. 

Классификация учебных проектов: «экскурсионные», направленные на изучение проблем, 

— детские 
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занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, драматизации, разного 

рода развлечения); «повествовательные», при разработке дети учатся передавать свои 

впечатления, чувства в устной, письменной, вокальной, музыкальной (игра на рояле) 

формах; «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: 

сколачивание скворечника, устройство клумб. Исследовательская деятельность в детском 

саду - формирует у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления.  

       Применение проектных технологий не может существовать без использования ТРИЗ-

технологии (технологии решения изобретательских задач). Методы и приемы организации 

экспериментально – исследовательской деятельности: 526 Мир, в котором развивается 

современный ребенок, отличается от мира, в котором выросли его родители. Это 

предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену 

непрерывного образования: образования с использованием современных информационных 

технологий. ИКТ в работе современного педагога: 1. Подбор иллюстративного материала к 

занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, 

презентация). 2. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 3. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 4. Создание презентаций в 

программе Рower Рoint для повышения эффективности образовательных занятий с детьми и 

педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

5.Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и 

анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения. Личностно-ориентированная технология реализуется в 

развивающей среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных 

программ. Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и 

дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация 

имеющихся природных потенциалов. Отмечаются попытки создания условий личностно-

ориентированных взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. Сущность 

современного воспитательно-образовательного процесса конструируется на основе заданных 

исходных установок: социальный заказ (родители, общество) образовательные ориентиры, 

цели и содержание образования. Эти исходные установки должны конкретизировать 

современные подходы к оценке достижений дошкольников, а также создавать условия для 

индивидуальных и дифференцированных заданий. Выявление темпов развития позволяет 

воспитателю поддерживать каждого ребенка на его уровне развития. Специфика 

современного подхода состоит в том, что воспитательнообразовательный процесс должен 

гарантировать достижение поставленных целей. • подготовка методических пособий 

(демонстрационный и раздаточный) в соответствии с учебными целями и задачами; • оценка 

актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная на достижение 

целей; • заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 527 

Современные педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника и в 

дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе. Дошкольное воспитание детей в 

детском саду имеет очень сильные отличия от последующего образования детей в школе. У 

каждого возраста свои законы, в соответствии с которыми развивается ребенок. На плечи 

воспитателей в детском саду ложится очень сложная и серьезная задача: передать маленьким 

детям все необходимые навыки, без которых невозможно будет обойтись в последующем, 

развить в детках все те способности, которые могут пригодиться в жизни на дальнейших 

этапах развития. Чтобы решить эту задачу необходимо к каждому ребенку подобрать 
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«ключик», найти наиболее подходящие именно для него способы обучения и подачи новой 

информации. Дошкольное воспитание ребенка может дать великолепные результаты 

благодаря грамотным объяснениям воспитателя, практическим заданиям или ролевым играм, 

главное, чтобы ребенок в процессе обучения имел возможность демонстрировать 

самостоятельную активность, а не просто следовать указаниям воспитателя. Современные 

воспитатели применяют различные методы, позволяющие достичь желаемого результата с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка в группе. 
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Бұл мақалада ғимараттардың энергия тиімділігін зерттеу және оңтайландыру әлеуеті 

қарастырылады. 

В данной статье рассмотрены исследования энергоэффективности зданий и 

потенциал для оптимизации. 

This article discusses research on the energy efficiency of buildings and the potential for 

optimization. 

 

 Одним из основополагающих вопросов данной статьи, является нацеленные на 

снижение энергопотребления имеющихся зданий и сооружений и применение 

нетрадиционных источников энергии, представляются актуальными и имеющими большую 

научно-техническую и практическую значимость. 

Эффективность использования энергии представляется своеобразным индикатором 

технологического и экономического потенциала общества, позволяющим оценить уровень 

его развития. Сравнение показателей энергоэффективности экономики Казахстана с 

развитыми странами показывает, что удельная энергоемкость нашего валового внутреннего 

продукта (ВВП) в несколько раз выше, чем в развитых странах. Так, уровень 

энергопотребления на единицу сопоставимого ВВП в Казахстане примерно в 4 раза выше, 

чем в США - стране с высокой энергоемкостью производства материалов, услуг и быта. 

Уровень потребления электроэнергии на единицу сопоставимого ВВП в Казахстане в 2,5 

раза выше, чем в США, в 3,6 раза выше, чем в Германии и Японии. Все это свидетельствует 

о значительных резервах экономии энергоресурсов в Казахстане, масштабы которых можно 

оценить примерно в 40-50% от уровня потребляемых топливно-энергетических ресурсов. 

Имеющийся потенциал энергосбережения во многом обусловлен стандартными 

техническими решениями, использованными при проектировании систем энергопотребления 

и энергоснабжения в 50-70-х годах ХХ века. Существующая практика нерационального 

расходования топливно-энергетических ресурсов во многом определяется сложившейся 

ранее системой приоритетов, при которой рациональное использование энергетических 

ресурсов не оказывало существенного влияния на экономические показатели. 

Сложная ситуация экономики Казахстана, в которой находится отечественная 

энергетика, в ближайшее время может привести к глубокому энергетическому кризису, 

который сведет на нет все усилия, но реформировать экономику и остановить наметившиеся 

тенденции возрождения промышленность. По оценкам российских экспертов, для 

сохранения энергетического потенциала Казахстана хотя бы на уровне середины 90-х годов 

необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию 7 млн кВт электроэнергии, что требует 

инвестиций в размере более 50 млрд долларов в 2010 году. 

Столь же неблагоприятная картина сложилась, в частности, и в теплоснабжении. 

Здания, построенные в центральном Казахстане, имеют высокие показатели 
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теплопотребления в отопительный период: многоквартирные дома - 350...600 кВтч/(м2*год), 

одноквартирные дома - 600... как Швеция и Финляндия - 135 кВтч/(мх год). Удельный 

расход воды от городского водопровода составляет 250 литров и более на человека в сутки, а 

с учетом нужд хозяйства и промышленности - 500 литров, в том числе потребление горячей 

воды населением при централизованном горячем водоснабжении. - 150...200 л в сутки на 

человека, а в странах Западной Европы - в 3 раза меньше (50...70 л). В то же время следует 

отметить, что общий потенциал энергосбережения в Казахстане по состоянию на 2005 год 

оценивался в 500 млн т н.э. что составляет около 40% от общего потребления 

энергоресурсов. 

Как показывает практика сквозного аудита, более 30 % потенциала энергосбережения 

сосредоточено в системах инженерного оборудования, до 70 % энергосбережения может 

быть достигнуто непосредственно в зданиях и сооружениях энергодефицита и создать 

благоприятные условия для решения проблемы в топливно-энергетическом комплексе. 

Имеющийся потенциал энергосбережения во многом обусловлен типовыми 

техническими решениями, использованными при проектировании систем 

энергопотребления и энергоснабжения в 1950-1970-х годах. Существующая практика 

нерационального расходования топливно-энергетических ресурсов во многом 

определяется сложившейся ранее системой приоритетов, при которой рациональное 

использование энергетических ресурсов не оказывало существенного влияния на 

экономические показатели. 

Изменение ценовой политики, переход экономики к рыночным отношениям 

привели к значительному увеличению доли энергоресурсов в себестоимости продукции в 

связи с большей дефицитностью топливно-энергетических ресурсов и постоянной 

тенденцией к росту их стоимости. . 

Основными недостатками теплоснабжения в целом по стране являются: 

- значительные непроизводственные потери, этот показатель составляет 150 млн 

тонн условного топлива. из 700 млн т условного топлива, израсходованного на отпуск 

тепла); 

- низкая надежность систем теплоснабжения; 

- работа в условиях дефицита тепловой мощности; 

- не поддерживаются условия теплового комфорта (зимой холодно, в переходный 

период перегрев, конечные потребители получают теплоноситель негабаритных 

параметров, разброс температур в здании 10-15°С); 

В связи с изложенным работы, направленные на снижение энергопотребления 

существующих зданий и сооружений и использование нетрадиционных источников энергии, 

представляются актуальными и имеющими большое научно-техническое и практическое 

значение. 

Современный жилой дом должен быть защищен от атмосферных осадков и ветра, от 

холода и жары, от сквозняков и духоты, от влажности и сухости воздуха, которым мы 

дышим, от местного отопления, от прямых лучей тепла, от шума улицы и неприятные 

запахи, и эффекты многих других тонких эффектов. Таких факторов, как повышенная 

радиация, вибрация и потеря связи с собственной естественной средой обитания. Говоря 

техническим языком, все вышеперечисленное подпадает под санитарно-гигиенические 

требования, условия микроклиматической комфортности и экологической безопасности, 

которые необходимо выполнять при реализации любых мероприятий по решению проблемы 

энергосбережения в зданиях. 

Здоровье и работоспособность человека во многом определяются условиями 

микроклимата и воздушной среды жилых и общественных зданий. Даже сегодня 

внутреннюю среду закрытых помещений часто рассматривают как совокупность всего 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №1 (155) 2022 г. 

 

9 
 
 

 

 

четырех факторов, влияющих на тепловое состояние человека; Это температура воздуха, 

его влажность и скорость движения, температура внутренних поверхностей ограждений. 

Компоненты, от которых зависит комфорт воздуха, оказывают взаимное влияние на 

людей и часто зависят друг от друга, что, в свою очередь, требует комплексного контроля, а 

не контроля преимущественно параметров температуры и влажности, как это часто бывает. 

Тепловой и воздушный комфорт в помещениях обеспечивается соответствующими 

конструктивными решениями, теплоизоляцией ограждающих конструкций и 

работоспособностью сантехнических систем. 

К наиболее важным требованиям к системам отопления и ограждающим 

конструкциям относятся требования максимального комфорта и минимального потребления 

тепла. На микроклиматические условия помещений влияет не только устройство обогрева, 

но и тип закрывающих конструкций (термосопротивление, остекленная поверхность и др.). 

Тепловлажностный и воздушный режим здания в целом формируется также под 

влиянием внешних метеорологических, атмосферных, почвенных воздействий, внутренних 

бытовых и технологических поступлений, совместной работы архитектурно-строительных 

решений и инженерных систем по обеспечению микроклимата, поэтому здание следует 

рассматривать как единую энергетическую и аэродинамическую систему. В нем должны 

надежно поддерживаться компоненты микроклимата, комфортные для человека и 

необходимые для технологических процессов. 

Материалы строительных конструкций, строительных инженерных систем не должны 

содержать источников вредных выбросов для объектов с определенной безопасностью, 

надежно поддерживать в них температурно-влажностный режим. Совокупность 

энергосберегающих мероприятий не только самих зданий, но и систем и источников 

теплоснабжения позволяет снизить в 2 и более раза эксплуатационные расходы тепловой 

энергии при сохранении всех параметров, необходимых для теплового комфорта жилого 

помещения. Из расчета 1 млн м2 жилья в средней полосе Казахстана можно сэкономить до 

25-30 тыс. т условного топлива. в год. 

 

Комплексный анализ энерго- и ресурсосберегающих мероприятий 

№№ 

п/п 

 

Наименование энергосберегающих мероприятий 
Эффекти

вность* 

1. Рациональная ориентация здания по сторонам света 4-8% 

2. Устройство организованной инфильтрации наружного воздуха 

в межстекольном пространстве при тройном остеклении 

3-4% 

3. Использование светопрозрачных теплоотражающих пленок 5-7% 

4. Использование пассивных гелиосистем, в том числе в виде 

застекленных лоджий 

7-40% 

5. Регулирование вытяжной вентиляции в зависимости от 

гравитационной составляющей 

10-15% 

6. Устройство за радиаторных теплоотражающих экранов 0,5-3% 

7. Дополнительное секционирование входных тамбуров 3-4% 

8. Ликвидация мостов холода в местах сопряжения оконного 

переплета со стеной 

2% 

 

В настоящее время в нашей стране отсутствует опыт проектирования, строительства и 

эксплуатации энергосберегающего жилья. Из эффективных мер энергосбережения 
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применяется повышенная теплозащитность только защитных сооружений, требования 

которых определяются действующими нормативными документами. 
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Аннотация: В статье отражены понятия профессиональной и служебной этики, 

нравственного облика специалиста, который предполагает трудовую честь, 

профессиональную гордость и мастерство. Нравственное основание имеет любая профессия. 

К выбору профессии необходимо подходить осознанно. 

Annotation The article reflects in terms of professional and service ethics, the moral 

character of a specialist, which implies labor honor, professional pride and skill. Any profession has 

a moral basis. The choice of a profession must be approached consciously. 

 

Сущность нравственной характеристики любого специалиста выражена его 

добросовестным отношением к делу и социально- значимыми результатами его 

деятельности, что всегда было присуще профессиональным династиям, талантливым 

мастерам, выпускникам учебных заведений, известных своей качественной 

профессиональной подготовкой. 

Однако профессионализм не сводится только к указанным показателям нравственной 

воспитанности. Назначение труда есть та главная проблема, с которой связано 

формирование нравственного отношения к человеку, людям, которые выступают 

потребителями результатов труда. Кроме того, будущий профессионал - член общества, и 

его нравственные ценности и установки являются характеристикой его личности. От них 

зависит профессиональное содружество, производственное партнерство, обусловливающие 

духовное оздоровление общества. Происходящие в нем перемены в настоящее время 

существенно меняют социальное основание нравственного мира личности и требования к 

профессиональным учебным заведениям, готовящим специалистов для различных сфер 

деятельности. 

В этих условиях проблема нравственности становятся одной из главных 

составляющих развития общества и человека. Социальный прогресс привел ко многим 

положительным явлениям: превращению образования в одну из главных ценностей 

общества и личности, повышению общей культуры населения, духовной взыскательности 

человека к человеку, к деловому партнерству. Но одновременно усилились и негативные 

тенденции в нравственном мире людей: 

рост чиновничьего бюрократизма, коррупция, усиление влияния на жизнь простых 

людей криминальных элементов, разделение людей по материальному признаку, их 

социальная незащищенность. 

Общество предельно критически осознает необходимость принятия существенных 

мер по нравственному оздоровлению страны, особенно молодого поколения. Однако это 

осознание остается формальным и пассивным и не ведет к борьбе с негативными 

последствиями перехода к рынку, не устраняет сами причины растущих нравственных 

потерь.  

Самыми главными из них выступают следующие: 
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- реформирование общества столкнуло две системы, две идеологии, две нравственные 

концепции жизни человека — западную, ориентированную на индивидуальную психологию 

и жесточайшую конкуренцию, и восточную, ориентированную на приоритет коллективных 

интересов над личными, на равную социальную защиту всех. Обнищание народа обострило 

многие социальные противоречия; 

- человечество, подводя итоги своего существования в XX веке, передает в будущее 

все ценное, что достигнуто предшествующими поколениями. Это и есть преемственность 

культуры и закон истории [7, 26, 36, 52, 60]. Но поражение социалистической идеологии, в 

силу вполне объективных причин, привело не только к ее безоглядной критике и 

отвержению, но и к разочарованию молодежи в идеалах своих отцов и прадедов, к слепому 

копированию западных образцов жизни и западных нравственных ценностей, чуждых 

нашему менталитету. Образование оказалось исключенным из сферы ответственности за 

нравственность молодого поколения: распущены все молодежные организации с 

нравственными устоями, уничтожен идеологический компонент образования, потеряна связь 

с семьей и др; 

- сама мировая культура переживает сложное взаимодействие межнациональных 

культур, борьбу многих религий и воззрений. В этих условиях рождается новая единая 

общечеловеческая нравственность, которая 

еще не оформилась как целое, пока еще противоречива и аморфна. Поэтому целый ряд 

исследований в области философии, психологии, социологии, антропологии связывают свои 

задачи с созданием новой общечеловеческой морали [22-27]. 

Большое влияние на философию жизни оказывают труды выдающихся американских 

философов Д. Болдвина, Дж. Дьюи, Э. Торндайка, Д. Алесандро. Суть их воззрений 

заключается в праве человека на творческую свободу, которая определяет, в сущности, все 

нравственные законы, принципы и нормы [23]. 

Английские философы Дэвид Юм, Джордж Беркли, Джеймс Миль, Роберт Флин и др. 

также связывали нравственные ценности с природной сущностью человека, осуществлением 

в его жизни потребностей в самосохранении, самореализации, социализации, самопознании. 

Кроме того, нравственным объявлялось все то, что не противоречит природе человека [27]. 

Философия существования, активно развиваемая французскими мыслителями, 

определяла моральные устои на основе соответствия интересов личности и общества, 

которые надо постоянно поддерживать. Экзистенционализм был естественным следствием 

этого взгляда на мораль. Анри Бергсон проповедовал идею свободы творческих сил человека 

как главного источника всех моральных ценностей. Жан Поль Сартр, Габриэль Mace, 

Альберт Камю занимали промежуточную позицию между марксизмом и 

экзистенционапизмом, обосновывая необходимость согласования морали общества и 

личности на основе их творческого потенциала в конкретных условиях [29]. 

Марксистская философия определила моральные ценности, исходя из интересов 

общества, перспектив его будущего, подчинения личных интересов общественному. 

Совокупным выражением этих ценностей стало отражение коллективного нравственного 

сознания в индивидуально-нравственном начале конкретного человека (Г.В. Плеханов, В.И. 

Ленин, Н.К. Крупская, A.B. Луначарский, A.C. Макаренко и др.). Рыночная экономика 

изменила эту систему ценностей и потребовала новой их иерархии. В настоящее время в 

Российской Федерации происходит формирование нравственности с учетом требований 

нового уклада жизни. Движущими силами развития нравственных ценностей личности 

выступают уровень развития мировой культуры, тенденции социального прогресса, связь 

развития общества и личности, новая духовная позиция человека в мире науки и культуры, 

максимальная свобода человека в его творческой самореализации. 
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В системе нравственного богатства человечества сосредоточены моральные 

постулаты всех мировых философских систем, отражающих природу духовного мира 

человека, регулирование человеческих отношений в течение тысячелетий. К ним примыкает 

национальная этнокультура, в том числе этнопсихология и этнопедагогика. Вечные 

нравственные ценности любви, свободы и братства, мужества и стойкости духа, 

ответственности человека за себя перед обществом и самим собой только усиливаются со 

временем. Увеличение нравственных норм разного типа, связанных со служебной, деловой, 

профессиональной этиками, обеспечивает творческое поведение на основе социально-

нравственных принципов и личных нравственных ценностей и установок [30]. 

В науке понятие нравственных ценностей включает в себя следующие типы явлений: 

- желательные, необходимые для всех, воспринимаемые большинством как благо; 

- притягательные для личности, связанные с ее ведущими материальными и 

духовными потребностями; 

- понимаемые как отношение к чему-либо стоящему над всем остальным, к чему надо 

стремиться и чего стоит добиваться; 

- принятые кем-то и для чего-либо как условие полноценного бытия [30-31]. 

В своей совокупности они определяют методологический аспект понятия 

нравственности, связанный с обозначением ее как социально-психологического явления, 

посредством которого общество выдвигает что-либо как высшую определенность (например, 

культура, религия, добродетель и др.), а человек принимает это как самое нужное и 

необходимое ему для собственного существования. Приняты социальные эталоны и образцы 

конкретным человеком - суть его нравственных ценностей как личности. 

Эта идея вытекает из традиций гуманистической этики. Ее основы, как справедливо 

утверждает Э. Фромм, закладывались в античную эпоху. Согласно Аристотелю, основание 

этики должна составить наука о природе, сущности человека. Последняя же, в свою очередь, 

считается спецификой человеческой жизнедеятельности. Идеи Аристотеля, развитые Н. 

Кузанским и Б. Спинозой, убедительно доказали, что сохранение человеком его 

существования возможно лишь в результате развития, совершенствования им своей 

сущности. Добродетель, следовательно, должна состоять в развертывании человеком своих 

сущностных сил, в приближении к образцу человеческой природы на основе нравственности 

[187]. 

Традиции гуманистической этики развились представителями западной философии - 

Д. Дьюи, Г. Спенсером, Дж. Миллем, М. Хайдеггером, Э. Фроммом. В отличие от тех 

философов, которые пытались осмыслить проблемы человека и этики на личностно-

атрибутивном уровне, названные исследователи предлагали при построении теории морали, 

разработке этических, педагогических систем исходить из оценки уровня сущностного 

развития человека на том или ином историческом этапе [29]. 

Подобные позиции разделял и выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский в своем 

«Опыте педагогической антропологии». Он рассматривал человека как становящуюся 

систему, в основе движения которой лежит «никогда не прекращающееся» и «никогда не 

удовлетворяемое стремление к деятельности». Именно в рамках «прогрессивности в 

беспрестанном удовлетворении потребности в деятельности» К.Д. Ушинский предлагал 

рассматривать педагогические проблемы, в том числе и проблемы формирования 

нравственных ценностей как ориентаций [31, т. 9, с. 628]. 

Ориентация в переводе с французского означает «установка» и в социальной 

психологии выражает личный смысл для индивида конкретных ценностей окружающего 

мира. Именно поэтому ценностные ориентации в педагогике часто связываются с 

самопознанием и самовоспитанием. Эта связь осуществляется через идеалы, которые 

выступают целью самовоспитания личности (Ю.А. Миславский). Ценностные ориентации 
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наиболее сильно влияют на профессиональное самоопределение личности (Т.С. Анисимова). 

Относительно коллектива установлена прямая связь нравственных ориентаций и 

общественного мнения (Л.Ю. Гордин, A.B. Иващенко, В.М. Коротов, З.Д. Малькова). Она 

выражена в состоянии сплоченности коллектива, понимаемой как ценностно-

ориентационное единство [32-34). В связи с ослаблением значимости коллектива в 

воспитании личности, это явление становится все более формальным. На первое место 

выходят новые нравственные ценности личности, о чем свидетельствуют материалы 

конференции «Образование XXI века» [34]. Четко определились особенности приобретения 

нравственной культуры новым поколением россиян. 

Во-первых, складывается молодежная субкультура, в которой заложены наиболее 

общие жизненные ориентиры. Эта субкультура включает в себя как положительную, так и 

отрицательную ориентацию на человека, молодежный сленг, приверженность к 

психологически разрушающей тяжелой ритмичной музыке, фанатное отношение к спорту и 

кумирам [36]. 

Во-вторых, господствует ориентация на растущий мир соблазнов и искушений, на 

богемный образ жизни. Это неизбежно ведет к криминализации молодежной среды. Поэтому 

так важно наличие единой государственной молодежной политики и устойчивое развитие 

экономики в стране, создающей новые ценности, определяющие как личную, так и 

профессионально-трудовую жизнь [37]. 

В-третьих, молодежь - это та часть населения, которая сегодня по существу 

аполитична, она поддерживает ту партию, которая наиболее акцентирует внимание на 

качественном преобразовании существующего порядка [38-40]. 

Таким образом, в современном российском обществе складывается новый 

нравственный облик молодежи, который требует и новой системы ее воспитания. 

Одновременно происходят перемены в профессиональном самосознании педагогов, 

также на основе изменяющихся социальных ценностей, которые определяют новые 

ценности образования и воспитания в начале XXI века. Развитие образования можно 

рассматривать как переход от старых моральных ценностей к новым (Н.Д. Никандров, A.M. 

Новиков, В.П. Зинченко и др.). Он выражается в следующем: 

1. Ценности общества, социального благополучия 'заменяются ценностями личности 

и личного благополучия. Общество создает равные стартовые предпосылки для получения 

образования, представляет человеку право выбора типа и содержания образования, 

профессиональной подготовки любого уровня. Но одновременно возлагает на него 

ответственность за гражданское и профессиональное служение, за свою судьбу, 

самореализацию своих сил и способностей, жизненное самоопределение в целом. 

2. Профессиональная деятельность определенного типа была целью среднего и 

высшего образования. Формула «профессиональное образование - во имя производства» 

заменяется формулой «образование опережает производство и стимулирует его развитие». 

Образование ведет за собой все производство. Ориентация на тенденции социального 

прогресса обусловливает реформирование системы образования, оно становится личностно- 

ориентированным. 

3. Образование от узкопредметного обеспечения переходит к интеграции учебных 

дисциплин, поскольку все новое складывается на стыке наук и технологии. Отсюда и 

система нравственного воспитания также формируется сегодня на стыке науки, религии, 

искусства и культуры деловых и межличностных отношений. 

4. Профессионально-практическая направленность образования заменяется 

инновационно-творческой и исследовательской. Образование готовит не просто 

специалиста, а, прежде всего, активного участника социального процесса, деятеля культуры, 

человека-творца и исследователя. Профессиональное приложение этого комплекса свойств 
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личности - дело его жизненного опыта и самообразования. Вуз оказывают конкретную 

помощь в личностном росте, в достижении нравственного идеала. 

5. Образование и воспитание связаны между собой. Образование воспитывает 

личность через содержание и технологии обучения, а воспитание образует нравственный 

потенциал личности. 

6. Образование становится всеобщим и непрерывным, изменяя формулу: «От 

образования на всю жизнь» на формулу «образование через всю жизнь» [41, C.33-34]. 

Целью образования в нашей стране становится формирование творческой личности, а 

ведущей задачей выступает воспитание социальной зрелости, деловой активности и 

высокого профессионализма. В совокупности они обеспечивают нравственную 

воспитанность будущего специалиста. Реально к такому повороту наша система образования 

еще не подготовлена. [43]. 

Исследованиями Н.Р. Битяновой, В.И. Горовой, А.А. Грекова, О.Н. Козловой, Н.В. 

Кузьминой, Т.А. Стефановской и др. установлен ряд негативных явлений в педагогической 

среде, которые тормозят развитие вышеназванной цели: 

- нестабильность положения учительства и его пессимизм (в этих условиях 

становится невозможным единство педагогических позиций и требований, 

функционирование педагогического коллектива как творческого союза единомышленников); 

- деструктивность (становится трудно добиться ориентации на новое в науке и 

практике, осуществить творческий поиск); 

- педантичность значительной части учительства: все больше появляется в школе 

формалистов, людей чрезмерной строгости; 

- тревожность (высокая возбудимость по малейшему поводу, болезненное отношение 

к критике в свой адрес, постоянная все возрастающая потребность в похвале или 

самокомпенсации, самоутешении); 

- ригидность или заостренность, «застреваемость» на какой-либо проблеме, а отсюда - 

повышенная ранимость, конфликтность, обидчивость и мстительность; 

- неуравновешенность - возбудимость без самоконтроля, самодисциплины, 

импульсивность и прямолинейность; низкая саморегуляция поведения в целом; 

- эмотивность - сочувствие, сострадание, доходящие до обостренной 

чувствительности по всякому поводу или просто настроению; 

- демонстративность поведения, чрезмерная озабоченность о своем статусе, 

стремление по любому поводу настоять на своем, доказать свою власть и право; 

- оборонительная позиция, вызванная тем, что учительство оказывается растерянным 

в новых условиях. 

Данные негативные явления снижают значимость социальных предпосылок, которые 

влияют на нравственную воспитанность: норм, идеалов, общественных потребностей. 

Преломление внешних социальных предпосылок происходит через миропонимание и 

самоуважение молодежи, что доказано рядом исследований. Понимая мир как «Я в этом 

мире» и понимая себя как часть этого мира, личность, в конечном счете, достигает единства 

сознания и поведения [45-48]. Это единство характеризуется тем, что вначале определяется: 

- единство суждения и действия, которые закладывает семья [45-46]; 

- действенность нравственных суждений и убеждений, зависящая от  

уровня сформированности социальной индивидуальности (H.H. Верцинская, И.И. 

Резвицкий); 

- нравственные убеждения закрепляются в таком ее элементе, как отношения. Они 

являются главным источником преемственности нравственной культуры в обществе, 

основанием которой выступают нравственные установки (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. 

Асмолов, Ю.В. Василькова и др.). Все это отражается в Я-концепции личности [47-50], в 
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которой, с позиций социальной определенности, установки становятся системообразующим 

фактором, а самоосознание и самоотношение складываются в процессе ценностного 

самопознания. Связано это с тем, что самопознание носит ценностно-личностный характер, 

т.е. определяет развитие интегративных качеств личности, которые оцениваются и 

принимаются ею с учетом социальной значимости и как следствие - побуждают ее к 

самовоспитанию. А совершенствование личности всегда выступает как главная внутренняя 

предпосылка нравственности человека. Именно взаимосвязь личностного развития, 

самопознания нравственных ценностей способствует становлению ценностного ядра Я-

концепции студента, оформлению и функционированию его «самости» во всех сферах 

жизнедеятельности.  

Таким образом, образовательная и воспитательная деятельность в университете 

направлена на духовно-нравственное воспитание личности, которое возможно лишь в 

результате личных усилий, духовной работы каждого педагога, практикующего врача, 

среднего медицинского персонала. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 

ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА 

 

 

Тулеев А.Е., Назымбек А.Б., Шайхинова М.Б., Ғабдолла С.Ғ. 

 

Введение.  Атрезия пищевода является угрожающим жизни ребенка пороком развития, 

и наиболее распространенный вариант - атрезии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 

требующим экстренного хирургического лечения и выхаживания в периоде 

новорожденности. Данный порок развития желудочно-кишечного тракта приводит к 

абсолютной летальности при отсутствии хирургической помощи, что диктует необходимость 

своевременной его диагностики и проведения всего комплекса лечебных мероприятий для 

его устранения.   

Частота данного заболевания по данным различных авторов колеблется от 1:3000 до 

1:5000 новорожденных.  

Тем не менее, учитывая редкость данного порока развития и низкой его 

распространенности, в настоящее время трудно в целом оценить эффективность методик его 

лечения без проведения рандомизированных исследований и соответствующих мета-

анализов.  

В последние годы существенно увеличилась выживаемость детей с данной патологией 

в связи с успехами в торакальной хирургии. Это связано, помимо прочего, и с внедрением в 

хирургическую практику торакоскопических методов устранения данной патологии, что в 

значительной мере, способствовало меньшей послеоперационной ноцицептивной 

стимуляции, более благоприятному течению послеоперационного периода и лучшей 

выживаемости детей в связи с более быстрым восстановлением функции желудочно-

кишечного тракта и дыхательной системы.  

Данный факт кардинально отличает торакоскопическую методику от торакотомии, при 

которой грубо нарушается нейромышечная иннервация дыхательных мышц при неполной 

состоятельности дыхательного аппарата у новорожденного, что, в конечном итоге, наряду с 

энергетической недостаточностью и другими сопутствующими заболеваниями, может 

способствовать развитию ателектазов легких и послеоперационной пневмонии.  

Одним из главных преимуществ торакоскопического подхода при коррекции атрезии 

пищевода является снижение частоты послеоперационных осложнений со стороны области 

операции, в частности, несостоятельности анастомоза и его стенозирования, что объяснятся 

увеличением на экране монитора места операции и наложения швов и четкостью 

получаемого изображения.  

В связи с этим, в частности, в Республике Казахстан с 2013 года отмечается активное 

развитие и широкое использование торакоскопических методов при операциях у детей с 

атрезией пищевода при параллельном применении усовершенствованных методиканестезии 

и интенсивной терапии. Инновационные подходы в виде эндоскопической коррекции 

данного порока пищевода у новорожденных, наряду с правильной организацией 
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интенсивной терапии в послеоперационном периоде, позволяют статистически достоверно 

снизить, как послеоперационные осложнения, так в значительной степени снизить 

летальность, являющуюся независимым предиктором оценки качества эффективности 

терапии данного порока развития желудочно-кишечного тракта.  

Особое внимание заслуживает особенности пери-и, в частности, послеоперационного 

ведения новорожденного в связи с функциональной незрелостью большинства систем 

внутренних органов при низком уровне компенсаторных механизмов в случае развития 

жизнеугрожающего состояния вовремя или после операции.  

Сохранение и поддержание оптимального волемического баланса, коррекция 

нутритивнойнедостаточности, профилактика возможных осложнений со стороны сердечно-

легочной системы, предупреждение бактериальных осложнений являются залогом 

благоприятного течения послеоперационного периода, снижения летальности и улучшения 

качества жизни по мере развития ребенка. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы явился анализ особенностей 

послеоперационного ведения новорожденных, перенесших операцию коррекции атрезии 

пищевода торакоскопическим доступом и нуждающихся в интенсивной терапии после 

оперативного вмешательства. 

Материал и методы. Анализу подвергся контингент доношенных новорожденных в 

количестве 12 пациентов (мальчиков -7, девочек - 5) в возрасте 28,7±6,8 часов жизни. 

Средняя масса новорожденных при рождении составила 1548,90±234,65 кг. Ранний срок 

оперативного вмешательства был определен своевременной диагностикой данного порока в 

антенатальном периоде и подтверждением диагноза при рождении ребенка.  

Косвенные признаки порока в начале второй половине гестации заключались в 

визуализации при ультразвуковом обследовании плода многоводия, обусловленного 

невозможностью проглатывания плодом амниотической жидкости, отсутствие отражения 

желудка или малых его размеров, расширения глотки и проксимального отдела пищевода. 

При рождении ребенка диагноз верифицировался по наличию в ротовой полости 

обильного количества пенистой слюны, центрального цианоза, кашля. Зондирование 

желудка врачом неонатологом подтверждало отсутствие прохождения зонда в желудок. 

Окончательная диагностика основывалась на проведении обзорной рентгенографии с 

контрастированием шеи, грудной клетки и брюшной полости с определением расположения 

и объема верхнего отдела пищевода.  

У 4 новорожденных отмечались помимо атрезии пищевода отмечались пороки 

развития сердца (n=2), аномалия развития почек с двусторонним гидронефрозом (n=1), 

гидроцефалия (n=1).  У одного новорожденного отмечалось повышенное газообразование 

кишечника, что свидетельствовало о наличии трахеопищеводного свища – одного из 

клинических признаков верифицированного у ребенка синдрома VACTERL(англ. 

Vertebralanomalies, Analаtresia, Cardiovascularmalformations, Tracheoesophagealfistula, Esoph

agealatresia, Renalanomalies, Radialaplasia, Limbanomalies) – тяжелого комбинированного 

порока развития, осложняющего ведение новорожденных в послеоперационном периоде. 

Все дети с момента вынесения и подтверждения диагноза были переведены в 

отделение интенсивной терапии для предоперационной подготовки и мониторинга 
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жизненно важных функций организма. В рамках подготовки к операции и с учетом 

имевшей место гипоксемии 7 новорожденных были интубированы для санации 

трахеобронхиального дерева и перевода на принудительную вентиляцию легких. У всех 

пациентов производили катетеризацию пупочной вены. 

Для оценки объема и качества интенсивной терапии в послеоперационном периоде 

учитывались – суточный гидробаланс, вид и характер нутритивной поддержки, 

длительность проведения респираторной поддержки(ИВЛ) и характер респираторного 

паттерна при контроле сатурации смешанной крови (SpO2), профилактика пареза 

кишечника, бактериальных осложнений со стороны дыхательной системы, длительность 

пребывания новорожденных в отделении интенсивной терапии. 

После оперативного вмешательства все новорожденные переводились в отделение 

интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких.  

Объем суточной волемической поддержки в безопасном профиле с учетом срока жизни 

и объема операции составлял 100-115 мл/кг/сут, из которых две трети суточного 

жидкостного баланса составляло парентеральное питание специальными детскими смесями с 

учетом рассчитанной энергопотребности в 75-95 ккал/кг/сут, одна треть приходилась на 

солевые растворы. 

Нутритивная поддержка в виде парентерального питания начиналась с 1-х суток 

послеоперационного периода при стабильной гемодинамике и нормальном азотистом 

балансе. Начальная дозировка аминокислот составляла 0,5 г/кг/сутки с постепенным ее 

увеличением до 3 г/кг/сутки. Со 2-3-х послеоперационных суток вводились жиры. Начальная 

дозировка жиров составляла 0,5 г/кг/сутки с увеличением до 3 г/кг/сутки в последующие дни 

послеоперационного периода. 

После операции у всех новорожденных использовался режим искусственной 

вентиляции легких(ИВЛ) с контролем по давлению PCV с управляемым давлением 

поддержки, Psupp(19-22см вод.ст.), при соотношении вдох: выдох- 1:2 для достижения 

пикового давления(Ppeak) не более 17–20 см вод. ст. и положительном давлении в конце 

выдоха не более 3 см вод.ст. с целью профилактики ателектазов. 

Целевым критерием эффективности ИВЛ, помимо клинических проявлений (цвет 

кожи, влажность, экскурсия грудной клетки),  являлась сатурация крови не менее 95%. В 

дальнейшем, по мере восстановления самостоятельного дыхания, детей переводили на 

вспомогательную вентиляцию легких(ВВЛ) с учетом показателей гемодинамики, 

адекватности самостоятельного дыхания, показателей газов крови.  

Результаты и обсуждение. Средняя продолжительность оперативного вмешательства 

торакоскопическим доступом составила 96,8±15,5 мин. 

Все новорожденные непосредственно после операции переводились в отделение 

реанимации для продолжения продленной вентиляционной поддержки до стабилизации 

состояния детей.  

В период проведения принудительной ИВЛ с целью поддержания медикаментозной 

седации и миоплегии использовались наркотические анальгетики- фентанил 0,005% 3–5 

мкг/кг/ч и бензодиазепины -диазепам 0,5% – 0,2 мг/кг внутривенно. 
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Следует отметить, что у 9 детей успешное отлучение от принудительной вентиляции 

удавалось достичь при постепенном снижении Psupp на 10-12% от исходного ежесуточно в 

период появления активных попыток самостоятельного дыхания при сохранении исходного 

значения ПДКВ.  

У 2 новорожденных успешной являлась тактика перемежающегося снижения Psupp– в 

течение суток неоднократное снижение на 15-18% с возвращением к исходным показателям 

в целях предупреждения усталости дыхательной мускулатуры. 

Сатурация крови при данных подходах у 11 детей не снижалась менее 94% (р=0,001), 

включая период отлучения от ИВЛ.  

Таким образом, в среднем, на 3-5-е сутки у данных детей удавалось добиться 

постепенного перевода на самостоятельное дыхание с постоянным положительным 

давлением до минимального значения Psupp– 4-5 см вод.ст. с последующей экстубацией и 

переходом на инсуффляцию подогретой и увлажненной кислородо-воздушной смеси в 

низких потоках через носовые канюли или лицевую маску. 

У 1 ребенка имел место бактериальный сепсис, сопровождавшийся явной 

несостоятельностью попыток самостоятельного дыхания, что являлось показанием для 

пролонгации принудительной респираторной поддержки. В данном случае имело место 

персистирующее снижение сатурации крови в средних значениях 93,6±2,4% вне зависимости 

от изменения параметров вентиляционной поддержки. 

Средняя продолжительность вентиляционной поддержки до успешного отлучения от 

ИВЛ (n=11) составила 6,15 дней(размах 3-9 дней). 

В разрезе с литературными данными по открытому доступу коррекции атрезии 

пищевода[1,5,6,7], эндоскопическое устранение данной аномалии сопровождается меньшим 

временным периодом вентиляционной поддержки – в среднем, на 28,89% (p<0,05), что 

наблюдалось в данной группе прооперированных детей. 

Волемическая нагрузка в представленном выше суточном объеме с учетом сроков 

жизни, объема операции и сопутствующей патологии сопровождался с первых суток 

послеоперационного периода у 10 новорожденных достаточным темпом почасового диуреза 

– в среднем, 0,8-1,0 мл/кг, что свидетельствовало о достаточном объеме вводимой 

внутривенно жидкости и соблюдении безопасного профиля гидробаланса.  

Проводимая парентеральная нутритивная поддержка с начальными элементами 

энтерального восполнения для активации пристеночного пищеварения в обследуемой группе 

(n=12) сопровождалась сохранением массы тела (n=9) и её увеличением (n=3), в среднем, на 

3-3,7% от исходной на протяжении всего периода пребывания ребенка в стационаре. 

У 3 новорожденных с учетом сопутствующей аномалии развития почек, клапанного 

аппарата сердца и с бактериальным сепсисом имело место снижение темпа диуреза до 0,3-0,4 

мл/кг/час и высокие показатели остаточного азота крови что, по всей видимости, было 

связано со снижением площади фильтрующей зоны почек и их гипоперфузии 

соответственно. Данное нарушение потребовало включения в интенсивную терапию 

салуретиков (фуросемид) до 5 мг/кг/сут через перфузор.  

Профилактика пареза кишечника достигалась путем поддержания нормального уровня 

калия крови – в диапазоне 4,0 – 6,0 ммоль/л и, при достаточно благоприятном течении 
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послеоперационного периода, ранним началом элементов энтерального питания (50-70 

мл/сут) с 4-х суток для активации пристеночного пищеварения и профилактики 

абдоминального сепсиса при условии состоятельности анастомоза пищевода.  

С целью адекватного обезболивания проводилась инфузия наркотических анальгетиков 

(промедол 0,2 мг/кг/ч внутривенно) через линеомат с постепенным снижением дозировки 

наркотического анальгетика. 

Анализ частоты использования наркотических анальгетиков при эндоскопическом 

подходе в коррекции атрезии пищевода также указывает на значительное снижение 

кратности применения данных лекарственных препаратов в разрезе с литературными 

данными при обезболивании после открытой коррекции данного порока [1,3,5,6,7,11]– 

снижение в 2,5,6 раза в виду меньшей площади ноцицептивной импульсации и более 

быстрого восстановления внешнего дыхания. 

Антибактериальная терапия у всех детей проводилась в первые сутки посредством 

эмпирического подхода комбинацией цефалоспоринов III поколения с аминогликозидами и 

метронидазолом. В дальнейшем, корригировалась с учетом результатов бактериологического 

посева мокроты, крови и экссудата дренажей. 

У одного ребенка наблюдался летальный исход в виду затяжного септического 

процесса, не связанного с основной патологией и обусловленного двусторонней 

аспирационной пневмонией в перинатальном периоде. 

В целом, средняя продолжительность пребывания новорожденных в отделении 

интенсивной терапии, составила 9,3±1,6 суток, что, в сравнительном аспекте с 

литературными источниками [3,5,6,8], меньше, чем при открытой торакотомии на 39,3±2,5% 

(11,4±1,9 суток, соответственно). 

 

Выводы 

1. Сохранение суточной возрастной физиологической потребности в водном балансе и 

адекватное покрытие энергетических потребностей у новорожденных в послеоперационном 

периоде после торакоскопической коррекции атрезии пищевода  способно обеспечить 

стабилизацию состояния новорожденных и раннему их переводу на полный энтеральный 

путь нутритивной поддержки. 

2. Эндоскопический путь коррекции атрезии пищевода может способствовать в 

послеоперационном периоде уменьшению времени вентиляционной поддержки младенцам в 

сравнительном аспекте с литературными данными при открытом доступе в виду возможного 

снижения степени болевой импульсации с области оперативного вмешательства. 

3. Сбалансированный подбор антибактериальной терапии в послеоперационном 

периоде после коррекции порока атрезия пищевода способствует у большинства 

новорожденных надежной профилактике послеоперационных бактериальных осложнений. 
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Abstract 

 

 In the modern world, political discourse becomes an independent semantic field - a kind of 

reality that exists and develops according to certain laws. The article clarifies the concept of 

"discourse" in general and "political discourse" in particular, discusses various approaches in the 

linguistic study of political discourse. The author comes to the conclusion that political discourse is 

a specific kind of discourse, since it affects the movement of political processes. 

Keywords: discourse, political dicourse, text,media text,conversation. 

          Not only linguists, but also political scientists, sociologists, and philosophers are engaged in 

studying the specifics of political discourse. The issues of political discourse research lie in the 

plane of a specific branch of linguistics that arose at the junction of linguistics proper and political 

science - political linguistics. This branch of science focuses on the study of linguistic means used 

in the field of political communication, manipulative influence on public consciousness in the 

process of power struggle. Research in this field helps to better understand the political processes 

taking place in the modern world, learn to see the true meaning of the speeches of political leaders 

and the ways they use to manipulate public consciousness. So, in modern science, discourse is 

understood as a complex phenomenon consisting of communication participants, communication 

situations and the text itself. In other words, discourse is an abstract invariant description of 

structural and semantic features implemented in specific texts. An ideal, to an action that could be 

best characterized by a communicative event or a communicative act. According to his theory, 

discourse cannot be limited to the framework of a specific linguistic utterance, since it is a complex 

communicative phenomenon that includes a social context that gives an idea of both the participants 

of communication (and their characteristics) and the processes of production and perception of 

messages (Anisimova, 2013: 34).  

      In modern research, the study of the phenomenon of political discourse is implemented in three 

directions:  

 pragmatic;  

 sociolinguistic; 

 cognitive.  

      Within these directions, the whole complex of relations between society and man is reflected, 

which allows modeling the language strategies of speakers and develops a conceptual picture of the 

world and social order. The identification of the relationship between the behavior and thinking of 

participants in political communication is an important factor in the formation of predictive models 

for political technologists and political scientists.  
The study of the theoretical foundations of manipulation with the help of linguistic means contains 

practical value, since political technologies have a manipulative effect on voter awareness, and the 
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trend of democratization of modern public life contributes to the liberation of an individual's 

consciousness from imposed stereotypes of thinking and behavior. There is no generally accepted 

unified interpretation of political discourse. Thus, E.I. Sheigal, under political discourse, calls "any 

speech formations whose content relates to the sphere of politics" (Sheigal, 2009: 54). 

 
     The versatility and complexity of political discourse does not always make it possible to clearly 

distinguish these varieties, since in the process of communication, their intersection is assumed. At 

the same time, the communicative goal of all participants in political discourse is the manipulation 

of consciousness on the one hand, and on the other hand, the need to recognize true intentions. The 

political figure sees a specific speech impact as the purpose of his appeal, and the goal is the main 

criterion for the selection of linguistic units. Thus, campaigning pre-election speeches are aimed at 

convincing the voter of the correctness of a particular political position, to encourage this or that 

action (for example, to cast your vote in the elections for a particular candidate). At the same time, 

the voter must be able to recognize the true intentions of the candidate in political communication in 

order to make a certain choice. Political discourse is characterized by the predominance of the mass 

addressee, since the speeches of political figures in most cases are made in front of a large audience 

(in assembly halls of enterprises, squares, etc.) or mediated by the media (television speeches, 

printed publications, etc.). Thus, the speeches of a modern politician include situational contact and 

verbalized text. At the same time, an important characteristic of the performance is the factor of 

emotionality, a certain "theatricality", the need to maintain a specific image, a political image 

(Karimova, 2006: 12). 

       The discursive "world" includes additional subjective assessments, objective facts of the 

surrounding reality and characteristics of the interpreter of political discourse, which are based on 

his formed worldview. 

S.A. Ivanenko offers different perspectives within the framework of political discourse: 

- ideological and political preferences come to the fore, which are considered by the interpreter; 

- within the framework of the philological direction, political discourse is considered like any other 

text; 

- in the case of sociopsycholinguistic impact, the impact assessment is aimed at the interpreter with 

the speaker's political speech; 
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- hermeneutical-the individual direction assumes the personal semantic significance of the text for 

the interpreter and the speaker. 

At the same time, the semantic, syntactic and political levels of the microstructures of political 

discourse, as well as the comparison and evaluation of the interpretative patterns of this discourse, 

occupy a central place in another science that studies political discourse. 

The main feature of political discourse is the manifestation of polemicality, which is a pronounced 

theatrical-verbal aggression. Political discourse is replete with descriptive and evaluative ethical 

characteristics.The "totalitarian" political discourse has typical features, as X points out. Meder: 

agitational orientation; tendency to sloganizing speech; ideologization of some phenomena and 

events of a political orientation; excessive use of abstractions; tendency to uncompromising, 

critical, namely increased "ardor" . 

According to V.Z. Demyankov, the social purpose of political political discourse is to inspire the 

addressees - the citizens of the community - with the need for "politically correct" actions and/or 

assessments. In other words, the purpose of political political discourse is not to describe (that is, 

not a reference), but to convince, by awakening intentions in the addressee, to give ground for 

persuasion and to encourage action (Demyankova, 2008). 

         Thus, it can be concluded that political discourse is characterized by speech formations that 

relate to the sphere of political activity, actualized in a specific context. At the same time, political 

discourse presupposes a complex multidimensional process of education that has certain functions, 

varieties, and a set of characteristics that are differentiating for this political discourse. 

        Goals, attitudes and strategies highlight the structure of political discourse. At the same time, 

belonging to a particular political party obliges the speaker to state the tasks and purpose of his 

speech, also to focus on the "representativeness" of his statement,to note the collective creation of 

the provisions of his statement. It is necessary to emphasize the social relevance of all the issues 

discussed and to hide in detail the personal motives of his statement. 
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 Түйінді сөздер: қоршаған орта, антропоген, ландшафт, шаруашылық игерілуі, фактор 

Адам баласы шаруашылық жағдайына қажетті барлық табиғат ресуртарын 

пайдаланады. Оларды табиғи жағдайына байланысты игереді. Мысалы тау алды жазықтар, 

су нысандары мол жерлер, ылғалдануы  жоғары жазық жерлерде биік таулар мен сусыз 

шөлдерден қарағанда жақсы игерілген деп айтуға болады.  

Игеру үдерістері жер жыртумен, орман ағаштарын кесумен, елді мекендер, жол 

салумен, пайдалы қазбаларды өндірумен байланысты. Сонымен аумақты игеру дегеніміз – 

оны әр түрлі шаруашылық қызметіне пайдалану болып табылады. Игерудің негізгі белгілері 

– аумақта адамдардың қоныстануы, табиғи ландшафттардың антропогенді ландшафттармен 

алмасуы [Усиков.В.., Егорина.А.., Қазақстан географиясы, 2 бөлім, 9 сынып, 2019]. Осыған 

байланысты табиғат ресурстарын игеру аумақты пайдаланудың  әр түрлі формаларды 

қалыстастырады. Мысалы, пайдалы қазбалар болатын аймақтарда карьер, шахта, өңдеуші 

кәсіпорындар салуды қажет етеді. Құнарлы топырақтарды көбінде егістік жерлер үшін, ал 

топырағы құнарсыздау жерлерді мал жаюға пайдаланады. Үлкен орман массивтерінде ағаш 

сүрегі дайындалса, табиғаты көрікті аумақтарда, су нысандар маңында демалыс орындарын 

ұйымдастырып, туризмді де дамытуға болады. Елді мекендер арасында жүк пен жолаушы 

тасымалдау мақсатында теміржолдар, автомобиль жолдары салынады. Осыған орай біздің 

елімізде аумақты пайдаланудың төрт негізгі түрі бар. Олар: ауыл шаруашылық, көліктік, 

өндірістік және рекреациялық. Осылардың ішінен өндірістік және ауыл шаруашылық 

игерілуі бойынша Қарағанды облысы мысалында қарастырып өтейік.  

Қарағанды облысы – 1932 ж. 10 наурызда құрылған Қазақстан Республикасының 

орталығында орналасқан ең үлкен облысы. Жер аумағы 428 мың км2. Тұрғыны 1 380 280 

адам, орташа тығыздығы 1 км2-ге 3,2 адамнан келеді (2018). Солтүстігінде Ақмола, 

Павлодар, шығысында Шығыс Қазақстан, оңтүстігінде Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, 

батысында Ақтөбе, Қостанай облыстарымен шектеседі. Облыс 9 аудандық, 2 қалалық 

әкімшілік аудандарға бөлінеді. 11 қала, 39 кент, 168 ауылдық әкімшілік округі бар. 

Әкімшілік орталық – Қарағанды қаласы [Қазақстан ұлттық энциклопедиясы, 2003-560б]. 

 Қарағанды облысының ауыл шаруашылық игерілуі. Қарағанды облысының 

географиялық жағынан орналасуы және табиғаты мен климаты дәнді дақылдар, картоп және 

көкөністі өсіруге, мал шаруашылығын дамытуға және ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру 

және қайта өңдеу бойынша Қазақстанның жетекші өңірлерінің бірі. Егінді алқаптар 

құрылымын әртараптандыруды есепке ала отырып, сұраныс бар дақылдардың егістік 

алқаптары өсті бидай - 60,6, сұлы - 2,7 мың га, майлы дақылдар – 4,5 мың га, картоп – 0,3 

мың га, көкөністер – 0,2 га қамтиды. Осыған байланысты  дала ландшафтары егін 

шаруашылығында жыртылған кезде өзгерді. Негізгі егістік алқаптар Нұра ауданында 

(облыстың 30,4 пайызын құрайды), Осакаров (34,7 пайызын), Бұқар жырау ауданында (17,3 
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пайызын). Жерді жыртып, егістікке айналдыру табиғи ландшафтарды түбірімен өзгеріп, 

топырақ пен табиғи кешендердің өнімділігі төмендеп кетті. Су және жел эрозиясы байқала 

бастады. Сол сияқты мал шаруашылығы да ландшафттардың бұзылуына себепші. Қарағанды 

облысында мал шаруашылығы ауыл шаруашылығы саласындағы жалпы өндіріс көлемінің 

54,1% құрап отыр. Ауылды елді мекендерде малды шектен тыс бір жерде жаюдың 

салдарынан ландшафттың бұзылуын байқауға болады. Жайылымдықтарда өсімдік 

жамылғысы тапталады. Яғни мал шаруашылығындағы басты қате ықпал топырақтың 

механикалық құрылымына әсері (мал тұяғының таптауы), топырақтың химиялық 

құрылымына ықпал (тезектері мен қилары), гидрологиясына әсері, өсімдіктер әлеміне әсері 

(вегетациялық кезеңіне ықпал). Мұның алдын алу мақсатында сексеуілдер егу, көшпелі мал 

шаруашылығын дамыту (5 жылдық аусым), мәдени жайлымдар мен шалғындық алқаптар 

қалыптастыру керек.  

 Қарағанды облысы пайдалы қазбаларды өндіретін аумақ болғандықтан өндірістік 

игерілуі үлкен рөл атқарады. Тау-кен өндірісі жүргізілуі, әсіресе көмір мен мыстың игерілуі 

жерлердегі табиғат кешендері қатты өзгеріске ұшыраған. Осыған байланысты карьерлер, 

шахталар, тау жыныстарның үйінділері ландшафт көркін кетіріп, геологиялық негізін 

бұзады. Жер бедерінің антропогендік факторлары пайда болады. Жер бетіне қоршаған ортаға 

зиянды заттар шығарылады.  Енді негізгі кен орындарына тоқталып өтсек. 

Марганец кені. Атасу кен ауданының марганец кенінің барланған қорының едәуір 

бөлігі (90% артығы) тек жер асты тәсілімен әзірлеуге жарамды болғандықтан, геологиялық 

барлау жұмыстарын Сүйіртісудың шығыс бөлігі мен Шығыс-Сүйіртісудың оңтүстік 

бөлігіндегі үстіңгі қабатты жоғары сапалы кен табуға бағыттау қажет: Тур және Богач және 

Сарысу Теңізшіл рудалық ауданында жақын алаңдарда, Жезқазған ауданында Жақсықотыр 

кенішінде. 

Мыс кені. Қарағанды облысы мыс қоры мен оны өндіру бойынша Республикада 

алдыңғы орынға ие. Облыста әртүрлі геологиялық типтегі мыстың шамамен 30 кен орны бар. 

Мыстың негізгі өнеркәсіптік қоры Жезқазған және Балқаш маңындағы кен аудандарында 

орналасқан. Облыстың барлық келешегі бар мыс кенді аудандарында мыс кенін игеру және 

өндірумен «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС айналысады. 

 Қорғасын-мырыш кені. Қорғасын мен мырыш қоры және оны өндіру бойынша 

Қарағанды облысы Республикада алдыңғы орынға ие. Қорғасын-мырыш өнеркәсібінің 

шикізат базасы артуы мүмкін, ал оның құрамы жаңа кен орындарын, оның ішінде Ақжал 

және Ақбастау құрылымдық-формациялық аймақтар шегіндегі Ағадыр және Атасу кенді 

аудандарында, Алашпай синклинали шегінде, Жайылмін грабен-синклинидің оңтүстік 

бортында, Бестөбе кен орны ауданында жаңа геологиялық-өнеркәсіптік түрлерін іздеу және 

барлау есебінен жақсаруы мүмкін. Қазіргі уақытта облыста қорғасын-мырыш кенін өндіруді 

тек Ақжал кен орнында «Nova Trading & Commerce AG» фирмасы жүргізуде (еншілес 

кәсіпорын - «Nova цинк» ЖШС ОК).  

Темір кені. Облыста темір және кешенді құрамында темірі бар кендердің 100-ден 

артық кен орны анықталды, оның ішінде 18 өнеркәсіптік темір кенді кен орны барланды 

және балансқа тіркелген.  

Сирек металдар кенінің негізгі қоры (Көктенкөл, Қайрақты, Қараоба, Солтүстік 

Қатпар және т.б.). Ағадыр кен аймағында орналасқан. Көмір өндіру кәсіпорындарына 

«Шұбаркөл Көмір» АҚ, «АрселорМиттал Теміртау» АҚ, «Қазақмыс» корпорациясы, 

«Сарыарқа Energi» ЖШС, «ГРК Қамбар» ЖШС, «ГРК Дархан» ЖШС, «ГРК Недра 

Казахстана» ЖШС және басқалары жатады. 
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Облыс бойынша көмір шахталары жұмысын жалғастыруда. Пайдалы қазбаларды өңдеу 

топырақ түзілуде, табиғи ландшафтарды түпкілікті өзгертуде, жаңа рельеф пішінін пайда 

етуде негізгі рөл атқаратыны белгілі. Осыған байланысты ландшафтардың фундаменті 

түбегейлі өзгереді деп айтуға болады. Жер бетіне желге мүжілу төмен тереңдегі тау 

жыныстары көтеріледі, барлық химиялық үрдістердің жүру жылдамдығы да, бағыты да тұтас 

өзгеріске ұшырайды. Тереңдікте химиялық үрдістер баяу жүрсе, жер бетіне көтерілген соң 

олар өздерінің түрін өзгертіп, кейде өсімдіктерге әсер ететін басқа заттардың 

қосындыларына қосылып кетеді. Жер беті ландшафтарының тау жынысы құрамының 

тұтастай өзгеруі биоценозға, топырақ түзілу процесіне кері әсер етеді, кейде мұндай 

өзгерістердің қарқындылығын ірі геологиялық апаттардың әрекетімен тең деп те айтуға 

болады. Сонымен қатар рельеф пішінінің де өзгеруіне де әкеп соғады. Бұл тау жынысы 

құрамындағы элементтерді, олардың құрамын өзгертеді, сонымен бірге жаңа рельеф пішіні: 

карьерлер мен үйінділер пайда болады. Сонымен қатар бұл өңірде кездесетін ауыр 

металдардың табиғи ортаға түсуі табиғи тау жыныстары мен минералдардың үгілуі, 

эрозиялық процестер туындануына әкеледі. Өндіру мен өңдеу табиғи ортаның металдармен 

ластанудың күшті көзіне жатпайды. Бұл өндірістегі ластанушы заттардың қалдығы жылу 

энергетика қалдықтарына әлдеқайда аз. Металлургиялық емес өндіріс, нақты айтқанда 

көмірдің жануы биосфераға ауыр металлдардың түсуінің басты көзі. Жанар май жануынан 

атмосфераға тасталатын қалдықтар ерекше маңызды. Мысалы: сынап, кадмий, кобальт, 

мышьяктың мөлшері өндірілетін металдардан 3-8 есе көп. Ауыр металдар топырақ 

бөлшектерінің үстіне сіңіп, сазды минералдардың кристалды торында, топырақ ылғалында 

еріген күйде, газ күйінде топырақ ауасында болып биотаның құрамдас бөлігі болады. Ауыр 

металдарды табиғи және техногенді ландшафт бойынша ажыратудың бір-бірімен айырмасы 

бар. Техногенді территорияда ажыратудың регрессивті-аккумулятивті түрі тән. Бейімдік 

бөлуде топырақтың кешенді факторлары әсер етеді: топырақтың гранулометрлік құрамы, 

қышқылдығы, органикалық заттың құрамы, катион алмасу көлемі, геохимиялық барьер мен 

дренаждың болуы.     

Антропогендік әсерге ұшырау деңгейіне байланысты барлық ландшафттарды қатты 

өзгерген, қалыпты өзгерген, әлсіз өзгерген, өзгермеген деп бөлуге болады. Шаруашылық 

қызметтің әсерімен Қарағанды ландшафттарының өзгеру дәрежесіне зерттеу жүргізейік. 

Барлық антропогендік модификациялары (нұсқасы) екі топқа бөлінеді.  

1) Толығымен өзгерген ( егістік жерлер, су шаруашылық, тау-кен, өндірістік, селитебті, 

орманшаруашылық); 

2) Бұзылған ( жайылымдықтар, шабындықтар, рекреациялық). 

Өзгеріс индексін мына формула арқылы анықтауға болады:  

Iөзг = 
2(A+B)

200
 

Мұндағы, А – шаруашылық қызметі атқарған толығымен өзгерген ландшафттылар үлесі (%). 

B – бұзылған ландшафттылар үлесі. 200 – аумақтың екі еселенген ауданы. Индекс 0-ден 1-ге 

дейін дерексіз сан.   

Қарағанды облысында толығымен өзгерген ландшафттылар – 7%, ал бұзылғандар – 

72%, табиғи ландшафттылар  –  21%. Бір саны ландшафттардың толық өзгерісіне сәйкес 

келеді.  

 Iөзг = 
2(7+72)

200
 = 0,79 

Нәтижесінде ландшафттардың қатты өзгеруі сәйкес келіп отыр. Дегенмен осы бұзылған 

ландшафттарды қайтадан қалпына келтіруге болады. Тау-кен барлау жұмыстары мен 

кендерді өңдеу ауданының жыл сайын артуы, әсіресе ауылшаруашылық, орман мен табиғи 

ландшафтардың табиғи қасиеттерін сақтау немесе нашарланған кешендерді қайтып орнына 
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келу мәселелері - рекультивация проблемасын алдымызға қояды. Біздің елімізде 

рекультивацияны ортада табиғи ахуалы нашарлаған ландшафтардың табиғи ахуалын 

толығымен, тез арада және нәтижелі түрде қайта орнына келтіру шаралар кешені ретінде 

қарастырады. Рекультивация түрлері. Рекультивация әдетте екі кезеңнен тұрады – 

техникалық және биологиялық рекультивация. Техникалық рекультивация – тау-кен өндіру 

кезінде нашарлаған территорияны кейін жүргізілетін биологиялық рекультивацияға даярлау. 

Олар: үйінділерді тегістеу, террасалар жасау, жарамсыз грунттарды құнарлы топырақ 

қабатымен жабу, уланған жыныстарға химиялық мелиорацияны пайдалану, техника жүретін 

жолдар жасау т.б. Мысалы, карьерден шыққан бос жыныс үйінділерін тегістейді. Тегістелген 

жерге топырақ төгіліп, өсімдіктер отырғызылады. Карьерлер сумен толтырылады. Біртіндеп 

осылайша қалпын келтірілген жерлерге ауылшаруашылық жерлерге, орман жолақтары, тіпті 

демалыс зоналары пайда болады.  
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ҚАРАҒАНДЫ-ТЕМІРТАУ АГЛОМЕРАЦИЯСЫНДАҒЫ БҰЗЫЛҒАН 

ЛАНДШАФТАРДЫ ҚАЙТАДАН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖОЛДАРЫ 
 

 

Тургимбаева Ж.Е.,   

Астана Халықаралық Университетінің 2-курс магистранты.  

Нұр-Сұлтан қаласы. 

Ғылыми жетекші: ғ.ғ.д, профессор Мазбаев О.Б 

 

 Түйінді сөздер: қоршаған орта, антропоген, ландшафт, шаруашылық игерілуі, фактор, 

мелиорация, рекультивация 

Адамның шаруашылық әрекеті табиғаттың өзгеруіне әсер ететін ерекше фактор. Адам 

еңбек пен ақыл ойдың арқасында қоршаған ортаға бейімделумен қатар, оны өзгертеді. 

Сондықтан табиғатты өзгерту барысында адамзат оның кейінгі зардаптарын да ескеруі 

қажет. Табиғат кешендеріне кері әсер ететін озық ғылыми-техниканың тікелей қатысы жоқ. 

Ол өзгерістерге кінәлі прогресс емес, техникалық жобаларда адамның шаруашылық 

әрекетінің әсері есепке алынбаған. Жауын-шашын мөлшерін, топырақ ылғалдығын 

ескерместен топыраққа минералды тыңайткыштар енгізу, ол заттардың шайылып, өзендер 

мен бөгендердің ластануын туғызды. Мұның бәрі қаншама еңбек пен шикізатты зая 

кетірумен бірге, қоршаған ортаның жағдайын нашарлатады. Ірі бөгендер салуда аумақтың 

табиғат ерекшеліктерін ескермеу мезгілсіз батпақтануға, топырак, өсімдік жамылғысы мен 

сол жердің микроклиматының өзгеруіне әкеп соғады. Қазіргі кезде антропогендік 

ландшафтар деп аталады. Адам әрекетінен бұзылған ландшафтарды жақсарту үшін оларды 

өзгертетін шаралар жүргізеді. Соның бірі – мелиорация. Мелиорация жердің жағдайын 

жақсарту мен оны пайдалану тиімділігін арттыруға бағытталған шаралардың жиынтығы 

болып табылады. Табиғатты тиімді пайдалану, көркейту және қорғау кешенді түрде 

қарастырылуы қажет. 

Тау-кен барлау жұмыстары мен кендерді өңдеу ауданының жыл сайын артуы, әсіресе 

ауылшаруашылық, орман мен табиғи ландшафтардың табиғи қасиеттерін сақтау немесе 

нашарланған кешендерді қайтып орнына келу мәселелері – рекультивация проблемасын 

алдымызға қояды. 

Шет елдік географиялық ғылыми әдебиеттерде «үйлесімді ландшафт» түсінігі 

рекультивацияның соңғы мақсаты деп көрсетілген. Мұны – жер қорының тек ең жоғарғы 

өнімділігін қамтамасыз ету ғана емес, сондай-ақ, табиғи ортаға деген қоғамның қоятын 

талабын (рекреациялық, эстетикалық, санитарлық-гигиеналық) шешу, аймақтық 

ұйымдастыру деп түсінуге болады. 

Кейбір мемлекеттер, тау-кен өндірісінің ашық түрде кен өндіру бағыты саласында 

өзіндік қағидалармен жұмыс істейді. Олардың ең негізгісі – кен орнын өндірмей тұрып 

алдын ала рекультивация жоспарын ұйымдастыру және қолайсыз үрдістердің көршілес 

табиғи кешендерге: биотаға, жер асты, жер беті суларына, топырақ қабатына әсер етпеуін 

қамтамасыз ету. 

Біздің елімізде рекультивацияны ортада табиғи ахуалы нашарлаған ландшафтардың 

табиғи ахуалын толығымен, тез арада және нәтижелі түрде қайта орнына келтіру шаралар 

кешені ретінде қарастырады. 

Рекультивация түрлері. Рекультивация әдетте екі кезеңнен тұрады – техникалық және 

биологиялық рекультивация. 
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Техникалық рекультивация – тау-кен өндіру кезінде нашарлаған территорияны кейін 

жүргізілетін биологиялық рекультивацияға даярлау. Олар: үйінділерді тегістеу, террасалар 

жасау, жарамсыз грунттарды құнарлы топырақ қабатымен жабу, уланған жыныстарға 

химиялық мелиорацияны пайдалану, техника жүретін жолдар жасау т.б. 

Биологиялық рекультивация – бұзылған ауылшаруашылық және орманды жерлердің 

құнарлығын қайта орнына келтіру және тіршілік үшін қолайлы жағдайлар жасау. 

Биологиялық рекультивация екі түрге бөлінеді: ауылшаруашылық және орманды. 

Ауылшаруашылық рекультивация – топырағы мен климаттық жағдайы қолайлы, 

шаруашылыққа игеруге тиімді, кең көлемді қамтитын территорияларда жүргізіледі. Оның 

негізгі міндеті – топырақ қабатының құнарлы болуына жағдай жасау. Бұл шара үш түрлі 

жолмен іске асады: 

 1) топырақтың құнарлы қабатын орнына келтіру; 

 2) дәнді дақылдан жоғары өнім алу мақсатында улы емес химиялық тынайтқыштарды 

тиімді пайдалана білу; 

 3) ауылшарушылық өнімдерді өсіру. 

 Орман рекультивация өткізуге шығын аз жұмсалады.Орман рекультивациясы рельефтің 

қолайсыз жерлерінде өткізілуі мүмкін болғандықтан, кеңінен таралған. Орман 

рекультивациясы келесідей мақсаттарды көздейді: 

 1) қорғау жұмыстары – су көздерін қорғау жэәне эрозияға қарсы орман массивтерін 

отырғызу; 

 2) рекреациялық мақсатты көздеу, яғни адамдардың дем алуына жағдай жасау; 

 3) ірі қалалар маңында жасыл орман мен парктерді ұйымдастыру, мақсаты ортаның 

тазаруы мен жақсартуын іске асыру. 

 Қарағанды-Теміртау аймағына көбінде техникалық рекультивация сәйкес келеді. Себебі: 

аймақтың көп мөлшерде ластануы өндіріс орындарының орналасу салдарынан болып 

табылады. Сол үшін қалада көбінде техникалық рекультивация жасалады.  

 Теміртау қаласын қала құрылыстық дамытуға қойылатын экологиялық талаптарға: 

       1) тіршілік ету ортасын оның тұрақты экологиялық жайсыз аймақтарында түбегейлі 

сауықтыру; 

       2) табиғи кешеннің қолданыстағы аумақтарын қолайсыз антропогендік әсер етулерден 

қорғау, шаруашылық қызметтен жоғалған Самарқанд су қоймасын қалпына келтіру және 

жаңғырту, сондай-ақ резервті аумақтарда жасыл алқапты қалыптастыру жөніндегі 

шараларды іске асыру жатады. 

       Тіршілік ету ортасының жайлылығын, оның ішінде аумақты көгалдандыру мен қаланың 

тұрғын және қоғамдық аймақтарындағы микроклиматтық жағдайларды жақсарту жолымен 

арттыру. 

       Қарағанды-Теміртау аймағындағы қала құрылыстық дамытуға қойылатын экологиялық 

талаптарды орындаудың қажетті шарттары мыналар болып табылады: 

       1) қала аумағын айқын функционалдық аймақтандыру; 

       2) қаланың жинақы функционалдық-жоспарлау құрылымы; 

       3) Самарқанд су қоймасының жағалауы бөлігіндегі рекреация жүйесін қалыптастыру; 

       4) Самарқанд су қоймасының су қорғау аймағын ұйымдастыру және абаттандыру, 

қаланың оны пайдаланудағы қатал регламентін белгілеу; 

       5) өнеркәсіптік және қоныстану аумақтары арасында санитариялық-қорғалатын 

аймақтарды ұйымдастыру; 

       6) табиғи кешеннің қолданыстағы аумақтарын қолайсыз антропогендік әсер етулерден 

қорғау және қаланың тұрғын және қоғамдық аймақтарында көгалдандыру мен 

микроклиматтық жағдайларды жақсартудың үздіксіз жүйесін қалыптастыру және құру 

жөніндегі шараларды іске асыру; 
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       7) жол қозғалысын ұйымдастыруды жетілдіру және магистральдардың өткізу қабілетін 

арттыру, шудан қорғалатын үйлер мен магистральдар бойымен экрандар салу, жыныстық 

құрамы орнықты жасыл жолақтар жасау арқылы шулы жайсыздық аймақтарын жою; 

       8) бұзылған аумақтарды (күл үйінділерін, қоқыс төгу орындарын және басқа) 

рекультивациялау; 

       9) экологиялық таза аз қалдықты және қалдықсыз технологияларды енгізу, 

ұйымдастырылмаған шығарындылар көздерінің, өндірістердің ағынсыз циклдарының санын 

қысқарту, өнеркәсіптік объектілердің су тазартқыш жабдықтармен қамтылуын 100 %-ға 

дейін жеткізу; 

       10) ауыз су сапасы мен өндірістік және коммуналдық ағын сулары мен беткі қабаттағы 

ағын суларды тазарту стандарттарының сақталуын қамтамасыз ету; 

       11) көлік қозғалысы қарқынының артуын және жүк тасқынының бөліп таратылуын 

бақылауды қамтамасыз ету; 

       12) сумен жабдықтау мен суды бұрудың орталықтандырылған жүйелерін қайта 

жаңғырту және кеңейту; 

       13) табиғатты ұтымды пайдалануға бағдарланған экономикалық көтермелеу 

(санкцияларды қоса алғанда) жүйесін енгізу; 

       14) Нұра өзенің заводтардан түскен металдардан тазарту. Әсіресе сынаппен ластанған.  

 2. Аймақтың рекреациялық инфрақұрылымы. Негізгі ядросы рекреациялық аймақтар 

жүйесіне Самарқанд су қоймасының аймағы жатады. Бұл – бірыңғай ландшафттық-сәулет 

кешенін қалыптастыру, серуендеу бағыттарын құру және жағалауларды ұйымдастыру. 

Өндірістік объектілер астындағы жағалау аумақтарын кезең-кезеңімен қайта ұйымдастыру, 

зиянды өндірістерді шығару, қызметтің экологиялық таза түрлеріне алмастыру. Өндірістік 

аймақтың бір бөлігін қалпына келтіру есебінен жағалау және жағалау маңындағы 

рекреациялық аймақты дамыту ұсынылады. 

 3. Аймақтың көгалдандыру жүйесін дамыту. Бас жоспарда буферлік жасыл аймақтар, 

қалалардың орталық саябағы (саябақтары), жоспарланған аудандардың (тұрғын 

аудандардың) саябақтары, ықшам аудандар бақтары мен гүлбақтары және осы 

құрылымдардың өзара сызықтық байланысына сәйкес келетін схема бойынша шешілетін 

жаңа қалалық қоныстар үшін жасыл көшеттер жүйесін ұйымдастырудың дәстүрлі тәсілдері 

бірқатар өзгерген. 

      Мұндай жағдайда қала аумағының қатты климаттық және инженерлік-геологиялық 

жағдайлары, нашар топырақты жабыны және Сергиополь су бөгенінің қуатты су іріккіш (жер 

асты сулары) аймағы Самарқанд су қоймасының суатымен түйісетін үлкен айнаның болуы 

ескеріледі. 

      Қала құрылысының маңызды факторларының бірі аулалық аумақтарды тиісті жасыл 

абаттандыра отырып, үй-жайлық құрылысты ұсынатын жаңа Теміртаудың құрылымында 

азқабатты жеке құрылысты басым жоспарлау болып табылады. 

      Бас жоспарда Қазақстан Республикасы Президентінің облыс әкімдеріне адамның өмір 

сүруі үшін тұрғын үй және тұрмыстық жағдайлардың жайлылығы іс жүзінде айтарлықтай 

жоғары болуы үшін елдің барлық қалалары мен елді мекендерінде жасыл алқаптар ауданын 

ауқымды ұлғайту қажеттігі туралы талабы да ескерілген. 

      Орамдық азқабатты құрылыс жанындағы жас алқаптардың негізгі қаңқасы, бірінші 

кезекте, оларды қаланың негізгі қала құраушы кәсіпорнымен гүлзарлық және өзге де 

жүргінші және көліктік қатынастармен байланыстыра отырып ендік және меридионалды 

көшелердің жүйесіне келеді. 

      Жобада Металлургтер даңғылындағы жасанды гүлзар жүйесі арқылы Теміртаудың 

қоршаған әлеммен негізгі қатынастары байланысатын Теміртау қаласының сызықтық 
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қоғамдық орталығының жағалау маңындағы аймағын қайта жаңғырту және жайластыру 

кезіндегі абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарының деңгейіне басты мән беріледі. 

 Жобада қаланың негізгі саябағын қаланың Оңтүстік-Батыс ауданында орналастыру 

ұсынылады, қаланың қалған жасыл «дақтары» қаланың көгалдандыру объектілерін 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтерінің талаптарына байланыстыра 

отырып, азқабатты құрылыс қаңқасының арасында қалыптастырылатын болады. 

      Қаланың жасыл массивінде жеке және заңды тұлғалардың құрылыстарын қоса алғанда, 

қоғамдық ғимараттар – мектептер, ауруханалар, балабақшалар мен өзге де ғимараттар 

түрлерінің жанынан отырғызылатын шектелген қолданыстағы көшеттер де айтарлықтай 

сауықтыру рөл атқарады. 

      Қаланың өнеркәсіптік, коммуналдық және қоймалық аймақтарында санитариялық-

қорғалатын жасыл аймақтардың орналасуына да қатаң түрде бақылау жүзеге асырылуы тиіс. 

      Бұл ретте, балаларға қызмет көрсетумен байланысты құрылыстар мен кешендерді білікті 

көгалдандыруға ерекше назар аудару ұсынылады. 

      Декоративтік дендрологияда осы жағдайда көшеттердің қорғаушы және санитариялық-

гигиеналық сапаларын дұрыс қолдану мен пайдалану міндеті аса маңызды. 

. 
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 INTRODUCTION 

 The scale of the impact of the coronavirus epidemic on the economy of all states cannot be 

overestimated, as well as its results for their upcoming development and expansion of the 

assortment in the coming years. 

 The world's largest economies were not ready for a strong epidemic of coronavirus 

infection: in the spring of 2020, one after another, states announced lockdowns and froze the work 

of entire industries in order to stop the spread of the infection. This turned into a decline in the 

economies of all states facing a severe epidemic. Fundamental structural deficiencies have caused 

Kazakhstan to be particularly vulnerable to a severe epidemic and the shocks caused by it. Its effect 

on local financial activity was devilish: companies were shut down, as deterrence measures were 

introduced in most states, mobility was limited, and borders were temporarily closed. However, the 

impact of the crisis on the region's economy was particularly severe due to disruptions in trade, low 

global demand for energy carriers and raw materials, and restrictions on movement, which played 

the role of the main reasons for growth. The situation is complicated by the fact that their recovery 

depends almost entirely on causes that are beyond the control of the Governments of the region. 

Central Asia may occupy a geographically remote position, but its economic development is closely 

linked to demand from a number of outdoor centers of global demand. All this turned into economic 

collapses for the countries. Kazakhstan has passed the annual limit of life in the criteria of a strong 

epidemic of coronavirus infection. Certainly, the current year has become difficult for businessmen 

and business owners, difficult and very lively. The current year has quickly turned the realities of 

the sales market of medium and small businesses 

 Self-isolation and solid quarantine in the Republic of Kazakhstan during the first wave of 

coronavirus seriously shook small and medium-sized businesses. In particular, the crisis affected 

those who work in the service sector - travel agents, hairdressers, manicure masters, employees of 

event agencies. 

 Due to the restrictions associated with coronavirus infection, it has become unprofitable for 

almost all owners of boutiques and catering outlets to work. Purchasing power collapsed, and no 

one canceled the rent. The worst thing was the impact of a strong epidemic on a small business in 

such types of work, which are connected with the need for physical contact with the client, 

unlimited mobility of customers, large-scale demand. 

 LITERATURE REVIEW 

 Dean of the Faculty of Sociology, Scientific Manager of the HSE Commercial Research 

Laboratory Alexander Chepurenko (2011) in their own research compiled a database, or a Small 

Business Panel (PMB), which became the basis for conducting periodic surveys of small business 

businessmen. According to the situation in the middle of spring 2021, it included 2,927 authorized 

persons of small businesses. From this panel, a selection was formed for several questionnaires that 

were conducted in the spring, summer and autumn of 2021 found that the epidemic could have 

either a small negative or even positive effect on construction, industrial production, the provision 
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of mental services to citizens and organizations, as well as on the communications and IT sectors, 

but the share of SMEs in which the epidemic had an extremely bad impact, it turned out to be the 

highest in the field of culture, sports, leisure and entertainment (fifty-six percent), in the tourism 

sector (fifty-five percent), in the field of public catering and restaurant business (from about 40% to 

more than half of such companies against 26% on average in the sample). In addition, Alexander 

notes the fact that owners of young businesses turned out to be more resistant to the pandemic (1-

two years), but owners of businesses with a longer-term history and newcomers turned out to be the 

least resistant to new shocks and risks. 

 The World Bank report (July 22, 2020) states that Kazakhstan's economy may have 

decreased by three percent for the first time since the late 90s, followed by a moderate recovery of 

two and a half percent in 2021, according to the World Bank's Financial Report on Kazakhstan 

(summer 2020) "Overcoming crisis". Despite a slight increase in gross domestic product of 2.3% in 

the first three months of this year, financial activity slowed down significantly in the following 

months as a result of lower prices for raw materials, a reduction in the size of trade and the impact 

of measures to prevent the spread of COVID-19. Demand for goods and services increased by only 

1.2%, which is a consequence of increasing concern, a decrease in consumer confidence of 

residents due to the large-scale epidemic of coronavirus infection and the quarantine imposed. The 

increase in investment activity is also slowing down and will be supported in almost everything by 

direct foreign investments in the oil and gas sector and investments in housing construction. As a 

result of the supply failure and currency devaluation, inflation rose above the upper limit of the 

motivated spectrum of the State Bank.  

 Samsu Rakhardja, Senior Financier, World Bank Cabinet in the Republic of Kazakhstan 

(2020) states that the accumulated economical reserves have enabled the Cabinet of Ministers to 

introduce a package of measures to mitigate the effects of COVID-19 on the economy, but weak 

demand and the cost of oil, as well as a prolonged epidemic pose great risks to financial prospects. 

Perhaps the leadership will purposefully explore the use of existing resources to provide additional 

support to the poor and vulnerable segments of the population, protect industrial assets and 

accelerate reforms in support of economic recovery. 

 Jean-Francois Martot, Permanent Representative of the World Bank in the Republic of 

Kazakhstan (2020) notes that the level of losses in education and training as a result of COVID-19 

will have an impact on the economy for decades. This impact is estimated at two,9%, which will 

lead to total financial harm in the amount of up to $1.9 billion per year. 

Ksenia Babushkina partner of EY, Managing Practice of consulting services in the Caucasus and 

Central Asia (2021) speaking about the study they conducted in July 2020 on the impact of the 

corona crisis in the Republic of Kazakhstan, after interviewing 285 SME companies, found that 

according to the results of the survey, most of the ways of assistance were used in the Republic of 

Kazakhstan, such as and in other states. However, some measures widely used in other states have 

not yet been implemented in the Republic of Kazakhstan. Namely, subsidies and direct subsidies are 

provided to SMEs in 23 out of 55 OECD countries. 

 RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION 

 The Government of Kazakhstan took measures at an early stage to contain the spread of 

COVID-19. After the announcement of the state of emergency, a municipal commission was 

organized to coordinate the work to combat the pandemic, introduce quarantine control and provide 

support to people whose sources of income were affected by coronavirus infection or restrictions 

related to the emergency situation. 

 The government has adopted a package of fiscal measures to support businesses and private 

households that have suffered from the crisis. We need to continue and strengthen this effective 

approach to containing a severe epidemic and increasing access to health services. But to overcome 

the crisis, Kazakhstan also needs to make great use of existing resources and continue structural 
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changes. Perhaps the Government should reallocate resources from some municipal programs in 

favor of measures to increase access to education and health care and their quality, as well as 

temporary support for employees and employers. Having a medium-term transformation program 

can also help attract the resources of the personal sector, which will allow it to better adapt and 

react to new opportunities. 

 It was found that most of all, in terms of self-confidence, small businesses suffered in some 

of the largest cities with residents of half a million inhabitants or more, as well as in cities with the 

number of inhabitants from 50 to 100 thousand. But in small towns (with residents up to 50 

thousand people), there were a little more than half of them, with fifty-seven percent in the sample 

in general. Perhaps it reflected the fact that in small towns and rural areas, small businesses are 

initially accustomed to working with customers with comparably limited purchasing power. In 

general, wholesale trade, despite the fact that it has felt the impact of a strong epidemic, is still less 

than retail. After all, wholesalers have a more diverse composition of customers, while retailers 

have only the population. Extremely, almost all small businessmen cited a shortage of personnel as 

a serious problem during the pandemic. The difficulty was particularly acute for construction: the 

massive outflow of unskilled migrants from SMEs in this area probably could not be compensated 

by attracting employees from among the indigenous people, who are often not ready for hard and at 

the same time low-paid work. 

 A small business has survived, statistics show that in 2021 it is recovering - both in terms of 

quantity and turnover. However, the strategic documents of the Cabinet of Ministers are aimed not 

just at recovery, but at the active growth of the sector. Which depends on almost all events - the 

decline of the pandemic, the general financial dynamics in the state, the adequacy of 

macroeconomic policy and measures to promote small businesses. 

According to the updated forecasts of interstate money companies for 2020, the decrease in the 

growth rate of the global economic system is estimated from minus 4.4% to minus 7.6%, world 

trade - from minus seven percent to minus 10.6%. 

 It should be noted that over the past 5 years, Kazakhstan's SME sector has played an 

increasingly prominent role in the state's economy, the share of contribution to the gross domestic 

product (GDP) has increased to thirty-one percent in 2019 against 28% a year ago. According to the 

Bureau of State Statistics of the Republic of Kazakhstan, 1.3 million small and medium-sized 

enterprises, including individual entrepreneurs, were documented in the state before the severe 

epidemic. 

 The Government of Kazakhstan has allocated about 300 billion tenge ($713 million) to 

support local businesses. And measures to support small and medium-sized companies included: 

loan guarantees, direct cash receipts, financial support for companies that do not want to dismiss 

employees, training on switching to online mode. The greatest positive impact of the severe 

epidemic was felt by companies from the construction and industrial sectors, 30% of which stressed 

that they had discovered new opportunities for growth in 2020. Despite the help from the state and 

the growth of digitalization in general across the country, Kazakhstan's small and medium-sized 

companies were not ready to switch to online mode very urgently. 

 The contribution of medium and small businesses to the gross domestic product of 

Kazakhstan is extremely low, which negatively affects the dynamism and resilience to financial 

shocks, not to mention the provision of jobs. The Cabinet of Ministers should seriously consider 

measures to expand the range and increase the share of small and medium-sized companies in the 

economy through privatization, improving access to finance, improving infrastructure facilities, 

increasing qualifications, etc. Instead of simply giving tax benefits (which, usually, only delay 

payments, but do not solve the dilemma underlying the decline in consumer activity), public 

authorities can provide SMEs with more personal financial assistance – cheap or interest-free loans, 

lower tax payments. 
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 Conclusion 

 SMEs urgently need to diversify their sales channels. The introduction of online sales is at 

an extremely low level in both countries, which makes it difficult for companies to quickly identify 

new customers and gaps in the market. Governments have an exact role to play in helping this 

digital transformation by investing in the network and broadband infrastructure, providing support 

and initial subsidizing of web connections.ьAnother important point is the allocation of funds to 

small and medium-sized enterprises and informal businesses that face severe obstacles in accessing 

finance. In addition to more personal support, it is necessary to increase the ability of banks and 

financial intermediaries to provide loans by softening the conditions for collateral and inventory 

creation, providing partial guarantees on loans, creating the usual documentation for applying for a 

loan. 

 

 

 REFERENCES 

1. Айша Женисбекова (18.12.2020) Бизнес Казахстана во время пандемии: падение 

продаж и работа в подполье. Central Asian Bureau for Analytical Reporting 

https://cabar.asia/ru/biznes-kazahstana-vo-vremya-pandemii-padenie-prodazh-i-rabota-v-

podpole 

2. Алия Боранбаева (22.09.2021) Насколько пострадал МСБ в Казахстане и Узбекистане 

из-за пандемии? https://kapital.kz/business/98908/naskol-ko-postradal-msb-v-kazakhstane-i-

uzbekistane-iz-za-pandemii.html  

3. АЛМАТЫ, 22 июл — Sputnik. Как поддерживают малый и средний бизнес в Казахстане 

в период пандемии COVID-19 https://ru.sputnik.kz/20200722/Kak-podderzhivayut-malyy-i-

sredniy-biznes-v-Kazakhstane-v-period-pandemii-COVID-19-14545033.html 

4. Год в условиях пандемии: малый и средний бизнес уходит в маркетплейсы (31 march 

2021) 

https://forbes.kz/process/internet/god_v_usloviyah_pandemii_malyiy_i_sredniy_biznes_uhodi

t_v_marketpleysyi/  

5. Доклад об экономике Казахстана: Преодолевая кризис (22 June 2020) 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/kazakhstan/publication/economic-update-summer-

2020 

6. Как в Казахстане поддерживают малый и средний бизнес во время пандемии? (14 

September 2020 12:45) https://www.inform.kz/ru/kak-v-kazahstane-podderzhivayut-malyy-i-

sredniy-biznes-vo-vremya-pandemii_a3694302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cabar.asia/ru/biznes-kazahstana-vo-vremya-pandemii-padenie-prodazh-i-rabota-v-podpole
https://cabar.asia/ru/biznes-kazahstana-vo-vremya-pandemii-padenie-prodazh-i-rabota-v-podpole
https://kapital.kz/business/98908/naskol-ko-postradal-msb-v-kazakhstane-i-uzbekistane-iz-za-pandemii.html
https://kapital.kz/business/98908/naskol-ko-postradal-msb-v-kazakhstane-i-uzbekistane-iz-za-pandemii.html
https://ru.sputnik.kz/20200722/Kak-podderzhivayut-malyy-i-sredniy-biznes-v-Kazakhstane-v-period-pandemii-COVID-19-14545033.html
https://ru.sputnik.kz/20200722/Kak-podderzhivayut-malyy-i-sredniy-biznes-v-Kazakhstane-v-period-pandemii-COVID-19-14545033.html
https://forbes.kz/process/internet/god_v_usloviyah_pandemii_malyiy_i_sredniy_biznes_uhodit_v_marketpleysyi/
https://forbes.kz/process/internet/god_v_usloviyah_pandemii_malyiy_i_sredniy_biznes_uhodit_v_marketpleysyi/


Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №1 (155) 2022 г. 

 

38 
 
 

 

 

 

ACCENTUATION IN MASS MEDIA AS AN OBJECT OF LINGUISTIC STUDIES 

 

 

Z.M. Bazarbayeva
1
, A.S. Mukhanova

2 

1
A. Baitursynov Institute of Linguistics, Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan; 
2
Master degree student by the specialty of foreign philology, KazUIRWL named after Ablai 

Khan, Almaty, Kazakhstan. 

 

In the suggested article, the features of investigating accentuation within the scope of mass 

media are analyzed. Accentuation is explained as a complex phenomenon which consists of several 

specific aspects. The terms of phrasal stress, logical stress, rhythmic stress, and syntagma are 

addressed widely. Actual division of the speech flow is connected to the accentual highlighting of 

specific words in an expression, which is crucial for contemporary intonology. The terms of media, 

mass media, mass communication and media manipulation are addressed, and accentuation is 

presented as an element of the persuasive media system. Various approaches to inquiring the 

accentuation system in media reports, journalistic recordings, and tele-texts are contrasted. The 

contemporary research of accentuation per se and intonation of mass media in general are 

compared. As a result, the overview of the present-day inquiries of British, Russian, and Kazakh 

mass media accentuation is provided. The findings show that such features as logical and rhythmic 

stress, pauses in the speech, intonational patterns and the timbre of voice can be shared among 

different languages and borrowed. The presence of such borrowings requires a cross-cultural study 

of the prosodic features of mass media.  

Keywords: mass media, media text, accentuation, stress, media manipulation, 

syntagma, phrasal stress, logical stress.  

Introduction. Accentuation is broadly defined as a way of putting the stress in a word, a 

phrase, a sentence, or whole text. Depending on the language type and the social situation, 

accentuation may vary accordingly. For example, below are some of the main types of stress 

distribution and indication: 

1) Intensive type: the stress falls on the correspondent syllable, and it is marked with the 

higher intensity of breathing. The languages which support this system are Russian, English, and 

pretty much most Indo-European languages.  

2) Tonic type: the stress falls on the correspondent syllable, and the syllable is marked with 

the changes in the melody of pronunciation. For example, Danish language has such kind of a 

system, and some Scandinavian languages also have the tonic type of syllable stress. 

When it comes to Turkic languages, the case becomes quite peculiar, as the syllable stress of 

Turkic languages is not as clearly indicated as in Indo-European languages. Still, the stress exists, 

and it usually falls on the last syllable. In Turkish, for instance, there might be several exclusions. 

The stress does not fall on the last syllable in case of negative verbs.  

In Kazakh, stress mainly falls on the last syllable, and this rule rarely changes. The 

alterations of syllable stress are possible in verse and belletristic prose if a specific effect is 

necessary to be made. In other cases, the accentuation remains quite stable and traditional.  

It is important to consider, however, that accentuation also refers to phrasal stress, logical 

stress, sentence stress etc. In fact, the word “accentuation” can be defined as “a way of putting the 

accent somewhere or on something”, which is quite a helpful definition when it comes to 

researching mass media accentuation.  
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The outline of the research of stress and accentuation. The speech flow is divided into 

several separate elements, all the different size and the different stage of being finished. These 

elements are called rhythmic groups and syntagma, as the researcher Z. Bazarbayeva notes [1].  

In Kazakh expressions, every word does not bear the specific stress, which is substituted by 

rhythmic stress localized in the end of the rhythmic group or the syntagma. Such a feature of 

Kazakh stress makes it close to French, as described by Leonid Scherba.  

So, A. Baitursynov was the first to write about the closeness of the stress in both these 

languages. He divided the languages into two groups with a fixed stress and with the non-fixed 

stress, and in French, as widely known, the stress is fixed: it falls on the last syllable.  

The stress in Kazakh can be noticed between and inside the words, which are united by the 

same speech flow. The words inside of a sentence are not pronounced separately. They are usually 

united, according to specific characteristics by three, by two, by four or by five. The reason that 

groups are often similar to syntagma is whereby syntagma can consist of several ways, the signals 

which mark the ending of a one rhythmic group and the beginning of the second are formed by the 

changes in the melodic contour, in the intensity and the length [2].  

Syntagma compared to rhythmic group is a unit of a higher stage, and it more extensively 

defines the characteristics of the things and phenomena. A syntagma, as mentioned before, is 

understood as a universal sense bearing unit, which is a characteristic of all the languages and 

which occurs during the segmentation of the text expression, depending on the speech situation and 

the context. It might be formed by a word, a combination, and a sentence expressing a complicated 

sense bearing unity.  

A syntagma is the final element of the phrasing and it is the result of the syntactic and 

lexical and physiological division of the speech flow. The edges of a syntagma in the speech are 

moveable and they are often showed the help of punctuation, though, the punctuation marks do not 

always coincide with the limits and endings of a syntagma. 

Z. Bazarbayeva analyzes the following example taken from the book of Baitursynov: “The 

language of a work can be of two types”. This expression can consist of one syntagma, of two or 

three, depending on the context. So, we can pronounce it in different ways as follows.  

The language / of a work / can be of two types. 

The language of a work / can be of two types.  

The language of a work can be of two types.  

The parts of the expression are defined by the specific meaning of the situation.  

Syntagmatic stress strengthens on behalf of the weakening of the previous rhythmic stresses. 

The sentences are a more complicated state of the division of a speech flow and they can consist of 

several centers or of one and single center. 

A specific and defined intonational contour and the presence of the several types of stresses 

provide the unitedness of the words by meaning in such a phonetic unity. In any complete sentence, 

there is an intonational center with a phrasal stress. This stress fulfills the following functions.  

First, it differentiates the communicative type of the expression. And second, it separates the 

expressions from each other. In general, such a stress is localized in the last word of the phrase. In 

the following examples, it can be witnessed that in every neutrally pronounced expression, the 

phrasal stress, as the number of words extends, moves to the very end of the expressions as being 

the intonational centers. 

The spring has come.  

The spring has come early.  

This spring has come early this year.  

The function of the division of a sentence into several speech segments can be performed by 

logical stress which highlights specific words in an expression. The logical stress is closely 

connected to semantics: depending on where it is localized, the sense and the meaning of a sentence 
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might change. Let's have a look at the expression: “The boys went to school in the morning”.  In 

this expression, every word can be highlighted depending on the context. Depending on which word 

is showed as the central unit, the slight changes will take place in the expression.  

Logical stress can be conveyed by two ways. First, by the change of the order of the words, 

that is by the inversion, when a highlighted word is placed in the end of the expression. Secondly, 

without the inversion, where the speaker or the reader puts the accent in the necessary places being 

one of the most important components. Logical stress, apart from the word order is the main 

conveyor of the actual division. The main function of the logical stress is the highlighting of special, 

important moments of the expression, which are the psychological predicates, or the logical 

predicates of the expression. The thematic and rheumatic intonational relationships are shown in the 

following ways: the theme is characterized by the rise by the rising tone, after which there is a 

pause and the fracture in the melody; the rhema being highlighted by the falling tone. In accordance 

with his intention to show specific elements of the expression as the main ones and the other 

elements as the new ones, the speaker puts the accents where necessary, which means that the new 

elements are what the act of communication was meant for. 

In the neutral style of speech, the theme is actually the group of the subject and rhema is the 

group of the predicate.  

The sentences with the one and the same lexical content in different speech situations might 

act us the different expressions with which the interest of the party is connected to where the 

information is.  

Nikolayeva connects actual division to the accentual highlighting, and she offers the 

following chain of formulations. The first, every expression contains the main stressed element. 

Secondly, this element is usually placed in the end of a sounding excerpt. Thirdly, rhema is usually 

placed in the end. Fourthly, this highlighted element is crucially connected to the rhema or 

inseparable from it. Then, rhema in an expression should be followed by strong stress. And vice 

versa, where highlighting is, there rhema is located. There are specific word, particles, for instance, 

which are followed by the accentual highlighting of the words connected to them. So, they are 

rhematic highlighters. Rhema is the new, the unknown, the important. So, the new is stressed, and 

the old is not stressed. The main stressed word is the intonational center. So, where loudness is, 

there rhema is located, and there the intonational center is located as well [3].  

The connection of rhema to the accentual highlighting is one of the most important parts of 

the theory of actual division, which is universal to all the languages, but which has specific 

characteristics in every language.  

Apart from the given examples of theme and rheme, which show the old and the new, there 

are those elements which do not fall under these categories. The division by the extent of 

importance is beneficial compared to the divisions mentioned before, because it is not always 

possible to define the predicate and the subject. The elements of the scale might be located in 

different order, and Kazak language, the most important element is usually placed in the end of the 

expression. So, let's dwell on another example: 

To build a house, different things are needed,  

The gradation by the extent of importance will have the following form: V1, V3, and V2. 

For example, if the expression consists of two equally important elements and of the third element, 

which is not as important as those two, the scales will have the following structure: V1 V2 V1. 

Apart from the intonation, which plays the important role in conveying the sense, by the 

extent of importance, there are lexical and grammatic means as particles and repeating. It is 

suggested that the four stages of the syntactic investigation on the text should be taken into 

consideration. Those four stages are correspondent to the four objective levels, which constitute to 

the real act of speech. The first layer is the layer of sentence members. The second layer is the layer 

of actual division of the sentences. The third is the phrase, the phrasing of the expression, and the 
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fourth layer is the layer of parenthetic inclination. However, apart from such a division, there are 

more complicated types of dividing a speech flow into specific elements: the types still unknown 

and not well-researched nowadays.  

Intonation plays a big role in dividing the sentences into specific segments in the 

segmentation of the speech. The phenomenon of accentual highlighting is important for us from the 

viewpoint of its connection to the intonational structure of different types of accentual highlighting 

connected to other types of division, which play an important role in the process of communication. 

The accentual highlighting, which marks the important word by the sense might take any part of the 

expression, influencing the meaning of the expression. It is used to attract the attention to a specific 

separate word in the flow of speech.  

Logical highlighting is closely connected to the meaning of the word on which it is 

localized. Logically highlighted word in the flow of speech usually has a very concrete articulation 

in the beginning or in the middle of the phrase. It is characterized by the maximal meanings of the 

of such indicators as the frequency of the main tone, the length and intensity. If the highlighted 

word is placed in the end of the phrase, its intonational characteristics are realized only via its 

temporal and dynamic maxima regardless of the position.  The highlighted words are characterized 

by the higher intervals when they come together with other words in the phrase. So, the problem of 

accentuation can be viewed from different positions and it is very important for the linguists.  

The phenomenon of mass media. Before turning to the outline of the research of mass 

media accentuation, it is necessary to define what mass media is. While it is broadly addressed as 

all the means of transmitting information to large audiences, the approaches might still vary. Here 

are some definitions of this phenomenon provided by various scholars. 

Nickolas Luhmann: “those institutions that make sense of copying technologies to 

disseminate communication” [4]. This definition widens and develops the economical side of mass 

media, turning it into a phenomenon that bases on the fact of earning and spending money.  

According to John Peters, mass media is everything which is widely accessible and capable 

of transmitting information. He points out the following aspects of mass media: 

1) Address; 

2) Availability; 

3) Access [5].  

Marshall McLuhan defines mass media as follows: “openly addressed content, expanded 

delivery in terms of durability in time and/or transportability over space, and the suspension of 

interaction among authors and audiences” [6]. According to this author, mass media started 

flourishing after the invention of printing press, as it fueled the mass production and distribution of 

books – the first real mass media means. After that, obviously, the types of mass media involving 

sounds started to develop, which made it possible to use intonation as the tool and as an instrument. 

Walter Benjamin supposes that mass media helped people enhance their desire to make 

everything publicly recognizable. As this scholar believes, mass media is a bridge between people 

and their need to communicate – and this need cannot be satisfied with simple interpersonal 

interaction. The need for public communication has been developing since the beginning of times, 

since people considered it necessary to let everyone know about their achievements. The new era 

brought mass media and made it easier for audience to reach the creators. This definition values 

audience not only as a passive listener, but also as an active participator [7].  

Apart from mass media itself, the following main terms of this field need to be considered. 

 Media text: a text which functions within the scope of mass media and has the 

persuasive, manipulative, or other such functions. Media texts are among the most popular objects 

of philological research in this sphere due to their accessibility. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №1 (155) 2022 г. 

 

42 
 
 

 

 

 Media discourse: a type of discourse which is realized within the scope of mass 

media. According to Van Dijk, media discourse (or news discourse, as he believed) is mixed: it 

unites political, social and other types of discourse due to its universal character [8].  

 Mass communication: a type of communication which takes place with the help of 

mass media. Mass communication is characterized as reaching vast audiences, conveying specific 

types of messages and usually being one-sided (not requiring feedback). At the same time, when 

people use such resources as Twitter or Reddit to express their opinions on a certain topic, they are 

also participating in mass communication.  

 Tele-text: a type of text which is realized on TV. Such texts have specific features 

such as being simple, attractive, and persuasive along with implementing certain intonational 

facilities. Those facilities include emphasis, logical stress, phonetic features of a phrase, dividing 

the speech into syntagmatic elements, etc. In total, the intonational patterns of a tele-text help it 

fulfil its main function: to attract the attention of the listeners.  

The accentuation in mass media. The research of accentuation per se might only belong to 

the sphere of structural linguistics, as the types of stress and the peculiarities of their distribution are 

rarely addressed alone. In fact, every time the accentuation is analyzed, it is followed by a sphere 

which it influences: accentuation in creating poetry, accentuation of religious texts, accentuation of 

media, etc. At the same time, it is possible to notice that little attention is paid to this phenomenon if 

compared to other intonational elements such as pitch, timbre, melody, syntagma, or phonemes 

themselves. The intonation of mass media is researched broadly, and accentuation is usually 

investigated as a part of this system.  

Additionally, researching the accentuation or general intonation of mass media is usually 

connected to such a phenomenon as manipulation. The stylistic, prosodic, syntactic and other 

features of mass media are believed to be used for the manipulative and persuasive purposes. For 

instance, Bolotnov A. P. researches the influence which the reporter’s voice has on the listeners. He 

interviews 600 respondents of different age groups and comes to the following conclusion: if the 

channel of perception is audio-visual (television or internet videos), then the voice of the narrator is 

one of the first things to influence the listeners and viewers. The appearance of the narrator matters 

as well, and the name is found to have basically no influence on the perceivers of the information.  

Bolotnov A. exemplifies his study with the text about how a journalist discovered the case 

of political deceiving and decided to make it public. According to the study, the melody of the 

narrator’s voice was the first thing which the respondents paid attention to, leaving the appearance, 

name, and the credibility of information behind. The scholar thus concludes that a “well-sounding 

voice” is capable of making people believe in everything [9].  

Thus, it can be argued that a well-sounding voice which consists of the capabilities of 

putting the stress in the right place, directing the melody, and having a good timbre, is the 

instrument of manipulation in mass media. Furthermore, it is possible to claim that the ability to use 

accentuation properly is among the main strengths of a speaker. Manipulating or persuading the 

listeners with the help of the voice is not a new trend: it has been flourishing since the beginning of 

rhetoric. In ancient times, the visual effects were inaccessible, and the speakers relied on the 

strength and melody of their voices.  

According to I. Dzyaloshinsky, manipulation itself has several main features: 

1) Manipulation is one-sided: the speaker influences the audience, and the audience 

passively perceives the information and reacts in the proposed way.  

2) Manipulation is purely psychological. For example, when a person hears a pleasantly 

sounding voice of the narrator, all the influence is produced on the mental sphere, with the physical 

side remaining without any changes. 

3) Manipulation is always hidden or extremely difficult to notice. Returning to the study of 

Bolotnov, the respondents pointed out that the speakers’ voices were “pleasant”, “melodic” and 
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“well-sounding”. However, they could not determine the elements of prosody which made those 

voices melodic; in particular, accentuation was not mentioned. Still, it is possible to claim that 

accentuation was a great contributor, since it participates in every prosodic process. So, the listeners 

could not notice the specific features of the voice, mainly paying attention to the overall picture. As 

a result, they did not notice they were being manipulated into believing the narrator. 

4) It requires specific experience and knowledge, without which the narrator will not be able 

to produce the influence he or she wishes to produce. Voice training is a suitable example. During 

the lessons, the future news reporters need to train their voices so that they put the accents on the 

right elements of the text. As it is easy to notice, the prosodic features of the speech of news 

reporters are quite similar: the speech is melodic, the logical stress is put on the important elements 

of a phrase, and the intonation in general is falling. While these features are a result of casual 

observation, deeper research may provide the specific facilities which are culturally, geographically, 

socially, or politically distinguished [10].  

So, even if the manipulation is happening, the presence of a well-sounding timbre and right 

accentuation shows the professionalism of a journalist, a reporter, and a narrator. As mass media 

mainly refers to transmitting the information to vast audiences, the speech of the journalists needs to 

have the specific universal features which then serve as the attractors and the instruments of 

persuasion. Some of these features are shown below: 

 The absence or quite a low level of geographical accent. For instance, a public 

speaker or a journalist of Kazakhstani origins is expected to speak the universal, literary Kazakh 

without adding the dialectal words and expressions. Having a slight geographical accent might be 

justified in the regions where such accents are the basic and universal variants of the language. For 

example, California accent of American English is recognized widely, and the speakers might 

demonstrate it regardless of the situation, including the mass media narrators. At the same time, 

having a California accent while presenting the news report in Texas would sound inappropriate. 

For this reason, most of the speakers are trained to use the most widely recognized and universal 

variant of English, Russian, or any other language.  

 The use of specific tone which is the characteristic of the target language. For 

example, the speakers of English often use falling tone in the end of the sentence and utilizing the 

rising tone would sound as a question. At the same time, such a tendency is inappropriate for 

Kazakh speakers, and the tonic systems of these languages do not coincide.  

 The so-called neutral tone of speech which does not allow the speaker to whisper or 

shout. Watching a news report, it is easy to notice that the loudness of the speech is always the 

same, which provides the sense of melodicity, comfort, and belief. At the same time, rising the pitch 

might happen when the specific issues are being discussed, though such a rising rarely exceeds the 

normative [11].  

V. I. Luksha analyses the news reports of BBC and comes to the conclusion that British 

news reporters are more likely to use falling tone and pauses as the main phonetic stylistic devices 

of increasing the persuasive effect. The scholar also focuses on the study of the so-called kinetic 

stress (the synonym of intensive stress) and divides the distribution of this stress into several main 

types of highlighting [12]. To illustrate this, the examples from the news report from BBC 

Breakfast were taken.  

1) Highlighting and intensifying the specific words and expressions: 

Three men have been arrested (pause) under the terrorism act  

2) Intensifying the location: 

The fatal car explosion outside a hospital in Liverpool 

3) Intensifying the action: 

Mi5 are called in to help with the investigation after one man died.  
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Besides these categories, Luksha points out the cases of stylistic clarification, time, and 

contrast. The scholar also argues that the tones of Russian and English news reports are quite 

different, the first being “rising-falling-rising”, and the second being “falling-rising-falling”. It is an 

axioma that English speakers constantly use falling tone in the end of a sentence, while Russian and 

Kazakh speakers do not necessarily utilize this function. 

At the same time, as Helen Oleinik believes, the cases of prosodic borrowing might exist.  

Helen Oleinik researched several examples of English, Russian and Belorussian news 

reports. Such features of prosody as tone, pitch, timbre, and accentuation were addressed widely. 

For this purpose, the scholar used two types of phonetic analysis: auditive and acoustic. The first 

type of the analysis allowed to investigate pitch, melody and other such prosodic features from the 

viewpoint of how they are perceived by the listeners. The second type of the analysis was valid for 

inquiring the duration of the nuclear syllables, the division of speech into syntagmatic elements and 

other features of prosody which cannot be identified by pure listening.  

The results of this study were quite surprising. First of all, Oleinik found out that the use of 

autocue sharply affects the prosodic features of the speech. Since the reporters are reading from the 

“running line” in front of them, the phonetic aspects of how they read those lines were accessible 

for the analysis. The groups into which the speech was broken included up to nine words. Here it is 

necessary to notice that the groups were divided according to the pauses that the speakers made. 

The high number of words included in the groups is affected by two main factors: 

1) The fastness of the speech. 

2) The fact that English words are relatively short. 

Concerning accentuation, Oleinik investigated the in-word stress and logical stress. When it 

comes to in-word stress, it became obvious that the difference between the nuclear stressed syllable 

and the preceding and following unstressed ones was extremely sharp. Thus, the stress itself was 

quite intense.  

“The accentual structure is realized throughthe  rare  occurrence  of  the  stresses,  the  

prominence of them is realized mainly through the intensity  increase,  apart  from  the  last  nuclear  

syllables.The ratio between unstressed and stressedsyllables in the utterance is 1, 5, i. e. the 

durationof the prominent syllables excels that of the unstressed entities.Accentual structure is 

actualized via polysyllabic accentual groups: trisyllable(45%), tetrasyllable (27%), pentasyllable 

(10%),six-syllable (9%), and nine-syllable (9%)” [13, p. 154] 

One of the most important findings of this research is the fact that even the prosodic 

features, including accentuation and the use of tone, might be borrowed. Oleinik points out that the 

given features were almost the same for English and Russian samples. Considering the fact that 

Russian is a completely different language with its own system of tones, it can be argued that the 

news reporters have been borrowing the peculiarities of speech from the reporters of CNN and 

BBC. Those news portals are characterized as respectable and famous, which is why other countries 

might wish to resemble to them. At the same time, the excessive utilization of borrowed prosodic 

components might have a reverse effect: the listeners might feel alienated from the “foreign” 

speaker. One of the most important features of the news reporters is their ability of being close to 

the audience, which might be altered in case of using the foreign accentuation type and tone system.  

Conclusion. The research of accentuation in mass media is a part of researching the 

intonation of mass communication. Most of the investigations are carried out on the basis of 

analyzing the news reports, recordings of round tables, and the analysis of tele-texts. Regardless of 

the study object, the main prosodic features of the speech of a news reporter, a journalist, a narrator 

are in the center of attention. Such features include not only the standardized requirements as the 

trained voice, the absence of accent, and the utilization of neutral tone, but also the spontaneous 

elements as accentuation. In a flow of speech, accentuation is defined as the way of intensifying the 
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elements of this flow so that to create the influence on the listeners and viewers. For this purpose, 

specific words, locations, time, proper names, pronouns and other elements might be highlighted.  

It can be argued that the sound of the voice is among the most powerful manipulating tools 

of mass media. The sound of voice includes accentuation, as it is inherent in every prosodic system: 

intensifying the certain parts of the speech and knowing where to put the stress is extremely 

important. While calm, neutral, melodic timbre is highly appreciated in a journalistic speech, the 

sudden raises and falls of the pitch (if unjustified) should not be presented, as most of the scholars 

believe. 

In general, it has been found out that the attention of the scholars centers around the 

intonation in general, including all of its elements. While accentuation is certainly analyzed within 

this system, it is rarely addressed as a separate scientific object. Such a tendency may be justified by 

the fact that accentuation, indeed, rarely acts as a separate phenomenon, being a part of the whole 

complex of the persuasive phonetic means. At the same time, analyzing it as an individual prosodic 

feature might help understand the so-called melody of the voice much deeper.  
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Аннотация 

 

В данной статье мы рассмотрим технологии интеллектуального анализа данных, 

основные методы и инструменты data mining, связанные с интеллектуальной аналитической 

обработкой данных, направленной на то, чтобы оперативно извлекать из значительных 

массивов, накопленных и поступающих - необходимые данные и использование их в 

прикладных задачах. 

 Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, обработка данных, методы и 

инструменты data mining. 

На сегодняшний день технологии интеллектуального анализа данных, являются 

наиболее актуальными в сфере информационных технологий, включая в себя обработку 

текстовых, графических и мультимедийных данных. Любая человеческая деятельность в 

своем процессе сопровождается сбором и накапливанием колоссального количества 

различного типа информации. Без необходимой обработки, набор этих данных не несет 

практической ценности. Технологии интеллектуального анализа данных используя методы 

математического анализа, статистики, прогнозирования c использованием машинного 

обучения и теории баз данных, позволяют обнаружить сведения, которые невозможно 

увидеть из-за их сложности и неочевидности, либо из-за огромного объема данных. 

Из-за неоднородности и разнообразия моделей анализа данных, связанные с этими 

моделями, как правило, сложны, и такие данные разнообразны по форме и содержанию. Эти 

особенности вызывают трудности при интеграции и применении моделей. Внедрение 

сервисов для обработки данных при эксплуатации моделей в распределенных сетях стало 

неизбежной тенденцией. Большие данные определяются как набор обобщенных данных, 

включая структурированные и неструктурированные данные, которые важны по размеру и 

различаются по структуре. Как правило, крупномасштабные данные относятся к процессу 

постоянного сбора различных типов неструктурированных данных. Быстро растущий объем 

данных ставит новые и сложные задачи перед нашим хранением и обработкой. Большие 

объемы данных создают сложные проблемы для традиционных систем. По данным IDC, 

цифровая вселенная уже в 2020 году будет составлять 40 зетабайт, а с 2010 года объем 

данных увеличился в 50 раз  

Масштабная обработка данных бросает вызов развитию бизнес-процессов и 

преобразованию информационных потоков в интеллектуальные цифровые ресурсы. Понятие 

больших данных не требует очень строгих определений. Эта концепция описывает 

экспоненциально растущий набор данных, которые являются большими, необработанными и 

неструктурированными для анализа методами реляционных баз данных. Важно понимать не 

количество прироста, например, терабайты или петабайты, а то, как его обрабатывать. 
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Информационная ценность больших данных очевидна. Задачи, которые необходимо 

решить при анализе информационного потока больших данных, следующие: 

- прогнозирование темпов обращения клиентов на основе анализа трафика колл-

центров, служб технической поддержки и сайта; 

- создание прогнозных моделей; 

- обнаружение мошенничества в режиме реального времени; 

- анализ риска; 

- оперативно-аналитическая обработка и др.  

Во многих случаях анализ данных воспринимается как крупномасштабная обработка 

данных. На самом деле, если вы сталкиваетесь с разными, неструктурированными данными, 

вам не нужно обращать особого внимания на их размер. На сегодняшний день не существует 

универсального метода или алгоритма анализа больших объемов данных в любой ситуации. 

Каждый раз, когда мы получаем необходимые знания из необработанных данных, возникает 

необходимость создания определенного метода и алгоритмов для каждой задачи. Эксперты 

со всего мира изучают развитие крупномасштабных методов обработки данных и то, как это 

повлияет на перспективы предприятий. Мало того, что длительное хранение данных в 

хранилище может вызывать различные трудности, оно еще и может быть прибыльным при 

правильном хранении и обработке. 

Сегодня многие организации имеют большой объем данных. В зависимости от 

поставленной задачи для обработки этих данных необходимо использовать разные методы и 

приемы. Существует широкий спектр оборудования для хранения данных, в ряде из которых 

используются специальные технологии хранения для удобства их дальнейшей обработки и 

анализа: многопроцессорные системы. 

Многопроцессорность (Multiprocessing, Мультипроцессинг, англ. Multiprocessing) — 

использование пары или более физических процессоров в одной компьютерной системе. Это 

также означает способность системы поддерживать несколько процессоров или распределять 

задачи между ними. Существует много вариантов этой концепции, и определение 

многопроцессорности может варьироваться в зависимости от контекста, в основном от того, 

как определяются процессоры. 

Интеллектуальный анализ данных (или Data Mining) — это набор эвристик и вычислений, 

которые создают структурированную модель из данных. Чтобы создать модель, алгоритм 

сначала анализирует предоставленные вами данные в поисках определенных типов 

закономерностей или тенденций. Алгоритм использует результаты этого анализа в течение 

многих итераций, чтобы найти оптимальные параметры для создания модели 

интеллектуального анализа данных. Затем эти параметры применяются ко всему набору 

данных для извлечения действенных шаблонов и подробной статистики. 

 

 Обзор существующих методов 

Модель интеллектуального анализа данных, которую алгоритм создает из ваших данных, 

может использовать различные методы, такие как: 

Кластеризация представлена набором кластеров, описывающих, как связаны наблюдения в 

наборе данных, необходимые при определении подобности и диапазона при корреляции 

разных типов данных. На графике можно рассмотреть кластерный анализ на примере 

покупательной способности людей относительно их возраста. (Рис. 1) 
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Рис. 1. Кластерный анализ покупательной способности людей относительно их 

возраста. 

Ассоциация, выполнение сопоставления двух и более элементов, одного типа, исследуя 

источник входной информации, базис принятия решений и выходную информацию. 

Дерево решений, которое предсказывает результат и описывает, как различные критерии 

влияют на этот результат. (Рис. 2.) 

 
Рис. 2. Дерево решений 

 

Прогнозирование – использование модели, которая анализирует тенденции, какие-либо 

события из прошлого, в сочетании с другими методами интеллектуального анализа, чтобы 

предсказать возможные исходы в будущем. 

  Заключение 

  Значение интеллектуального анализа данных возрастает с количеством поступаемой 

информации, во всех сферах человеческой жизни, а значит возрастает необходимость 

работать с этими данными, форматировать и реконструировать их, и применять 

необходимые методы к нужным форматам. 

  Таким образом, можно подвести итог, что интеллектуальный анализ данных (Data 

Mining) – включает в себя не только используемые методы и инструменты, а также 

программное обеспечение баз данных. Для выполнения интеллектуального анализа данных, 

возможно использование относительно простых систем баз данных и инструментов, но в 

последнее время количество обрабатываемых данных резко увеличивается и как следствие, 

необходимо использование более сложного интеллектуального анализа данных, с 
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совершенно новыми наборами методов, инструментов и систем, опираясь на прошлый опыт и 

алгоритмы.  
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Аннотация 

 

 «Умная» больничная система - это инфраструктурный компонент, который сильно 

определяет доступные ресурсы для его правильного функционирования, эксплуатации и 

обслуживания. Цель этой статьи - представить технологии, используемые для системы 

управления больницей. В действительности, широкое использование распределенных 

киберфизических систем в парадигме интернета вещей (IoT) играет важную роль в 

повышении качества медицинской помощи, обеспечивает удобство для пациентов и 

повышение уровня управления больницей. В статье представляется обзор систем и 

некоторые методы анализа и моделирования. 

 Киберфизические системы (CPS) — это сложные системы, в которых физические 

элементы взаимодействуют с большим количеством распределенных и объединенных в сеть 

вычислительных элементов, и пользователей-людей и контролируются ими. CPS 

представляет собой интеграцию конечного числа составляющих систем, которые являются 

независимыми и работоспособными и которые объединены в сеть в течение определенного 

периода времени для достижения определенной более высокой цели [1]. Киберфизические 

системы, которые относятся к интеграции вычислительных и физических систем, 

работающих в парадигме Интернета вещей (IoT), могут иметь значительные преимущества в 

нескольких областях, таких как промышленная автоматизация, интеллектуальная логистика, 

умный транспорт и здравоохранение. Например, в промышленной автоматизации CPS на 

базе машинного зрения можно использовать для контроля качества, когда неисправные 

детали выявляются среди произведенных деталей, движущихся по конвейерной ленте, и 

изолируются с помощью робота-манипулятора в режиме реального времени. Традиционно 

проверка деталей осуществляется людьми-операторами. Повторяющиеся задачи, такие как 

проверка деталей, могут вызвать усталость человека, что повлияет на производительность 

человека-оператора. Внедрение автоматизации на производственном участке может 

повысить эффективность производства. 

 Сектор здравоохранения также может извлечь выгоду от использования IoT систем. 

Жизненно важные показатели пациентов, захваченные датчиками, могут передаваться в 

отделения интенсивной терапии, мониторинг заполняемости палат, индекс 

производительности труда сотрудников и другие. Таким образом, существует множество 

возможностей IoT в области здравоохранения. Кризис здравоохранения, вызванный 

пандемией COVID-19, подчеркнул хрупкость систем здравоохранения во всем мире и 

необходимость оптимизации использования существующих (дефицитных) ресурсов. Чтобы 

подготовиться к пандемии, подобной той, с которой мы сталкиваемся, больницам нужна 

стратегия управления своим пространством, персоналом и расходными материалами, чтобы 

обеспечить наилучший уход за пациентами. 
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 IoT в здравоохранении выделился как тенденция, которая позволяет создавать новые 

методы лечения, более точные и более богатые информацией. С помощью этих методов 

лечения можно обнаружить постоянный поток данных, обеспечивающий полную картину 

болезни пациента. Гибкость услуг позволяет врачам вовремя реагировать на любые 

изменения. Врачи полагаются на непрерывную информацию в режиме реального времени. 

Информация передается не только через одну, но и через беспроводную сенсорную сеть 

(WSN). WSN интегрирует серию пространственно-распределенных автономных датчиков в 

сеть и совместно передает свои данные через беспроводную связь. Эти датчики собирают 

данные пациента и направляют их через беспроводную связь к шлюзу, ответственному за 

обработку этих данных. Впоследствии шлюз может маршрутизировать данные на несколько 

распределенных серверов, локальных (пограничные вычисления) или облачных вычислений 

[2]. Пограничные вычисления - это распределенная архитектура, которая представляет 

децентрализованную вычислительную мощность, позволяющую использовать мобильные 

вычисления и технологии IoT. В пограничных вычислениях данные обрабатываются 

устройствами, расположенными рядом с конечным пользователем (компьютером или 

локальным сервером), а не передаются в облако, что весьма привлекательно для умных 

больниц. 

 ОБЗОР КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 Развитие киберфизических систем в интеллектуальных больничных системах было 

представлено в различных исследованиях. Фактически, информационные системы - это 

академическое исследование систем с особым упором на информацию и дополнительные 

сети аппаратного и программного обеспечения, которые люди и организации используют для 

сбора, фильтрации, обработки, создания, а также распространения данных. 

 Исследователи Юджун Л., Ван З., Хуан Дж., Чен Дж., Хуан З. и Чжун Н. представили 

интеллектуальную информационную систему больницы для работы с разнообразной 

медицинской информацией [3]. Во-первых, представлена повсеместно распространенная 

модель интеллектуальной информационной системы больницы в рамках архитектуры 

«Wisdom as Service». С помощью этой модели медицинская информация может быть 

организована на различных уровнях. В этой модели представлено множество методов 

организации медицинской информации (офлайн-вычисления) и предоставления 

интеллектуальных услуг (онлайн-вычисления). Методы используются для предоставления 

медицинских консультационных услуг пациентам в соответствии с их индивидуальным 

состоянием и контекстом. Например, интеллектуальная система рекомендаций по 

медицинским знаниям «SKeWa» была построена для выявления полезности модели и 

методов. 

 Исследователи М. Надим, А. Шах, А. Вакас и З. Бхатти, А. Абубакар, Х. Абид М. 

Малик представили применение технологии радиочастотной идентификации (RFID) в 

секторе здравоохранения для предоставления более качественных, надежных и безопасных 

услуг [4]. Системы RFID интегрированы в информационные системы больниц и 

обеспечивают полную автоматизацию и оптимизацию важных модулей идентификации 

пациентов, распределения персонала, врачей, лекарств и методов лечения. Авторы 

предложили концептуальную основу на основе RFID для интеллектуальной системы 

управления больницей, которая обеспечивает безопасную и надежную систему управления 

данными пациентов. Они также подчеркивают важность RFID в сфере здравоохранения с 

помощью примера тематического исследования с рабочим прототипом приложения. 

 Исследователи З. Чашко, К. Чиу, А.С. Кохли и В. Махадеван предложили подход к 

архитектуре решений, который можно использовать в качестве основы для решения общих 

проблем интеграции решений уровня предприятия [5]. Методологии, обсуждаемые в версии 

TOGAF, используются для демонстрации осуществимости предлагаемого решения. Авторы 
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представили проблемное пространство/сценарии, ограничения, требования, средства 

реализации, риски, примеры устаревших архитектур приложений и предлагаемое 

интеграционное решение, представленное с компонентами TOGAF. Растущее число списков 

ожидания, растущее давление на медицинских работников и ответственность за 

медицинскую невнимательность - это лишь часть мотивации для того, чтобы взять на себя 

инициативу по реализации стратегии интеграции базовой модели в различные 

унаследованные инфраструктурные системы. 

 АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ УМНЫХ БОЛЬНИЧНЫХ СИСТЕМ 

 В этой части рассмотрим некоторые методы анализа и моделирования 

интеллектуальных больничных систем на том основании, что считаем их достаточно 

репрезентативными для общих видов используемых методов. 

По сути, методы анализа и моделирования заключаются в решении задачи при 

использовании их по установленным правилам и позволяют описать эволюцию системы. 

Системный анализ - это процесс сбора и интерпретации фактов, выявления проблем и 

разложения системы на ее компоненты. По сути, системный анализ проводится с целью 

изучения системы или ее частей с целью выявления ее целей. Это метод решения проблем, 

который улучшает систему и гарантирует, что все компоненты системы работают 

эффективно для достижения своей цели. 

 Системный анализ, или системный подход, принадлежит сегодня к тому научному 

течению, которое анализирует элементы сложных процессов как составные части вместе, где 

они находятся в отношениях взаимозависимости. Область его исследований не 

ограничивается механизацией идеи: системный анализ - это методология, которая организует 

информацию для оптимизации действий. Системный подход стремится упростить любой 

комплекс, привести к модели, позволяющей воздействовать на него, как только мы поняли 

его аппаратную конфигурацию и динамическую структуру. 

 Команда разработки метода должна состоять из участников, имеющих большой опыт 

работы с методологией и языками моделирования. 

 Для системного моделирования существует множество методов, ориентированных на 

функции, решения, организацию, реорганизацию, информацию, или ресурсы [6]. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Киберфизические системы играют жизненно важную роль в системе здравоохранения 

и отвечают за повышение эффективности машин и устройств. Другими словами, встроенные 

устройства IoT были снабжены «мозгами», которые работают более эффективно, чем 

человек. 

 Интернет вещей имеет различные устройства, оснащенные связью, идентификацией, 

датчиками и сетевыми функциями, благодаря чему он несколько устранил сложную и 

запутанную систему здравоохранения. Интернет вещей внес свой вклад в улучшение и 

повышение производительности традиционной системы здравоохранения и сделал ее 

доступной, чтобы она была гибкой с интеллектуальными устройствами. Интеллектуальные 

устройства IoT с системой здравоохранения способствовали повышению качества жизни. 
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 Аннотация. В статье представлены особенности использования дистанционных 

образовательных технологий в системе дополнительного профессионального обучения. 

Отличаются моменты, актуализирующие внедрение дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в повышении квалификации и проф. переподготовке 

специалистов. Формулируются цели использования дистанционных образовательных 

технологий. Разрабатываются аспекты выбора средств организации электронного обучения. 

Описывается конструкция и содержание системы онлайн обучения на основе использования 

среды Moodle. Определяются функции пользователей образовательного процесса в системе 

онлайн изучения дополнительного профессионального образования.  

 Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, дополнительное профессиональное образование; 

 Введение. Дополнительное образование является актуальном в условиях текущей 

экономической ситуации. Мы согласны со взглядом А.А. Андреева, В.И. Солдаткина, что с 

развитием дистанционного обучения (в том числе в системе дополнительного 

профессионального образования) прослеживается надежда на решение ряда социально 

экономических задач общества: − увеличение общеобразовательного уровня населения; − 

повышение доступа к высшим уровням образования; − удовлетворение необходимостей в 

высшем образовании; − организация постоянного повышения квалификации специалистов 

различных направлений [1]. При этом дистанционные технологии изучения разбираются в 

качестве одного из условий инновационного становления высшего образования в Казахстане 

[2]. С иной стороны, мы принимаем точку зрения О.У. Гогицаевой, Л.М. Кубаловой, Ю.Б. 

Хаблиевой, собственно что смысл и роль дополнительного профессионального образования 

обоснована потребностью переквалификации и переобучения значительной части 

трудоспособного населения в связи с непрекращающимися процессами модернизации 

экономики и демократизации социальной жизни [3]. Обширно используются 

нетрадиционные методы обучения, базирующиеся на передовых образовательных и 

информационных разработках, в первую очередь – системы  онлайн обучения, основанные 

на телекоммуникационных и web-технологиях [4]. Все перечисленное выше актуализирует 

вопрос использования дистанционных образовательных технологий в сфере 

дополнительного профессионального образования.  

Методология и/или теоретическая часть 
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Дистанционные технологии могут применяться во всех видах дополнительного 

профессионального обучения (при повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке) при всех формах обучения, – очной, заочной и очно-заочной. 

Информационно-образовательная среда включает образовательный портал, систему 

дистанционного обучения, электронные библиотечные системы и прочие электронные и 

образовательные ресурсы [6].  

 К электронным учебно-методическим ресурсам относятся: − электронные учебники и 

учебные пособия, учебно-методические комплексы; − виртуальные лаборатории; − 

тренинговые компьютерные программы; − электронные тестирующие комплексы; − 

электронные хрестоматии и справочники (в том числе энциклопедии и глоссарии) [6]. 

Дополнительное профессиональное образование в современных условиях должно 

базироваться на инновационном подходе не только к педагогической деятельности, к 

формам и технологиям организации учебного процесса, но и к содержанию дополнительных 

обукчающих программ, а также к формам их представления [6].  

 Важным и перспективным направлением развития методов дополнительного 

профессионального образования является широкое внедрение методов дистанционного 

обучения на основе использования передовых педагогических, информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

 Любая модель процесса дополнительного профессионального обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий должна включать: − гибкое 

сочетание самостоятельной деятельности учащихся с различными ресурсами информации; − 

оперативное и регулярное взаимодействие с преподавателем курса 

 Применение дистанционных технологий в системе ДПО 

  Выделим отдельные факторы, которые актуализировали использование 

дистанционных обучающих технологий и электронного обучения в системе 

дополнительного профессионального образования: − рост информационно-

коммуникационных технологий, требующее модернизаций программ обучения как по 

содержанию, так и методам преподавания; − потребность в индивидуализации непрерывного 

профессионального обучения студентов; − стремительное устаревание знаний, 

необходимость их постоянного улучшения − необходимость создания эффективных 

механизмов влияния учащихся на качество предоставляемых образовательных услуг и др. 

Анализ факторов перечисленных выше, опыт взаимодействия в системе дополнительного 

профессионального обучения позволили нам сделать вывод о необходимости применения 

дистанционных образовательных методик и онлайн обучения в реализации программ 

улучшения квалификации и профессиональной подготовки. 

  Заключение. В статье выделены факторы, актуализирующие применения 

дистанционных образовательных методов и электронного изучения предметов в системе 

дополнительного профессионального образования. Описаны цели использования 

дистанционных образовательных технологий в ДПО. Обозначены критерии выборки 

методов организации онлайн обучения. Определены роли участников образовательного 

процесса в системе онлайн обучения. Показаны определенные решения по внедрении 

системы дистанционного обучения в дополнительном профессиональном образовании. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЫҚПАЛ ЕТУ ШАРАСЫ РЕТІНДЕ ЖАЗАНЫ 

ӨТЕУДІ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ 

 

 

Ж.Ж. Молдабаева, 

1 курс магистранты  

 

Аннотация. Мақалада автор қылмыстық-құқықтық ықпал ету шаралары ретінде 

жазаны кейінге қалдыру институтын құқықтық реттеудің кейбір мәселелерін қарастырады. 

Қаралып отырған институттың құқықтық негіздері зерделенді, кейбір шет елдердің 

жазаны орындауды кейінге қалдыру туралы қылмыстық заңнамасының нормаларына талдау 

жүргізілді. Зерттеу нәтижелері бойынша автор жазаны орындауды кейінге қалдыру туралы 

заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындады. 

Түйінді сөздер: жазаны өтеуді кейінге қалдыру, қылмыстық заң, қылмыстық-

құқықтық ықпал етудің өзге де шаралары, қылмыстық құқық бұзушылық. 

Егемен еліміздегі ең басты әрі құнды құжаты – Конституция. Қазақстан 

Республикасының Конституциясында қоғамда өмір сүріп жатқан адамның құқықтары, 

бостандығы, ары, міндеттері анық жазылған. ХХІ ғасырда Заңдық сауаттылық аса маңызды 

екенін естен шығармауымыз керек. Адам қандай да бір қылмыстық іс жасаған болса, ол 

міндетті түрде жазаланады себебі заң баршаға ортақ.  

 Жалпы, адамзат өмір сүріп жатқан дүниедегі тәртіптің орнауы тікелей Заңға 

байланысты. Себебі Заң – өмірдің, қоғамның, тіршіліктің нәрі десек қателеспейміз. Заң қай 

заманда болмасын мықты, адал, әділ болуы шарт. Заң жасқа да, жасамысқа да ортақ, тең.  

Құқық бұзған адамға қабылданған заң бойынша қылмыстық іс қозғалатыны анық. Сол 

себепті де біз ең бірінші жаза дегеніміз не деген заңды сұраққа жауап бергенді жөн 

санаймыз. Қылмыскер азаматтың қылмысына қатысты сот үкімі шыққан соң әрбір 

мемлекеттің өзіне тән қылмыстық заңдарында көрсетілген арнайы баптар бойынша 

қолданылатын шараны – жазалау деп атаймыз. Жазалаудағы мақсат – өмірде әділеттілік 

заңын орнатып, қылмыс жасаған адамды тәрбиелеп, түзу жолға салып, тәртіпті адамдар 

қатарына қосып, болашақта қылмыс жасауға жол бермеу. Осы көзделген басты мақсаттар 

орындалса қылмыстық істердің саны да азаяр еді. Алайда қоғамда әртүрлі адам 

болғандықтан қылмыстың да түр-түрі орын алуда. Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

кодексі бойынша жаза тағайындалар кезде ең бірінші қылмыстың сипаты жан-жақты 

қаралады. Қылмыстың қай түрін алып қарасақ та ол ешқандай жолмен ақталмайды. Себебі 

қылмыстың аты қылмыс. Екінші, қылмыстың қоғамға, қоршаған ортаға қатер төндіретін 

деңгейі, дәрежесі ескеріледі. Үшінші қылмыскердің жеке басы, мінезі ескеріледі. Осы 

аталған ескертулердің барлығы жинақтала келе қылмыс жасаған айыпталушының жазасын 

ауырлату я жеңілдетуге қатысты мән-жайлар қатаң ескеріледі. Десе де жазаны 

айыпталушының болашақта түзеліп, түзу жолға түсуіне, отбасылық жағдайына да қарап 

қабылдайды. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 74-бабында жүктi 

әйелдердiң және жас балалары бар әйелдердің, жас балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған 

еркектердің жазаны өтеуiн кейiнге қалдыруы туралы нақты жазылған. Енді жазаны өтеуді 

кейінге қалдыруға кеңінен тоқталайық. Жазаны өтеуді кейінге қалдыру, дербес қылмыстық-

құқықтық институт бола отырып, экономикалық жазалау құралы, ең алдымен қылмыстық 
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жауаптылық пен жазаны жеңілдетуге ғана емес, сонымен бірге өзінің негізгі мақсатын – 

сотталған адамды қатаң тәртіпте жазаны іс жүзінде өтемей түзеуді көздейді. Бұл жаза түрі 

уәкілетті лауазымды тұлғалармен басты бақылауға алынады. Қылмыстық құқықта бұл 

институттың болуы Қазақстан Республикасының қылмыс жасаған адамға мемлекет 

тарапынан қамқорлығы деп түсінген жөн. Алайда жазаны өтеуді кейінге қалдыру туралы 

нормалардың даму тарихы өз кезегінде біздің Республикамыздың қылмыстық құқығында 

болуының тиімділігі мен қажеттілігін растайтыны анық. Бірақ барлық жағымды жақтарымен 

жазаны өтеуді кейінге қалдыру институты айтарлықтай реформаны қажет ететіндігін жасыра 

алмаймыз. 

 Елімізде жазаны өтеуді кейінге қалдыру мәселесі бойынша бірнеше көрнекті заңгер 

ғалымдар айналысуда. Олар Қазақстан Республикасының Конституциясының шеңберінен 

шықпай, жазалаудың тиімді түрлерін ұсынып, сол ұсыныстарын қорғауда біршама нәтижелі 

еңбек етіп келеді. Барлық ғалымдардың жазаны кейінге қалдыруды қолдану мәселелеріне 

әсер еткен ғылыми зерттеулері осы нормаларды жетілдіруге елеулі үлес қосты десек артық 

болмас. Алайда, мемлекетіміздегі саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайдың түбегейлі 

өзгеруіне байланысты кейінге қалдыру институты бірнеше рет реформаланғандықтан, 

Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасында да реформа жүргізілді. Қазақстан 

Республикасында қолданыстағы қылмыстық заңнамаға сәйкес жазаны өтеуді кейінге 

қалдыру мәселелері бойынша ғылыми зерттеулер іс жүзінде аз  жүргізілген. Осыған 

байланысты қылмыстық заңнаманы жетілдіру мақсатында талқылауға және зерттеуге ашық 

проблемалық мәселелердің тұтас кешені туындады. Ал жазаны өтеуді кейінге қалдыру 

туралы нормаларды дұрыс қолдану тәжірибесі осы мәселе бойынша теориялық ұсыныстарды 

қажет етеді. Бұл ұсыныстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы қылмыстық 

заңнамасында көзделген жазаны өтеуді кейінге қалдыру институтын терең және жан-жақты 

ғылыми зерттеу нәтижесінде ғана жүзеге асуы мүмкін болады.  

 1996 жылғы ТМД-ға мүше мемлекеттердің Үлгі Қылмыстық кодексінде Қылмыстық 

кодекстің алты негізгі қағидатына тікелей сілтеме жасалған. Олар заңдылық, заң алдындағы 

теңдік, жауапкершіліктің бұлтартпастығы, кінәлілердің жауапкершілігі, әділеттілік және 

гуманизм принципі. Бұл елдерге Ресей Федерациясы, Өзбекстан, Тәжікстан және Әзірбайжан 

кіреді. Қазақстанның Қылмыстық кодексінде, сондай-ақ Грузия мен Украинаның қылмыстық 

заңдарында қылмыстық құқықтың қағидаларына арнайы арналған нормалар жоқ. Дегенмен 

кейбір нормалар қылмыстық құқықтың жекелеген институттарының мазмұнын ашатын 

бірқатар нормаларды көрсетеді. Жоғарыда атап өткеніміздей, жазаны өтеуді кейінге қалдыру 

туралы нормалар қылмыстық құқықтың барлық дерлік принциптеріне сәйкес келеді. Бірақ 

бұл ретте жазаны кейінге қалдыру институты, ең алдымен, гуманизм және әділеттілік 

қағидаты сияқты қағидалардың көрінісі болып табылатынын атаған жөн. Жазаны өтеуді 

кейінге қалдыру ережелері ең алдымен гуманизм қағидасымен сіңген. Өйткені жазаны өтеуді 

кейінге қалдыру дегеніміз – қылмыстар үшін жауапкершілікті көздейтін нормаларды жүзеге 

асыруда кінәлілерге адамгершілікпен қараумен тікелей байланысты. Гуманизм қағидасына 

сәйкес жазаны өтеуді кейінге қалдыру институты бірінші, қылмыстық қуғын-сүргін 

шараларын сақтауға мүмкіндік береді. Өйткені ол кінәліге оны іс жүзінде өтемей-ақ 

қылмыстық жазаның негізгі мақсаттарына қол жеткізуге ықпал етеді. Екінші, жәбірленушіге 
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деген адамгершілік қатынаспен сипатталады. Өйткені ол жасаған қылмысы үшін кінәлінің 

сипаты мен қоғамдық қауіптілік дәрежесіне толық сәйкес келетін қылмыстық жауаптылықты 

белгілеу арқылы қол жеткізіледі. 

Жоғарыда атап өткеніміздей, жазаны өтеуді кейінге қалдыру туралы нормалар 

азаматтардың заң алдындағы теңдігі қағидатын қоспағанда, қылмыстық құқықтың барлық 

негізгі принциптеріне сәйкес келіп тұр. Бұл принцип ең алдымен Адам құқықтарының 

жалпыға бірдей декларациясында және Қазақстан Республикасының Конституциясында 

көрсетілгендігін басты назарға алғанымыз дұрыс. Жалпы, Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 14-бабында: «Қылмыс жасаған адамдар тегіне, әлеуметтік жағынан заң 

алдында тең. Мемлекеттік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, 

ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, қоғамдық бірлестіктерге мүшелігіне, 

тұрғылықты жеріне немесе кез келген басқа мән-жайларға байланысты» деп нақты 

көрсетілген. Қысқасы, қылмыстық іс жасаған айыпталушының барлығына Заң бірдей жүреді.  

Қылмыстық құқықтың жазаны тоқтата тұру туралы нормалар арқылы да жүзеге 

асырылатын келесі маңызды принципі – әділеттілік принципі. Бұл принцип жоғарыда 

қарастырылған гуманизм принципімен тығыз байланысты. Бұл туралы атақты заңгер ғалым 

И.И.Карпец: «Әділ дегеніміз – адамгершілік», деп текке айтпаған. Жазаны өтеуді кейінге 

қалдырған жағдайда, жазаны тағайындаудағы әділеттілік принципі жазаны саралау арқылы 

да, дараландыру арқылы да жүзеге асырыла береді.  Жазаны өтеуді кейінге қалдыруды 

қолдану туралы істер бойынша сот жаза тағайындау кезінде бірінші кезекте сотталушының 

жеке басын ескереді. Содан кейін ғана жасалған қылмыстың қоғамдық қауіптілігін және істің 

басқа да мән-жайларын бағалайды. Одан әрі жазаны өтеуді кейінге қалдыруды қолдану 

кезінде сот әділдік принципін жүзеге асыру арқылы жазаны жекелейді. Бұл орайда әділдік, 

ар алдындағы тазалық аса маңызды екенін ұмытпаған жөн.  

Жазаны өтеуді кейінге қалдыру арқылы жаза тағайындауда әділеттілік принципінің 

жүзеге асырылуының тағы бір дәлелі – кейінге қалдыру қолданылған жағдайларда оны жеңіл 

де, қатаң қылмыстық-құқықтық шара ретінде де қарастыруға болмайды. Ол жасалған 

қылмыстың ауырлығына және істің басқа да мән-жайларына сәйкес бағаланады. Бұл 

жайында көрнекті заңгер ғалым В.Е.Квашис: «Біріншіден, шектен тыс қатаң жазалар 

сотталғандар арасында ашу-ыза мен әділдікке сенбеушілік сезімін тудырады, сондықтан 

оларды түзеу мен қайта тәрбиелеуге кедергі жасайды. Екіншіден, шектен тыс ауыр жазалар 

сотталған адамға және оның туыстарына қажетсіз азап әкеледі» деп өте орынды айтқан. 

Сондықтан да ауыр жазадан бұрын біз қылмыскердің қайта түзеліп, қайта тәрбиелеуге 

мүмкін болатындай, қоғамда өз орнын қалыптастыратындай етіп жаза қодануды басты 

назарға алғанымыз дұрыс.  

Қысқасы, барлық дерлік шет мемлекеттердің (Англия, АҚШ, Франция, Жапония және 

т.б.) қылмыстық заңнамасында пробация ережелері немесе жазаны іс жүзінде орындамай 

(шартты түрде соттау және кейінге қалдыру) жүзеге асыруға бағытталған басқа да құралдар 

бар екенін атап өткен жөн. Мынадай белгi байқалады: пробация туралы ережелер немесе 

жазаны iс жүзiнде орындамай өтеу мүмкiндiгiн көздейтiн өзге де нормалар Қазақстан 

Республикасының қылмыстық заңнамасында көзделген шартты соттау мен жазаны өтеудi 

кейiнге қалдырудың белгiлерiн біріктіреді. Сонымен қатар, елімізде жазаны кейінге қалдыру 

және қосымша жаза тағайындалған жағдайда олар орындала беретіндігі баршаға мәлім. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №1 (155) 2022 г. 

 

60 
 
 

 

 

Мысалы Нұр-Сұлтан қаласы Алматы аудандық сотының үкімімен сотталған А. 2 жыл бас 

бостандығынан айыру жазасы тағайындалды Қылмыстық Кодексінің 74 бабына сәйкес жаза 

өтеу кейінге қалдырылды және қосымша жаза ретінде 2 жыл көлік құралын жүргізуден 

айырылды. Қылмыстық атқару кодексінің 73-бабаны байланысты қосымша жаза үкім заңды 

күшіне енген күннен бастап есептеледі өз уақытында жүре береді. Ал Беларусь мемлекетінің 

Қылмыстық кодексінің 77-бабында бастапқы және қосымша жаза түрін кейінге 

қалдырылады. Дәл осыны біздің де Қылмыстық Кодекске енгізілгені дұрыс деп есептейміз. 

Қорыта келей Қазақстан Республикасының заңында жазаны өтеуді кейінге қалдыруды 

жаза ретінде қарастырмайды, ол қылмыстық құқықтық  ықпал ету шарасы ретінде көзделген. 

Қылмыстық құқықта бұл институттың болуы Қазақстан Республикасының қылмыс жасаған 

адамға мемлекет тарапынан қамқорлығы деп түсінген жөн.  
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3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 
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9. Түркменстан Республикасының Қылмыстық кодексі — Ашхабат: 1997 жыл 352 бет 
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жеке істер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №1 (155) 2022 г. 

 

61 
 
 

 

 

 

СОТ ҮКІМІН, СОТ ШЕШІМІН НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ДЕ СОТ АКТІСІН 

ОРЫНДАМАУ ҚҰРАМЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 

 

 Марин Олжас Абдисаметұлы 
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы 

Құқық қорғау органдарының академиясның магистранты 

 

АННОТАЦИЯ 

Мақалада сот үкімінің, сот шешімінің немесе өзге де сот актісінің орындалмау 

құрамының қылмыстық-құқықтық сипаттамасы қарастырылған. Орындалмаудың объективті 

жағы заңда көзделген немесе осы актіде көрсетілген мерзімнің аяқталуына қарамастан, сот 

актісінен тікелей бас тартуды да, іс жүзінде диверсияны да қамтитыны атап өтілді. 

Субъективті жағы тікелей ниетпен сипатталады. Әрекет жасау кезінде он алты жасқа толған, 

адамға осы қылмыстық құқық бұзушылықты жасауға мүмкіндік беретін қосымша әлеуметтік 

мәні бар белгілері бар есі дұрыс жеке тұлға сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін 

не атқарушылық құжатты орындамау субъектісі болып табылады. Отандық заң шығарушы 

заңды тұлғалардың жауапкершілігін көздемейді. 

Түйінді сөздер: сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін орындамау; 

объективті тарап, субъективті тарап, сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін не 

атқарушылық құжатты орындамау субъектісі. 

Сот төрелігі-мемлекеттік биліктің, саяси-құқықтық институттар мен әлеуметтік 

құндылықтардың жеке саласы. Ол қазақстандық мемлекеттіліктің, әлеуметтік жүйенің, жеке 

адамның құқықтары мен бостандықтарының конституциялық негіздері мен кепілдіктерін 

бейнелеу, мемлекеттің, қоғам мен азаматтың бірлігін іске асыру, заңдылық пен әділеттіліктің 

идеялары мен қағидаттарын білдіру нысаны болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 13-бабына сәйкес әркімнің өз құқықтары 

мен бостандықтарының сот арқылы қорғалуына құқығы бар. Бұл конституциялық норма өз 

құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгіну құқығын ғана 

емес, егер борышкер сот шешімімен белгіленген өз міндеттемелерін өз еркімен орындамаса, 

сот шешімінің орындалуына қол жеткізу құқығын да көздейді. 

Соттар шешімдерінің, үкімдері мен өзге де қаулыларының Республиканың бүкіл 

аумағында міндетті күші бар екендігі туралы Қазақстан Республикасы Конституциясының 

76-бабының 3-бөлігінде де осыған ұқсас норма салынған. 

Әрбір орындалмаған сот актісі бүкіл сот жүйесі жұмысының тиімділігіне қатысты 

әділеттіліктің салтанат құруына күмән туғызуға ықпал етеді. 

Сот актісін және судьяның талаптарын орындамағаны үшін борышкер мен сотталған 

адам әкімшілік не қылмыстық жауаптылыққа тартылуы мүмкін. 

Алайда, сот актілерін орындау міндеттілігі және оларды орындамағаны үшін 

жауаптылық туралы жоғарыда көрсетілген конституциялық нормаларға қарамастан, 

соттардың көптеген шешімдері мен үкімдері жылдар бойы орындалмайды. 

Сот актісін орындауға кедергі жасау-бұл оның орындалуына жол бермеу мақсатында 

жасалатын, осы актіде қамтылған талаптарды іске асыруға қарсы іс-қимылды құрайтын 

белсенді әрекеттер. 

Сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін не атқарушылық құжатты 

орындамау ҚР ҚК 430-бабы бойынша қылмыстық жауапкершілікті көздейді. 
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Заңды күшіне енген сот актілерін орындау тәртібіне қол сұғатын қылмыс (Қазақстан 

Республикасы ҚК-нің 430-бабы) сот төрелігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар және 

жазаны орындау тәртібі жүйесіне енгізілген (Қазақстан ҚК-нің 17-тарауы). 

Қазақстан ҚК-нің 430-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтың объективті 

жағы іс-әрекеттің қасақана сипатын көрсетпейді. Шетелдік заң шығарушылар сот актісінің 

орындалмағаны үшін жауапкершілікті белгілейтін баптардың ережелерін тұжырымдау 

кезінде қаскүнемдік белгісін сирек қолданатынын атап өткен жөн. 

Қазақстан Республикасының заң шығарушысы ортақ субъект белгілері бар барлық 

адамдар үшін қылмыстық жауапкершілік белгіледі. Қылмыстық құқық бұзушылықтың мәні 

сот үкімінен, шешімінен немесе өзге де сот актісінен басқа атқарушылық құжат болып 

табылады. 

Отандық заң шығарушы сот актісін орындамаудың ең аз мерзімін – 6 айдан астам 

уақытты белгіледі. Мерзімді белгілеу, біздің ойымызша, сот-тергеу органдары арасындағы 

белгісіздікті жоюға ықпал етеді. 

Қазақстан Қылмыстық кодексінде қаралып отырған қылмыстық іс-әрекетті жасағаны 

үшін айыппұл түріндегі жаза жоқ екендігі назар аударуға тұрарлық. 

Қазақстан ҚК бойынша сот актісін орындамағаны үшін жалпы субъектіге 800 сағатқа 

дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстар түрінде не 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын 

шектеу не сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін. 

Қаралып отырған іс-әрекетті жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікті белгілей 

отырып, арнайы субъект отандық құқық қорғаушы "адамның өзінің қызмет бабын пайдалана 

отырып жасаған"деген біліктілік белгісін пайдаланды. 

Адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып, қаралып отырған қылмыстық іс-әрекетті 

жасағаны үшін Қазақстан ҚК бойынша соңғысына мынадай жазалардың бірі тағайындалуы 

мүмкін: 

* 1200 сағатқа дейінгі қоғамдық жұмыстар; 

* 3 жылдан 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу; 

* сол мерзімге бас бостандығынан айыру. 

Бұл ретте құқық бұзушы 5 жылға дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды атқару 

немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айырылады, бұл қосымша міндетті жаза 

ретінде әрекет етеді. 

Қазақстан Республикасының заң шығарушысы өндіріп алу мөлшері сияқты өлшем 

бойынша жауапкершілікті саралаған. Егер жаза сомасы іс-әрекет жасалған кезде Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген 10 000 есептік көрсеткіштен асатын болса, онда 

Қазақстан ҚК-нің 430-бабының 3-бөлігіне сәйкес кінәлі адамға 5 жылдан 7 жылға дейінгі 

мерзімге бас бостандығын шектеу немесе 5 жылға дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды 

атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, сол мерзімге бас 

бостандығынан айыру түріндегі жаза қатер төндіреді. 

Қазақстан ҚК-нің 430-бабына ескертуге назар аударған жөн, оған сәйкес үкім 

шығарылғанға дейін берешекті толық өтеген кезде аталған баптың 3-бөлігі бойынша бас 

бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалмайды. 

Бұрын қолданыста болған Қазақстан Республикасының 1997 жылғы Қылмыстық 

кодексінде сот актісінің орындалмау құрамын құрастыру кезінде заң шығарушы әкімшілік 

преюдицияны пайдаланды. Егер адам әкімшілік жауапкершілікке тартылғаннан кейін бір 

жыл ішінде сот актісін орындамаса, әрекет қылмыстық деп танылды. Жаңа кодексті 

қабылдау кезінде отандық құқық қорғаушы сот актісін орындамау құрамында әкімшілік 

преюдициядан бас тартты. 

Қылмыстық құқық бұзушылық субъектісі тек ақыл-есі дұрыс, ҚР ҚК белгілеген жасқа - 

он алты жасқа толған адам болып табылады. Алайда, ҚК-нің 15-бабының 2-бөлігінде 
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қылмыстық құқық бұзушылықтардың белгілі бір құрамын жасағаны үшін қылмыстық 

жауаптылық он төрт жастан басталады деген ерекшелік бар. Заңмен белгіленген жасқа 

жетпеген адамдар ешқандай жағдайда қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды, өйткені 

олар өз әрекеттерінің әлеуметтік маңыздылығын толық түсіне алмайды, олардың мінез-

құлқын сыни бағалай алмайды, демек, ол үшін қоғам алдында жауап береді. 

Осылайша, ҚК-нің 15-бабының 1-бөлігіне сәйкес заңды тұлғалар қылмыстық құқық 

бұзушылық субъектілері бола алмайды. 

Қылмыстық заңнамада жеке тұлға ұғымы ашылмайды, алайда ҚР ҚК 7, 8, 9-баптарын 

талдаудан мынаны айтуға болады: Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер 

және азаматтығы жоқ адамдар. 

Ақыл-ойды қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің белгісі ретінде қарастыра 

отырып, бұл қылмыстық жауапкершіліктің қажетті шарты екенін атап өтеміз. Ақыл-ой 

адамның іс-әрекетінің нақты сипаты мен әлеуметтік қауіптілігін түсіну және оны басқару 

қабілетін білдіреді. Ақыл-ой ұғымы ҚР ҚК-нің 16-бабында берілген ақыл-ойдың 

анықтамасынан туындайды. Есі дұрыс емес адамдар қылмыстық жауапкершілікке 

тартылмайды, оларға тек медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылады. 

Сот-тергеу практикасында адам бастапқыда сараптама оны растағанға немесе жоққа 

шығарғанға дейін қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін сотталған деп танылады. 

Сарапшылардың қорытындысы негізінде адам ҚР ҚК 430-бабында көзделген қылмыстық 

жауапкершілікке тартылады не оған ҚР ҚК 17-бабында көзделген медициналық сипаттағы 

мәжбүрлеу шаралары тағайындалады. 

Сонымен қатар, қылмыстық құқық бұзушылықтардың жекелеген түрлерінде ортақ 

қасиеттерден басқа, кінәліні ҚР ҚК Ерекше бөлігінің тиісті бабы бойынша қылмыстық 

жауаптылыққа тарту үшін міндетті, тек олардың сипаттамаларына ғана тән қосымша құқық 

бұзушылықтар бар. Бұл тұжырымдаманың маңыздылығы негізгі белгілерден (ақыл-парасат 

пен қылмыстық жауапкершіліктің жасына жету), қосымша қасиеттерден басқа арнайы 

субъектінің болуы болып табылады. 

Көптеген зерттеушілер сот үкімін, сот шешімін немесе басқа сот актісін немесе атқару 

құжатын орындамау қылмысының тақырыбы ортақ деп санайды. С. С. Молдабаев өзінің 

монографиясында арнайы субъектіні белгілері бойынша жіктейді және сот үкімінің, сот 

шешімінің немесе өзге де сот актісінің орындалмауы орындалатын жұмыстың сипатымен, 

кәсібімен, қызмет түрімен сипатталатын арнайы субъектімен қылмыстық құқық 

бұзушылыққа жатқызылады. 

Сонымен бірге, "сот актілерін орындамағаны үшін жауапкершілік туралы" Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 19 желтоқсандағы № 12 нормативтік 

қаулысының 11-тармағында "сот актісін орындамағаны, сондай-ақ оның орындалуына 

кедергі келтіргені үшін қылмыстық жауаптылыққа үкімге, шешімге немесе өзге де сот 

актісіне байланысты атқарушылық іс жүргізу барысында белгілі бір іс-әрекеттер жасауға 

міндетті адамдар ғана тартылуы мүмкін" деп көрсетіледі [6]. Бұдан шығатыны, осы 

нормативтік қаулыда қаралып отырған қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісі ретінде 

танылатын адамдар тобы белгіленген. 

Демек, ҚР ҚК 430 — бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылық субъектісі-

арнайы субъект деп тануға болады. Арнайы субъект қылмыстық жауаптылықтың есі 

дұрыстығы мен жасымен қатар, адамның қылмыстық заңнан туындайтын, осы норма 

бойынша жауап бере алатын адамдар тобын, атап айтқанда сот оларға қатысты қабылдаған 

шешімдердің орындалуын қамтамасыз етуге шақырылған адамдарды шектейтін қосымша 

заңды белгілері бар екендігіне байланысты аталған. Айта кету керек, бұл белгілер адамның 

қылмыстық нормада сипатталған әлеуметтік қауіпті әрекетті жасай алатын белгілері болуы 
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керек. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамда қосымша белгілердің болмауы мұндай 

адамды қылмыстық жауаптылыққа тартуға мүмкіндік бермейді. 

Көп жағдайда ҚР ҚК 430-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылық 

субъектілерінің қатарына қылмыстық істер бойынша сотталғандарды, азаматтық істер 

бойынша жауапкерлерді жатқызған жөн. 

Баяндалғанның негізінде, ҚР ҚК 430-бабының 1-бөлігінде көзделген қылмыстық құқық 

бұзушылық бойынша субъекті, жалпы қасиеттерден басқа, осы адамдарды жалпы 

субъектілер қатарынан бөліп көрсететін сот актілерін іске асыру бойынша нақты әлеуметтік 

мәні бар функциялары бар, ақыл-есі дұрыс, он алты жасқа толған жеке тұлға болып 

табылады деп пайымдаймыз (ол өзінің қасақана әрекеттерімен сот актісін іске асыру 

процесін бұзған кезде). 

Мәселен, ҚР ҚК 430-бабының 2-бөлігі саралау белгілерінің қатарында адамның өзінің 

қызмет бабын пайдалана отырып, сол әрекеттерді жасауын көздейді. "Өзінің қызмет бабын 

пайдалана отырып" белгісі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің көптеген 

құрамдарында кездеседі. ҚР Жоғарғы Сотының әртүрлі нормативтік қаулыларында осындай 

білікті қылмыстық құқық бұзушылық субъектісі, әдетте, мынадай түрде сипатталады: 

лауазымды адам; жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам; коммерциялық немесе 

өзге де ұйымда басқару функцияларын орындайтын адам; мемлекеттік функцияларды 

орындауға уәкілеттік берілген адам; мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік 

берілген адамдарға теңестірілген адам. 

Өзінің қызмет бабын қолдана отырып жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың 

қоғамдық қауіптілігі айқын, өйткені бұл субъектінің беделіне, сондай-ақ оның лауазымының 

беделі мен мүмкіндіктеріне зиян келтіру кезінде қызметтік киімдерден нұқсан келеді, беделін 

түсіреді. 

Сот үкімі, сот шешімі немесе өзге де сот актісі не атқару құжаты орындалмаған кезде 

мемлекеттік органның, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекеменің қызметкері мұндай 

адам бола алады, бұл субъектінің өзінің қызметтік өкілеттігін қылмыстық мақсаттарға қол 

жеткізу үшін пайдалануын көздейді. 

Жоғарыда айтылғандай, отандық заң шығарушы заңды тұлғалардың жауапкершілігін 

қарастырмайды, бірақ тәжірибе көрсеткендей, заңды тұлғаның қызметінен қоғамдық зиян да 

орын алады. 

Неміс заңгері К. Ф. Савиньи заңды тұлға қарапайым фантастика арқылы жасанды түрде 

құрылған заң субъектісінен басқа ештеңе емес, заңды тұлғадағы құқықтық қатынастардың 

нақты субъектілері заңды тұлғаның жалғыз мүмкін тасымалдаушылары — жеке тұлғалар 

болып қала береді деп сендірді. 

Егер сот актісімен қандай да бір іс-әрекет жасау заңды тұлғаға жүктелсе, онда 

қылмыстық жауаптылыққа жеке тұлға, яғни жауапты тұлға (ұйым басшысы) тартылады. 

Алайда, сот актісі бірнеше жылдар бойы орындалмауы мүмкін екенін ескере отырып, заңды 

тұлғадағы жауапты (басшы) өзгеруі мүмкін, содан кейін кімді жауапқа тарту керек деген 

сұрақ туындайды. 

Қылмыстық істерді зерделеу нәтижелері құқық қолданушылардың сот үкімін, сот 

шешімін немесе өзге де сот актісін не атқару құжатын, заңды тұлғадағы басшыны, яғни осы 

лауазымды атқарған және сотта заңды тұлғаны ұсынған адамды орындамағаны бойынша 

қылмыстық жауаптылыққа тартатынын көрсетті. Бұл ретте қазіргі уақытта жауапты адамның 

(басшының) лауазымын сот актісін орындамауды жалғастыратын басқа адам атқаратыны 

ескерілмейді. Көріп отырғаныңыздай, бұл тәжірибе қате, өйткені алдыңғы басшының белгілі 

бір лауазымға ие болмайтындығы және, тиісінше, ол жұмыс істемеген уақыт үшін жауап 

бере алмайтындығы ескерілмейді. 

Азаматтық заңға сәйкес, тек соңғы жауапты адам ғана жауапкершілікке тартылады. 
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Ю. Г. Басиннің пікірінше, заңды тұлға өзінің басшысының немесе құрылтайшысының 

атынан емес, тек өз атынан әрекет етеді. Бұл үлкен практикалық маңызы бар, өйткені ол 

нақты тақырыпты, оның құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін дәл анықтауға 

мүмкіндік береді. Заңды тұлғаның басшысы өз міндеттеріне сәйкес ұйымның барлық іс-

әрекеттері үшін, оның ішінде өзіне жүктелген міндеттемелерді орындау бойынша да жауап 

береді. Өз кезегінде, қылмыс құрамын құрайтын заңсыз әрекеттер өнер. ҚР ҚК 430-ы 

созылмалы сипатқа ие және сот актісін орындамаудың барлық кезеңі бір қылмыстық құқық 

бұзушылықты құрайды. Заңды тұлға басшысының қызметінен кетуі оны басқару кезінде 

өзіне жүктелген міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатуға негіз 

болып табылмайды. Ол көрсетілген мерзім үшін қылмыстық жауапқа тартылуға тиіс. Бұл 

ретте, заңды тұлғаның жаңа басшысы, егер қызметке кіріскеннен және орындалмаған 

міндеттемелері туралы оны хабардар еткеннен кейін оларды алты ай ішінде орындамаса, ҚР 

ҚК 430-бабы бойынша жауапкершілікке тартылады. Сонымен бірге, қылмыстық қудалау 

органдары бұл факторды ескермейді және барлық кінәлі адамдарды қылмыстық 

жауапкершілікке тартпай, заңды тұлғаның барлық басшыларын анықтамайды. 

Осылайша, орындалмаудың объективті жағы заңда көзделген немесе осы актіде 

көрсетілген мерзімнің аяқталуына қарамастан, сот актісінің тікелей бас тартуын да, нақты 

диверсиясын да қамтиды. Сот актісінің келу фактісін жасыру, бағыныштылардың оны 

орындауға тыйым салуы, сот орындаушысының (приставтың) қызметтік үй – жайға кіруіне 

кедергі жасау, мүлік тізімдемесіне қарсылық көрсету, салымдарды тыйым салу және т.б. - 

мұның бәрі қоғамдық қауіптілігі жоғары орындалмаудың бір түрі ретінде сот актісін 

орындауға кедергі келтірудің нысандары. 

Субъективті жағы тікелей ниетпен сипатталады. Оның субъектілері лауазымды 

адамдар, коммерциялық немесе өзге де ұйымның басқарушылары болып табылады, олар 

өздерінің қызметтік жағдайы бойынша сот актісін орындау жөнінде өкім шығаруға және 

олардың іске асырылуын бақылауға тиіс. 

Айыптау үкімдері қылмыстық-атқару Әділет шеңберінде орындалатындықтан, қаралып 

отырған баптың негізгі бағыты азаматтық және әкімшілік істерге емес, қылмыстық істерге, 

негізінен азаматтық талап қоюды қамтамасыз ету жөніндегі үкімді орындау, мүлікті тәркілеу, 

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығына тыйым 

салу бөлігінде қолданылады. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Бұл ғылыми мақалада биологияны оқытудағы ғаламтор жүйесінің, ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың маңыздылығы жөніндегі мәселелері қарастырылған. 

Білім алушылардың сабақ үрдісі барысында ғаламтордан қажетті ақпараттарды іздеу, таңдау 

және қолдану жүйелері ұсынылып, оқу үрдісінің сапасын жақсарту үшін қажетті ұсыныстар 

берілген. 

Кілттік сөздер: ғаламтор жүйесі, ақпараттық технология, қашықтықтан оқыту, 

интербелсенді оқыту. 

Жоғары деңгейде үздіксіз білім беру жүйесінің компоненті болып табылатын білім 

мен жаңа ойлардың интеграциясын біріктіретін ғаламдық ғаламтор желісі мемлекетіміздің 

әлемдік қауымдастықта лайықты орын алуына және білім беру саласына жаңа болашаққа 

жол ашатыны сөзсіз. Білім беру саласында жүргізіліп отырған ғылым мен техниканың 

дамуы, ақпараттандырылған қоғамға көшу талаптары және түбегейлі реформалар білім беру 

стратегиясын өзгертуге алып келеді. Үздіксіз білім беру жолдарының жаңа түрлері пайда 

болды, соның ішінде қазіргі заманғы оқыту технологияларына бағытталған желілік, 

ақпараттық, дистанционды және инновациялық оқыту технологиялары айрықша орын алуда. 

Қазіргі уақытта ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану жоғары деңгейде 

жүзеге асуда және бұл ғаламтор желілері қолданылуының маңызы ерекше, өйткені 

күнделікті тірлішікте білуге тиісті ақпараттың көпшілігі оларды дұрыс іздестіру мен 

жоспарлауды талап етеді. Яғни, күнделікті өмірде қандай ақпараттарды газет-журналдардан, 

теледидардан немесе радиодан қарастыру керек екендігін, ал қандай ақпараттарды ғаламтор, 

электронды арналар сияқты басқа көздерден іздестіру керектігін анықтау керек. 

Ғаламтор желісінің оқытуда маңызы зор. Атап айтылғанда, қашықтықтан оқыту 

кезінде, өзге мемлекеттегі әріптестермен байланыс жасауға, тәжірибе алмасуға, барлық 

саладағы әлем жаңалықтарын алуға, білім жүйесіне қажетті барлық сайттарға кіріп, олардан 

керекті ақпараттарды алуға, тапсырыс беруге, іскерлік ынтымақтастық орнатуға, 

университеттерде, мектептерде аралас оқытуда және тағы сол сияқты көптеген жағымды 

жақтары [1]. Оқу үрдісінде ғаламтордың теріс әсерлері де бар. Олар: ғаламтордағы әдепсіз 

материалдар, адамгершілікке жат ақпараттар, мемлекеттің ұлттық құндылықтарына қайшы 

келетін ресурстар және ұлттық идеологияға, құндылықтарға жат, жастарды адастыруға 

бағытталған рухани азғындық болып табылатын мағынасыз жарнамаларды атауға болады 

[2]. 
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Жастарды осы ғаламтор желісіндегі келеңсіз ақпараттардан сақтау үшін ең алдымен 

сенімге, адамгершілікке тәрбиелеу қажет. Сонымен қатар, білім алушылардың интернеттен 

пайдалы және қажетті ақпарат алып, зиянды ақпараттан бас тартып, зиянды ақпараттарға 

деген көзқарастарын қалыптастыру үшін олардың ұлттық сана-сезімін арттырып, ұлттық 

құндылықтарды сіңіру керек. Осы мақсатта ғаламтор жүйесі желісінде сабақ беретін 

оқытушылар әр сабақта биология пәні бойынша алған білімдерін ұлттық құндылықтармен 

байланыстырып, жастарға интернет пен ұлт, адамгершілік, әдеп, ар-ождан, өзін-өзі басқару 

секілді тұжырымдарды сіңіру керек. Биология пәнінен тыс, өзін-өзі тану, психология, 

педагогика, философиядан алған білімдеріне сүйене отырып, олардың санасы мен жүрегіне 

ғаламтор желісін қолдану этикасын, ұлттық құндылықтарды сіңіріп, бақылау қажет. 

Бұл жұмысты тұлғаның дербестігіне, даралығына нұқсан келтірмей орындау керек, ол 

білім алушының шеберлігіне байланысты [3]. Сондықтан болашақ жас ұрпақты ұлттық 

құндылықтар рухында тәрбиелеп, оның санасын, білімін, ой-өрісін кемел тұлға ретінде 

қалыптастыру басты міндеттердің бірі. Білім мен ойлау – адамдардың жүрегіне нұр, 

шаңырақтарына береке әкелетін ұлы ғажайып. Осы тұрғыдан алып қарағанда, сауатты, 

ұйымшыл, бәсекеге қабілетті, білім деңгейі халықаралық стандарттарға сай келетін 

парасатты кадрлар даярлауға баса назар аудару қажет. 

Биология ғылымы да маңызды орын алады, өйткені адамның күнделікті тіршілік 

салтының көптеген негізгі аспектілері, тіпті ағзаның өзіндегі үрдістері жасырын формада 

болуы мүмкін. Биология сол жасырын формадағы түсініктерді , ондағы мүмкіндіктерді 

түсінуге және жүзеге асыруға көмектеседі. Қазақстан Республикасы мемлекеттiк 

тәуелсiздiгіне қол жеткiзгелі бері, экономикалық және әлеуметтiк дамуының нақты жолын 

таңдады және оны жүзеге асырудың арқасында кадрларды даярлау деңгейi өзекті болды. 

Биологияға қатысты тақырыптар қоғамның негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін де 

маңызды, тіршілік үшін де маңызды. 

Ғаламтор желісі көмегімен қоғамдастық деңгейіндегі талқылауларға қатысып, 

маңызды ғылыми мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Биология сонымен қатар 

тұрғыландырудың көптеген мүмкіндіктерін ұсынады. Биология пәні педагогика ғылымдары 

негіздерін меңгерудің әдістемесі мен технологиясын да оқытатыны белгілі. Ғылым, техника, 

өндіріс қарқынды дамып, әлеуметтік-экологиялық жағдай күрт нашарлап жатқан заманда, 

білім ордаларында биология пәнін мазмұны жағынан оқыту бір жағынан қажеттілік болса, 

екінші жағынан заман талабы. Топтық жаттығуларда білім алушылар екі тең топтарға 

бөлінеді. Екі топ бірдей тапсырманы орындайды. Топ мүшелері тақырып бойынша берілген 

білім, білік дағдыларын меңгерген әрбір білім алушыға ерекше назар аудара отырып, оқу 

мақсаттарын орындау үшін бірлесіп жұмыс істейді. Бірлесіп оқыту технологиясы бойынша 

білім алушыларды, тапсырмаларды ынтықмақта бола отырып,бірлесіп орындауға үйрету 

жеткіліксіз деп есептейді. Қолайлы әлеуметтік-психологиялық орта құру, әрбір білім 

алушының жетістігіне қуаныш сезімі, бір-біріне шынайы қолдау көрсету үшін білім 

алушылар арасындағы шынайы ынтымақтастық қажет. 

Бұл технологияда білім алушылардың оқу сапасын анықтау кезінде олар бір-бірімен 

емес, әр білім алушының күнделікті нәтижесімен бұрын алынған нәтижемен салыстырады. 

Сонда ғана білім алушылар сабақ барысында қол жеткізген нәтижелер топқа пайдасын 

тигізетінін түсініп, жауапкершілікті сезінеді және көбірек ізденуге, білім, білік дағдыларын 

меңгеруге ұмтылады. Шағын топтарда бірлескен оқыту әдісі бойынша, шағын топтар 4 білім 

алушыдан тұрады. Алдымен оқытушы тақырыпты түсіндіреді, одан кейін білім 
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алушылардың өзіндік жұмысы ұйымдастырылады. Білім алушыларға берілетін оқу 

тапсырмалары 4 бөлікке бөлініп, әр білім алушы белгілі бір тапсырманы орындайды. 

Тапсырманың соңында әр білім алушы не істегені туралы ойланып, топтағы адамдарға 

үйретеді, содан кейін топ мүшелері тапсырма бойынша жалпы қорытынды жасайды. Білім 

беруші әрбір шағын топтың ақпаратын тыңдайды, сонымен қатар тест сұрақтары арқылы 

білімдерін бақылайды және бағалайды. Білім алушылардың шағын топтардағы оқу іс-

әрекетін ойын түрінде де және жеке түрде ұйымдастыруға болады [4,5]. Аталған әдістеме 

білім алушылардың биология пәнін оқуға деген қызығушылығын, практикалық дағдыларын, 

жағдайды шығармашылық талдау және дұрыс шешім қабылдау дағдыларын дамытады, 

әртүрлі мәселе жағдаяттарына және оларды шешу жолдарына негізделген білімді белсенді 

түрде алуға мүмкіндік береді. 

Биологияда теориялық және практикалық ақпараттар ұштасатыны белгілі. 

Практикалық мәліметтер негізінде теория қалыптасуы мүмкін немесе керісінше теориялық 

түсініктер негізінде тәжірибелер жүйелі түрде жүргізілуі мүмкін. Осыны ескеріп, 

биологияны өнерге теңеп, сол дәрежеге жеткізген ғалымдар да болды. Білікті мамандарды 

даярлау ұлттық бағдарламасында айтылғандай, «Адам – елдегі экономикалық 

реформалардың басты мақсаты мен қозғаушы күші, оның үйлесімді дамуы мен әл-ауқаты, 

жеке тұлғаның мүдделерін жүзеге асыру үшін жағдай мен тиімді тетіктер жасау, қоғамды 

өзгерту ескірген ойлау және әлеуметтік мінез-құлқы. Қазақстан Республикасы дамуының 

маңызды шарты – халықтың бай зияткерлік мұрасына, жалпыадамзаттық құндылықтарға, 

заманауи мәдениет, экономика, ғылым, техника және техника жетістіктеріне негізделген 

кемел білім беру жүйесін қалыптастыру болып табылады [6]. 

Педагогикалық технологияларды оқу-тәрбие үрдісіне сауатты енгізу білім берушіні 

осы процесте негізгі ұйымдастырушы немесе кеңесші ретінде әрекет етуге итермелейді. Бұл 

білім алушыдан көбірек дербестікті, шығармашылықты және ерік-жігерді талап етеді. Кез 

келген педагогикалық технологияны оқыту мен оқу процесінде қолдану білім алушыны 

оқытатын және білім берушінің кімге сабақ беретіні жеке тұлғаға байланысты. Сондықтан 

қазіргі заманғы оқыту әдістері – интерактивті әдістердің, инновациялық технологиялардың 

білім беру мекемелерінің оқу-тәрбие үрдісіндегі орны мен маңызын салыстыруға болмайды. 

Педагогикалық технологиялардың білімі мен тәжірибесі және оларды білім беруде қолдану 

оқушылардың саналы және жетілген дағдыларының болуын қамтамасыз етеді. Инновация – 

бұл ғылымдағы соңғы жетістіктер, білім, әдістер. Бұл жетістіктер, білім, әдістер практикалық 

қолдану арқылы инновацияға айналады.  Инновациялық технологиялар – бұл педагогикалық 

процесс, сонымен қатар білім берушілер мен білім алушылардың іс-әрекетіндегі жаңалықтар 

мен өзгерістер, оны жүзеге асыруда негізінен интерактивті әдістер қолданылады [7]. 

Қорытындылай келе, интерактивті оқыту әдістері – бұл білім алушылардың оқу 

процесіне тартылатын, олардың не білетінін, не ойлайтынын түсінуге және ойлауға 

мүмкіндік беретін танымдық және коммуникативті әрекеттерді ұйымдастырудың ерекше 

түрі. Интерактивті сабақтарда білім берушінің рөлі білім алушылардың іс-әрекетін сабақтың 

мақсатына жетуге ішінара бағыттайды. Тәрбиелік белсенділік – білім алушы әрекетін 

ұйымдастыруды қамтамасыз ететін білім.Белсенді оқыту әдістері – білім алушылардың оқу 

іс-әрекетін жақсарту жолдары. 

Интербелсенділік – білім беру саласындағы принципті жаңа құбылыс, оның 

арқасында білім алушы білім беру субъектілерімен белсенді әрекеттеседі. Мұндағы мақсат – 

білім алушыларды еркін, өз бетінше, логикалық ойлауға, топпен жұмыс жасауға, зерттеуге, 
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идеяларды жалпылауға және теориялық және практикалық түсініктерін қалыптастыруға, 

қоғамға өз идеяларымен әсер етуге, алған білімдерін қолдана білуге үйрету болып табылады. 
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 Аннотация: Рассмотрены особенности психологического сопровождения готовности 

старшеклассников к осознанному выбору будущей профессии. Дано определение процессу 

психолого-педагогического сопровождения при профессиональном самоопределении. 

Обоснована необходимость психологического сопровождения как фактора, который 

способствует устойчивому формированию личности старшеклассников, и их готовности 

выбрать профессиональный путь с учетом индивидуальных характеристик. 

 Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, осознанный выбор 

будущей профессии, профессиональное самоопределение, индивидуально-психологические 

особенности учащихся, формирование субъективного отношения школьников к 

профессиональной среде, профориентационная работа в школе. 

Выбор будущей профессии является одним из самых важных решений в жизни 

каждого старшеклассника. Процесс выбора достаточно сложный, длительный, 

сопровождается сомнениями, тревогой, и требует правильного отношения и осознанности. 

Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью психологического сопровождения 

готовности старшеклассников к осознанному выбору будущей профессии. Целью статьи 

служит выявление особенностей психологического сопровождения на пути выбора будущей 

профессии с помощью психолого-педагогического подхода, учитывая индивидуальные 

характеристики личности  старшеклассников, их мотивы и ценности.  

Существует понятие процесса профессионального самоопределения – это 

продолжительный этап в жизни взрослого человека, завершение которого означает полную 

удовлетворенность индивида собой как профессионалом, обладающим достаточными 

знаниями, навыками, опытом. По моему мнению, выбор профессии является тем 

определяющим шагом на пути к завершению процесса профессионального самоопределения. 

Он выражает готовность человека сделать выбор, принять решение [1, c. 192].  

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой комплексный и 

непрерывный процесс изучения личности учащихся, предпосылок ее формирования, 

особенностей создания необходимых условий для раскрытия потенциала с целью 

самореализации в желаемых сферах деятельности, их адаптации в социальной среде, 

взаимодействию с другими субъектами. Этот процесс  осуществляется воспитательно-

образовательными методами путем коммуникации с обучающимися.  

Роль психологического сопровождения старшеклассников при выборе будущей 

профессии состоит в том, чтобы их научить самим справляться с трудностями этого 

решения, осознанно и ответственно относиться к формированию себя как полноценной 

личности, способной стать профессионалом в выбранной сфере [2, c. 285]. 

Необходимость формирования таких навыков в старшекласниках обусловлена 

нестабильным состоянием социально-экономической жизни, быстрыми переменами, 

индивидуально-психологическими особенностями, вероятностью наступления 

непредвиденных жизненных обстоятельств, к которым они могут подготовиться 

психологически.  
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Профессиональное самоопределение это сложный процесс, который сопровождается 

формированием в личности ее субъективного отношения к профессиональной среде и 

выбором способа самовыражения. Безусловно, во время обучения в школе, старшеклассники 

больше всего нуждаются в профессиональной помощи в вопросе выбора, знании всей 

необходимой информации для принятия решения, и самое главное, в правильном выявлении 

их способностей и склонностей, профессиональных интересов, а также формирование 

потребности и готовности к профессиональной деятельности [3, c. 23].   

Психолого-педагогическое сопровождение будет эффективным и успешным если 

достигнуты следующие результаты: старшеклассник с помощью педагога, психолога, 

правильной профориентационной работы пришел к пониманию себя как личности; узнал, 

чем ему интересно заниматься, осознал свои способности и таланты, выявил сильные и 

слабые стороны; у него нет страха отказа и обмана; у него ровное эмоциональное состояние 

[4, c. 57].  

Организация психолого-педагогического сопровождения помогает сформировать у 

школьников внутреннюю готовность к осознанному и самостоятельному построению, 

корректировке и реализации своего профессионального пути. У них сложится свое видение 

будущей профессии, они будут изучать, сравнивать, сопоставлять интересные для них 

специальности, смогут сделать анализ, и определиться с тем, что им подходит в большей 

степени с учетом их потребностей и финансовых возможностей.  Такой подход к выбору 

будущей профессии наиболее эффективен, и способствует развитию критического 

мышления, ответственности, умения принимать решения.  

Психологическое сопровождение старшеклассников может быть через реализовано 

через следующие направления: информированность школьников о себе как личности, 

склонностях и способностях; оказание помощи в выборе наиболее подходящей для них 

профессиональной деятельности с учетом их индивидуальных характеристик [5, c. 18]. 

Таким образом, психологическое сопровождение старшеклассников позволяет им 

сделать выбор будущей профессии наиболее мягким, естественным, без серьезных 

потрясений, сожалений. К этому выбору они смогут прийти сами осознанно взвесив все 

аргументы за и против. У них будет возможность корректировать свои действия 

Немаловажным является оказание поддержки, понимания состояния 

старшеклассников со стороны учителей, а также родителей. Родители, в первую очередь, 

заинтересованы в успехе своих детей, однако, нужно им напоминать, что необходимо давать  

детям свободу выбора, приучить к ответственности за свои слова и действия. Воспитание и 

поведение родителей напрямую влияет на самооценку, поведение старшеклассников. 

Психологическая поддержка и сопровождение имеет огромное значение и роль при 

становлении личности учащихся, их отношении к себе как к профессиональному субъекту. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 Возобновляемая энергетика сегодня является наиболее динамично развивающимся 

направлением электро и теплоэнергетики. Особое значение возобновляемые ресурсы имеют 

в децентрализованных(автономных) системах электроснабжения, характерных для 

значительных территорий Казахстана и других стран. 

 Так, известны комплексные ветросолнечные, ветродизельные и дизель-

ветросолнечные установки, использующие два или три ВИЭ. Таким образом, гипотетически 

возможно повышение резервирования энергокомплексов с учетом местных, региональных 

или территориальных возможностей до кватро- (четырех), пента- (пяти), сикстет-систем (с 

шестью видами оборудования) и т. д. в соответствующие энергокомплексы на основе ВИЭ. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, автономное электроснабжение, 

комплексная система ВИЭ. 

 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАЗАХСТАНА. Развитие возобновляемых источников 

энергии в Казахстане началось около десяти лет назад с принятия закона РК «О поддержке 

использования возобновзяемых источников энергии». Наша страна поставила масштабные 

задачи по развитию возобновляемых источников энергии, согласно которым доля 

возобновляемой энергии в общем объеме производства электроэнергии должна быть 

доведена к 2020 году до 3%, к 2025 году - до 6%, к 2030 году - до 10%, к 2050 году 

возобновляемые и альтернативные источники энергии должны составить не менее 

половины общего энергопотребления. Эти показатели зафиксированы как в 

государственных программах, так и в стратегиях развития, озвученных руководством 

страны инвесторам и мировому сообществу’ в рамках ЭКСПО-2017. 

 Энергетические потребности стран мира ежегодно возрастают. Развитие 

энергоснабжения и обеспечение потребностей в энергоресурсах достигается в настоящее 

время в основном за счет угля, нефти, газа и атомной энергетики. Относительно скорое 

исчерпание органических ресурсов (кроме угля) уже не вызывает принципиальных споров 

специалистов [3]. 

 Атомная энергетика после событий на АЭС «Фукусима-1» в Японии (2011 г.) в 

очередной раз поставила под сомнение темпы своего развития в мире. В то же время 

солнечная, ветровая и другие возобновляемые источники энергии имеют ежегодный прирост 

установленных мощностей от 10 до 40 %, что соответствует приросту доли выработки 

электроэнергии за счет ВИЭ (таблица 1) [4]. 

 

Таблица 1. Динамика доли электроэнергии, произведенной  возобновляемыми источниками 

энергии в общем объеме производства электроэнергии с 2014-2020 гг. 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Республика Казахстан, % 8,7 10,3 12,7 11,3 10,2 10,4 11,0 

 

 ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ. Современная 

энергетика характеризуется усилением тенденций диверсификации источников на базе 

развития новых технологий, совершенствования систем безопасности, получения новых 

материалов и дистанционных средств управления. 

 Возобновляемая энергетика занимает особое место среди всех видов энергии. В 

составе возобновляемых источников широко распространены ветроэнергетические, малые 

гидроэнергетические (в т. ч. микро-, мини- и малые ГЭС), солнечные установки: солнечные 

коллекторы (СК), солнечные фотоэлектрические преобразователи (ФЭП), биогазовые 

установки (БГУ), а в числе нетрадиционных источников энергии (тепла) – тепловые насосы с 

использованием в испарителе низкопотенциального тепла грунта, сбросных вод очистных 

сооружений, тепловых стоков промышленных отходов или просто окружающего воздуха до 

небольших отрицательных температур. 

 Все указанные источники энергии могут использоваться либо в моноэнергостанциях, 

использующих какой-либо один вид оборудования (только ВЭУ или, например, только 

ФЭП), либо в той или иной конфигурации в составе гибридных установок, состоящих, как 

правило, из дизель-генератора (для гарантированного обеспечения энергией) и вариативного 

набора нескольких возобновляемых источников энергии в разных сочетаниях. 

 
Рисунок 1. Схема автономного электроснабжения 

 

 Известно, что многие инновационные решения в технике базируются на стыке наук и 

научных исследований. Представленный материал, безусловно, в первую очередь относится 

к энергетике, Преамбула к относительно новому и перспективному ее направлению – 

возобновляемым источникам энергии. 

 Возобновляемая энергетика обладает многими характерными признаками: солнечная 

инсоляция, скорость ветра, скорость течения реки (в меньшей степени) – стохастические 

характеристики. Значительные риски при использовании возобновляемой энергетики именно 

по причине стохастичности процессов являются основной проблемой для крупных 

энергогенерирующих компаний и частных потребителей при решении вопроса внедрения и 

распространения ВИЭ. 

 В настоящее время подавляющее число систем ВИЭ мира представлено 

монокомплексами. К ним относятся ветроэнергетические фермы, солнечные электрические 

станции, малые ГЭС, геотермальные ТЭС и ЭС и т. д. 

 Самые крупные монокомплексы ВИЭ применяются в следующих странах: США, 

Китай, Германия (ветрофермы, солнечные фотоэлектрические станции); Франция (приливная 
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электростанция «Ранс»), Япония, Ю. Корея (солнечные ФЭС); США, Италия, Исландия 

(геотермальные). Их характеристики широко представлены в литературе, учебно-

методических материалах и электронных средствах информации [1]. Среди самых больших 

по установленной мощности моностанций – ВЭС в штате Калифорния (США) – 

установленной мощностью 1550 МВт; ветроморская ВЭС Horns Rev 2, расположенная в 

Северном море, в 30 км от западного побережья Ютланда (Дания), мощностью 210 МВт; по 

фотоэлектричеству – КНР, установленная мощность в конце 2010 г. – 900 МВт, к 2012 г. – 

уже 2 ГВт, а целевой показатель КНР к 2015 году – 15 ГВт установленной мощности; из 

строящихся ФЭС – в США (штат Калифорния, округ Сан Луис Обиспо), мощность ≈550 

МВт. 

 Особенность электроснабжения в работе, является одновременное использование 

сразу нескольких видов возобновляемых источников энергии, и есть комплексные системы 

ВИЭ или просто – КС ВИЭ. 

 Хотя среднегодовая солнечная инсоляция в стране имеет относительно хороший 

потенциал, годовая длительность солнечного света составляет 2200 – 3000 часов, 

оцениваемая мощность 1300 – 1700 кВт на 1м
2
 [5], необходимость использования именно КС 

ВИЭ, а не монокомплексов ВИЭ с одним источником энергии, объясняется для Казахстана 

следующими факторами: 

– низко энергетический ветер со средней скоростью 3–5 м/с на 65–70 % территории страны, 

обусловленный резко континентальным климатом и удаленностью территорий от морей и 

океанов; 

– значительные расстояния от мощного производителя до удаленных децентрализованных 

потребителей электроэнергии (сотни и тысячи км); 

– низкая плотность населения и экономическая нецелесообразность возведения или 

восстановления длинных протяженных линий электропередач. 

 
 

Рисунок 2. Средняя солнечная инсоляция [5] 
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 Ограниченная величина мощности источников генерации на ВИЭ объясняется 

трудностями реализации установок большой мощности, их негативным влиянием на 

окружающую среду, возможностями воздействия на них экологических рисков различного 

типа. Установки малой мощности можно максимально приблизить к потребителю, вплоть до 

непосредственного использования для генерации энергии его конструктивных особенностей 

(например, крыши дома для установки солнечных панелей и т.п.). 

 Генерация энергии установками непосредственного использования естественных 

энергетических потоков (солнечных лучей, ветра, движущейся воды) зависит от параметров 

этих потоков, которые, в свою очередь, зависят от многих случайных факторов и поэтому 

непостоянны. Возможные колебания величин генерируемой мощности должны 

компенсироваться различными дополнительными устройствами (аккумуляторами, 

резервными генераторами, например, дизель-генераторами и т.п.), что соответствующим 

образом должно быть отражено в расчёте. 

 ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. Надежность 

электроснабжения определяется рисками электроснабжения. В качестве измерителя риска в 

выработке энергии на оборудовании ВИЭ может использоваться второй момент 

распределения (дисперсия) себестоимости выработки 1 кВт·ч эл. энергии всей КС ВИЭ. 

Диверсификация оборудования, при правильном ее применении, приводит к уменьшению 

этой дисперсии при всех прочих равных условиях. Диверсификация базируется на простой 

гипотезе. Если каждый компонент комплекса (в рассматриваемой задаче это – оборудование 

ВИЭ) характеризуется некоторой дисперсией себестоимости выработки 1 кВт·ч, то 

себестоимости выработки 1 кВт·ч эл. энергии в КС ВИЭ имеют дисперсию, определяемую 

его составом [2].  

 
Рисунок 3. Графическая интерпретация поиска оптимального кластера ВИЭ 

 

 Таким образом, изменяя состав оборудования КС ВИЭ, можно менять суммарную 

дисперсию надежности, а в некоторых случаях свести ее к минимуму. 

 Заключение. 

 Возобновляемая энергетика начала свое поступательное движение в последней 

четверти прошлого века. Для специалистов безусловна бесконечность источников 

возобновляемой энергетики и конечность органических.  

Технологическое продвижение цивилизации идет по пути интегрирования различных 

систем, снижения массогабаритных характеристик, повышения надежности и автономности, 
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создания гибридов, использования композитных материалов и снижения удельного 

энергопотребления. 

 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, ввиду неизбежности 

удорожания и исчерпания органических ресурсов, а в перспективе и ядерных материалов для 

функционирования атомной энергетики – стратегическое будущее человечества. Каждое 

исследование или эксперимент в направлении развития ВИЭ приближают к более 

эффективному их использованию. 
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Аңдатпа 

Мектепке дейінгі ұйымдағы тамырын тереңнен алған бейнелеу өнері сабақтары  

баланы қазақстанның және өзге де елдердің қылқалам шеберлерінің өнер туындысына 

сезіммен қарайтын, эстетикалық тәрбие құралы. Бейнелеу өнері адам баласының  рухани, 

эстетикалық байлығы ретінде ұласып келе жатқан өнер саласы. Бейнелеу өнері дүниені 

байқау, бақылау, көру нәтижесінде оның көркем бейнесін жасайды. 

Мақалада, сурет салуға үйретудің негізгі міндеті – балаларға қоршаған ортаның 

болмысын тануға көмектесу, олардың аңғарымпаздықтарын дамыту, сұлулықты сезінуге 

тәрбиелеу және бейнелеу тәсілдерін үйрету. 

Қазіргі білім мазмұнын жаңарту жағдайындағы  мектепке дейінгі білім мен тәрбие 

берудің «Мемлекеттік білім беру стандартының» талаптарына сәйкес, «Мектепалды 

даярлықтың типтiк оқу бағдарламасына» біршама өзгерістер енгізілді. Соның бірі  

«Мектепке дейінгі білім беру – Қазақстан Республикасының жалпы білім беру жүйесінің 

құрылымдық бөлімі ретінде маңызды роль атқарады, себебі оның шегінде баланың 

табиғилық сапалары мен ерекшеліктері анықталып, олардың даму жағдайлары қамтамасыз 

етіледі...» деп көрсетілген. Бағдарлама кұрылымы мен мазмнны педагогикалык: кіріктipy, 

бiрiздiлiк, жүйелiлiк, сабақтастық ұстанымдары және мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытудың 

тәрбиелiк, дамытушылык, оқыту мiндеттерiнiң бiрлiгi негiзiнде құрылған. Бұл 

бағдарламаның негiзiн кұрайтын идеялар: а)балалардың мектепке психологиялык даярлығын 

қалыптастыруды көздеу; ә)бағдарламаның мақсатына жетуде барлық субъектiлерлiң 

ынтымақтастығы мен бiрлескен шығармашылығы болып табылады. Педагогтар iс-шаралар 

мен ұйымдастырылған оқу қызметiн (сабақтар) өткiзуде  балалардың белсендiлiгi, дербестiгi,  

танымдык кызығушылығы, кұрдастарымен және ересек балалармен карым-қатынасқа түсе 

бiлу бiлiктерi мен шығармашылық кабiлеттерiн дамытуға ерекше мән беруі тиіс.[1, 87 б.] 

      Сурет салуға үйретудің негізгі міндеті – балаларға қоршаған ортаның 

болмысын тануға көмектесу, олардың аңғарымпаздықтарын дамыту, сұлулықты сезінуге 

тәрбиелеу және бейнелеу тәсілдерін үйрету. 

     Мектепалды топ балаларының сурет салу қабілеттері мен шығармашылығын 

қалыптастару арқылы әр баланың психикасын және эмоционалды күйін аңғару, логикалық 

қабілеттерін ашу қазіргі таңда ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Ғалым-педагогтар 

мектеп жасына дейінгі балалардың сурет салу қабілетінің дамуын жан-жақты әлі де 

қарастыруды қажет етеді деген пікірлер айтуда. Бала мектепке келгенде қабылдау, ойлау 

және есте сақтау қабілеті жоғары дәрежеде болуы тиіс. Сондықтан балаға мектепке дейін 

сурет салу қабілетін дамыту маңызды. Ол үшін арнаулы дәлелденген, тәжірибе жүзінде іске 

асырылған нәтижелі іс-әрекеттер жасалынуда. Сурет салу өнері мектеп жасына дейінгі 
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баланың көркем қызметін түсіндіреді, ол арқылы баланың тұлғасын жан – жақты дамуына 

әсер береді, онымен қатар айналадағы өмірді активті түрде танып білуі, психикасы мен 

логикалық күйін аңғару арқылы  өздерінің көзқарастарын графикалық және пластика түрде 

шығармашылықпен жеткізе алатындарын тәрбиелейді.[2,40 б.] 

      Балалардың шығармашылық қиялы мен қабілетін дамыту, олардың   практикалық   

дағдыларын   иемденуі   сәбилік   кезеңнен басталады.   Балалар   тілді   меңгере   отырып,   

заттарды,   олардың қасиеттері, белгілері туралы білімді игере бастайды. Мектепалды 

даярлық топ балаларға арналған   көркем   шығармалар   баланы   шынайы   болмысты нақты   

әрекетімен   таныстыра   отырып,   оны   көркемдеп,   баяндап, баланың   сөздік   қорын   

молайтып,   тілін   байытады,   көркем   өнерге қызығушылығын арттырып, шығармашылық 

қабілеттерінің ашылуына мүмкіндік   береді. Міне, сол арқылы әр баланың писхологиялық 

және эмоционалдық күйлерін бірден байқауға болады. Сонымен қатар, сурет салу арқылы 

тек шығармащылық қабілеттен-ақ баланың ішкі психикасына назар сала аламыз. Әр оқиғаны 

немесе белгілі бір кейіпкерді бейнелеу нәтижесінде түрлі графика негізінде оқушының ішкі 

түйсігіне назар сала аламыз. 

       Мектепалды даярлық топ балалар   сурет   өнерімен жалпы топтың 

ұйымдастырылған іс-әрекетінен тыста, ойынға бөлінген уақыт мезгілінде де шұғылдануға 

болады. Педагог бұл ынтаны алған сурет салу дағдыларын қолдануда баланың 

шығармашылығын қолдап отыруға мүмкіндік жасауы қажет. Жалпы келгенде, бейнелеу 

өнерін стандарт бойынша үш топқа бөліп қарастырамыз: 

       Біріншіден, әдіс-тәсілдер. Осы бойынша ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде 

тәрбиеленушілердің дарындылығын дамытуда әртүрлі әдіс-тәсілдерді пайдалану:  

 Құммен сурет салу;  

 Бір басылым;  

 Бастырма;    

 Екіншіден, әртүрлі заттарды пайдалану арқылы далаппен сурет салу, сия 

тамшысымен, саусақпен сурет салу т.б.[3] 

      Бейнелеу әрекеті үрдісінде балалар бірқатар іскерліктер мен дағдыларды меңгеріп, 

заттар мен қоршаған әлем құбылысын талдауға үйренеді. Бейнелеу іс-әрекеті барысында 

тәрбиенің сенсорлық ақыл-ой, эстетикалық,   адамгершілік   алуан   түрлі   жақтары   жүзеге 

асырылады. Бала ақыл-ой операцияларының негізінде өз жұмысының нәтижесін ойша 

елестетіп алып, содан кейін әрекет ете бастайды. Олар іс-әрекетке   кірісер   алдында   

өздерінің   қалыптасқан   түсініктерінің негізінде ақыл-ойдың алға қойған міндеттерін шешу 

үшін оны жүзеге асырудың   әдістерін   іздестіреді.   Бала   бойындағы   шығармашылық 

қабілетті   дамытуда     педагогикалық   басшылық  қажет   етіледі. Көзге көрсете отырып, 

оның қалай салатынын және оңайдан қиынға, қарапайым түрден күрделіге ауысу жолын 

қарастыру.           

      Сурет салу кезінде бала әртүрлі сезімде болады: қуанады, ойынан шықпай   қалса   

ренжиді   және   т.б.   кейбірі   табысқа   қол   жеткізуге талпынады,   кейбірінің   

қызығушылығы   басым   болады.   Осы   кезде тәрбиешінің   сезімталдықпен   қарап   

көмекке   келуі   қажет.    

        Сурет   салған   кезде   бала   үйренеді,   қоршаған   орта   туралы   түсінігі тереңдеп 

нығая түседі. Баланың психикалық дамуында бұның маңызы зор. Яғни, бір затты бейнелей 

отырып бала оның сюжетін жасайды, ол туралы өз сезімін көрсетеді. Бұл жерде 

Аристотельдің мына сөзін есте ұстау қажет. «Сурет салу баланың жан¬жақты дамуына 

жағдай жасайды».  

    Мектепалды даярлық топ бала  шығармашылығы   дегеніміз  –  сурет, жапсыру 

жұмысы, ойын, би, бейнелеу қимылдары, дауыс ырғағын салу болып   есептеледі.   Осы   

өнер   түрлерінде   баланың   өз   белсенділігін дамытуға аса назар аудару керек. Бала 
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шығармашылығын дамыту үшін оларға дағдыны қалыптастыру қажет. Яғни сурет салу 

сабақтарында мектепке   дейінгі   жастағы   балалар   көркем   материалды   ұқыпты 

пайдалануға   үйренеді.   Еңбек   қызметінің   мәдени   дағдыларын қалыптастырады.   

Мысалы,   болашақ   суретті   жоспарлау,   жұмысты жасау барысында өзінің іс-әрекеттерін 

бақылап отыру. Сапалы жұмыс жасау талабы балалардың алға қойған мақсаттарға жете 

алатындығын, яғни табандылығын, қандай да бір қиындықтарға төтеп бере алатын ерік-

күшін көрсете алады. Ал ұжымдық сурет салу кезінде балалар өзара тіл табысу тәсілдерін 

үйренеді.  

       Сурет салу барысында олар өз бетімен екі-үш бояудың ішінен бір түсті құрастырып 

шығара алады. Педагог   балалардың   эмоционалдық   күйін   қалыптастырып,   өз 

жұмысында   болады.   Осы   әрекетке   байланысты   мектепалды даярлық топ балаларына   

бос   уақыттарында   өзі   жақсы   көретін   ойыншықтарының немесе өз жақсы көретін 

топтағы балалардың суретін салуды ұсына отырып,   түсті   баланың   психикалық   көңіл-

күйіне   байланысты   қалай қабылдайтынын   анықтау   керек.   «Кім   тез   жинайды?»   

ойынын ұйымдастыру   барысында   балалардың   сурет   арқылы   қабылдауын, заттың   түр-

түсін,   пішінін,   көлемін   бейнелеудегі   шеберліктерін жетілдіру үшін дербес әрекет етуге 

дағдыландыру қажет.[4, 198 б.]             

     Бұл ойында бейнелеудің әсерлі құралдарының бірі – түстерін ажырата білуге 

үйрету. Яғни, мысалға, көкөністер мен жемістердің суретін салуда сопақша, дөңгелек 

пішіндерді көз мөлшерімен беруге болады.   Осы   сияқты   тағы   да   сурет   салуға   

байланысты   әртүрлі дидактикалық ойындарды ойнату арқылы балалардың шығармашылық 

қабілетін   дамытуға   болады.   Сонымен   сурет   салу   сабағы –  арнайы бейнелік   

таным¬түсінік.   Бейнелеу   өнері   әртүрлі   қиял¬ғажайып сезімдерге де бөлейді. Мысалы,   

қыс   мезгілінің көрінісінің суретін салар алдында алдымен қыс мезгілі туралы суретке қарап 

әңгімелеп береді және қыс мезгілі туралы тақпақ немесе өлең айтып   беруге   де   болады. 

Еріксіз шыққан форма¬сызықтар және әртүрлі жасаған пішіндері де бір заттың бейнесін 

келтіріп тұрады (үйшік, ұшақ, доп, т.б.). Егер де бейнелік қызмет   жаңа   немесе   дәстүрлі   

емес   жағдайларда   өтсе,   балалардың қызығушылығы арта түседі.                

    Бірінші кезең – пайда болу, даму, ойына алған затты бейнелеуге ұмтылу кезеңі. Бала 

жас болған сайын оның орындаушылық ықыласы тұрақсыз   болады.    

     Екінші кезең – бейнелеу процесінің пайда болуы. Тапсырманың тақырыбын   

бергеннен   соң   баланың   бейнелеу   бағытын   өзі   табуына ықпал   жасау   керек.   Бұл   

кезеңде   бала   өз   қабілетін   өзі   басқаруға, жұмыс   құралдарын   (қылқалам,   қарындаш,   

түрлі-түсті   бояулар) пайдалана білуге ұмтылады.        

    Үшінші кезең – алдыңғы екі кезеңмен тығыз байланысты, яғни жалғастыру   және   

аяқтай   білу.   Бала   жұмысын   талдау,   қарау,   оған өздерін қатыстыра отырып баға беру, 

олардың бойында сенімділікті, белсенділікті   дамыту.   Мінекей   осы   үш   кезең   арқылы   

балалардың байланысты   жоғарғы     топтың     балаларына   шығармашылық қабілетін 

дамыта отыру керек. Сурет салу барысында балалардың ой-өрісін жетілдіре аламыз, яғни 

дидактикалық ойындар арқылы  да   дамытуға   болады. [5] 

      Балалардың   танымын,   зейінін   және   бейнелеу өнерінің мәнерлеу құралдарын  

жеңіл  меңгеріп, көркемдік талғамын арттыру. [6]         

       Сурет салудың дәстүрден тыс әдістері балаларды қызықтыратын, еліктіретін іс-

әрекет. Ұйымдастырылған оқу қызметінде сурет салудың дәстүрлі емес  әдістерін қолдану: 

 балалардың қорқынышын сейілтуге мүмкіндік туғызады; 

 өзіне деген сенімін арттырады; 

 ойлау кеңістігін дамытады; 

 өз ойын еркін білдіруге үйретеді; 
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 шығармашылық ізденіске түрткі болады; 

 әр түрлі материалдармен жұмыс жасауға үйретеді; 

 композициялық сезімін, ырғақты, түс, түстерді қабылдауын дамытады; 

 саусақтың ұсақ моторикасын дамытады; 

 жұмыс барысында эстетикалық сезім алады. 
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