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АЗ ҚУАТТЫ ГИДРОЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ЖОБАЛАУ 

 

 

Майрамбаев Мұхамеджан Қаржаубайүлы 

2 курс магистранты 

С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ 

Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Қазіргі кезде энергетика деген ұғым – энергия өндіру, өңдеу, оның еңбек үдерісін 

жаңарту, тиімді түрде сақтау, тасымалдау, тұтынушыларға бөліп тарату және барша энергия 

көздерін барлық өмір саласында пайдалану заман талабы болып табылады. Нарықтық 

шарықтау заманында электр энергетика саласында қарқынды түрде дәстүрлі, дәстүрлі емес 

энергия алу тәсілдері кең түрде қолданылуда. Дүние жүзінің дамыған мемлекеттері 

(Германия, АҚШ, Қытай және т.б.) энергия алудың жаңа көздерін тауып, оны үнемдеу 

тәсілдерін қолдануда. Қазақстанда энергияны үнемдеу, дәстүрлі және дәстүрлі емес энергия 

көздерін қолдану және үнемдеу мәселелеріне көңіл аударылуда. 

Энергия табиғи құбылыстың, барлық жалпы негізгі мәдениеттің өркендеу негізіне 

және адамзаттың тіршілік әрекетінің мәдениетіне айнлады. Сонымен бірге энергияны жасау; 

әртүрлі пішіндегі материяның санды бағасы ретінде ғылыми ұғым, ол бір түрінен екіншісіне 

түрленіп айналады ( механикалық энергия электр энергиясына және керісінше, судың 

жоғарыдан құлауын реттеп электр энергиясын алу).  

Аз қуатты гидроэнергетикалық жүйелер. 

Екі мың жыл бұрын гректер бидай ұнын ұнтақтау үшін диірмендердің біліктерін 

айналдыратын массивті дөңгелектерді айналдыру үшін ағынды судың күшін қолдануды 

үйренді. 18 ғасырда гидроэнергетиканың өркендеуі кезінде бүкіл әлем бойынша мыңдаған 

қалалар мен қалалар шағын гидроэлектростанциялардың айналасында орналасқан. 

Бүгінгі таңда шағын гидроэнергетика жобалары Непал, Үндістан, Қытай және Перу 

сияқты әлемнің көптеген шалғай елді мекендеріне, сондай-ақ Америка Құрама Штаттары 

сияқты жоғары дамыған индустриалды дамыған елдерге қоршаған ортаға зиянсыз 

энергетикалық шешімдерді ұсынады. 

Гидроэнергетиканы қолдану 

Бүгінгі таңда Америка Құрама Штаттарында гидроэнергетикалық жобалар елдегі 

жаңартылатын энергия көздерінен өндірілетін электр энергиясының 81 пайызын және елдегі 

жалпы электр энергиясының шамамен 10 пайызын қамтамасыз етеді. Ұлттық 

гидроэнергетика қауымдастығының мәліметтері бойынша, бұл 37,8 миллион үйді 

энергиямен қамтамасыз ету үшін жеткілікті. 

Америка Құрама Штаттарында өндірілген гидроэнергетиканың басым көпшілігі 30 

мегаваттан (МВт) асатын ауқымды жобалардан келеді — 30 000-ға жуық үй шаруашылығына 

қуат жеткілікті. Шағын гидроэнергетикалық жүйелер - бұл 0,01-ден 30 МВт-қа дейін электр 

энергиясын өндіретін жүйелер. 100 киловатт (кВт) электр энергиясын өндіретін 

гидроэнергетикалық жүйелер көбінесе микрогидрожүйелер деп аталады. Үй және шағын 

бизнес иелері қолданатын жүйелердің көпшілігін микрогидросистемалар санатына 
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жатқызуға болады. Шын мәнінде, 10 кВт жүйесі әдетте үлкен үйге, шағын курортқа немесе 

шағын фермаларға жеткілікті қуат бере алады. 

Гидроэнергетика қалай жұмыс істейді. 

Гидроэнергетикалық жүйелер электр энергиясын немесе механикалық энергияны 

өндіру үшін ағынды судың энергиясын пайдаланады. Энергияны өндіру үшін қозғалатын 

суды пайдаланудың бірнеше әдісі бар болғанымен, үлкен сақтау резервуарларын қажет 

етпейтін өзен жүйелері көбінесе микрогидро үшін, кейде кішігірім гидротехникалық жобалар 

үшін қолданылады. Өзен гидрожобалары үшін өзен суының бір бөлігі каналға, құбырға 

немесе қысым құбырына жіберіледі, ол оны су доңғалағына немесе турбинаға жібереді. 

Қозғалатын су дөңгелекті немесе білікті айналдыратын турбинаны айналдырады. Біліктің 

қозғалысын суды айдау сияқты механикалық процестер үшін қолдануға болады немесе оны 

генераторды немесе электр генераторын қуаттандыру үшін пайдалануға болады. 

Гидроэнергетика сізге сәйкес келе ме? 

Әрине, шағын су электр станциясын салу үшін сізге ағынды суға қол жеткізу керек. 

Құлаған судың жеткілікті мөлшері болуы керек, бұл әдетте, бірақ әрдайым емес, таулы 

немесе таулы жерлер жақсы жұмыс істейді. 

Әрі қарай, сіз өзіңіздің аймағыңыздағы ағымдағы Судан алатын энергия мөлшерін 

анықтауыңыз керек. Кез-келген уақытта қол жетімді қуат-бұл ағынның көлемі деп аталатын 

және қысым деп аталатын өнім. 

Бағытты анықтау 

Ағын күші – бұл су түсетін тік қашықтық. Ол әдетте фут, метр немесе қысым 

бірліктерімен өлшенеді. Қысым сонымен қатар ол ағып жатқан арнаның немесе құбырдың 

сипаттамаларына байланысты. 

Шағын гидроэлектростанциялардың көпшілігі төмен немесе жоғары ағын күші 

санатына жатады. Ағын күші неғұрлым жоғары болса, соғұрлым жақсы болады, өйткені 

белгілі бір қуат алу үшін сізге аз су қажет болады және сіз аз және арзан жабдықты қолдана 

аласыз. Төмен ағын биіктіктің 10 футтан (3 метр) аз өзгеруін білдіреді. 2 футтан ((0,6 метр) 

төмен биіктіктегі айырмашылық шағын гидроэлектростанцияны мүмкін емес етеді. Алайда, 

электр қуатын өндірудің өте аз көлемімен, қалыңдығы 13 дюйм болатын су ағыны мұнай 

барлау үшін кемелерге тартылған ғылыми құрылғыларды қуаттандыру үшін қолданылған су 

астындағы турбинаны қолдай алады. 

Нақты не екенін анықтау кезінде сіз жалпы және таза пайданы ескеруіңіз керек. 

Жалпы ағын күші – бұл суды қысыммен жеткізетін шыбықтың жоғарғы бөлігі мен 

турбинадан су шығатын нүкте арасындағы тік қашықтық. Таза ағын күші құбырдағы үйкеліс 

пен турбуленттілікке байланысты шығындардың минус жалпы қысымына тең. 

Ағынды анықтау. 

Ағынды шелекке немесе контейнерге бағыттау үшін ағынды бөренелермен немесе 

тақталармен қабаттастыруды қамтитын Шелек әдісін қолдана отырып өлшеуге болады. 

Контейнер толтырылатын жылдамдық-бұл ағынның жылдамдығы. Мысалы, 1 минут ішінде 

толтырылған 5 галлондық шелек сіздің ағыныңыздағы су минутына 5 галлон жылдамдықпен 

ағып жатқанын білдіреді. 

Ағынды өлшеудің тағы бір әдісі ағынның енін өлшеу және өлшеулерден жоғары қарай 

өлшенген қалқыманы шығаруды қамтиды. Сізге көмекші қажет; лента өлшегіші; сызғыш 

немесе өлшеуіш шыбық; жартылай су толтырылған пластикалық бөтелке сияқты салмақты 
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қалқымалы; секундомер; және графикалық қағаз. Осы жабдықтың көмегімен сіз судың ең 

төменгі деңгейінде арнаның көлденең қимасы үшін ағынды есептей аласыз. 

Алдымен ағынның ең тік арнасы және тереңдігі мен ені мүмкіндігінше біркелкі 

бөлігін таңдаңыз. Тар жерде ағынның енін өлшеңіз. Содан кейін өлшеуішті тігінен ұстап, 

ағын арқылы өтіп, судың тереңдігін бір футтық қадаммен өлшеңіз. Бұл процеске көмектесу 

үшін жіптің ені бойымен белгіленген арқанды немесе арқанды тартыңыз. Ағынның көлденең 

профилін алу үшін тереңдікті графикалық қағазға жағыңыз. Содан кейін әр бөлімдегі 

тіктөртбұрыштардың ауданын (аудан = Ұзындығы х ені) және тікбұрышты үшбұрыштардың 

ауданын (ауданы = 1/2 негіз х биіктігі) есептеп, әр бөлімнің ауданын анықтаңыз. 

Шығыс қуатын бағалау 

Жүйенің шығыс қуатын 53 пайыздық тиімділікпен бағалау үшін қолдануға болатын 

қарапайым теңдеу бар, бұл көптеген шағын гидроэлектростанцияларға тән. Таза қысымды 

(құбырдағы үйкеліс шығынын алып тастағаннан кейін қол жетімді тік қашықтық) 10-ға 

бөлінген ағынға көбейтіңіз (минутына АҚШ галлондарын қолданыңыз). Бұл сізге ватт (Вт) 

жүйесінің шығу қуатын береді. Теңдеу келесідей: таза бас [(фут) x ағын (gpm)]/10 = W. 

Шағын жүйенің экономикасы 

Егер сіздің учаскеңіз шағын гидроэлектростанцияға жарамды екенін анықтасаңыз, 

келесі айқын қадам-бұл жүйені салудың экономикалық мәні бар-жоғын анықтау. 

Жабдықтың күтілетін қызмет ету мерзімі ішінде сайтты әзірлеу мен қызмет 

көрсетудің барлық болжамды шығындарын қосыңыз және алынған соманы ваттпен жүйенің 

қуатына бөліңіз. Бұл сізге бір ватт үшін доллар жүйесі қанша тұратынын айтады. Содан 

кейін сіз мұны коммуналдық қызметтер немесе басқа балама қуат көздері ұсынатын электр 

энергиясының құнымен салыстыра аласыз. Бастапқы шығындар қандай болмасын, 

гидроэлектростанция ұзақ уақытқа созылады және көптеген жағдайларда техникалық қызмет 

көрсету арзан болады. 

Жүйе компоненттері 

Шағын өзен гидроэнергетикалық жүйелері келесі негізгі компоненттерден тұрады: 

 Су тасымалдау-су жеткізетін арна, құбыр немесе қысым құбыры  

 Турбина немесе су дөңгелегі-ағымдағы судың энергиясын айналу энергиясына 

түрлендіреді 

 Айнымалы ток генераторы немесе генератор-айналу энергиясын электр энергиясына 

түрлендіреді 

 Реттеуші-генераторды басқарады 

 Электр сымдары-электр қуатын береді. 

Көптеген жүйелер сонымен қатар жүйе шығаратын төмен вольтты тұрақты токты 220 

немесе 380 вольтты айнымалы токқа түрлендіру үшін Инверторды пайдаланады (балама 

ретінде сіз тұрақты токпен жұмыс істейтін тұрмыстық техниканы сатып ала аласыз). Кейбір 

жүйелер сонымен қатар жүйе шығаратын электр энергиясын сақтау үшін батареяларды 

пайдаланады, дегенмен гидроресурстар жел немесе күн ресурстарына қарағанда маусымдық 

сипатқа ие болғандықтан, батареялар гидроэнергетикалық жүйелер үшін әрдайым 

практикалық бола бермейді. Егер сіз әлі де батареяларды қолдансаңыз, олар турбинаға 

мүмкіндігінше жақын орналасуы керек, өйткені төмен вольтты қуатты ұзақ қашықтыққа беру 

қиын. 
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Турбиналар мен су доңғалақтары 

Су дөңгелегі-гидроэнергетикалық жүйенің ең көне компоненті. Су доңғалақтары әлі 

де қол жетімді, бірақ олардың жылдамдығы мен көлемді құрылымына байланысты электр 

қуатын өндіру өте практикалық емес.  

Турбиналар бүгінде шағын гидроэлектростанцияларды қуаттандыру үшін жиі 

қолданылады. Қозғалмалы су турбинаның пышақтарына, білікке айналатын су дөңгелегі 

сияқты тиеді. Бірақ турбиналар су доңғалақтарына қарағанда энергияны өндіруге қарағанда 

ықшам. Сондай-ақ, олардың редукторлары аз және оларды жасау үшін аз материал қажет. 

Турбиналардың екі негізгі класы бар: импульстік және реактивті. 

Импульс 

Ең аз күрделі құрылымы бар импульстік турбиналар көбінесе жоғары қысымды 

микрогидрожүйелер үшін қолданылады. Олар турбина дөңгелегін жылжыту үшін судың 

жылдамдығына сүйенеді, оны доңғалақ деп атайды. Импульстік турбиналардың ең көп 

таралған түрлеріне Пельтон дөңгелегі және Турго дөңгелегі жатады. 

Пелтон дөңгелегі энергияны құру үшін реактивті күш ұғымын қолданады. Су құбырға 

қысыммен бір ұшында тар саптамамен беріледі. Су ағынмен саптамадан шығып, дөңгелекке 

бекітілген Қос тостаған шелектерге тиеді. Бүріккіш ағынның қисық шелектерге әсері 70-тен 

90 пайызға дейін тиімділігі жоғары доңғалақты айналдыратын күш жасайды. Пелтон 

доңғалақты турбиналары әртүрлі мөлшерде қол жетімді және төмен тұтыну және жоғары 

қысым жағдайында жақсы жұмыс істейді. 

 

 
1 – сурет. Пелтон дөңгелегі 

 

Турго импульс дөңгелегі-бұл Пелтон дөңгелегінің жаңартылған нұсқасы. Ол дәл 

осындай реактивті бүрку тұжырымдамасын қолданады, бірақ Пелтонның жартысына тең 

турбожет қозғалтқышы реактивті бірден үш шелекке түсетін бұрышта орналасқан. 

Нәтижесінде Турго дөңгелегі екі есе жылдам қозғалады. Сондай-ақ, ол аз көлемді, аз 

мөлшерде берілісті қажет етеді немесе мүлдем қажет етпейді және қиындықсыз жұмыс істеу 

үшін жақсы беделге ие. Турбогенератор төмен ағынды ортада жұмыс істей алады, бірақ 

орташа немесе жоғары қысымды қажет етеді. 

Турбинаның тағы бір нұсқасы JackRabbit деп аталады (кейде aquair UW суасты 

гидрогенераторы деп аталады). JackRabbit-бұл бұрын drop-in-the-creek турбинасы деп 

айтылған, ол су деңгейі бар-жоғы 13 дюйм болатын ағыннан энергия шығара алады. 
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JackRabbit қуаты ең көбі 100 Вт құрайды, сондықтан сіздің учаскеңізге байланысты 

күнделікті өнімділік орташа есеппен 1,5-тен 2,4 киловатт-сағатқа дейін 

 

 
2 – сурет. JackRabbit турбинасы 

 

Реакция 

Энергия өндірісі үшін тиімділігі жоғары реактивті турбиналар жылдамдыққа емес, 

қысымға байланысты. Реактивті турбинаның барлық жүздері сумен үнемі байланыста 

болады. Бұл турбиналар көбінесе ірі гидроэлектр станцияларында қолданылады. Күрделілігі 

мен қымбаттығына байланысты олар әдетте микрогидрожобалар үшін пайдаланылмайды. 

Ерекшелік-бұл ескек турбинасы, ол әр түрлі дизайнға ие және қайықтың есу бұрандасы 

сияқты жұмыс істейді. Ескек турбиналарында әдетте үш-алты тұрақты қалақша бар, олар әр 

түрлі бұрыштарда орнатылады және бағыттағыш бойымен тураланады. Колба, құбыр және 

Каплан құбыры-бұл пропеллер турбинасының өзгеруі. Оңай кез келген жерге сіңіп кететін 

Каплн турбиналары микрогидроқондырғыларда пайдаланылуға болады.  

Сорғылар турбинаға балама ретінде 

Қарапайым сорғыларды гидравликалық турбиналарды ауыстыру ретінде пайдалануға 

болады. Сорғының әрекеті қалпына келтірілгенде, ол турбина сияқты жұмыс істейді. 

Сорғылар жаппай өндірілгендіктен, сіз оларды турбиналарға қарағанда қол жетімді және 

арзан таба аласыз. Алайда, сорғының жеткілікті жұмыс істеуі үшін сіздің микрогидроген 

түйініңіз жеткілікті тұрақты қысым мен ағынға ие болуы керек. Сорғылар да тиімді емес 

және бұзылуға бейім. 

Таза энергияның болашағы 

Шағын гидроэлектростанцияға инвестиция салу арқылы сіз болашақта жанармай 

тапшылығы мен бағаның өсу қаупін азайтып, ауаның ластануын азайтуға көмектесе аласыз. 

Жүйені сатып алу кезінде ескеру қажет көптеген факторлар бар, бірақ дұрыс орын мен 

жабдықты таңдау, мұқият жоспарлау және нормативтік және рұқсат беру талаптарына назар 

аудару арқылы шағын гидроэлектростанциялар сізді көптеген жылдар бойы таза және 

сенімді қуат көзімен қамтамасыз ете алады. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Қадырбаев Ә.Қ. Гидроэлектростанция және оның гидротехникалық құрылыстары 

2. Праховник А.В. Малая энергетика. Распределенная генерация в системах 

энергоснабжения 

3. https://www.nrel.gov/docs/fy01osti/29065.pdf  

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидроэлектрстанция  

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидроэнергетика  

https://www.nrel.gov/docs/fy01osti/29065.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидроэлектрстанция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидроэнергетика
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Аңдатпа 

 

         Мақалада білім берудің жаңартылған бағдарламасы бойынша биологияны оқытуда 

жоғарғы сынып оқушыларында практикалық біліктіліктерін қалыптастыру мәселесі 

қарастырылады. Биология пәні бойынша практикалық дағдыларды қалыптастырудың 

педагогикалық моделінің құрылымдық бөлшектері сипатталады. Оқушылардың 

қабілеттілігін,шығармашылығын дамытуда практиканың маңызы зор. Практикалық біліктілік 

сабақ өткізген кезде күрделі,  өзара байланысып жатқан сөйлеу, көрнектілік және 

практикалық әдістердің қолданылуы арқылы қалыптасады.Биологияны оқыту әдістерінің 

дамуына биологиялық ғылым мен практиканың әдістері, методологияның, дидактика мен 

биологияны оқытудың жетістіктері әсер етеді. Мектепте биологияны оқыту барысында түрлі 

оқу формалары қолданылады. Биология пәнін оқыту барысында оқушыларда алынған 

теориялық білімді іс-жүзінде жүзеге асыру практикалық біліктілікті қалыптастырудың 

бірден-бір алғышарты болып табылады. Яғни зертханалық жұмыстар пәнді түпкілікті 

ұғынып,оқушылардың қызығушылығын арттыруда үлкен рөл атқарады. Сонымен қатар, 

зертханалық жұмыстарды жүргізуге берілген тапсырмалардың да оқу-тәрбиелік маңызы зор. 

Бұл әдіспен сабақ өткізу ұстаз жағынан өте тиянақты дайындықты, оның 

ұйымдастырушылық қабілеттілігін талап етеді. 

         Кілт сөздер: білім беру,жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасы,практикалық әдіс, 

биологияны оқыту әдістемесі, практикалық-зертханалық жұмыс. 

 Кіріспе. Биология – бұл теориялық білімді практикалық (тәжірибеге) бекітуге 

негізделген ғылым. Сондықтан, биологияны оқыту әдістемесінің тарихында практикалық 

әдістің маңыздылығы ғалым-әдіскерлер (С. В. Аверинцев, А. Любен, А. Н. Мягкова, Б. Д. 

Комиссаров, Б. Е. Райков және т.б.) тарапынан терең зерттелген. Қазіргі уақытта да, мектепте 

биология пәнінен жаңартылған оқу бағдарламасының мазмұны оқушылардың бойында 

ақпаратты есте сақтап, алған білімдерін ұғынуын, түсінуін және әртүрлі салада оны қолдана 

білуі бойынша практикалық біліктіліктерін қалыптастыруды алдыңғы орынға қояды. Бұл 

жөнінде әдістемелік нұсқаулық хатта: «Бағдарламаның ерекшеліктерінің бірі – теориядан 

гөрі тәжірибеге қарай бағытталуы болып табылады. Білім алушыға биологиялық білім беріп 

қана қоймай, алған білімдерін болашақта өмірінде қолдана алатындай жағдай жасау. Оны 

жүзеге асыру үшін жаттанды білім бермей, өз қолдарымен тәжірибе жасауға баулу», – деп 

арнайы атап көрсетілген[1]. 
         Практикада биологияны және экологияны оқытудың бірнеше әдістері қалыптасқан. 

Алайда оларды мына белгілеріне қарай топтастыруға болады: білім алу көзіне қарай, 

мұғалімнің іс-әрекетіне қарай, магистранттардың іс-әрекетіне қарай. Бұл белгілер оқыту, 

үйрену мен білім алу көздерінің бірлігін көрсетеді. Осы үш белгіге орай оқыту әдістерінің 

үш тобы ажыратылады: сөйлеу (білім алу көзі –сөз), көрнекілік (білім алу көздері –сөз бен 

көрнекілік), практикалық (білім алу көздері –сөз, зерттеу нысаны және нысанды 

практикалық тұрғыдан зерттеу). Сөйлеу әдістері тобына мыналар кіреді: әңгімелеу, 

әңгімелесу, түсіндіру, дәріс оқу. 

         Мұнда мұғалім сөзбен түсіндіреді, оқушылар тыңдап, ауызша немесе жазбаша 

жауаптар береді.Көрнекі әдістер тобы: тәжірибелер мен көрнекі құралдарды көрсету, 

құбылыстар мен заттарды сол қалпында көрсету (сурет, сызба, муляж, үлгі). Мұғалім сөз 
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арқылы зерттелетін нысанды бақылауды, қарастыруды ұйымдастырады, оқушылар бақылай 

отырып, қорытындылар жасайды. 

         Практикалық әдістер – оқулықпен немесе зерттелетін нысанмен жұмыс. Олар сабақта 

зертханалық жұмыс жасағанда, практикалық жұмыс немесе далаға шығу, саяхат жасау 

кезінде қолданылады. Әдістердің алуан түрлілігі, көпнұсқалылығы, өзара ұштасып жатуын 

тәсілдер қамтамасыз етеді. Кез-келген әдіс тәсілдердің көмегімен жүзеге асырылады. Оларды 

кейбір әдіскерлер мұғалім мен оқушының бөлек іс-әрекеттері ретінде қарастырады[2]. 
         Зерттеудің әдістемесі.Бағдарламада тәжірибелік жұмыстар «зертханалық жұмыстар» 

айдарымен берілген. Сондықтан, биологияны оқыту әдістемесінде зертханалық және 

тәжірибелік жұмыстар біріктіріледі де, «биология бойынша зертханалық-тәжірибелік 

жұмыстар» деген сөз жиі қолданылады. Биология пәні бойынша практикалық іс-әрекеттердің 

мәні биологиялық объектілерді түрлендіруді қамтамасыз ететін әрекет түрлері: өсіру, күту, 

себу, өңдеу, дезинфекциялау, сақтау, орындау және т.б. Зертханалық жұмысты орындау 

оқушыларды биологиялық білімнің маңызды бөлігі болып табылатын практикалық 

іскерлікпен қаруландыруға мүмкіндік береді. Атап айтқанда:  

1) Үлкейткіш құралдарды қолдану (мысалы, лупа, мектеп микроскопы).  

2) Зертханалық жабдықтар мен құралдарды пайдалану.  

3) Уақытша микропрепараттарды дайындау және оларды микроскоппен қарау. 

4) Өсімдіктер мен жануарлар түрлерін анықтау үшін анықтағышты пайдалану.  

5) Қарапайым тәжірибелерді қою (тұқымдардың өсуі, өсімдіктер қалемшелерінің қысқаруы, 

физикалық жүктеме кезінде тамыр соғуының жиілігінің өзгеруін анықтау және т. б.).  

6) Бақылау және өзін-өзі бақылау жүргізу. 

7) Өсімдіктерді кептіру және гербарий құрастыру және т. б.  

        Жаңартылған білім мазмұны бойынша практикалық бағыттылыққа негізделген 

зертханалық жұмыстармен қатар модельдеу және демонстрациялау жұмыстары да 

міндеттелген. Биология пәні бойынша бағдарламада зертханалық, модельдеу және 

демонстрациялау жұмыстардың белгілі бір көлемін қарастырылады (1 кестеде) [3]. Олар 

бақылау әдістерін, практикалық жұмысты, мектеп экспериментін қолдану негізінде 

оқушылардың нақты білімін жинақтауға әсер етеді. 

 

Кесте 1 – Биология пәнінің жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша зертханалық, 

модельдеу және демонстрациялау жұмыстарының көлемі  

 

Жұмыс түрлері 7 сынып 8 сынып 9 сынып Барлығы 

зертханалық 

жұмыс 

14 14 8 36 

модельдеу 4 2 7 13 

демонстрациялау - 2 1 3 

 

         Кестеден қөріп отырғанымыздай, жаңартылған бағдарлама бойынша 7–9 сыныптар 

бойынша барлығы 36 зертханалық жұмыс қарастырылған. Сонымен қатар, талдау барысы 

көрсетіп отырғандай, осы жоспарланған зертханалық жұмыс тақырыптары оқушылардың 

зерттеу іскерліктерін талап етеді: «Жергілікті жердің экожүйелерін зерттеу (мектеп ауласы 

мысалында)», «Судың тірі ағзалар үшін маңызы мен қасиеттерін зерттеу» (7 сынып); «Дара 

жарнақты және қосжарнақтылар өсімдіктер кластарының белгілерін зерттеу», «Дене 

жаттығуларының жүрек жұмысына әсерін зерттеу» (8 сынып); «Транспирация үдерісі 

кезіндегі сыртқы факторларды (температура, ылғалдылық пен су буының қысымы, ауа 

қозғалысын) зерттеу, «Ауксиннің өсімдіктерге әсерін зерттеу» (9 сынып) және т.б. [3]. 

         Дисскусия және зерттеу нәтижесі.Оқыту мақсаттарына барынша тиімді жету үшін 

оқушыларды зерттеу қызметіне қосу идеясы ең алдымен А. Я. Герд, М. М. Стасюлевич, Р. Э. 

Армстронг және жаратылыстанушы, зерттеу әдісінің жалпы идеясын қалыптастырған Т. 

Гексли есімдерімен байланысты. Біз, өз зерттеу жұмысымыздың мақсатына сәйкес 
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тәжірибелік-іздеу жұмыстарын Алматы қаласының № 134 мектеп-лицейі базасында 

жүргіздік. Зерттеудің мақсаты биология сабақтарында оқушылардың практикалық 

біліктіліктерін қалыптастыру моделін әзірлеу және негіздеу болып табылады.  

         Зерттеуге 14-15 жастағы 56 оқушы қатысты. Оқушылардың практикалық жұмысқа 

қалыптасу деңгейін анықтау үшін әзірленген критерийлерге сәйкес әдістемелер қолданылды. 

28 адамнан тұратын эксперименталды топпен биология сабағында оқушылардың 

практикалық біліктіліктерін қалыптастырудың әзірленген моделі негізінде оқыту жүргізілді. 

Модельді әзірлеу кезінде биология сабақтарында дамытылатын практикалық біліктіліктер 

күрделі болып табылатыны ескерілді және ол үш компонентті қамтиды: мотивациялық, 

мазмұндық, операциялық. 

         Мотивациялық компонент оқушыларда бар биологиялық білімге және олардың өмірлік 

тәжірибесіне сүйеніп, жүргізілетін зерттеудің маңыздылығы мен перспективаларын 

негіздеуге мүмкіндік береді . 

         Мазмұндық компонентте біздің көзқарасымыз бойынша практикалық зерттеушілік 

білімінің екі құрамдас жүйесін бөліп көрсетуге болады: ғылыми және оқу зерттеулерін 

ұйымдастыру мен жүргізуге қатысты арнайы білім және белгілі бір биологиялық 

процестерді, фактілерді, құбылыстарды зерттеу мен анықтауға арналған ұғымдық базаны 

қамтамасыз ететін пәндік (биологиялық) білім . 

         Операциялық компонентке практикалық-зерттеу жұмысының құрылымын құрайтын іс-

әрекеттер жүйесін қамтамасыз ететін өзара байланысты біліктердің үш тобын біріктірдік: 

арнайы, интеллектуалдық, пәндік (биологиялық). Біз келесі іскерліктерді арнайы 

біліктіліктер қатарына жатқызамыз: фактілер мен құбылыстарды бақылай білу; зерттеуге 

жататын түсініксіз құбылыстарды анықтай білу (немесе мәселені қоя білу); гипотезаларды 

ұсына білу; зерттеу жоспарын құра білу; зерттеудің белгіленген жоспарын жүзеге асыра білу; 

зерттелетін құбылыстың басқалармен байланысын анықтай білу; шешімді тұжырымдай білу, 

түсіндіре білу; шешімді тексере білу; алынған білімді ықтимал және қажетті қолдану туралы 

практикалық қорытынды жасай білу.  

         Практикалық зерттеу бойынша іс-әрекеттерді жүргізу үшін мектеп оқушылар келесі 

интеллектуалдық іскерліктерді меңгеруі қажет: негізгі белгілерді атай білу, сипаттау, 

негіздеу, анықтау, салыстыру, жалпылау, жүйелеу, ажырату, ұғымның анықтамасын 

тұжырымдау, себеп-салдар байланысын анықтау, зерттеуді моделдеу, эксперименттеу, 

тәжірибе нәтижелерін жобалау, талдау, біліммен операция жасау, дәлелдеу, зерттелетін 

объектінің қасиеттерін сипаттау, түсіндіру және т. б. 

         Талқылау.Тірі табиғатты зерттеу бойынша практикалық жұмысты ұйымдастыру 

оқушылардың келесідей пәндік (биологиялық) іскерліктерін дамытуды талап етеді: 

үлкейткіш аспаптарды қолдана білу; уақытша микропрепараттар дайындау және оларды 

микроскоппен қарап білу; қарапайым тәжірибе қоя білу; бақылау және өзін-өзі бақылау 

жүргізе білу және т.б. 

         Биология сабақтарында практикалық біліктілігін қалыптастыру моделінің іс-әрекеттік 

компоненті осы қызметтің тиімділігін қамтамасыз ететін бірқатар педагогикалық 

жағдайларды сақтауды ескере отырып, зерттеу іскерліктерін меңгеру бойынша мұғалім мен 

оқушылардың іс-әрекетінің құрылымын сипаттайды. 

         Биология сабағында оқушылардың практикалық біліктілігін қалыптастыру тиімділігі 

бірқатар педагогикалық шарттарға байланысты:  

– оқушылардың практикалық зерттеу жүргізуге дайындық деңгейін және мүмкіндіктерін 

есепке алу;  

– оқу тапсырмасын орындау барысында белгілі бір әрекеттерді орындау қажеттілігіне 

оқушылардың қызығушылығын ояту ; 

– оқушылардың практикалық оқу-зерттеу қызметі барысында орындауы тиіс мақсаттар 

мен міндеттерді баяндаудың нақтылығы мен қол жетімділігін қамтамасыз ету; 

– практикалық іс-әрекеттердің орындау тәсілдерін айқын көрсету;  
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– тапсырмалар жүйесін пайдалана отырып, жекелеген әрекеттерді немесе олардың 

жиынтығын (қабылдауын) меңгеру бойынша оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру. 

         Педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді талдау мұғалім мен оқушының 

практикалық зерттеу біліктілігін қалыптастыру кезеңдерін есепке ала отырып, олардың 

іс-әрекетінің құрылымын анықтауға мүмкіндік берді. 

Яғни, мұғалімнің қызметі:  

– оқушылардың жұмысқа дайындығын анықтау, іс-әрекетті орындаудың маңыздылығына 

назар аудару; 

– жұмыстың мақсатын қою;  

– оқушыларды іс-әрекетті орындауға дайындау, іс-әрекетті орындау ережелерін 

қалыптастыру;  

– қандай да бір әрекеттерді қалай жүргізу керектігін көрсету;  

– оқушының іс-әрекетін бақылау, үйлестіру;  

– іс-әрекетті орындау, оқушы белсенділігін арттыру туралы кеңестер. 

Оқушының әрекеттері:  

1.Іс-әрекетті орындауға қызығушылығының болуы;  

2.Іс-әрекеттің мақсатын ұғыну, оны орындау тәсілдерін жүзеге асыру және іздеу; 

3.Негізгі ұғымдарды еске алу, іс-әрекетті орындау ережелерін есте сақтау;  

4.Іс-әрекеттің орындалуын қадағалау, оны жүзеге асыру алгоритмін есте сақтау;  

5.Қадамдық алгоритм түріндегі іс-әрекетті орындау, мұғалімнің бақылауымен оны жүзеге 

асыру;  

6.Іс-әрекетті орындау бойынша дербес және жүйелі жаттығулар. 

         Қорытынды.Зерттеу жұмысымды қорытындылай отырып биологияны оқытуда 

практикалық біліктілікті арттырудың жолдарын қарастырып,тұжырымдамалар жасадым. 

         Болашақтың кілтін саналы да сапалы білім алған танымдылығы жоғары құзіретті, 

бәсекеге төтеп беретін жастар ғана аша алады. Сол үшін білім беруді дамытуда өркендеген 

мемлекеттердің тәжірибелерін алып сол мемлекеттердің қатарына ену басты мақсатымыз 

болып тұр. Мұғалімдердің қазіргі кездегі басты мақсаты түрлі әдіс-тәсілдер арқылы сабақ 

өтіп оқушыларға алған білімдерін өмірде қолдана алатындай тәрбиелеуіміз керек. Қазіргі 

уақытта еліміздегі білім беру саласына Елбасымыз тарапынан басты назар аударылып, жан-

жақты жағдай жасалынуда. Жарқын болашақтың кілті болып табылатын өскелең ұрпақтың 

білім деңгейі заманауи талаптарға жауап берсе, тәуелсіз еліміздің тұғыры мықты болмақ. 

         Оқушылардың биологияға деген қызығушылығын дамыту үшін зертханалық 

сабақтардың маңызы орасан зор. Зертханалық сабақ кезінде оқушылар бұрын сабақта алған 

білімдерін практикада өз бетімен жұмыс жасау кезінде ұштастырып, білім деңгейін кеңейте 

алады. Сондықтан шағын жинақты мектептерде биология пәнінен өтікізілетін зертханалық 

сабақтар өз мәнінде өткізіліп, оқушылардың ойлау қабілетін арттыру, білімге деген 

құштарлығын ұштау қажет деп ойлаймын. Биология пәнінен зертханалық сабақтарды 

ұйымдастыру – өсіп келе жатқан ұрпаққа тіршілікті, өмірді аса үлкен зор құндылық деп 

түсінуді қалыптастырады.  

         Мұғалімнің іс-әрекеті оқушылардың іс-әрекетін белсендіруге, жаттығулар арқылы өз 

бетімен орындауды ұйымдастыруға дайындығын анықтауға бағытталған. Оқушының әрекеті 

олардың білімі мен өмірлік тәжірибесін белсенді пайдалану кезінде оқу тәсілдерін меңгеруге 

және іскерлікті қалыптастыруға бағытталған. 

Биология сабақтарында практикалық зерттеу біліктілігін дамыту моделінің ұйымдастыру-

әдістемелік компоненті оқыту үдерісіне қажетті оқыту әдістері, тәсілдері мен формаларын 

біріктіреді. 

         Практикалық іс-әрекеттерді тиімді қалыптастыру үшін нұсқамалық карточкаларды 

пайдалану ұсынылады, олардың көмегімен іс-әрекеттерді орындау алгоритмі және олардың 

бағыттылығы қойылады. 
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Ғылыми жетекші - Исмаилова Р.Т. 

Техника ғылымдарының кандидаты,  

«Ақпараттық технологиялар»  

кафедрасының доценті 

Алматы, Қазақстан 

 

Аңдатпа.  Бұл мақалада ұйымның қорларын басқару тақырыбының өзектілігі 

түсіндіріледі. Қорларды басқарудың теориялық негіздері және қорларды басқарудың әдіс, 

бағыттары қарастырылады. 

Кілт сөздер: қор, ұйымның қорларын басқару, қорларды басқару модельдері, 

периодтік әдіс, релаксация әдісі, "минимум-максимум" жүйесі. 

Қорларды басқару дегеніміз-олардың деңгейін бақылауды ұйымдастыру және 

Тапсырыс параметрлерін жедел жоспарлау арқылы қордың мөлшерін белгілі бір шектерде 

сақтау жөніндегі шаралар жиынтығы. Қорлардың мөлшерін басқару маңызды 

функциялардың бірі және қорларды басқарудың ажырамас бөлігі болып табылады, олардың 

деңгейін есепке алу мен бақылауды ұйымдастырумен, жоспарлаумен және логистикалық 

басқарудың басқа процедураларымен тығыз байланысты. Қор деңгейін келесі үш негізгі 

жолмен реттеуге болады: 

 тапсырыс мөлшерін (жеткізу партиясын) өзгерту туралы; 

 тапсырыс кезеңін (жеткізу аралығын) өзгерту туралы; 

 тапсырыс мөлшерін және жеткізілім арасындағы аралықты бір уақытта өзгерту 

туралы. 

Қорлар теориясында осы тәсілдердің бірін қолдануға байланысты реттеудің үш негізгі 

жүйесі бөлінеді: 

 периодтік әдіс немесе белгіленген тапсырыс (жеткізу) мерзімі бар жүйе; 

 релаксация әдісі немесе белгіленген тапсырыс өлшемі бар жүйе; 

 көбінесе "минимум-максимум" жүйесі деп аталатын екі деңгейлі жүйе. 

 

Тауарлы-материалдық қорларды бақылаудың осы негізгі жүйелерін толығырақ 

қарастырайық. 

  

Периодтік әдіс (тұрақты жиілікті басқару жүйесі) 

 

Бұл басқару жүйесінің негізгі шарттары тапсырыс кезеңдерінің теңдігі және 

жеткізілімдер арасындағы интервалдар Т1= Т2 =... = Тп = const және тұрақты жеткізілім 

аралығы T=const. Мерзімді реттеу әдісінің ең танымал модификацияларының бірін немесе ол 

белгіленгендей (T, S)-қорды максималды деңгейге дейін толықтыра отырып, жүйені 

пайдалану кезіндегі қор қозғалысының графикалық иллюстрациясы 1 – суретте көрсетілген. 
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Сурет 1. Мерзімдік реттеу әдісімен қор деңгейінің өзгеруі 

Бұл әдістің мәні қазірдің өзінде оның атауында жатыр - тіркелген тапсырыс 

интервалы жүйесі бар жүйе (fixed order interval system; fixed cycle system) немесе мерзімді 

тексерулері бар қорды бақылау жүйесі (periodic review). Осы реттеу жүйесінің шеңберінде Тi 

- τ (тапсырыс нүктесі) сәтінде тең уақыт аралығынан кейін қор деңгейін бақылау жүргізіледі 

және келесі жеткізу партиясының тапсырысы мынадай мөлшерде қалыптастырылады 

 
мұндағы 𝑠𝑖

вер
- жеткізудің кезекті i-ші партиясы келіп түскен кездегі қордың ықтимал деңгейі; 

𝑠𝑖
𝑇.3- тапсырыс нүктесіндегі нақты қор деңгейі (тапсырыс кезінде); �̅�i- кезең ішіндегі уақыт 

бірлігіне қорды тұтынудың (шығыстың) орташа қарқындылығы; τ – жеткізудің кешігу 

аралығы. 

Қорларды реттеудің мерзімді әдісінің артықшылығы оның ұйымдастырудың 

салыстырмалы қарапайымдылығы болып табылады-Қордың деңгейін реттеу және бақылау 

жеткізілім арасындағы аралықта бір-ақ рет жүзеге асырылады. Бұл бұл жүйені 1960 

жылдарға дейінгі кезеңде дәстүрлі (әдеттегі немесе компьютерге дейінгі) Басқару 

жүйелерінде кеңінен қолдануға мүмкіндік берді, өйткені ол бухгалтерлік және 

басқарушылық жұмыстардың күрделілігін едәуір төмендетіп, сәйкесінше әкімшілік 

шығындарды үнемдеуге мүмкіндік берді. Алайда, дамыған ақпараттық технологиялардың 

қазіргі дәуірінде бұл жағдай ХХ ғасырдың ортасындағыдай маңызды емес, оның басты 

кемшілігі айқын болады-оны тек аз немесе аз мөлшерде қорды тұтыну немесе 𝑏𝑖= const 

жағдайында ғана қолдануға болады. Периодтық жүйе өте үлкен инерцияға ие, өйткені оның 

сыртқы жағдайлардың өзгеруіне реакциясы (мысалы, сұраныстың күрт өзгеруі) кем дегенде 

жеткізілім аралығына кешігіп келеді. 

 Релаксация әдісі (белгіленген тапсырыс мөлшері бар қорды бақылау жүйесі) 

Бекітілген тапсырыс мөлшері бар қорларды бақылау жүйесінде де (fixed order quantity 

system; order point-order quantity system) бірқатар түрлі модификациялар бар. Осы реттеу 

жүйесінің негізгі шарттары тапсырыс мөлшерінің теңдігі Q1= Q2 = ...= Qп = const болады 

және тұрақты жеткізілім аралығы τ=const болады. Белгілі модификациялардың бірі немесе 

(S, Q)-жүйе үшін реттеудің релаксациялық әдісін пайдалану кезінде қор шамасының 

өзгеруінің графикалық иллюстрациясы 2-суретте келтірілген. 
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Сурет 2. Реттеудің релаксациялық әдісімен қорлар деңгейінің өзгеруі 

Релаксация әдісінің мәні қордың деңгейін үнемі (күнделікті) бақылау және оны қысқа 

мерзімді болжау болып табылады. Әрбір 𝑡𝑖 уақыт бірлігіндегі қордың қозғалысы туралы 

нақты деректер бойынша, 𝑇𝑖 жеткізілімдері арасындағы аралықта қордың ықтимал деңгейі τ 

күннен кейін есептеледі. 

Кезекті тапсырысты беру шарты: 

 
Осылайша, осы реттеу әдісімен тапсырыс нүктесі (тапсырыс сәті) "өзгермелі" болады, 

өйткені жалпы жағдайда Т1≠ Т2 ≠ ... ≠ Тп , ал тапсырыс мөлшері бекітілген. 

Релаксация әдісінің артықшылығы-тапсырыстың белгіленген мөлшері (жеткізілім 

партиясы), бұл логистикалық шығындардың бір бөлігін азайтады. Бұдан басқа, осы жүйе 

кезінде запастағы материалдық ресурс партияларының оңтайлы мөлшерлеріне тапсырыс 

беру немесе көлік құралдарының жүк көтергіштігін (жүк сыйымдылығын) барынша 

пайдалану мүмкіндігі туындайды. Бұл әдіс бейімделгіш, өйткені ол сыртқы ортаның 

өзгеруіне және ішкі параметрлеріне тез жауап береді. Алайда, релаксация әдісімен 

қорлардың деңгейін жүйелі түрде үздіксіз бақылау қажет, бұл басқару шығындарын 

арттырады. Қазіргі жағдайда бұл кемшілік компьютерлік технологияны қолдану арқылы 

біршама жеңілдейді, бірақ сонымен бірге тиісті ақпараттық жүйені пайдалану шығындарын 

талап етеді. 

 Қорларды реттеудің екі деңгейлі жүйесі (минимум-максимум жүйесі) 

Қорларды реттеудің екі деңгейлі жүйесі (min-max system) қордың алдын ала 

белгіленген екі деңгейінің — ең жоғарғы және ең төменгі (немесе тапсырыс нүктесінің 

деңгейі) болуын біріктіретін реттеудің әртүрлі әдістерінің жиынтығы болып табылады. 

Әдістің ең танымал модификациялары: екі бункерлі жүйе (тапсырыс мөлшері белгіленген) 

және тұрақты тапсырыс мөлшері жоқ жүйе немесе (s, S)-қорларды басқару саясаты. 

Көбінесе "екі қойма жүйесі" деп аталатын екі бункерлі реттеу жүйесінде (two-bin 

system) қор шартты түрде (кейде физикалық түрде) әр түрлі қоймаларда сақталатын екі 

бөлікке бөлінеді. Қорларды реттеудің бұл жүйесі де әртүрлі модификацияларға ие, 

сондықтан олардың ең қарапайымын қарастырыңыз. 

Кезекті Тапсырыс бірінші бункердегі (қоймадағы) қор толық таусылған, ал тапсырыс 

мөлшері бункердің сыйымдылығына сәйкес келген сәтте жүзеге асырылады. Әрі қарай, 

екінші бункерден қорды тұтыну басталады, ал жүйенің параметрлері екінші бункерде қор 
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таусылған кезде бірінші бункер толтырылатындай болуы керек. Бұл реттеу жүйесінде 

бірқатар модификациялар бар және қарапайым жағдайда оның параметрлері S < 2s ретінде 

анықталады, ал жүйені қолданудың негізгі шарты s = �̅� * τ және Q = s болады. Логистикалық 

процестің қалыпты жүрісінен және сұраныстың тұрақты мәнінен елеулі ауытқулар болмаған 

кезде, бұл жүйе тұрақты режимде ұзақ уақыт жұмыс істей алады. 

ХХ ғасырдың басынан бастап АҚШ өндірістік корпорациялары кеңінен қолданған 

қорларды реттеудің екі бункерлік жүйесінің тағы бір белгілі модификациясы-бұл 

"бункерлердің" (қоймалардың) сыйымдылығы бір-біріне тең емес және, әдетте, олардың 

біріншісінің сыйымдылығы екіншісінің сыйымдылығынан асатын жүйе. Бұл жағдайда екінші 

"бункер" қорды толтыру кезеңінде қосалқы қойма ретінде қызмет етеді. Тұрақты тапсырыс 

жиілігі бар екі бункерлі жүйенің модификациясы немесе (T, s, S) - жүйе де белгілі. 

Қорларды реттеудің неғұрлым кең таралған және әмбебап тәсілі Тапсырыс 

мерзімділігі тұрақты және оның өзгермелі көлемі (order point, order-up-to level system; 

optional replenishment system), немесе (s, S)-жүйесі жоқ қорлардың тіркелген екі деңгейі бар 

шетелде кеңінен қолданылатын жүйе болып табылады. Қорларды реттеудің осы 

стратегиясының мәні қордың екі деңгейін анықтау болып табылады: ең жоғары рұқсат 

етілген (S) және тапсырыс нүктесін анықтайтын (s) деңгей. Тапсырыс қордың нақты мөлшері 

s деңгейіне жеткенде, оны s мөлшеріне дейін толтыру үшін жасалады. Бұл жүйенің әртүрлі 

модификациялары бар. Жалпы жағдайда (s, S)-қорларды реттеу жүйесін пайдалану кезінде 

тапсырыстың мөлшері (8.13) формулалар бойынша кезеңдік әдіс кезіндегі сияқты, ал 

тапсырыс нүктесінің деңгейі s=𝑆стр+�̅�i* τ ретінде айқындалады. Осы реттеу жүйесін 

графикалық түсіндіру 3-суретте келтірілген. 

 
Сурет 3. Реттеудің екі деңгейлі әдісі кезінде қор шамасының өзгеруі немесе (s, S)-басқару 

жүйесі 

Екі деңгейлі (s, S)-қорларды реттеу жүйесі басқа екі принципті жүйенің (кезеңдік 

және релаксациялық әдістердің) артықшылықтарын біріктіреді, бірақ қор деңгейін 

бақылауды ұйымдастыру тұрғысынан анағұрлым күрделі болып табылады. Екі деңгейлі 

реттеу жүйесін қолдану материалдық ресурстардың шығыны уақыт бойынша біркелкі 

бөлінбеген жағдайда, әсіресе болжамды өндірістік сұранысқа қатысты белгісіздік элементі 

болған жағдайда ұсынылады. 

Екі деңгейлі жүйелердің басты артықшылығы олардың ДЗ жұмыс істеуінің өзгеретін 

сыртқы және ішкі жағдайларына жоғары бейімделуі болып табылады, бұл қорларды реттеу 

жүйелерін (s, S) кеңінен практикалық пайдалануды алдын ала анықтады, ал ЭЕМ-ді және 

әсіресе қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану басқарушылық шығындарды 
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едәуір азайтуға және басқарушылық ақпараттың жеделдігі мен сенімділігін арттыруға 

мүмкіндік береді. 
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ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
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 Научный руководитель:  доцент Тергемес К.Т. 

Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова 

 

Аннотация 

В данной научной статье был произведен анализ показателей эффективности 

потребления топливо в промышленных предприятиях, а также рассмотрены ряды 

мероприятий по энергосбережению. Так как мировые запасы топливно-энергетических 

ресурсов являются ограниченными. Также был рассмотрен коэффициент топливо 

использвония. Что позволит с более высокой эффективностью использовать топливо. Данная 

тема является актуальной. 

Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), энергосбережение, валовоый 

внутренний продукт (ВВП), конденсационная электростанции (КЭС), тепловая 

электростацня (ТЭС), топливоиспользования 

Актуальность заинтересованности современных крупных предприятий в снижении 

себестоимости продукции ориентирована для привлечения клиентов. А для того, чтобы 

снизить затраты, необходимо реорганизовать всю производственную цепочку и проверить 

эффективность использования энергоресурсов. Это очень важно, так как в производстве 

используются различные энергетические ресурсы. Это может быть электричество, тепло и 

другие ресурсы. Существуют различные методы их более эффективного использования. 

Нам всем известно что запасы топливно-энергетических ресурсов имеют свой некий 

предел, в связи с чем мировая общественность решила обратиться к энергосбережению и 

повышение энергетической эффективности в качестве ключевого элемента в концепции 

развития мировой энергетики. Сбалансированное использование топливно-энергетических 

ресурсов является трудоёмкой задачей, так как невозможно полностью исключить форс-

мажорные ситуации такие как человеческий фактор. На сегодняшний день энергосбережение 

обретает ресурсную, экологическую, экономическую и политическую значимость. 

А тем временем мировая экономика продолжает расти, а вместе с ней и население 

планеты, которые в свою очередь начинают потреблять все больше энергоресурсов. За 

последние 25 лет из-за резкого скачка информационно-технического прогресса, 

общемировое потребление увеличилось более чем на 50%. Экономика нашего Казахстана 

тоже не является исключением, от чего выросла потребность в энергоресурсах. Львиная доля 

потребления энергетических ресурсов в Казахстане приходится на промышленность. Больше 

половины выработанной электроэнергии приходится на крупные промышленные 

предприятия. 

В настоящее время во всем Мире все еще ведутся исследования для решения вопросов 

в области энергосбережению. 

 Во-первых, необходимость решения психологической проблемы, являющейся 

серьезным препятствием для экономии энергоресурсов, сотрудники не заинтересованы в 

использовании энергии и энергии. Человеческий фактор это то что нельзя полностью 

исключить из цепи но можно минимизировать последствия. Другая проблема заключается в 

том, что руководителям компаний не хватает энергии, она более эффективна и проста в 

использовании, чтобы перестроить весь производственный процесс.  
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 Кроме того, неэффективное использование ресурсов может привести к опасным 

последствиям, таким как чрезвычайные ситуации и снижение оборота производства. 

Основой реконструкции является, прежде всего, замена всего оборудования, которое на его 

месте устарело и все еще потребляет много электроэнергии. Технологические достижения в 

современном стиле позволяют интегрировать отдельные клетки или наполнители в 

существующее оборудование и делают потребление электроэнергии дешевле. 

 Для использования энергоресурсов могут применяться прикладные методы: создание 

новых отчетов по энергопотреблению, разработка программ по выработке электроэнергии, 

специальные компьютерные программы. В общем, главное — увеличить количество рабочих 

мест и использование энергоресурсов — руководителям организации нужно реально 

включиться и держать данный вопрос на контроле и ежемесячно принимать решения и 

составлять планы по эффективному использованию энергоресурсов.  

 Крупные компании, имеющие собственные отделы или службы в структре 

предприятия, разрабатывают программы энергоаудита, включающие предприятия 

энергоцентров. В предприятиях где производят и работают с большими объемами топливно 

энергетическими ресурсами даже небольшая величина потерь становится слишком чреватой.  

 Оценка потенциала энергосбережения. Началом процесса является полный 

структурированное изучение и сканирование рабочей области. На следующем этапе всем 

крупным потребителям энергии и обществу в целом следует подготовить материал за 

последние 5 лет, до этого года. Затем он отправляется на сервер для дальнейшей обработки, 

где конечное энергопотребление зависит от потребления, температуры, качества сырья и 

начального энергопотребления. 

 Информация, основанная на данных, подлежащих обновлению: 

• потребление абсолютных и относительных основных энергетических ресурсов 

(топливо, электроэнергия, электроэнергия и вода) на единицу продукции; 

• цеха, лаборатории и аналогичные отраслевые предприятия соседнего региона и 

предприятия, потребляющие другие основные энергопродукты (вклад в энергоемкость 

анализируемого предприятия: хороший, постоянный, плохой); 

• потенциал физической (кч, ГДж, Тл) и денежной экономии энергии; 

 Из-за падения спроса на произведенный продукт могут также последовать снижения 

цен на топливно-энергетические ресурсы в аналогичных отечественных и зарубежных 

компаниях. В ходе мониторинга на регулярной выявляет скрытые резервы текущего 

энергосбережения (такие как перебои в электроснабжении, низкие рабочие токи, генерация и 

большие потери энергии и т. д.). Во всех передовых странах Мира помимо инновационных 

программ всегда есть и проекты которые требуют развития всегда. Один из таких проектов 

это исследования в области топливо, для его более эффективного потребления. В 

большинстве развивающихся странах следующим шагом развития сохранения 

экономиеского баланса который достигается стратегией энергосбережения. 

2. Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления ТЭР. Путем 

внедрения ряда мероприятий  без серьезных капиталовложений можно добиться 

положительного баланса. Основы всех мероприятий одинаковые. Несмотря на различия в 

проектировании промышленных предприятий и их функционировании, потенциал 

энергосбережения схож. Их можно разделить на следующие категории: 

 стратегия эксплуатации и обслуживания; 

 стратегия модернизации оборудования и процессов; 

 стратегия замены существующего оборудования новым, менее энергоемким 

оборудованием и внедрения новых технологий. 

Эффективное использование имеющихся энергоресурсов и оценка возможности 

внедрения новых энергосберегающих технологий. 

 оптимизация процесса благодаря автоматизации и компьютеризации; 

 внедрение современного высокопроизводительного оборудования; 
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Порядок размещения этих категорий соответствует увеличению требуемых 

капитальных вложений и продолжительности этой деятельности. Определение потенциала 

энергосбережения может определить сумму, которую компания может оптимально 

инвестировать в свою деятельность по энергосбережению. Он основан на программе 

энергосбережения. При разработке программы энергосбережения необходимо учитывать 

следующие моменты: в первую очередь необходимо проводить организационно-технические 

мероприятия (повышение уровня обслуживания и ремонта), которые часто называют 

убыточными. Во-вторых, финансовая поддержка программы (средства компании, банковские 

кредиты, энергосберегающие кредиты, частичное финансирование региональных и 

национальных программ энергосбережения, финансовая помощь международных 

организаций и т. д.; в-третьих, мониторинг потребления энергосберегающих программ. 

Национальная первичная энергия. Экономия программа используется для установки целей 

по снижению энергопотребления на основе анализа вариантов, доступных в конце каждого 

этапа программы энергосбережения. 

Важнейшим аспектом реализации программы является проблема мотивации 

сотрудников компании к ее реализации. Информация о программе энергосбережения должна 

быть представлена в доступной для всех участников форме. 

При разработке мероприятий по энергосбережению на электростанции необходимо 

помнить, что существуют следующие направления энергосбережения: 

 экономия топливно-энергетических ресурсов за счет улучшения энергоснабжения; 

 модернизация топливно-энергетических ресурсов за счет улучшения использования 

энергии. Эти меры развивают энергию. Основными из них являются: 

Экономия энергии в промышленности. Промышленные предприятия часто 

используют технологии, оказывающие значительное влияние на энергосбережение.Мы 

предлагаем наиболее эффективные меры по энергосбережению в отрасли. 

Основными технологиями производства являются использование теплообменников, 

электродвигателей с переменной скоростью, сжатого воздуха, пара. Повышение 

энергоэффективности за счет модернизации, когенерации, тригенерации котельных. 

Замена старого энергоемкого оборудования на современное и эффективное. 

Энергосберегающие режимы работы особенно важны для оборудования, работающего с 

малой нагрузкой в течение определенного периода времени. Имеются решения по снижению 

энергопотребления при использовании промышленного электрооборудования - внедрение 

управляемых преобразователей частоты, применение конденсаторных установок. 

Установка стабилизаторов напряжения. Вопрос обеспечения промышленных 

предприятий стабильным и качественным напряжением по-прежнему актуален. Устаревшие 

линии электропередач и устаревшие подстанции, обеспечивающие электроэнергией 

предприятия, вносят существенный вклад в снижение энергоэффективности, частые сбои из-

за аварий и высокую стоимость производства. Проблемы с электроснабжением на 

предприятии могут быть решены путем установки промышленного балласта необходимой 

мощности. 

Всем известно, что одной из самых энергоемких отраслей является металлургия, 

машиностроение и химическая промышленность. 

Технические процессы в этих областях сопровождаются значительными потерями 

энергии: 

 трение при работе с механическими системами; 

 избыточные потери тепла, потраченные на неэффективное отопление окружающей 

среды; 

 потеря электроэнергии в процессе передачи электроэнергии на большие расстояния; 

Магнитные потери в процессе преобразования одной формы энергии в другую. 

Повышение энергоэффективности. Этот комплекс мер может снизить потребление 

энергии при сохранении текущего производства или увеличить производство при 

сохранении текущего потребления энергии, в зависимости от стратегии компании. Это, в 
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свою очередь, снижает стоимость электроэнергии. В результате повышения эффективности в 

долгосрочной перспективе это принесет намного больше дивидендов нежели средств 

потраченных на их расходы. Освоение энергоресурсвов является стратегической миссией в 

странах.  

После использования энергосберегающего комплекса: 

При освоении методов позволяющих снизить потребление топливно-энергетических 

ресурсов. Предприятие получает экономические выгоды в виде дешевых приобретенных 

энергоресурсов. Потребление энергоресурсов на единицу производства снижается, что 

делает продукцию более конкурентоспособной на рынке. Морально и физически устаревшее 

оборудование может начать вызывать сбои в работе. А также привести к росту увеличении 

расходов топливо при более меньшей выработке энергетических ресурсов. Модернизация 

оборудования снижает риск аварий, отказов оборудования и других факторов. 

Порядок размещения в данной категории соответствует росту необходимых 

капитальных вложений и сроку проведения этих мероприятий. Чем больший приоритет 

требует данная задача тем быстрее и срок ее решения. Как упоминалось выше, в первую 

очередь необходимо оценить возможность экономии энергии. Оценка должна быть точной 

без преувеличений, в конечном итоге от этого будут зависеть последующие действия. После 

того, как вы определили потенциал экономии энергии, вы можете определить сумму, которая 

будет полезна для предприятия при реализации мер по экономии энергии. На основе суммы 

составляется план расходов а также смета всего процесса. На его основе разрабатывается 

программа энергосбережения. При разработке программы реализации энергосберегающих 

мер необходимо учитывать следующие аспекты: во-первых, меры первой категории, то есть 

организационно-технические меры, которые обычно не требуют денег (повышение уровня 

обслуживания и ремонт оборудования);, мониторинг эффективности программы. Например, 

начальное состояние энергопотребления предприятия до начала программы 

энергосбережения. Далее представлены план действий: 

1. Уменьшение числа преобразований энергии. Так как после каждого преобразования 

возникают потери энергии, то есть чем меньше последовательных преобразований терпит 

энергия, тем выше будет итоговый КПД на выходе. Экономически, например, целесообразна 

замена сжатого воздуха электрической энергией со всех сторон, где это предоставляется 

возможным по технологическим условиям. 

2. Разработка рациональных схем энергосбережения. Схема энергосбережения завода – 

сложный комплекс, в котором взаимозависимы и часто взаимозаменяемы отдельные 

энергоносители. Разработка комплексной схемы энергоснабжения, увязанной с технологией 

и учитывающей технологически необходимые параметры всех энергоносителей, вскроет 

резервы экономии и покажет очередность их реализации. 

3. Автоматизация энергоснабжающих установок. Здесь относятся такие вид 

мероприятий, как автоматизация отопительных агрегатов, бойлерных установок, подстанций 

и внедрение телеуправления и автоматического регулирования параметров энергии 

различных двигателей и агрегатов. 

4. Повышение качества энергоресурсов. Любое изменение параметров энергоресурсов 

(давления, температуры, влажности, сернистости, зольности, качества электроэнергии и т. п.) 

приводит к ухудшению качества продукции и перерасходу энергоресурсов. 

 Анализ показателей эффективности потребления топливо в промышленных 

предприятиях 

Для того что бы обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие 

Республики Казахстан, необходимо постоянное привлечение в экономику средств 

вырученных от объемов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Если добиться 

повышения эффективности использования ТЭР то это позволит уменьшить потребление 

ТЭР, в тоже время при росте валового внутреннего продукта (ВВП) и также поспособствует 

сокращению выбросов вредных веществ. Помимо того что бы добится эффектиного 

потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятии, также необходимо 
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учитывать то, что бы это не негативно сказывалось на окружающей среде. Поэтому следует 

учитывать все от разработки проекта по эффективному потреблению топливно-

энергетических ресурсов  до его полного окончания, которая бы включала безопасные 

последствия для окружающей среды и охватывала бы все. Все более актуальным становится 

разработка показателей эффективности работы энергосистемы, в качестве основного ее 

показателя может быть выбран коэффициент топливоиспользования. 

На основе выше изложенного, исследования относящиеся к повышению 

эффективности потребления ТЭР в Республике Казахстан, весьма актуальны. Потому как в 

Казахстане весь доход в казну государственного бюджета поступает из сфер 

промышленности. Казахстан очень хорошо зарекомендовал себя в качестве поставщика 

недорогой нефти и газа. Чем эффективнее будут вырабатываться и продаваться топливно-

энергетические ресурсы тем будет лучше для экономики страны. 

Ввиду того что топливо является безальтернативным сырьем для производства 

электроэнергии и теплоты, а их топливная составляющая затрат в себестоимости этой 

энергии имеет наибольший удельный вес, нужда в повышении эффективности потребления 

топливо в промышленных предприятиях появилась вместе с их становлением. Во все 

времена вся промышденность была построена и не могла бы функционировать без топлива. 

Во времена СССР в 1932 году в системе «Ленэнерго» началось становление, а далее было 

распространено и на другие системы и электростанции метод энергетического баланса.  

на протяжении многих лет удельный расход топлива на производство электрической энергии 

и тепловой энергии на тепловых электрических станциях (ТЭС) являлся плановым и был 

действенным фактором для того что бы экономический стимулировать работников 

предприятия. Мотивированный работник мог оказывать существенное влияние на весь 

технологический процесс. Потому что он мог как замотивировать других, также он бы более 

ответственно подходил к решению своих должностных обязанностей. В промышленности 

основным индикатором, определяющим экономию топлива, является отклонение плановых 

показателей от фактических. Для экономии топлива на отпущенную энергию рассчитывалась 

по следующей формуле: 

 на отпущенную электрическую энергию 

 

Вэ  (bээпл  bээф )Эот ,                                                  (1) 

где bээпл, bээф – плановый и фактический удельные расходы топлива на отпущенную 

электрическую энергию; Эот – фактический отпуск электроэнергии;  

• на отпущенную теплоту 

Вт  (bтэпл  bтэф )Qот ,                                                                (2) 

где тэпл, b тэф b – плановый и фактический удельные расходы топлива на 

отпущенную теплоту; Qот – фактическое количество теплоты, отпущенной от ТЭС.  

Несмотря на то, что эта система просуществовала много лет, она имела существенные 

недостатки. Но причина по которой система так долго продержалась и является 

родоначальником, в простоте данной системы. А именно в том что расчет плановых 

показателей был достаточно трудоемким и не всегда объективным. Исходя из минимизации 

удельного расхода топлива, персонал ТЭС не имел достаточной мотивации в выполнении 

диспетчерского графика нагрузки, это приводило к образованию искусственного дефицита 

мощности генерирующих источников. Из плановых они стали расчетными, а в качестве 

главного стимулирующего показателя стала использоваться рабочая мощность. Расход 

топлива должен быть всегда в пределах нормы, и не отклонятся от нормы. Поддержание 

удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на уровне нормы в настоящее время 

https://sinonim.org/s/%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://sinonim.org/s/%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B5%D1%82
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основывается на нормативных энергетических характеристиках оборудования ТЭС. Оценка 

эффективности топливоиспользования проводится путем сравнения нормативных расходов 

топлива с действительными. Данная оценка эффективности имеет ряд недостатков, 

поскольку сложность учета в нормативных характеристиках всех реальных факторов, 

влияющих на расход топлива, т.е. данный способ не позволяет в некоторых ситуациях 

корректно оценить эффективность топливоиспользования. Но при этом все равно для оенки 

двух параметров чего-либо необходимо провести полный анализ. Кроме того, из-за 

системной экономии топлива, например, снижения выработки электрической энергии на 

КЭС и соответствующего увеличения выработки электрической энергии на ТЭЦ в 

отопительном цикле, может иметь место скрытого избыточного потребление топлива в цикле 

ТЭС. Топливо не должно поставлятся на узлы ТЭЦ в смешанном и скачкообразном темпе. 

Удельный расход топлива на ТЭЦ, рассчитанный физическим методом, не учитывает 

энергетическую ценность тепла передаваемой потребителям. Действующая постановка 

расчета удельного расхода топлива на ТЭЦ не обеспечивает корректной оценки 

эффективности развития теплоснабжения на основе парогазовых технологий, поскольку не 

учитывает увеличение удельной выработки электрической энергии на потребление тепла. 

Этот недостаток также относится к когенерационным установкам, работающим с 

использованием двигателей внутреннего сгорания. Наиболее корректной оценкой была бы 

только после визуального осмотра и фиксации мер. Далее необходимо понимать что даже 

уже выведенные данные могут изменять свои значения, и поэтому проверку нужно 

проводить несколько раз. Иногда в качестве критерия эффективности топливоиспользования 

предлагается так называемый “коэффициент использования тепла топлива”. 

 

                                                                                            Кисп =
Эот+Qот

ВQн
р ,                                                                (3) 

где В – расход топлива; р нQ – теплотворная способность топлива.  

Использование этого критерия недопустимо хотя бы потому, что при увеличении 

теплоснабжения или снижении производства электроэнергии оно будет продолжать 

увеличиваться. 

Расчет коэффициента полезного использования топлива (КПИ):  

1) определяем коэффициент полезного использования топлива при производстве и 

передаче электроэнергии 

                                             КПИээ =
Эот∙0,123∙100%

Вээ
=
Вээ
′

Вээ
∙ 100%;                                                     (4) 

2) рассчитываем коэффициент полезного использования топлива при производстве и 

транспорте теплоты 

                                             КПИтэ =
𝑄от∙0,143∙100%

Втэ
=
Втэ
′

Втэ
∙ 100%;                                                     (5) 

3) находим суммарный коэффициент полезного использования топлива на 

производство и транспорт электрической и тепловой энергии 

                                                     КПИ =
Вээ
′ +Втэ

′

Вээ+Втэ
∙ 100%;                                                                         (6) 

Основынм недостатком данного метода можно считать то, что он базируется не на 

удельных, а на общих расходах топлива. В то же время ценная информация об 
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эффективности и удельных затратах на производство электрической энергии и тепла 

остается в стороне. Эти методы схожи и отличаются только скорректированной формулой 

для расчета целевого показателя энергосбережения, поэтому далее приводится анализ 

последней методики. Целевой показатель энергосбережения в данной методике определяется 

выражением 

 

В  Вэ + Втэ + ВА + ВQ + Вх.н. + пр.н. + др.,                           (7) 

 

где Вэ,  Втэ – экономия топлива от мероприятий по снижению удельных расходов на 

отпуск электроэнергии и теплоты; ВА, ВQ – экономия топлива за счет изменения 

относительных потерь энергии при ее транспорте в электрических и тепловых сетях;  

Вх.н. + пр.н. + др – экономия ТЭР за счет снижения расхода энергии на производственных и 

хозяйственные нужды, другие энергосберегающие мероприятия.  

Экономия топлива от мероприятий по снижению удельных расходов топлива 

определяется в как:  

 

• для электроэнергии 

Вэ = (bэ
соп

 - bэ)Эот,                                                   (8) 

 

где bэ – фактический удельный расход топлива на отпуск электроэнергии за отчетный 

период; bэ
соп

 – удельный расход топлива в сопоставимых условиях; Эот – отпуск 

электроэнергии с шин за отчетный период; 

 

• для теплоты 

Втэ = (bтэ
соп

 - bтэ)Qот,                                               (9) 

 

где bтэ – фактический удельный расход топлива на отпуск тепла за отчетный период; 

bтэ
соп – удельный расход топлива в сопоставимых условиях; Qот – отпуск тепловой энергии за 

отчетный период. 

По своей сути изложенная выше методика представляет собой попытку вернуться к 

рассматриваемым удельномым расходам топлива. Его преимущество заключается в 

возможности приведения энергетического оборудования энергосистемы к сопоставимым 

условиям эксплуатации, что значительно повышает точность расчетов и, следовательно, 

оценку эффективности топливоиспользования. В то же время нет конкретного определения 

“сопоставимых условий”, что позволяет привести в сопоставимые условия по разным 

критериям. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақала кәсіпорын міндеттемелерін есепке алу мен аудиттің ерекшеліктерін әрі 

міндеттемелерді ұйымдастыру және оның аудитін жетілдіру жолдарын қарастырады. 

Сонымен қатар, кәсіпорынның міндеттемелерін есеппке алу мен аудитін жетілдіру арқылы, 

олардың уақытында өтелуін қамтамасыз етуді қарастырады. Бұл мақаланың тақырыбының 

өзектілігі экономикалық дамудың қазіргі кезеңінде кәсіпорынның тұрақты жеткізушілермен 

және сатып алушылармен туындайтын қатынастарына көп көңіл бөлінуінде. Есеп айырысу 

қатынастарын дұрыс ұйымдастыру экономикалық қатынастарды жақсартуға, шарттық және 

есеп айырысу тәртібін жақсартуға әкеледі, өйткені қатысушылар арасындағы шарттық 

қатынастардың одан әрі болашағы тауарды жеткізу бойынша міндеттемелердің 

орындалуына, есеп айырысулардың уақытылы болуына байланысты. 

Кіріспе. Қаржы-шаруашылық қызмет процесінде ұйым материалдық құндылықтарды 

сатуға, жұмыстарды орындауға немесе бір-біріне қызмет көрсетуге байланысты өзара 

міндеттемелерді көрсететін есеп айырысу қатынастарына ие. Кәсіпорынның тиімді 

шаруашылық қызметін және тұрақты қаржылық жағдайын қамтамасыз ету үшін 

міндеттемелердің бухгалтерлік есебі қолданыстағы және халықаралық заңнаманың 

нормаларына сәйкес сапалы жүргізілуі керек. Міндеттемелерді есепке алу Қазақстанның 

нарықтық экономикасы жағдайында белсенді жұмыс істейтін кез келген кәсіпорын үшін 

маңызды мәнге ие. Міндеттемелердің бухгалтерлік есебін жүргізудің мақсаты оларды 

қаржылық есептілікте көрсету болып табылады. Міндеттемелер жүйесі олардың бірлігін ғана 

емес, сонымен қатар дұрыс таңдалған жіктеу критерийі негізінде саралауды да қамтиды. 

Міндеттемелерді жіктеуге және оларды қатаң анықталған жүйеге сәйкес орналастыруға 

мүмкіндік беретін міндеттемелердің қасиеттері осындай өлшем бола алады. Осылайша, 

кәсіпорынның міндеттемелеріне оны пайдалану мерзімі бір жылға дейін және одан да көп 

тартылған қарыз капиталының барлық нысандары жатады. Бұл міндеттемелердің негізгі 

нысандары банктердің кредиттері және қарыз қаражаты (алдағы кезеңде өтеуге көзделген, 

сондай-ақ көзделген мерзімде өтелмеген), сауда кәсіпорнының кредиторлық берешегінің 

әртүрлі нысандары (тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер бойынша); берілген 

вексельдер бойынша; алынған аванстар бойынша; бюджетпен және бюджеттен тыс 

қорлармен есеп айырысу бойынша; төлем бойынша) болып табылады. еншілес 

кәсіпорындармен; басқа кредиторлармен) және басқа да міндеттемелер қамтылуға тиіс. 

Негізгі бөлім.  Міндеттеме әрқашан ол пайда болатын басқа тараптың болуын 

білдіреді. Алайда, бұл міндеттеме пайда болған нақты тарапты білу қажет емес-міндеттеме 

тұтастай қоғам алдында болуы мүмкін. Міндеттеме әрқашан екінші тарап алдында 
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міндеттеме қабылдауды білдіретіндіктен, басшылықтың немесе директорлар кеңесінің 

шешімі, егер бұл шешім есепті кезеңнің соңына дейін қозғалатын тараптардың назарына 

нақты нысанда жеткізілмесе, есеп беру кезеңінің соңында іс жүзінде негізделген міндеттеме 

туғызбайды. ұйым өзіне жүктелген міндеттерді орындайды.  

Міндеттеменің дереу туындауына алып келмейтін оқиға заңнамадағы өзгерістердің 

салдарынан немесе ұйымның қандай да бір іс-әрекеті (мысалы, жеткілікті түрде нақты жария 

мәлімдеме) практикадан туындаған міндеттеменің туындауына әкеп соқтыруына байланысты 

оның кешірек пайда болуына әкелуі мүмкін. Мысалы, қоршаған ортаға зиян келтірілсе, оның 

салдарын жою міндеттемесі болмауы мүмкін. Алайда, залал келтіру, жаңадан қабылданған 

заң бар залалды жоюды талап еткен кезде немесе ұйым іс-тәжірибеге негізделген міндеттеме 

тудыратын нысанда зиянды жою үшін жауапкершілікті көпшілік алдында қабылдаған кезде 

міндетті оқиға болады [1,274-б.]. Кәсіпорындар жеткізушілермен және тұтынушылармен 

есеп айырысуларды үнемі жүргізеді. Олардан сатып алынған негізгі құралдарға, шикізатқа, 

материалдарға және басқа қорларға, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтерге 

жеткізушілермен; тұтынушылармен - орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер 

үшін. Қаржы-шаруашылық қызмет процесінде осы есептеулер бойынша берешек рұқсат 

етілген мәндер шегінде болуы керек. 

Мерзімі өткен берешектер жеткізушілер мен тапсырыс берушілер тарапынан қаржылық 

және төлем тәртібінің бұзылуын көрсетеді, бұл жағымсыз салдарды жою бойынша тиісті 

шараларды дереу қабылдауды талап етеді [2]. Бұл шараларды уақтылы қабылдау 

кәсіпорынның жүйелі бақылауын жүзеге асырғанда ғана мүмкін болады. Кәсіпорынның 

қарыздарын тиімді басқару үшін, ең алдымен, белгілі бір кәсіпорын үшін және нақты 

жағдайда олардың оңтайлы құрылымын анықтау қажет: кредиторлық берешектің бюджетін 

құру, екеуін де сипаттайтын көрсеткіштер жүйесін (коэффициенттерін) әзірлеу. 

кәсіпорынның кредиторларымен қарым-қатынасының жай-күйі мен дамуына сандық және 

сапалық баға беру және жоспарлы түрде осындай көрсеткіштердің белгілі бір мәндерін 

қабылдау. 

Борышкердің несие шарты бойынша міндеттемелерін қамтамасыз етудің ең көп 

таралған нысаны кепіл болып табылады. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 299-

бабына сәйкес міндеттеменің орындалуын қамтамасыз етудің борышкер кепілмен 

қамтамасыз етілген міндеттемені орындамаған жағдайда, кредитор (кепіл ұстаушы) кепілге 

салынған мүліктің құнынан осы мүлік тиесілі адамның (кепіл берушінің) басқа 

кредиторларының алдында басым түрде Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде 

белгіленген алып тастаулардан басқа қанағаттандырылуға құқығы бар осындай тәсілі кепіл 

деп танылады [3]. 

Экономикалық мазмұны бойынша кредиторлық берешекке жабдықтаушылар мен 

мердігерлер алдындағы қарыздар жатады. Бұл қарыз олардан алынған материалдық 

құндылықтардың, орындалған жұмыстардың немесе көрсетілген қызметтердің шарттық 

құнының сомасында есепке алынады [4]. Ұйым персоналының кредиторлық берешегі 

есептелген, бірақ төленбеген жалақы сомасы. Кәсіпорынның бюджетке берешегі салықтар 

мен алымдар бойынша есептелген, бірақ төленбеген төлемдер сомасын қамтиды және оларға 

төлемдермен, соның ішінде жеке табыс салығымен теңестіріледі. Алынған аванстар 

бойынша берешекке жасалған шарттар негізінде келешек есеп айырысулар үшін бөгде 

ұйымдардан алынған аванстық төлемдердің сомалары жатады. «Өзге міндеттемелер» 

бабында ұйымның контрагенттерімен есеп айырысу бойынша кредиторлық берешектің 
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барлық басқа түрлері ескеріледі. Кірістерді төлеу бойынша қатысушыларға кредиторлық 

берешекке ұйымның төлеуге жататын дивидендтер, акциялар мен облигациялар бойынша 

сыйақылар бойынша қарыз міндеттемелерінің сомасы жатады. 

Кредиторлық берешектің бұл топтары бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беруде 

қолданылады. Дегенмен, ағымдағы шоттың дебиторлық берешегін болдырмау іс жүзінде 

мүмкін емес (ол үшін сіз өзіңіздің барлық өнімдеріңізді алдын ала төленген немесе қолма-

қол ақшамен сатуыңыз керек және бұл өте сирек жағдайларда ғана мүмкін болады; мысалы, 

өнімдер жоғары сұранысқа ие болған кезде) [5]. Сонымен қатар, кредиторлық қарыздың 

өлшеусіз ұлғаюы да өте проблемалы, себебі тұтынылатын шикізат көлеміне табиғи 

шектеулер, міндеттемелерді орындамағаны үшін айыппұлдардың болуы және т.б. Сондықтан 

кез келген кәсіпорында контрагенттермен қарым-қатынасты реттеудің белгілі, формальды 

жүйесі бар.  

Кредиторлық берешекті басқаруға байланысты аналитикалық процедуралар негізінен 

кәсіпорынішілік қаржылық талдау және басқарушылық бақылау жүйесіне кіреді [6]. 

Міндеттемелердің аудиті белгілі бір реттілікпен құрылады. Ең жиі қолданылатын әдіс – 

«жалпыдан жекеге». Әрбір аудитор тексерілетін кәсіпорынның ерекшеліктеріне және 

клиентпен жасалған шарттың шарттарына сүйене отырып, өз жұмысының реттілігін өз 

бетінше таңдайды [7]. Тексерілген аудит әдістерін пайдалану аудиторлық тәуекелді азайтуға 

және аудитті қысқа мерзімде жүргізуге мүмкіндік береді.  Міндеттемелер аудитінің мақсаты 

клиентті аудитордың кәсіпорынға не үшін келгенімен және ол жүргізген аудит қандай пайда 

әкелетінімен дереу таныстыратындықтан маңызды. Сондықтан, тексеру барысында келеңсіз 

фактілерді жинақтау емес, компромат жинақтау емес, жалпы бухгалтерлік және 

шаруашылық жұмысындағы кемшіліктерді анықтап, орын алған кемшіліктерді жою және 

келешекте олардың алдын алу бойынша нақты ұсыныстар енгізуді мақсат ететінін егжей-

тегжейлі көрсету керек. Бұл тұтынушылармен жеткілікті сенімді қарым-қатынас орнатуға 

және қажетті ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Міндеттемелердің аудиті шаруашылық субъектісі үшін өте маңызды. Кәсіпорынның 

міндеттемелерінің жағдайы оның қаржылық жағдайын, несиелік қабілетін және төлем 

қабілеттілігін сипаттайды. Кәсіпорынның қаржылық жағдайының маңызды критерийлерінің 

бірі оның төлем қабілеттілігін бағалау болып табылады, бұл әдетте кәсіпорынның өзінің ұзақ 

мерзімді міндеттемелерін төлеу қабілеті ретінде түсініледі. Демек, төлем қабілетті кәсіпорын 

– бұл сыртқы міндеттемелерге қарағанда активтері көп. Кәсіпорынның қысқа мерзімді 

міндеттемелерін төлеу қабілеті өтімділік деп аталады. Басқаша айтқанда, кәсіпорын 

ағымдағы активтерді іске асыру арқылы өзінің қысқа мерзімді міндеттемелерін өтеуге 

қабілетті болса, өтімді болып саналады[8]. 

Қорытынды. Осылайша, кәсіпорынның міндеттемелерін есепке алу ұйымның 

қызметі және оның мүліктік жағдайы туралы толық және сенімді ақпаратты 

қалыптастырады, бұл қаржылық есептілікті ішкі пайдаланушылар - менеджерлер, 

құрылтайшылар, қатысушылар және ұйым мүлкінің иелері үшін қажет. сыртқы инвесторлар, 

кредиторлар және қаржылық есептілікті басқа пайдаланушылар. Ал пассив аудитінің негізгі 

міндеті – Қазақстан Республикасы заңнамасының бухгалтерлік есеп тәртібіне сәйкес 

тексерілетін субъектілердің қаржылық есеп беруі мен міндеттемелерінің дұрыстығы туралы 

пікір білдіру. Аудиторлық қызметтер нарығын талдау оның құрылымының неғұрлым айқын 

көрінген өзгеру үрдістерін анықтауға мүмкіндік берді. Аудиторлық қызметті дамытудың 

келесі заңдылықтары анықталды: аудиторлық ұйымдардың кірістерінің құрылымында 
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аудиторлық қызметпен байланысты қызметтерден және басқа да қызметтерден (шығындарды 

оңтайландыру бағдарламалары, салықтық, заңгерлік, IT-кеңес беру, бухгалтерлік, салықтық 

және басқарушылық есеп саласындағы қызметтер, ішкі бақылау жүйесін орнату) аудиторлық 

қызметпен байланысты және басқа да қызметтердің кірістері басым, аутсорсинг, 

тәуекелдерді басқару бойынша қызметтер, берешек, тиімділік, стратегиялық басқару 

саласындағы қызметтер және т.б.). 
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КҮМӘНДІ ДЕБИТОРЛЫҚ ҚАРЫЗДАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

 

Шадқам Айгерім Сафарәліқызы 

«Есеп және аудит» мамандығы 

2-курс магистранты, Нархоз Университеті 

Ғылыми жетекші: э.ғ.к., PhD Нургалиева Алия Мияжденовна 

 Аннотация. Дебиторлық қарыз - өткізілген немесе орындалған тауарлар мен 

қызметтер үшін қарыз сомасы, бірақ олар үшін төлем мерзімі келген жоқ. Егер дебиторлық 

қарыз белгіленген мерзімде өтелмесе, күмәнді дебиторлық қарыз болып саналады. Егер 

компанияның дебиторлық қарыздарының күмәнді екені анықталса, онда бухгалтер оны 

есептен шығару туралы шешім қабылдайды. Оның негізгі шешімі – күмәнді қарыздар 

бойынша резерв қалыптастыру болып табылады. Күмәнді дебиторлық қарыз кез-келген 

кәсіпорынның қаржылық жағдайына теріс әсер етеді, сондықтан оны дұрыс ескеру қажет.  

 Түйін сөздер: дебиторлық қарыз, күмәнді талаптар, резервтеу әдісі, несиеге өткізудің 

таза құнынан пайда әдісі, төлем мерзімі,  күмәнді борыштар бойынша резерв, бақылау. 

Кез-келген кәсіпорын нарықта басқа да кәсіпорындармен өзара әрекеттеседі. Кәсіпорын 

алдындағы басқа кәсіпорындар мен тұлғалардың қарыздары, яғни сатып алушылардың сатып 

алынған тауарлары мен қызметтері үшін берілген ақша сомалары дебиторлық қарыз болып 

табылады. Латын тілінен аударғанда debitum – қарыз, міндет дегенді білдіреді.  

Қаржылық менеджмент тұрғысынан алғанда дебиторлық қарыздың екі түрлі сипатын 

ажыратып айтуға болады. Бір жағынан, дебиторлық қарыздың қалыпты өсуінің әсерінен 

кәсіпорынның кірістері өседі және өтімділік жоғарылайды. Екінші жағынан, дебиторлық 

қарыздардың мөлшерінің көп болуы кәсіпорын үшін қолайсыз, себебі әлі келіп түспеген 

дебиторлық қарыздардың өсуі өтімділіктің төмендеуіне әкеліп соғады [1].  

Дебиторлық қарыздың өсуі - айналымнан қаражаттың кетуін немесе бөлінуін 

сипаттайтын құбылыс. Сонымен қатар, қарыз сомасының азаюы көптеген жағдайларда 

әрдайым оң сәт бола бермейді, өйткені бұл ақша есептеулерге емес, қоймаларда жинақталған 

және сатылымы жоқ дайын өнімдерге аударылатындығын көрсетуі мүмкін. Сол себептен 

дебиторлық қарыздың мөлешірне назар аударып, оны әрдайым талдап отыру қажет.  

Дебиторлық қарыздарды уақтылы өндіріп отыру кәсіпорынның қолайлы қаржылық 

жағдайын қамтамасыз етудің маңызды шарттарының бірі болып табылады. 

Дебиторлық қарыздың деңгейі көптеген факторлармен анықталады: өнім түрі, нарық 

сыйымдылығы, нарықтың осы өніммен қанығу дәрежесі, кәсіпорында қабылданған 

клиенттермен есеп айырысу саясаты.  

Дебиторлық қарыздардың есебін жүргізуде алдымен, оны жіктеу ерекшеліктерін қарастыру 

қажет (1-сурет) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

Дебиторлық қарыздар 

Өз табиғаты бойынша есептеу 

қатынастарына байланысты 

Шоттарды төлеу мерзіміне 

байланысты 

Қысқа мерзімді Ұзақ мерзімді Қалыпты 
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Сурет 1 – Дебиторлық қарыздардың жіктелуі 

 

Халықаралық тәжірибеге сүйенетін болсақ, дебиторлық қарыздардың келесідей түрлері 

ажыратылады[2]: 

- Саудалық дебиторлық қарыз (алынуға тиісті шоттар, алынуға тиісті вексельдер, алынуға 

тиісті дивидендтер); 

- Саудалық емес дебиторлық қарыз (алынуға тиісті сауда емес вексельдер, алынуға тиісті 

пайыздар, компания қызметкерлеріне берілген аванстар және т.б.). 

Кәсіпорынның төлем қабілеттілігінің қаншалықты жетілдірілгендігіне қарамастан, 

кәсіпорынның шаруашылық қызметінде сатып алынған тауарлар немесе көрсетілген 

қызметтер үшін төлем жасамайтын сатып алушылар болады. Несиеге сатылатын 

қарыздардың үмітсіз болуы сирек кездеседі. Көп жағдайда, дебиторлық қарыздарды төлемеу 

мәселесі субъектілердің алдында тұрады. Бұл көбінесе әлемдік экономикалық жүйеге тығыз 

интеграцияланған Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық жағдайға әсер еткен әлемдік 

экономикалық дағдарыстың басталуына байланысты [3]. 

Дебиторлық қарыздар күмәнді дебиторлық қарыздар болып табылады, егер: біріншіден, 

шартта немесе заңнамада белгіленген мерзімде өтелмеген болса; екіншіден, тиісті 

кепілдіктермен қамтамасыз етілмеген қарыздар. 

Егер күмәнді дебиторлық қарыздардың туындау ықтималдылығы болса және оны 

бағалау мүмкін болса,  сәйкес шоттарда күмәнді дебиторлық қарыздардың сомасын көрсету 

қажет. 

Күмәнді шоттар бойынша резерв - бұл компанияның бухгалтерлік балансындағы 

дебиторлық қарызды азайтатын үмітсіз қарыздар бойынша резерв. Күмәнді қарыздар 

бойынша резерв құру шынайы табыс етуді іске асырудың бір көрінісі болып табылады, оған 

сәйкес активтер мен кірістер көбейтілмеуге, ал міндеттемелер мен шығыстар 

төмендетілмеуге тиіс. Осы қағидаттың талаптарын орындай отырып, компаниялар, бір 

жағынан, болашақтағы ықтимал залалды мойындайды, осылайша танылған кірістерді 

азайтады, ал екінші жағынан, болашақта алуға болатын дебиторлық берешектің мөлшерін 

көрсетеді. 

Күмәнді дебиторлық қарыздарды бағалаудың негізінен екі әдісі бар [4]: 

1. Несиеге сатудың таза құнынан пайыз әдісі. Осы әдіс кезінде күмәнді талаптардан болған 

шығындар мен кредитке өткізілген Таза құн арасындағы қарым-қатынастың орташа пайызы 

айқындалады, содан кейін бұл пайыз күмәнді талаптың шамасын айқындау үшін есепті 

кезеңнің нақты таза іске асырылуына қолданылады (1-кесте). 

1-кесте. Күмәнді талаптар бойынша резервтің шамасын өткізудің таза құнынан пайыз 

әдісімен айқындау 

Жыл Сату, теңге Төленбеген шоттар, 

теңге 

Процент 

2017 1 947 380 37 490 (37 490/1 947 380)*100 = 1,92% 

2018 2 271 860 30 920 (30 920/2 271 860)*100 = 1,36% 

Мерзімі өткен 
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2019 2 166 104 37 328 (37 328/ 2 166 104)*100 = 1,72 % 

Барлығы 6 385 344 105 738 (105 738/ 6385 344)*100 = 1,65 % 

 

Мысалы, 2020 жылы «Аудит» ЖШС несиеге сатудың таза құнынан пайыз әдісімен 

күмәнді талаптар бойынша резерв құру туралы шешім қабылдады. Бұл үшін субъект соңғы 

үш жылдағы тауарлардың өткізілуін талдауға және үмітсіз борыштардың орташа пайызын 

айқындауға тиіс. 

Осылайша, «Аудит» ЖШС үшін үмітсіз қарыздардың орташа пайызы 1,65%-ды 

құрады. 

2020 жылы  «Аудит» ЖШС 2 995 700 теңге сомасына тауарларды сатты, сатып 

алушыларға 75 380 теңгеге жеңілдіктер берілді. 2021 жылға арналған резерв сомасы (күмәнді 

берешектің болжамды шамасы) : (2 995 700 - 75 380)* 1,65% = 48 185 теңге. 

31.12.2020 жылғы кәсіпорынның бухгалтерлік есебінде келесідей жазбалар жүргізіледі: 

Дт       7440       «Резерв құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша 

шығыстар»       48 185 тг 

Кт        1290     «Күмәнді талаптар бойынша Резерв»      48 185 тг 

Осы әдісті пайдалану кезінде 1290 «Күмәнді талаптар бойынша Резерв» шотының 

сальдосы өткен жылдардың төленбеген борыштары мен есепті кезеңнің төленбеген шоттары 

бойынша болжанатын борыштар сомасынан құралады, яғни шоттың сальдосы кумулятивті 

жинақталады. 

2. Төлем мерзімдері бойынша дебиторлық берешекті бағалау әдісі берешекті төлеу 

мерзімі бойынша күмәнді талаптардың пайызын айқындау болып табылады. Осы пайызды 

анықтау үшін барлық шоттарды келесі санаттар бойынша жіктеу қажет [5]: 

 төлем мерзімі келмеген шоттар; 

 1 күннен 30 күнге дейін кешіктірілген; 

 31 күннен 60 күнге дейін кешіктірілген; 

 61 күннен 90 күнге дейін кешіктірілген 

 90 күннен астам мерзімі өткен. 

Әрбір берілген санат үшін күмәнді борыштардың болжамды пайызы айқындалады. 

Мысалы, «Бухгалтерлік есеп» ЖШС-де түгендеу нәтижелері бойынша төленбеген 

дебиторлық берешектің шамасы 31.12.2020 жылға 750 000 теңгені құрайды. Төлем мерзімі 

бойынша бұл мәнді келесідей бөлуге болады: 

 бірінші санат - 210 000 теңге; 

 екінші санатты - 180 000 теңге; 

 үшінші санат - 110 000 теңге; 

 төртінші санат - 160 000 теңге; 

 бесінші санат - 90 000 теңге.  

 

2-Кесте. Күмәнді талаптар бойынша резервтің шамасын төлем мерзімдері бойынша 

шоттарды есепке алу әдісімен айқындау 

Дебиторлық берешекті төлеу 

мерзімдері, күндері 

Сомасы, 

теңге 

Күмәнді деп 

есептелетін 

Бағалау 

резерві, 
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борыштардың 

болжамды пайызы 

(%) 

теңге 

1. Төлем мерзімі келмеген 210 000 1 2 100 

2. 1 күннен 30 күнге дейін 

кешіктірілген 

180 000 5 9 000 

3. 31 күннен 60 күнге дейін 

кешіктірілген 

110 000 12 13 200 

4. 61 күннен 90 күнге дейін 

кешіктірілген 

160 000 27 43 200 

5. 90 күннен астам мерзімі өткен 90 000 43 38 700 

Барлығы 750 000  106 200 

 

Осылайша, күмәнді борыштар сомасы 153 300 теңгені құрайды. Басқаша айтқанда, 

жалпы сомасы 750 000 теңгеден 153 300 теңге сомасындағы борыштар төленбейді. 

31.12.2020 жылғы бухгалтерлік есепте мынадай жазба жүргізіледі: 

Дт       7440       «Резерв құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша 

шығыстар»       106 200 тг 

           Кт        1290     «Күмәнді талаптар бойынша Резерв»      106 200 тг 

Келтірілген есептеудің нәтижесінде бухгалтерлік балансты жасау кезінде ескерілуі тиіс 

күмәнді талаптар бойынша резервтің шамасы алынады. Алайда, 1290 "күмәнді талаптар 

бойынша Резерв" шотында өткен кезеңнен қалған сальдо болуы мүмкін, сондықтан резервті 

есептеу бойынша бухгалтерлік жазба тек резервтің шотындағы сальдо мен есеп айырысу 

нәтижесінде алынған есепті кезеңнің соңындағы резервтің мәні арасындағы айырмашылыққа 

ғана жасалады. 

Айталық: 

1) 1290 шоттағы кредиттік сальдо 80 000 теңгені құрады, яғни күмәнді талаптар бойынша 

Шығыс 26 200 теңге сомасында танылады (106 200 - 80 000); 

2) 1290 шотында 5 000 теңге сомасында дебеттік сальдо болған, онда оны болжанатын 

күмәнді берешекке қосу керек және шығыстар 111 200 теңгені құрайды (106 200 + 5 000). 

Осылайша, несие бойынша таза сату құнының пайыздық әдісі де, төлем мерзімі 

бойынша дебиторлық берешекті бағалау әдісі де сәйкестік ережесіне сәйкес күмәнді 

талаптар бойынша шығындар сомасын бағалайды және қандай әдіс қолданылатынына 

қарамастан, есептен шығарылған дебиторлық берешектің жалпы сомасы күмәнді 

талаптардың болжанған сомасына сирек тең болады [5]. 

Күмәнді дебиторлық берешекті есептен шығарудың екі әдісі бар: 

1. Резервтеу әдісі - күмәнді талаптар бойынша резерв құруды көздейді; 

2. Тікелей есептен шығару әдісі - күмәнді дебиторлық қарыздардың үмітсіздігі туралы 

растау құжаттарын алғаннан кейін, кәсіпорынның шығындары ретінде есептен 

шығаруды көздейді. 

Үмітсіз дебиторлық қарыздардың өндіріп алуға байланысты шығындарды жабу үшін күмәнді 

талаптар бойынша резервтер құрылады. 
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3-Кесте. Күмәнді талаптар бойынша резервтерді есепке алу жөніндегі шоттардың 

корреспонденциясы 

 Шаруашылық операцияның мазмұны Шоттар корреспонденциясы 

Дебет Кредит 

1 Күмәнді талаптар бойынша резерв құрылды 7440 1290 

2 Құрылған резерв есебінен үмітсіз борыштар 

есептен шығарылды (ҚҚС-сыз) 

1290 1210,2110,1280,2180 

3 Резервті түзету сомасына кері жазба жасалады 1290 7440 

 

Резервті есепке алу 1290 «Күмәнді талаптар бойынша Резерв» шотында жүргізіледі. 

Бұл шот «қысқа мерзімді дебиторлық қарыз» 1200-кіші бөлімі 1-бөлімінің шоттарына қарсы 

шот болып табылады.  

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан 

Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 105 - бабына сәйкес күмәнді талаптар-бұл заңды 

тұлғалар мен дара кәсіпкерлерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме, 

филиал, өкілдік арқылы қызметін жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлғаларға 

тауарларды өткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету нәтижесінде туындаған және 

талап туындаған кезден бастап үш жыл ішінде қанағаттандырылмаған талаптар. Өткізілген 

тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша туындаған және салық 

төлеуші-дебиторды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес банкрот деп тануға 

байланысты қанағаттандырылмаған талаптар да күмәнді талаптар болып танылады» [6]. 

Күмәнді деп танылған талаптар шегерімге жатады. Салық төлеушінің күмәнді 

талаптарды шегерімге жатқызуы бір мезгілде мынадай шарттар сақталған кезде жүргізіледі: 

1) талаптардың туындауын растайтын құжаттардың болуы; 

2) шегерімге жатқызу сәтінде бухгалтерлік есепте талаптардың көрсетілуі не мұндай 

талаптарды алдыңғы кезеңдердегі бухгалтерлік есептегі шығыстарға (есептен шығаруға) 

жатқызу [7]. 

Дебитор банкрот деп танылған жағдайда, көрсетілген құжаттардан басқа, қосымша 

конкурстық іс жүргізудің аяқталғаны туралы сот ұйғарымы көшірмесінің болуы қажет. 

Жоғарыда аталған шарттар сақталған кезде салық төлеуші күмәнді талаптың сомасын 

конкурстық іс жүргізудің аяқталғаны туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген салық 

кезеңінің қорытындылары бойынша шегерімге жатқызуға құқылы. Күмәнді талаптар 

тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден түсетін бұрын 

танылған кіріс мөлшері шегінде шегерімге жатады. 

Қорытындылай келе, күмәнді қарыздар бойынша резерв құру кезінде кәсіпорындар 

қаржылық есептілікте сенімді ақпарат береді, өйткені есептелген резервті ескере отырып, 

дебиторлық берешектің нақты мәні көрсетіледі. Күмәнді борыштар бойынша резерв 

дебиторлық қарызды түгендеу жүргізілгеннен кейін құрылады. Негізінен, күмәнді қарыздар 

толық дебиторлық қарыз деп саналмайды, сондықтан бухгалтерлік баланста оларды осы 

баптың бөлігі ретінде көрсету заңсыз. Сонымен қатар, ең қолайсыз жағдайға кәсіпорынның 

тиісті шығындарды жабуға қаражаты болуы үшін күмәнді борыштар бойынша резервтерді 

алдын ала қалыптастыру қажет. 
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ANNOTATION 

 

 The article is devoted to the problem of drawing up a plan for the teaching load of the teaching staff 

of the university department and automating this process by creating a software tool for compiling and 

distributing the teaching load. For these purposes, the theoretical aspects of the process of drawing up a 

load plan for the department are considered. 

  The main purpose of the functioning of the department of the university is to meet the needs for 

training or advanced training using new educational technologies and high-quality provision of the 

educational process. 

 Establish a different volume of training assignments for teachers of the department, based on the 

specifics of the assignments they carry out and the needs of the department; 

prioritize the inclusion of types of work in the individual teacher's plan in accordance with the planned 

task of the department for the year. 

 The individual teaching staff plan is drawn up on the basis of the formed work plan of the 

department and should include all types of work assigned to the teacher by the head of the department.

 Keywords: optimum planning, nonlinear model, working time, «the second half of the day» 

 Introduction 

Each university teacher, just entering the field of teaching, knows what he should do: conduct lectures 

and practical exercises, write articles and manuals (teaching materials: textbooks, teaching aids, 

guidelines, etc.), to engage in science - scientific, creative, research activities. This is how, in a few 

words, one can briefly characterize the basic labor functions of a higher school teacher; moreover, 

throughout the entire time that the higher school existed and exists, the performance of this labor 

function is viewed by teachers as a commitment that requires its fulfillment, regardless of any external 

conditions and circumstances. This follows from the specifics and essence of the work of a higher 

school teacher. 

 This article is devoted to one of the topical problems of higher education - the problem of 

distributing the working time of teachers. 

 This topic has always been relevant, was the subject of research interest of the teachers 

themselves, from the historical perspective of the problem, from general theoretical approaches, 

ending with specific standards. At the same time, the urgency of this issue in the last decade has been 

growing exponentially, which, according to the author, is associated with the following reasons, which 

are formulated below in the form of three problems. 

 The problem of the “bureaucratic shaft”. The growth of the types of labor activity of a teacher - 

in particular, in the last fifteen years, one more, rather voluminous in terms of labor costs and time, has 

been added to the basic labor functions of a teacher in higher education. This function is associated 

with the work on the preparation of documents accompanying the educational process. The transition 

to new educational standards - third generation standards, modernized (updated) third generation 

standards, two time=4ss updated third generation standards (in administrative practice they go under 

the abbreviation FSES 3 ++), in the near future - fourth generation standards - significantly aggravates 

this process. 
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 The problem of “900 hours” is an increase in the standards of the study load. 900 hours is the 

maximum allowed normative workload of a teacher in an academic year; As practice shows, in the 

face of reduced funding in many universities, 900 hours is the only possible standard for almost all 

categories of teachers. Including professors and assistants. Usually, the reduction of standards is 

practiced only for heads of departments and deans, in connection with the administrative and 

representative function, and this is understandable. But if historically the standards for assistants were 

already within such limits (even reached 1000 hours), then in relation to professors - “it never 

happened, and now again” (c); at the same time, not only does the quality of education suffer from an 

increase in the standards of the teaching load - teachers simply physically do not have enough time for 

high-quality revision and updating of courses, engaging in scientific work, and advanced training; 

there is also a secondary effect - “syndrome of unlearned lessons” - a constant feeling of guilt, which 

ultimately leads to increased neurotization and emotional burnout; 

 The problem of the "second half of the day" - if there are still standards for educational work, 

which in the conditions of modernization of higher education drifted towards. 

 “Throat” load, that is, towards classroom studies - due to a decrease in the standards for 

coursework, diploma (final qualification) work - the transition from a specialist to a bachelor's degree 

in almost all areas of training, then for “In the afternoon” of the teacher, scientifically developed, or at 

least recommended by some document, standards are absent. Standards 

 The “afternoon” should be regulated by the local normative act of the university; specific 

standards that appear in a typical document are either described by the phrase “according to the actual 

time spent”, or are the result of “historically established” approaches: for example, educational and 

methodological work - 30–40% of the time - nor from the teacher's "afternoon". The author honestly 

tried to study the system “Consultant-plus”, find the original historical document recommending this 

standard (as well as the rest: research work 30–35%, organizational and methodological work 15–20%, 

etc.), but did not find ... I would be grateful if one of my colleagues clarified this issue. In connection 

with the rationing of the “afternoon” of the teacher, a number of questions arise: what are the 

consequences of exceeding the working time in the “afternoon” of the teacher's day? Should I be paid 

for excess working hours? How to fix this excess: an act of work performed, a decision of the 

department, a memo of the head of the department, etc.? But these are issues that fall within the 

jurisdiction of labor law professionals. 

 Thus, the issue of labor rationing, the distribution of the teacher's working time is currently more 

relevant than ever, and recently, the “emotional intensity” of articles devoted to this issue is increasing. 

The work [1] presents the results of a sociological study of the current situation; mostly, of course. this 

topic is investigated from a regulatory and legal point of view and from the point of view of labor 

economics [2–5], however, there are works in this area that use mathematical methods of solution [6]. 

If we turn to the mathematical aspect of this problem (and where there are quantitative characteristics 

and restrictions on them, you can always construct an interesting mathematical problem), this problem 

is one of the problems of the mathematical theory of organizations, an interdisciplinary area that 

combines the methods of mathematics , computer science and social sciences 

 The main goal of the functioning of the department of the university is to meet the needs for 

training or advanced training using new educational technologies and high-quality provision of the 

educational process. 

The effective implementation of educational technologies for training specialists is possible only if the 

appropriate organizational, personnel and material conditions are created. 

In this regard, the main tasks of the head of the department include: 

 conducting lectures, laboratory, practical, seminar and other types of training provided by the 

curriculum in all forms of training, at a high theoretical and scientific level; 

 management of educational, industrial and pre-diploma practice, course and diploma design, 

course and diploma projects (works), as well as independent work of students in studying the 

disciplines of the department; 

 conducting course examinations and tests; 
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 satisfying the needs of the individual for intellectual, cultural and moral development through 

higher and postgraduate professional education; 

 meeting the needs of society and the state in qualified specialists with higher education and 

scientific and pedagogical personnel of higher qualifications; 

 development, submission for approval in accordance with the established procedure and 

implementation of curricula and university educational standards in areas and specialties of 

training, educational standards for academic disciplines of the department, as well as preparation 

of conclusions on curricula drawn up by other departments; 

 management of research work of students; 

 discussion of completed research projects, implementation of the results of these works in 

production; recommendations for the publication of completed scientific works; 

 consideration of individual plans for teaching and educational, scientific, methodological and 

other work of the department staff and the study, generalization and dissemination of the 

experience of the best teachers; 

 assistance to novice teachers in mastering pedagogical skills; 

 development and implementation of measures for the use of modern information and computer 

technologies, audio and video equipment, and other technical means during training sessions; 

 training of scientific and pedagogical personnel, consideration of dissertations submitted for 

defense by the staff of the department or on behalf of the university administration and 

dissertation councils of the faculty by other applicants; 

 providing practical assistance in the employment of young professionals and organizing 

systematic communication with the graduates of the department and the management of 

enterprises, institutions and the organization where they work; 

 establishing communication with enterprises, institutions and organizations in order to generalize 

and disseminate best practices, to provide them with scientific and technical assistance; 

 carrying out measures to improve the qualifications of specialists employed in various sectors of 

the national economy, culture, education and health care; 

 organizing the participation of teachers, staff, students, postgraduates and doctoral students of the 

department in competitions, conferences, seminars, etc. 

 It is known that the workload planning process usually has a standard set of inputs and outputs, as 

well as a minimum set of control actions based on the available mechanisms. 

 

 Domain analysis 

The positions of teaching staff of organizations carrying out educational activities. Within the 

framework of the research, the following positions of teaching staff are considered, referred to the 

teaching staff (teaching staff): director of the institute, dean of the faculty, head of the department, 

professor, associate professor, senior teacher, teacher, assistant ( hereinafter referred to as teachers). 

Currently, the main document regulating the work of a teacher (requirements for education, 

qualification level, job functions and actions, etc.) is the professional standard of a teacher 

 

 Table 1. Positions of teaching staff 

Job titles Academic work Methodical 

(educational and 

methodical and 

scientific and 

methodical) 

Research work with 

students 

Professional support / 

guidance 

Senior Lecturer, Teaching training 

courses, disciplines 

(modules) or 

conducting certain 

types of training 

Development, under 

the guidance of a 

specialist of higher 

qualifications, of 

educational and 

Organization of 

research, design, 

educational and 

professional and other 

activities of students 

Professional support of 

assistants and teachers, 

quality control of their 

training sessions 
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sessions for 

undergraduate 

programs 

methodological 

support for the 

implementation of 

training courses, 

disciplines (modules) 

or certain types of 

training sessions for 

bachelor's 

for undergraduate and 

(or) APP programs 

under the guidance of a 

specialist of higher 

qualifications 

Lecturer, Teaching courses, 

disciplines (modules) 

for bachelor's, 

specialist's, master's 

programs 

Development of 

scientific and 

methodological 

support for the 

implementation of 

supervised educational 

courses, disciplines 

(modules) of 

bachelor's, specialist's, 

master's 

Leadership of research, 

design, educational and 

professional and other 

activities of students 

under bachelor's, 

specialist's, master's 

and (or) APP programs 

Professional support of 

specialists participating 

in the implementation 

of supervised training 

courses, disciplines 

(modules), 

organization of 

educational and 

professional, research, 

project and other 

activities of students 

under HE and (or) APP 

programs 

Assistant Teaching training 

courses, disciplines 

(modules) for training 

programs and highly 

qualified personnel 

Development of 

scientific and 

methodological 

support for the 

implementation of 

training programs for 

highly qualified 

personnel 

Leadership in the 

preparation of graduate 

students (adjuncts) on 

an individual 

curriculum. 

Management of 

clinical training of 

residents. 

 

Leading a group of 

specialists involved in 

the implementation of 

educational programs 

of HE and (or) APP 

Based on the analysis of the professional standard, the main groups of teachers' work are identified. 

 APP stands for “Additional professional programs”. It should also be noted that in the 

professional standard the labor functions of a teacher are specified: for example, research work is 

supposed to be research work with students, and the teacher's own independent research work is 

referred to the section 

Thus, based on the analysis of normative documents, as well as on the basis of the established 

administrative practice, within the framework of the study, it is proposed to consider 7 groups of 

teachers' work. These groups of works can be interpreted as sections of the teacher's individual plan 

(IPP). 

 

Table 2. Differentiation models 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position Differentiation of teaching 
load (hour) 

№              Description 1 2 3 

1 1 Director of the Institute 450 450 450 

2 2 Dean of the Faculty 510 510 560 

3 3 Head of department 580 570 600 

4 4 Professor 640 640 600 

5 5 Associate Professor 710 710 700 

6 6 Senior Lecturer 770 780 800 

7 7 Teacher 840 850 870 

8 8 Assistant 900 900 900 
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 In accordance with the document, the requirement of differentiation of the upper limits of the 

teaching load (educational (teaching) work) depending on the position held and the level of the 

teacher's qualifications is mandatory. The author of this article has constructed and analyzed various 

models of the distribution of the upper limits of the teaching load by teaching staff positions 

(hereinafter referred to as differentiation models - linear and nonlinear) and selected the most effective 

ones (Table 2). 

 

 Table 3. Additional restrictions 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formulation of research objectives 

 Build and analyze models of distribution of the non-standardized part of the teacher's working 

time (“the second half of the day”). 

Modeling conditions: groups of works: 2–7 (see table 2); models of differentiation of teaching load: 1–

3 (see table 3); positions of teaching staff: 1–8 (see table. 3); the total volume of the teacher's working 

time in the academic year is 1500 hours. 

This task is divided into three local tasks: 

- task 1: finding the optimal distribution of time for the "second half of the day" for a certain position 

of the teacher; 

- task 2: finding the optimal distribution of the "afternoon" time for all teaching staff positions, taking 

into account the established model of differentiation of the teaching load; 

- task 3: finding the values of the volumes of the non-standardized part of the working time in the 

department for the academic year, taking into account: the established model of differentiation of the 

teaching load, the distribution of the number of teaching staff by positions held and the optimal 

distribution of working time "in the second half of the day »Teachers of the department. 

 

ORIGIN := 2  TOL: = 0.1  CTOL:  = 0.1 

№ Position Additional restrictions 

1 Institute Director administrative and organizational work - at least 

400 hours 

2 Dean of the Faculty administrative and organizational work - at least 

300 hours 

 

3 

Head of the Department professional support / guidance - at least 100 

hours; administrative and organizational work - 

at least 250 hours 

 

 

4 

Professor professional support / guidance 

 

 

5 

Assistant professor 

 

 

- not less than 100 hours; scientific research work 

of a teacher - at least 400 hours; administrative 

and organizational work - at least 50 hours 

 

6 

Senior Lecturer 

 

methodical work - at least 300 hours; 

professional support / guidance 

7 Teacher 

 

- not less than 60 hours; scientific research work 

of a teacher - at least 250 hours; administrative 

and organizational work - not 

8 Assistant less than 50 hours 
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The source data: Docent 

SD := 790 is volume of the "second half of the working day" of the teacher 

x2-methodical work 

x3-Research with students 

x4-professional support/manual 

x5-Teacher's research 

x6-advanced training 

x2-administrative and organizational work 

  

NORMS: =

(

 
 30
15
10
25
10
10)

 
 

     approximate profile (percentage) 

∑𝑁𝑂𝑅𝑀 = 100 

 

Calculation: 

SR: = NORM
𝑆𝐷

100
 

Average value 

𝑆𝑅𝑇 - (237; 118.5; 79; 197.5; 79; 79) 

Initial values: 

x2=𝑆𝑅2 ;     x3=𝑆𝑅3 ;    x4=𝑆𝑅4 ;    x5=𝑆𝑅5;    x6=𝑆𝑅6 ;    x7=𝑆𝑅7; 

The objective function: 

C(x2,x3,x4,x5,x6,x7)=(𝑥2 − 𝑆𝑅2)
2+(𝑥3 − 𝑆𝑅3)

2 + (𝑥4 − 𝑆𝑅4)
2 + (𝑥5 − 𝑆𝑅5)

2 + (𝑥6 −
𝑆𝑅6)

2+(𝑥7 − 𝑆𝑅7)
2 

Given 

x2≥0;  x3≥0;  x4≥0;  x5≥0;  x6≥0;  x7≥0; 

Restrictions 

x2≥300;  x4≥60;  x5≥250;  x7≥50; 

x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 = SD 

REZ: = Minimize(C,x2,x3,x4,x5,x6,x7) 

𝑅𝐸𝑍𝑇 = (300; 84.7; 60; 250; 45.2; 50) 

 

The resulting distribution of time 

REZ𝑇 = (300; 84.7; 60; 250; 45.2; 50) 
∑𝑅𝐸𝑍 = 790 check (sum of hours) 

time distribution as a percentage 

𝑃𝑅𝑆𝐷
𝑅𝐸𝑍*100 

𝑃𝑅𝑇=(38 11 8 32 6 6) 

i:= 2...7 

 

 Conclusion 

 Thus, the models of the optimal distribution of the “afternoon” of the teacher's working time 

have been developed and implemented in the system. The conditions for modeling are determined 

based on the analysis of the subject area. Variants of the analysis of the results obtained are presented. 

Practical application of the constructed models: 

- the model for solving problem 1 seems to be promising to use as a tool when planning working time 

for an academic year - when filling out the individual teacher plan (IPP); 
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their decisions concerning the regulation of the working time of teachers requires the use of a 

mathematical apparatus, including the construction of models and subject analysis of the results; 

- the problem of optimal planning of teachers' working time belongs to the problems of nonlinear 

optimization; the solution of such problems is realized in the systems of scientific and technical 

calculations, which have the appropriate tools - methods and functions for solving optimization 

problems; 

- setting and solving problems of optimal planning of the teacher's working time requires knowledge of 

the subject area and practical experience both in planning work and in the direct performance of work, 

since many types of work of teachers belong to the category of creative (research) activity, and for 

such types of work, the definition of standards is a difficult task. 

 

 Literature review 

 

1. Kurbatova M.V., Donova I.V. Effekty vneshnego kontrolya deyatel’nosti 

prepodavateley rossiyskikh vuzov // Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: 

Ekonomika. 2019. № 2. Pp. 17–27. (in Russ.) 

2. Mikhalkina E.V., Skachkova L.S.,  Gaponenko N.V. Analiz norm truda 

professorsko- prepodavatel’skogo sostava vuza // Ekonomika obrazovaniya. 2019. 

№ 2. Pp. 21–33. (in Russ.) 

3. Grigorash O.V. O neobkhodimosti izmeneniya norm vremeni pedagogicheskoy raboty 

professorsko- prepodavatel’skogo sostava //Politematicheskiy setevoy elektronnyy 

nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta.  

4. Polyanskaya N.M., Berezhnova O.N. Organizatsiya i normirovanie truda 

prepodavatelya vysshey shkoly// Obrazovatel’naya sreda segodnya: strategii razvitiya. 

2015. № 1 (2). Pp. 444–446. (in Russ.) 

5. Shmeleva O.G., Lebedeva A.V. Oplata truda pedagogicheskikh rabotnikov v 

organizatsiyakh, osushchestvlyayushchikh obrazovatel’nuyu deyatel’nost’ po 

realizatsii obrazovatel’nykh programm vysshego obrazovaniya // Vestnik Kazanskogo 

yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2015. № 1 (19). Pp. 34–38. (in Russ.) 

6. Kucheryuk V.I., Umanskaya O.L., Krivchun 

7. N.A. Optimal’noe planirovanie raboty prepodavatelya vuza // Sovremennye problemy 

nauki i obrazovaniya. 2017. № 1–1. Pp. 131. (in Russ.) 

8. Cioffi-Revilla C. Computation and Social Science // Introduction to Computational 

Social Science. 2014. Pp. 23–66. 

9. Carley K.M. Computational and mathematical organization theory: Perspective and 

directions // Computational & mathematical organization theory. Vol. 1. №. 1. Pp. 

39–56. 

10. Costa C.A.B., Oliveira M.D. A multicriteria decision analysis model for faculty 

evaluation // Omega. 2012. T. 40. №. 4. Pp. 424–436. 

 

 

 

 

 

 



Международный  научный  журнал АКАДЕМИК                                                                                №3 (156) 2022 г. 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
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Аннотация. В данной статье  приводится исследование по определению затрат на 

выполнение кровельных работ. 

Введение 

Для заказчика, одним из важнейших факторов, при выборе определенной конструкции 

кровельного покрытия, является тариф на данную конструкцию устанавливаемый 

подрядчиком. Этот тариф определяется исходя из затрат подрядчика на производство работ 

по данной технологии и прибыли, которую подрядчик планирует получить от данной 

работы, при этом также должны учитываться средние цены сложившиеся на строительном 

рынке в анализируемом регионе. 

При проведении исследований в области определения затрат на производство 

строительно-монтажных работ необходимо определиться из чего складываются данные 

затраты. В данной работе основные затраты на выполнение кровельных работ определялись 

с учетом следующих групп затрат: на материалы, механизмы, заработную плату, накладные 

расходы и прочих затрат. В построенной по этой структуре математической модели параграф 

3.2 для определения эффективности производства кровельных работ к затратам требующим 

экспериментального определения отнеслись затраты: на материалы и механизмы, 

исчисляемые в единице продукции.  

Основная часть 

Эти затраты были получены после осуществления множества экспериментальных 

исследований, после чего усредненные значения по отдельным технологическим процессам, 

которые были выделены из сформированных конструктивных и технологических решений. 

Прежде чем перейти к детальному рассмотрению затрат необходимо выяснить какие 

исходные параметры были приняты в данной работе при анализе эффективности устройства 

кровельных покрытий. В табл. 1 приведены общие исходные данные по всем технологиям 

кровельных покрытий.  

Таблица 1 

Общие исходные данные по технологиям 

 

Наименование параметра Значение 

1 2 

Группа 1: Затраты на материалы  

1. Затраты на аренду складских помещений, 

руб./мес. 

5 726 

2. Заработная плата складских рабочих руб./мес. 5 000 

3. Общая складская площадь, м
2
 1 212 

4. Количество времени, которое материал 

находится на складе, час. 

720 
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5. Количество рабочих часов в месяце, час. 166,25 

Группа 2: Затраты на заработную плату  

1. Районный коэффициент к заработной плате 1,15 

2. Коэффициент, учитывающий прочие выплаты 1,15 

3. Среднемесячная заработная плата рабочих, 

руб./мес. 

3 000 

 

Исходные данные по материальным ресурсам, используемым в рассматриваемых 

конструкциях кровеле привидена в таблице 2.  

Таблица 2 

Затраты на материальные ресурсы 

 

 

№ 

п/п 

Конструкция кровельного 

покрытия 

Т
р
ан

сп
о
р
тн

ы
е 

р
ас

-

х
о
д

ы
 п

о
 д

о
ст

ав
к
е 

м
ат

ер
и

ал
а,

 р
у
б

/м
2
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 

м
ат

ер
и

ал
о
в
, 
р
у
б

/м
2
 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
х
р
ан

ен
и

е 

м
ат

ер
и

ал
о
в
, 
р
у
б

/м
2
 

В
се

го
, 
за

тр
ат

ы
 н

а 

м
ат

ер
и

ал
ы

, 
р
у
б

/м
2
 

1 2 3 4 5 6 

1 рубероид РКП-350 и 

рубероид РКК-350, 

укладываемые на горячую 

битумную мастику 

1-41 30-79 1-07 33-27 

2 стекломаст "П" и стекломаст 

"К", (огневым методом) 

1-83 92-00 0-77 94-60 

3 рубероид РКП-350 на 

горячей битумной мастике и 

стекломаст "К" (огневым 

методом) 

1-64 60-88 0-92 63-44 

4 рубероид РКП-350 на 

горячей битумной мастике и 

изоэласт ЭКП-5,0 (огневым 

методом) 

1-88 101-13 1-30 104-31 

5 слой битумно-эмульсионной 

мастики, армированный 

ячеистой стеклосеткой и 

покровный слой из 

битумно- эмульсионной 

мастики 

2-05 42-30 0,04 44-39 

6 слой битумно-эмульсионной 

мастики и рубероид РКК-

350 на горячей битумной 

мастике, с армированием 

1-92 52-30 0-58 54-80 
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ячеистой стеклосеткой 

 

Заключение 

Затраты на материальные ресурсы изменяются с возрастанием количества примыканий на 

единицу площади кровельного покрытия, однако остаются практически неизменными при 

увеличении высоты места производства работ. Основную долю затрат на материалы 

составляет стоимость самих материалов (95-97 %), далее 2-5% составляют затраты на 

транспортирование материалов и незначительную часть, 1 % или менее составляют затраты 

на хранение материалов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Мақалада монополияға қарсы реттеу институттарының тиімділігін бағалау тәсілдері, 

сонымен қатар монополияға қарсы реттеудің қазіргі заманда экономикалық маңызы 

көрсетілген.  

Негізгі сөздер: институттардың тиімділігі, монополияға қарсы реттеу, үстемдік, 

өнеркәсіптік нарық теориясы, бәсекелестік мінез-құлық, бірінші және екінші түрдегі 

қателіктер. 

Тарихи тұрғыдан экономикалық теорияның негізгі зерттеу бағыттарының бірі 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің жеке немесе бірлесіп, олардың үстемдік жағдайын 

айғақтайтын нарықтардың қызмет ету шарттарына шешуші әсер ету мүмкіндіктерін зерттеу 

болды. Нәтижесінде ХІХ ғ. нарықтарды реттеу бәсекелестікті шектеуді азайта бастайды. 

Монополияға қарсы реттеудің салдарын жеткіліксіз толық зерттеу оның тиімділігіне қатысты 

бірқатар қарама-қайшылықтарды тудырды, кейінірек олар экономикалық теорияның әртүрлі 

бағыттарының өкілдерінің назарын аударды. 

Монополияға қарсы реттеудің тиімділігі мәселесіне институционалдық экономикалық 

теория өкілдері ерекше көңіл бөлді. Нарықтың қызмет етуінің маңызды шарттарының бірі 

институционалдық орта екені көрсетілді. Тиімді институттарды құру меншік құқығын 

нақтылау және қорғау есебінен бәсекенің дамуын қамтамасыз етеді [3].  

Құқықтың экономикалық теориясының, неоинституционалдық экономикалық 

теорияның бағытының өкілдері таза бәсекелестік нарықты құру халықтың әл-ауқатының 

төмендеуіне әкелетінін көрсетеді, өйткені монополияға қарсы реттеу құралдарының пайдасы 

оларды қолдану шығындарынан төмен болады. Ричард Познер монополияға қатысты 

экономикалық тиімділік критерийін енгізу қажеттігін көрсетті [9]. Уильям Ковачич 

монополияға қарсы реттеудің заманауи институттарының жоқтығын көрсетті [7]. Роберт 

Борк экономикалық қызметтің жекелеген түрлерін ғана бәсекеге қарсы деп жіктеуге болады 

деген қорытындыға келді, өйткені монополияға қарсы реттеудің мақсаты жеке 

бәсекелестерді қолдау емес, қоғамның әл-ауқатын жақсарту болып табылады [5].  

Ф.Макчензи бөліну саясатының қоғам үшін мүмкін болатын жағымсыз салдарларын 

көрсетіп, шаруашылық жүргізуші субъектілердің бәсекеге бейімді және бәсекеге қарсы 

мінез-құлқын анықтаудың тиімді құралдарының жоқтығын көрсетті [8]. Монополияға қарсы 

реттеу институттарының зерттеушілері реттеудің ең тиімді түрін анықтауға тырысып, 

көбінесе белгілі бір аспектілерге назар аударғанын атап өткен жөн. Сонымен бірге бұл 

институттардың тиімділігін талдау кезінде бірқатар факторларды ескерген жөн. 

Тиімді институт – бұл шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметі үшін 

ынталандыруды арттыру және мүмкіндіктерді кеңейту арқылы қоғамның әл-ауқатының 
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артуына әкелетін ресурстық потенциалмен қамтамасыз етілген институт. Мекемені тиімді 

деп тану үшін ол екі талапқа сай болуы керек:  

1) кәсіпкерлік субъектілерінің мүмкіндіктерін кеңейту арқылы қоғамның әл-ауқатын 

арттыру; 

2) мекеменің жұмыс істеуі үшін жағдайлардың болуы. 

Монополияға қарсы реттеу институттары да ұсынылған тиімділік шарттарына сай 

болуы керек. Монополияға қарсы саясаттың жеке нарықтарға қатысты стратегиялық мақсаты 

тиімді бәсекелестік шеңберінде бәсекеге қабілетті және монополиялық реттеуші күштердің 

тепе-теңдігін сақтау болып табылады. Дж.Шумпетердің [4] және Дж.М. Кларк [6] бойынша, 

тиімді бәсеке – жаңа технологияларды, өндірісті ұйымдастыру жолдарын ашу, жаңа 

тауарларды жасау және т.б. арқылы субъектілердің күшін арттыру бағытында нарықтар 

құрылымын өзгертуге әкелетін динамикалық процесс деп түсініледі және экономикалық 

белсенділік үшін ең маңызды ынталандыруды жасайды. Монополияға қарсы саясаттың 

мақсаты мен институттың тиімділік тұжырымдамасына сүйене отырып, монополияға қарсы 

реттеудің тиімді институты тиімді бәсекелестік үшін жағдай жасау арқылы әлеуметтік әл-

ауқаттың барынша жоғарылауына қол жеткізуге ықпал ететін институт деп айта аламыз. осы 

институтты іске асыру үшін жеткілікті ресурстық әлеуеті бар. Монополияға қарсы реттеу 

институттарының тиімділігін олардың екі шартқа сәйкестігін талдау арқылы бағалауға 

болады [2]: 

1. «Оңтайлылыққа ұмтылу» - монополияға қарсы реттеу институттарының әрекеті 

қосымша байлықты құру және ресурстарды бөлуді оңтайландыру арқылы қоғамның әл-

ауқатын арттыруға әкелуі керек. Монополияға қарсы реттеу институттарының оң әсері 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің бәсекеге қабілетті қызметті жүзеге асыру, 

инвестициялау, мәмілелер жасау және т.б. мүмкіндіктерін кеңейту арқылы көрінеді. 

Сонымен бірге бұл институттарды іске асыруға жұмсалатын шығындар, оның ішінде 

олардың әрекетінен келтірілген залалдар жасалған байлық мөлшерінен аспауы керек. 

Басқаша айтқанда, монополияға қарсы реттеудің тиімді институттары халықтың әл-ауқатын 

барынша арттыруға ықпал етеді. 

Кальдор-Хикс критерийіне сәйкес, егер монополияға қарсы реттеу институтының 

қызмет етуінен түсетін әлеуметтік пайда осы институтты жүзеге асыруға байланысты 

әлеуметтік шығындардан асып кетсе, онда соңғысы тиімді деп танылады деп дәлелдеуге 

болады. Монополияға қарсы реттеу институттарының әрекетінен алынатын әлеуметтік 

жеңілдіктерге тұтынушылардың әл-ауқатын арттыру, кәсіпкерлікті жүргізуге қолайлы 

жағдайлар жасау, монополияға қарсы органның тиімді жұмыс істеуіне жағдай жасау жатады. 

Әлеуметтік шығындарға бәсекелестік белсенділік деңгейінің төмендеуінен, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің транзакциялық шығындарының өзгеруінен, монополияға қарсы 

органның монополияға қарсы заңнаманы сақтауды қамтамасыз ету бойынша шығындарынан 

әлеуметтік шығындар жатады [1]: 

𝑇𝑅𝑠
𝐿 + 𝑇𝑅𝑀

𝐿 > 𝑇𝐶𝑠
𝐿 + 𝑇𝐶𝑀

𝐿  
 

Мұндағы: 𝑇𝑅𝑠
𝐿  - әлеуетті заң бұзушылардың пайдасын қоспағанда, монополияға 

қарсы реттеу институтының әрекетінен күтілетін әлеуметтік пайда;  𝑇𝑅𝑀
𝐿   -  монополияға 

қарсы реттеу институтының әрекетінен әлеуетті заң бұзушылардың күтілетін жеке кірісі; 

𝑇𝐶𝑠
𝐿   -   әлеуетті бұзушылардың шығындарын қоспағанда, монополияға қарсы реттеу 

институтының әрекетінен күтілетін әлеуметтік шығындар;  𝑇𝐶𝑀
𝐿    -  монополияға қарсы 

реттеу институтының әрекетінен ықтимал құқық бұзушылардың күтілетін жеке шығындары. 

2. «Ресурстарды қамтамасыз ету» - монополияға қарсы реттеу институттарының 

жұмыс істеуі үшін жеткілікті ресурстық әлеуеттің болуы. Мекемелердің жұмыс істеу 

процесінде ресурстардың жетіспеуі және тиімсіз пайдаланылуы бірінші және екінші текті 
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қателерге әкеледі, олар ең алдымен монополияға қарсы заңнама сияқты институтты жүзеге 

асыруда көрінеді. Бірінші түрдегі қателіктер – оқиғаның өткізілмеуі – монополияға қарсы 

заңды бұзуға кінәсіз деп кінәлі шаруашылық жүргізуші субъектіні тану арқылы көрінеді. 

Екінші түрдегі қателіктер – жалған әрекеттер – кінәсіз саналы шаруашылық жүргізуші 

субъектіні болмаған заңды бұзуға кінәлі деп тану арқылы көрінеді. Бірінші түрдегі қателер 

ықтимал бұзушылардың шығындарын азайту есебінен монополияға қарсы органның 

қызметін күшейтуді қажет етеді. Екінші түрдегі қателер, керісінше, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің монополияға қарсы нормаларын бұзбайтын шығындардың өсуіне байланысты 

монополияға қарсы органның қызметін төмендетуді қажет етеді. Демек, қателердің екі түрі 

де монополияға қарсы реттеу арқылы бұзушылардың тосқауыл қоюының әлсіреуіне және 

нәтижесінде халықтың әл-ауқатының төмендеуіне, яғни монополияға қарсы реттеу 

институттарының тиімділігі төмендейді [1]: 

 

𝑇𝑅𝑠
𝐿 + 𝑇𝑅𝑀

𝐿 > 𝑇𝐶𝑠
𝐿 + 𝑇𝐶𝑀

𝐿 + ((1 − 𝑝) × 𝑝2 − 𝑝 × 𝑝1) × 𝐹 
 

мұндағы p – монополияға қарсы заң нормаларын бұзу ықтималдығы (бірінші және 

екінші текті қателер болмаған жағдайда жаза қолдану ықтималдығына тең); F – монополияға 

қарсы заңнама нормаларын бұзғаны үшін санкция мөлшері; p1 – бірінші түрдегі қатенің 

ықтималдығы; p2 – екінші түрдегі қатенің ықтималдығы. 

Бірінші және екінші үлгідегі қателер ықтималдығын өзгерту тұрғысынан монополияға 

қарсы реттеу институттары қызметінің тиімділігін талдаудың айқындаушы факторы 

монополияға қарсы заңнама нормаларымен енгізілген ұғымдар мен критерийлерді түсіндіру 

мүмкіндігінің анық еместігі болып табылады. . Сонымен бірге бұл қателіктерді толығымен 

болдырмау мүмкін емес, сондықтан заң шығарушының мақсаты олар орын алған кезде 

қоғамдық игіліктің жоғалуын барынша азайту болып табылады. Норма неғұрлым қарапайым 

тұжырымдалған болса, қателердің ықтималдығы соғұрлым жоғары болады, өйткені жалпы 

негізді құрайтын қарапайым нормалар оны түсіндірудің мүмкін нұсқаларын арттырады. 

Норма неғұрлым қатаң тұжырымдалған болса, соғұрлым нарық субъектілерінің қызметіне 

шектеу күшейеді, өйткені тіпті бәсекеге қабілетті мінез-құлық монополияға қарсы 

заңнаманың бұзылуына жатқызылуы мүмкін. 

Осылайша, монополияға қарсы реттеу институттарын жобалау және олардың 

тиімділігін талдау кезінде қоғамдық әл-ауқатты арттыру мақсатына қол жеткізу тұрғысынан 

институттардың тиімділігін анықтайтын «оңтайлылыққа ұмтылу» шартын да, сондай-ақ 

олардың тиімділігін талдау «ресурс қауіпсіздігінің» шартын да ескеру қажет. Осы 

жағдайлардың кез келгенін жеткіліксіз ескеру немесе есептеу бәсекенің дамуына ықпал 

етпейтін, керісінше оған кедергі келтіретін, қоғамдық әл-ауқатты төмендететін 

институттардың қалыптасуына және жұмыс істеуіне әкеледі. 

Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформалардың негізгі идеясы нарықтық экономикаға 

көшу болып табылады. Нарықтың қызмет етуінің маңызды шарттарының бірін және оның 

үйлестіруші механизм ретіндегі рөлін бәсекелестік деп атауға болады. Бәсекелестік ортаны 

қамтамасыз ету және қолдау үшін мемлекет монополияға қарсы саясат жүргізеді. 

Мемлекеттің монополияға қарсы саясаты ең алдымен шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

монополиялық қызметін жолын кесуге, кәсіпорындардың тұрақты және тиімді жұмысын 

қамтамасыз етуге, тауар нарықтарының жұмыс істеуі үшін қалыпты жағдай жасауға және 

соның нәтижесінде ел экономикасын тұрақтандыруға бағытталған. 
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АННОТАЦИЯ 

Для обеспечения достаточной потребности в электроэнергии в Казахстане к 2050 году 

предложены ряд мер, а именно: 

1) за счет принятых мер по повышению энергоэффективности, сократить потребления 

электроэнергии. Это позволит снизить спрос на электроэнергию в основных секторах 

потребляющих электроэнергию на 10% к 2030 году и на 15% к 2050 году; 

2) применение ресурсов ВИЭ в энергобаланс. В общем объеме производства 

электроэнергии в соответствии со Стратегией «Казахстан - 2050» и Концепцией перехода РК 

к «зеленой» предполагается производство 10 % электроэнергии на ВИЭ и альтернативных 

источниках энергии к 2030 году и 50 % - к 2050 году, включая ветряные, солнечные, гидро- и 

атомные станции. 

 Электроэнергетика – одна из важнейших систем обеспечения жизнедеятельности 

экономики и населения Казахстан. Территория Республики Казахстан составляет 2,7249 млн. 

км2. Протяженность территории страны с востока на запад, примерно составляет 3000км, с 

юга на север – 1700км. Общая протяженность линий электропередач, находящихся на 

балансе электроэнергетических компании Казахстана составляет: 

 - для напряжения 110кВ составляет около 44,5 тыс. км; 

 - для напряжения 35кВ составляет более 62 тыс. км; 

 - для напряжения 6-10кВ составляет около 204 тыс. км. 

Плотность на 1 кв. км площади составляет 0,036 км сети (36 метров). Основным 

потребителем электрической энергии является промышленность. 

Промышленные центры сосредотачивают в себе целый ряд предприятий различных 

отраслей, а также города и посёлки городского типа. Существующие схемы 

электроснабжения отвечают всем требованиям по обеспечению электроснабжением 

образуемых конгломератов. Несколько иначе выглядит электроснабжение 

сельскохозяйственного производства и населённых пунктов в сельской местности. Здесь 

необходимо поставлять электрическую энергию к большому числу маломощным 

потребителям, которые расположены неравномерно на огромной территории Республики 

Казахстан. Протяжённость электрических сетей на единицу мощности по сравнению 

другими отраслями народного хозяйства намного превышают эту величину. Стоимость 

электроэнергии в сельском хозяйстве составляет до 75% от общей стоимости 

электрификации, включая стоимость покупки рабочих машин. [2, с. 15]. 
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 Такая разбросанность по территории республики производственных объектов, малых 

городов и поселков, имеющих малую плотность потребления энергии, обусловила 

сооружение протяженных электрических сетей, радиус действия которых значительно 

превосходит их экономическую целесообразность. Это усложняет эксплуатацию, приводит к 

крупным технологическим потерям электрической энергии и влияет на режим работы. При 

высоких ресурсных затратах в создании распределительной сети большинство из них уже не 

обеспечивает требуемые стандарты надежности 

энергоснабжения, особенно в сельской местности.  

 Централизация электроснабжения, наличие рассредоточенных на большой территории 

потребителей с малой нагрузкой (что вынуждает иметь завышенную протяжённость 

электрических сетей на единицу передаваемой мощности), концентрация мощности вблизи 

источников топлива (в связи с их неравномерным расположением по территории Казахстана) 

делают необходимым дальнее транспортирование электричества. [4, с. 19] . 

По данным Министерства сельского хозяйства в Республике насчитывается около 255 

сельских населенных объектов и 9 тысяч крестьянских хозяйств, которые расположены 

удаленно и не имеют доступа к централизованному электроснабжению. Это проблема для 

объектов государственного назначения, а именно для средств телекоммуникаций, для 

системы мобильной связи. Также для потребителей первой категории по надежности 

электроснабжения, а именно, системы обеспечивающие обслуживания магистральных 

трубопроводов и пункты безопасности движения. 

 Наибольшее количество таких сел приходится на Туркестанскую область - 38, 

Кызылординскую - 18, Карагандинскую - 17 и Восточно-Казахстанскую - 16. Из 7093 сел 

республики 1734 села, это 24,5%, имеют износ электросетевого оборудования. Наибольшее 

количество таких сел в Западно-Казахстанской области - 446 (94%), Костанайской - 512 

(77%), Восточно-Казахстанской -268 (33%) и Алматинской -100 (13,6%). 

 На сегодняшний день при протяженности 133,6 тыс. км электрических сетей 

напряжением 0,4кВ требуют ремонта 97,5 тыс. км или в процентном соотношении 73%. 

Кроме того, требуется ремонт трансформаторных подстанции напряжением 10,0,4кВ, также 

внутридомовых распределительных устройств и сетей. Эксплуатация изношенного и 

устаревшего электрического оборудования создает немалую величину технологических 

потерь электроэнергии в этом оборудовании. Снижение технологических потерь в 

электрических сетях в 2014году составило с 6,8% до 5,1%. В Астане потери электрической 

энергии в сетях снизились с 14,5% до 6,5%, в Алматы – с 11% до 5,5%. Но, несмотря на 

понижение, в некоторых регионах уровень потерь электрической энергии на сегодняшний 

день остается высоким: в Алматинской области – 12,0%, Акмолинской области – 10,7%, 

Западно-Казахстанской области – 10,1%, Карагандинской области – 8,2%. 

 Высокая стоимость линий электропередач и малая мощность потребления является 

основной проблемой для проведения линии централизованного энергоснабжения для 

сельских территорий и удаленных потребителей. Затраты по прокладке 1км. воздушной 

линии составляет 3млн. тенге. Поэтому, для решения этой проблемы по ликвидации 

энергетической нехватки удаленных и сельских потребителей с использованием линий 

электропередач без государственной поддержки решить невозможно. 
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 Для потребителей электрической энергии можно рассмотреть три варианта питания: 

децентрализованный, централизованный и комбинированный. Для расширенного 

применения децентрализованного электроснабжения в Казахстане есть ряд проблем: 

существующие котельные, порядка 5500 в разных регионах страны требуют немедленного 

ремонта; многие фермы и населенные пункты, которые расположены удаленно и в 

труднодоступных местах не имеют доступа к центральной энергосистеме; плачевное 

состояние распределительных сетей.  

 Развитие ВИЭ для электроснабжения удаленных сельских объектов позволит решить 

ряд важных проблем: 

 эффективно применять все источники энергии удаленных районов для 

электроснабжения за счет создания автономного энергоснабжающего 

объекта; 

 обеспечить бесперебойный процесс производства и потребления производимой 

энергии за счет системной работы двух или более энергоустановок на основе ВИЭ; 

 обеспечить экологическую безопасность работы существующих энергоустановок. 

 Применение технологии ВИЭ в энергетике имеет ряд преимуществ: 

 экономия топлива, при сравнении его с затратами на выработку энергии 

традиционным способом, получается меньше; 

 удельные капиталовложения на установленные мощности; 

 себестоимость вырабатываемой мощности; [6, с. 12]. 

 Из вышеперечисленных преимуществ, только первый показатель является 

техническим. Он не зависит от страны, где применяются технологии ВИЭ. Другие 

преимущества определяются рынком энергетического оборудования, стоимостью топлива, 

тарифами на электроэнергию и тепло и т.д. 

 К 2030 году крупнейшая электроэнергетическая компания Казахстана АО «Самрук-

Энерго» планирует необходимость создания Казахстанской интеллектуальной 

энергосистемы – КИЭС. Это позволит обеспечить надёжность энергоснабжения 

потребителей при минимальных издержках при производстве, передаче и потреблении 

энергии, а также обеспечит масштабное вовлечение ВИЭ в энергобаланс и максимальное 

использование транзитного и экспортного потенциала. 

К невозобновляемым источникам энергии относятся природные источники, которые 

образуются или восстанавливаются гораздо медленнее, чем расходуются: уголь, нефть, 

природный газ, торф, ядерное горючее. 

 Уголь образуется из остатков растительности, которые накапливались на болотах или 

трясинах миллионы лет назад. Когда растительность была живой, она поглощала и 

удерживала энергию Солнца, а когда отмирала, то 

покрывалась отложениями и, в конце концов, была закопана глубоко в недра Земли, где 

высокие температура и давление видоизменяли физические и химические свойства 

материала, формируя уголь 
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Рисунок 1. Основные источники энергии 

 

  

. 

 
Рисунок 2.  Образование ископаемого топлива 
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 Уголь добывается из угольных месторождений. Добыча происходит открытым 

способом (удаление пластов горных пород, покрывающих уголь, с поверхности) или в 

случаях, когда уголь находится глубоко под землей, с помощью подземных шахт. В 

большинстве случаев уголь лежит слишком глубоко для добычи открытым способом, 

который является достаточно дешевым. 

 Нефть и природный газ образовываются схожим с углем способом, но в результате 

разложения организмов, таких как планктон или водоросли, в морях и озерах. Как и 

растения, которые сформировали уголь, эти древние организмы были захоронены под 

тяжелыми слоями осадочных пород до тех пор, пока они в конечном итоге не подверглись 

изменениям, образовав нефть и природный газ. 

 Углеводороды используются на протяжении долгого времени, так как они 

сравнительно недороги, легко добываемы и транспортируемы. Как бы то ни было, запасы 

углеводородов ограничены, а это означает, что они невозобновляемы; это связано с тем, что 

их образование под землей может занять миллионы лет, и мы используем существующие 

ресурсы намного быстрее, чем формируются новые.  

 По оценкам специалистов, запасов ископаемых энергоресурсов хватит еще на 40-100 

лет. С каждым годом их добывают во все более труднодоступных местах. Поэтому их 

добыча становится дороже и экономическая эффективность использования ископаемого 

топлива стремительно снижается. 

 Кроме этого, при сжигании ископаемого топлива в атмосферу выбрасывается 

множество вредных соединений. Эти загрязнения отрицательно влияют на здоровье человека 

и других организмов, а также усиливают парниковый эффект в атмосфере и вносят 

дополнительный вклад в изменение климата на Земле. Такие газы называют парниковыми 

газами. 

 Возобновляемая или регенеративная энергия (Зеленая энергия) - Renewable energy - 

энергия из источников, которые по человеческим понятиям являются неисчерпаемыми. 

Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из 

постоянно происходящих в окружающей среде процессов и предоставлении для 

технического применения. 

 Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов - таких как солнечный 

свет, ветер, дождь, приливы и геотермальная теплота, которые пополняются естественным 

путем. Ориентировочно, около 18 % мирового потребления энергии было удовлетворяется из 

возобновляемых источников энергии, причем 13 % из традиционной биомассы, таких, как 

сжигание древесины. 

Энергия солнца. Ведущее положение среди возобновляемых источников занимает 

солнечный свет. Для извлечения энергии используются панели, на которых 

концентрируются солнечные лучи. После этого происходит нагревание и последующая 

выработка за счет взаимодействия элементов панели: бора и фосфора. 

 Панели могут устанавливаться на жилые дома, транспорт, а также составлять 

полноценные солнечные электростанции. Для размещения панелей важен ряд параметров: 

высота, климат, положение солнца. Используется полученная энергия для выработки 
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электричества, отопления и нагрева воды. Мировая доля солнечной энергетики составляет 

1,3% – 301 ГВт/ч.  

 
Рисунок 3. Солнечная электростанция 

 

 Солнечные электростанции популярны в Германии и Испании. Солнечные тепловые 

станции действуют в США и Испании, а крупнейшей из них является станция в пустыне 

Мохаве мощностью 354 МВт. 

 Среди недостатков технологии выделяют высокую стоимость, низкий коэффициент 

полезного действия (до 20%), что приводит к низкой экономической целесообразности 

использования солнечных панелей. [8, с. 5]. 

 

 
Рисунок 4. Ветровая электростанция 
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 Энергия ветра. Другое явление, широко применяющееся в качестве источника, – 

ветер. Он возникает за счет разницы давления в атмосфере и обладает кинетическим 

потенциалом. Это используется при работе ветроэнергетических установок (ВЭУ) – башни с 

вращающимися лопастями. 

 Ветроэнергетика преобразует кинетическую энергию воздушных масс в атмосфере в 

электрическую, тепловую и любую другую форму энергии. Сейчас, в силу развития 

технологий, ветрогенераторы стали достаточно сильной фигурой на рынке и занимают 

крепкую позицию в своей нише. Конкурентность между производителями заставила их 

хорошо вложиться в исследования наиболее оптимального ветрогенератора. 

 Основание башни бывает стационарным, плавучим. Разработка плавучих связана с 

тем, что оптимальное место установки ВЭУ – прибрежная зона в 10-12 километрах от берега. 

Стационарные размещают в море, если глубина и рельеф дна позволяют, на равнинной 

местности. 

Главный недостаток ветра – непостоянность. Для избегания этого фактора инженеры 

заранее анализируют предполагаемую область размещения ВЭУ с учетом силы и 

направления ветра. Мировая доля ветряной энергетики составляет 2,6% – 600 ГВт*ч. [9, с. 

11]. 

 Энергия воды.  Для воды характерно то, что сразу несколько ее свойств 

используются для получения энергии. Напор используется для работы гидроэлектростанций 

– самый распространенный способ. Менее распространенные методы связаны с приливами, 

отливами, волнами, течениями, разницей температур на поверхности и глубине. 

 Вода – возобновляемый источник, составляющий ¾ от объема. Среди всех источников 

гидроэнергетика дает примерно 15%. За счет круговорота воды в природе обеспечивается 

энергетическая стабильность. [10, с. 13]. 

Основной источник в гидроэнергетике – напор. Для этого строятся 

гидроэлектростанции (ГЭС), перекрывающие русла рек. Образовывающиеся водохранилища 

и разница уровней воды создают напор, вращающий турбины, от которых генераторы 

вырабатывают электричество. ГЭС представляют собой плотины и влекут локальные 

изменения экосистемы: перекрытие доступа к нерестилищам, затопление территории, 

образование новых мест обитания водоплавающих. На ГЭС предусмотрена возможность 

регулирования уровня подачи воды и выработки энергии. 

Возводят гидроэлектростанции, как правило, на реках. Для создания необходимого 

давления воды создают мощные плотины и объемные хранилища воды. Как разновидность, 

используют бесплотинные ГЭС. 

Данным объектам (ГЭС) гидроэнергетики присущи следующие особенности. 

Положительные: 

1. Высокий КПД при сравнительно малых экономических затратах на строительство и 

дальнейшую эксплуатацию станции, отсюда низкая себестоимость электроэнергии; 

2. Отсутствуют вредные выбросы в атмосферу; 

3. Водохранилище как фактор, улучшающий микроклимат в районе ГЭС; 

4. Возможность разведения рыб; 
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5. Предотвращает появление паводков, используется для орошения сельхозугодий, 

технического применения на заводах; 

 
Рисунок 5.  ГЭС г. Усть-Каменогорск 

 

 6. Обладают механизмом регулирования потребления энергии. 

Отрицательные: 

  1.Водохранилища затопляют обширные территории, занимают земли, пригодные для 

сельского хозяйства; 

2. Перекрытие рек существенно меняет условия для обитания ценных видов 

проходных рыб, многие из которых исчезают из облюбованных ранее водоемов. 

 Гидроэлектростанции, как возобновляемые источники энергии, эффективны для 

поставки электроэнергии в горные участки. В Канаде, Исландии и Китае основную часть 

электроэнергии вырабатывают именно гидростанции. Гидроэнергетика обеспечивает 16% 

мирового производства энергии, что составляет 25 тысяч ТВт/ч. Например, Парагваю она 

дает 100% вырабатываемой энергии. Годовая выработка китайской ГЭС «Три ущелья» 

составляет 98 ТВт*ч – это самая мощная ГЭС в мире. 

 
Рисунок 6. Приливная электростанция 
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 Энергия приливов и отливов. За счет действия гравитации Луны и Солнца на Земле 

существует явление приливов и отливов. Во время прилива уровень воды поднимается, по 

аналогии с действием ГЭС во время отлива может вырабатываться энергия. Для этого в 

прибрежных районах сооружают приливные электростанции (ПЭС) с генераторами, 

насосными установками. Последние необходимы в период отсутствия приливов и отливов. 

Такие электростанции не распространены из-за высокой стоимости строительства, 

нестабильности работы.  

 Потенциальная энергия волн. По аналогичной схеме извлекается энергия из 

волновых движений. Конструкция волновых электростанций, состоящая из поршней, 

размещенных в специальных отсеках, называется «Морской змей». Внутри них – генераторы 

и гидравлические двигатели. При прохождении волн кинетическая энергия 

трансформируется в электрическую за счет волновых колебаний. Недостаток системы – 

неустойчивость к штормам. Работа волновых электростанций построена на превращении 

потенциальной энергии волн в электрическую. Выбор места строительства подобных 

объектов получения электричества обусловлен особенностями региона, наличием крупных 

водоемов и сильных ветров. 

Геотермальная энергия. Земные недра содержат огромное количество энергии, 

которая сама в некоторых местах вырывается наружу в виде гейзеров и вулканов. Пар и 

выбросы воды в гейзерах используются для работы геотермальных теплоэлектростанций 

(ГеоТЭС). Для доступа к источникам бурятся скважины к недрам земли глубиной до 

полутора километров. Вода подается для отопления или используется для выработки 

энергии. 

 
 

Рисунок 7. Волновая электростанция Oyster в Шотландии 
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Қазақстан, Алматы қаласы 

 

Аннотация: Бұл мақалада сөйлеуді анықтау және тану жүйесі қарастырылады. Тура 

немесе кері есепті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ақпаратты өңдеу схемалары 

ұсынылады. Сөйлеуді анықтау мен тануды жаңа сапамен біртұтас диалогтық жүйеге 

біріктіру тәсілі қарастырылады. 

Кілттік сөздер: жүйе, сөйлеуді талдау, сөйлеуді тану, ақпаратты өңдеу. 

Әртүрлі сөйлеу жүйелерін енгізу цифрлық ақпаратты өңдеуге (ЦАӨ) арналған 

алгоритмдік және бағдарламалық қамтамасыз етуді құру мәселелерін шешуге ықпал етеді. 

Бұл жағдайда ЦАӨ үлгілері жасалады және дұрыс бағаланады. Тіркелген сигналдардан 

пайдалы компоненттер алынады. Бірнеше құрамдас бөліктерден жоғары дәрежелі 

сигналдарды төменгі деңгейдегі шағын құрамдас бөліктерге бөлу әдісіне сәйкес жаңа ішкі 

жүйенің конфигурациясы қалыптасады [1]. 

Мысал ретінде сөйлеу параметрлерін синтездеудің жалпыланған моделін құрумен 

сипатталатын сөйлеуді тану жүйесінің құрылымын қарастырайық. Сөйлеу сигналының 

сытқы және ішкі компоненттері 1-суретте көрсетілген. 

Сол жақ бөліктің блоктарында сөйлеудің барлық ақпараты бөлінеді, олардың негізінде 

конфигурациялар құрастырылады және оны тіркеу белгілері анықталады. Ортаңғы бөлігінде 

сөйлеуді түрлендіру кезеңі және оның орындалу нәтижесі туралы ақпарат (курсив – 

нәтиженің белгісі). Оң жақ бөліктің блоктары тілдің ережелері болып табылады және сол 

және орталық бөліктердің блоктарына кестелер, ережелер, заңдылық шарттары, өңдеу 

алгоритмдері түрінде тікелей енеді. 

Мұндай схеманы сөйлеу синтезі жүйелерінің әдістемелік негізі ретінде пайдалануға 

болады. Бұл модель сөйлеу сигналын генерациялау моделінің болжамды параметрлерін 

сипаттайды, бұл жоғарыда келтірілген схемада кейбір кері байланыстардың жоқтығын 

білдіреді. Олар сөйлеу сигналын генерациялау процесінде өкпені және сөйлеуді 

қалыптастыру жолын оның орташа бақылау сатысында қосылады. 1-суреттегі диаграммаға 

және тіркелген практикалық нәтижелерге сүйене отырып, біз тілдік жүйелер үшін білім 

қорын ұйымдастыру бойынша ұсыныстарды тұжырымдай аламыз [2]: 

1) Кез келген сөйлеу жүйесі нәтижеге әсер ететін ең ақпаратты блоктарды анықтау үшін 

алдын ала қарастырылуы керек. Талдау нәтижелері бойынша ақпаратты маңыздылық 

деңгейлері бойынша шектейтін критерийлер құрылуы керек. Атап айтқанда, берілетін 

ақпараттың тиімділік критерийін пайдалану қажет [3]. 

2) Түрлендіруге қажетті барлық ақпаратты негізгі ақпаратқа (кестелер мен сөздіктерге) 

және түрлендіру жүзеге асырылатын ережелерге сәйкес бөлген жөн. 

3) Ереже түрінде көрсетуге болмайтын ресми емес ақпараттар үшін сөздіктер 

пайдаланылады. Сөздіктердің көлемі қажетті сапамен және объектілердің рұқсат етілген 

санымен шектеледі. 

4) Объект арқылы бірегей сәйкестендірілген ақпарат үшін оның атрибуты қажетті 

объектімен анықталатын кестелерді қолданған жөн. Мысалы, ұзақтықтар кестесі. 
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5) Сөйлеу сигналының жалпы параметрлері адамның сөйлеуді қалыптастырушы 

жүйесінің физиологиялық параметрлеріне негізделуі керек. Бұл сөйлеу синтезі жүйесін 

динамикке баптап, табиғи сөйлеуді алуға мүмкіндік береді. 

6) Тиімділік критерийлерін енгізу әртүрлі аралық кезеңде де, одан кейінгі кезеңде де 

қажет. Олардың міндеті шектеулер түрінде айқын да, жасырын да болуы мүмкін. 

 

 
1-сурет – Басқару моделін құру схемасы 

 

Осылайша, сөйлеуді анықтау процесін басқару жүйесін алуға болады. Сөйлеу 

сигналының генерациялау блоктарын зерттеу нәтижелері бойынша ең ақпараттылығы 

анықталды. Оларда сөйлеу сигналын қалыптастыруға қажетті барлық ақпарат ережелер 

түрінде жинақталған. Ережелерді жүзеге асыру үшін қажетті кіріс деректері бойынша 

кестелер құрылды, олардың негізі ақпараттық ақпарат болды [4–9]. 

Синтез алгоритмінің нәтижелері құрылған модельдің [8, 10, 11] берілген мәліметтерге 

сәйкестігін көрсетті. Сөйлеуді тану моделін құру тәсілін қарастырыңыз. Жалпылама сөйлеуді 

тану моделінен бастайық. Сөйлеу сигналын талдау процесін қарастыру кері байланысты 

енгізу қажеттілігін көрсетті [8]. Сөйлеу сигналын танудың жалпыланған моделі сөйлеу 

синтезіне ұқсас, тек ақпарат қозғалысы қарама-қарсы бағытта жүреді. Негізгі алгоритмдерді 
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жүзеге асыру үшін қабылданған сөйлеу сигналының мағынасы мен мақсатын болжамды 

меңгеруді қалыптастыру қажет. 

Осылайша, сөйлеу хабарламасының мағынасын алу схемасын көрсету қажет. 2-суретте 

просодикалық сипаттамаларды қалыптастыру үшін қолданылатын барлық сыртқы және ішкі 

деректер көрсетілген. 

 

 
2-сурет – Баспа мәтінін алу үшін сөйлеу сигналын тану схемасы 

 

Сол жақ бөліктің блоктарында барлық ақпарат бөлінеді, оның негізінде конфигурациялар 

салынып, белгілер анықталады. Ортаңғыда екі компонент бар: түрлендіру қадамы және оны 

орындаудың курсивпен белгіленген нәтижесі. Оң жақ бөліктің блоктары тілдің ережелері 

болып табылады және сол және орталық бөліктердің блоктарына кестелер, ережелер, 

заңдылық шарттары, өңдеу алгоритмдері түрінде тікелей енеді. Бұл схема сөйлеуді синтездеу 

жүйелері үшін әдістемелік негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін. Жоғарыда келтірілген модель 

баспа мәтінін алуды сипаттайды, алайда бұл схемада хабарлама мен диалогтың семантикасы 

мен прагматикасының нақты алынуы жоқ. Бұл жағдайда адам мен машина әрекетіндегі 

диалогтың толық жүйесін қарастырған жөн. 
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Енді сөйлеу диалогының жалпыланған моделін қарастырамыз. Жоғарыда келтірілген 

тізбектер тек 3-суреттегі үздіксіз сызықтармен көрсетілген тікелей түрлендіру арнасын 

пайдаланады. Үзік-үзік көрсеткілер хабарламаны қалыптастыру мен талдауды келісу үшін 

байланысты толтыруға арналған болжамды көрсеткілерді көрсетеді. 

 

 
3-сурет – ақпаратты түрлендірудің жеңілдетілген схемасы 

 

 
4-сурет – сөйлеу және сөйлеуді қабылдаудың жалпылама схемасы 

 

Ақпаратты түрлендіру жүйесінің тиімділігін арттыру үшін сөйлеуді синтездеу және 

танудың келесі жүйесі ұсынылады (4-сурет). 

Осылайша, 4-суретте құрылған жалпыланған схема әртүрлі априорлық білімді ескереді: 

тілдік (фонетика, лексика, синтаксис, семантика, просодия) және тілдік емес (диалогтың 

пәндік саласын білу). Сөйлеу жүйелерінің сыртқы кіріс және шығыс деректері: 
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- берілген тіл мен пәндік аймақтың сөздері мен сөз тіркестерінің семантикалық кеңістігі; 

- сөйлеу сигналы; 

- синтез жүйесінің сигналы-сөйлеу жүйесінің параметрлері. 

Адамның сөйлеуді қабылдауы кіретін ақпаратты өңдеудің бірнеше кезеңдерінен тұрады. 

Бұл кезеңдерді деңгейлер иерархиясы түрінде ұсынуға болады (4-сурет). Осы деңгейлердің 

әрқайсысында ақпаратты өңдеуді қамтамасыз ететін өзіндік мәліметтер мен ережелер 

жиынтығы бар. Тиісінше, жоғарғы деңгейлердің алдында тұрған мәселелерді шешу үшін (сөз 

тіркестерін, мәтінді тану) төменгі деңгейлердің есептерін шешу қажет. 

Сөйлеу кезінде, керісінше, төменгі деңгейдегі мәселелерді шешу үшін жоғарғы 

деңгейдегі мәселелерді шешу қажет. Сөйлеуді қабылдау және сөйлеуді қалыптастыру 

жүйелерінің өзара әрекеттесуі иерархияның әр деңгейінде болатын осы жүйелер арасындағы 

кері байланыс арқылы қамтамасыз етіледі (4-сурет). 

Мысалы, сөйлеуді синтездеу кезінде сөйлеу сигналының өзгергіш сипаттамаларына 

үнемі бейімделу қажет. Ол үшін кері байланыс сөйлеу сигналын қабылдау жүйесін қолдана 

отырып енгізіледі және оның параметрлері түзетіледі [12]. 

Жүйенің әрбір таңдалған объектісі тіл, қайта құру ережелері және басқа деңгейлермен 

байланыс туралы мәліметтер жиынтығымен анықталады. Сөйлеу жүйесі моделінің схемасы 

тек екі деңгейдің тікелей байланысын көрсетеді: жоғары және төмен. Шындығында, көп 

қатынастар бар. 

Сонымен, жоғары деңгейлерде белгілі бір тілдің моделі туралы білім, яғни дыбыстық 

құрылым, морфология, синтаксис, сонымен қатар диалогтың қазіргі пәндік аймағы туралы 

ақпарат үлкен мәнге ие. 

Төменгі деңгейлерде бұл білім маңыздылығын жоғалтады. Төменгі деңгейлерде тілдің 

кез-келген моделіне ортақ сөйлеу сигналы туралы Білім негізгі мәнге ие болады. Тілдердегі 

айырмашылықтардан бұл тәуелсіздік әртүрлі адамдардың сөйлеу жүйесі мен есту жүйесі 

құрылымының бірдей принциптеріне байланысты. 

Төменгі деңгейде тану мәселелерін шешу үшін адамның есту жүйесінің құрылымы мен 

жұмысы, әртүрлі дыбыстардың қалыптасу заңдылықтары, әртүрлі тілдердің фонетикалық 

құрамы (фонемалардың жалпы кластарын анықтау үшін) және сөйлеу сигналдарының 

параметрлік сипаттамасы туралы ақпаратты пайдалану қажет. Ұсынылған ақпарат 

модельдерді толтырады (1 – 4 суреттер). 

Мысалы, мәтінді транскрипциялағаннан кейін әріптер таңбалары қолданылмайды. Жеке 

мәліметтер базасы олардың қолданылуын шектейтін кезеңдерде ғана қолданылады. 

Сонымен, ақпараттың ұзақтығын бағалау кезеңінде шамамен 5% – ы қолданылады, ал 

екпіндерді орналастыру – 20%. 

Мәтінді өңдеудің қарастырылған кезеңінде негізінен тілге тән заңдылықтар 

қолданылады. Диктордың параметрлері (өкпенің көлемі, сөйлеу түзуші трактінің 

учаскелерінің параметрлері, жынысы, артикуляциялық органдардың параметрлері, сөйлеу 

қарқыны) орташа мәндер мен шектеулер деңгейінде ғана ескеріледі. 

Ескерілетін ерекшеліктерді деректер базасы (ДБ) түрінде ұсынуға және пайдалануға 

болады: 

1) дыбыстардың ұзақтығы (дыбыстар саны тілмен, олардың нақты мәндері – диктормен 

анықталады); 

2) біз екпін қоятын сөздер (сөздердің саны тілмен анықталады (мәтіндердің 70% қамту 

үшін), бірақ белгілі бір диктор немесе диалект үшін айырмашылықтар болуы мүмкін); 

3) транскрипциялау (толығымен тілмен анықталған, бірақ сөйлеушілер мен белгілі бір 

диктор үшін кейбір өзгерістер болуы мүмкін); 
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4) типтік сөйлемдердің әуені (тіл үшін қалыптасады және диктордың жеке 

ерекшеліктерін, яғни өкпе параметрлерін, тұрақты уақытты, негізгі тонның жиілігі бойынша 

шектеулерді, орташа мәндерді ескереді). 

Сөйлеуді синтездеу мен танудың әзірленген модельдері мен сызбаларын алгоритмдік 

(бағдарламалық) қамтамасыз ету түрінде іске асыруға болады. Олар сөйлеуді қалпына 

келтіру үшін оңалту кешенін іске асыруда осындай тиімділікті көрсетті [13]. 

Дауыс қалыптастыру процесінің сипаттамаларын ескеру пациенттердің дауысын зерттеу 

сапасын жақсартуға және логопедтің жұмысына қатысты оңалту кезеңін 2 - 3 есе қысқартуға 

мүмкіндік берді. 

Авторлардың зерттеу нәтижелері мақалада келесі қорытындылармен қорытындыланады: 

1) иерархиялық көп деңгейлі күрделі жүйелер теориясы тұрғысынан сөйлеуді синтездеу 

және тану жүйелері қарастырылады. 

2) сөйлеу ақпаратын екі оқшауланған жүйе түрінде өңдеу алгоритмдері ұсынылған, бұл 

сөйлеу сигналын синтездеу мен танудың тікелей және кері есептерін шешуге мүмкіндік 

береді, олар аналогтардан дикторға және тілге байланысты ақпаратқа бөлінеді. 

3) сөйлеуді синтездеу мен танудың екі ішкі жүйесін жаңа сапамен бірыңғай диалог 

жүйесіне біріктіру ұсынылады. 

4) тілқатысу құрылымын қолданатын бірыңғай бағдарламалық және аппараттық кешен 

түрінде сөйлеуді синтездеу және тану алгоритмдерін жүзеге асырудың перспективаларын 

көрсетеді. 
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 Аннотация  

 Бүгінгі таңда қыз-келіншектер арасында етеккір бұзылысы жиі кездеседі нәтижесінде 

бедеулікке әкеліп соғады. Бұл ауруды болдырмаудың бірден бір жолы дер кезінде қаралып 

ем алу. Осы жобамызда нарықта сұранысқа жақсы ие болып жатқан Ивкер препаратының 

фармакологиялық әсері жайлы айтатын боламыз. 

 Кілттік сөз: менструальді цикл, фитопрепарат, ивкер, сауалнама, фитотерапия 

Өзектілігі  

Менструальды цикл-әр әйел ағзасында циклді түрде қайталанып отыратын өте 

маңызды процесс. Оның негізгі көрінісі менструация болып табылады (жыныс жолдарының 

қанды бөліністері). 

Менструальды цикл алғашқы менархеден кейін 2 жыл көлемінде тұрақталады. Яғни 

бұл ерекшелікті ұмытпауымыз керек, себебі жасөспірім арасындағы менструальды циклдың 

бұзылысын анықтаудағы басты көрсеткіш болып табылады. Менструальды циклының 

реттелуі жоғарғы нейроэндокринді (бас-ми қыртысы, гипоталамус, гипофиз) және шеткі 

перифериялық құрылымдармен реттеледі. Сондықтан менструалды циклының 

бұызылыстары кезінде ең бірінші осы жүйелердің ауытқуларын жоққа шығаруымыз керек. 

Менструалды циклының биологиялық маңызы- бұл әйел адам ағзасының репродуктивті 

жүйесі мен функциясының жағдайының бірден бір көрсеткіші болып табылады.  

 Менструальды циклының бұзылыстары-локализация бойынша: орталық генезді (бас-

ми қыртысы, гипоталамус, гипофиз ауытқулары) және шеткі генезді (овариалды және жатыр 

ауытқулары); клиникасы бойынша: гиперменструалды (меноррагия, метроррагия, 

полименорея) синдромы және гипоменструалды (олигоменорея, аменорея) синдромы болып 

жіктеледі.  
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Менструальды циклының бұзылыстарының себептері- психикалық қатты сілкіністер, 

әлеуметтік жағдай нашарлығы, тұқым қуалаушылық, климат факторлары, 

нейроинфекциялар, созылмалы аурулар, қалқанша безі және бүйрекүсті безі аурулары, ішкі 

және сыртқы  жыныс аномалиялары, семіздік сияқты себептер болуы мүмкін.Әдеби 

деректерге сүйенсек жасөспірім арасында менструальды цикл бұзылулары кең таралып 

жатыр (40-64%) Ал бұл өз кезегінде көптеген аурулардың себебіне әкеліп соғады солардың 

ішінде бедеулік, экстрагенитальды патологиялар, жатырдан тыс жүктілік т.б 

Қaзіргі таңда нарықта жоғарыда аталған ауруларды емдеуге көптеген препараттар 

қолданыста жүр, соның ішінде жас организімге мейлінше жақсы көмектесетін 

фитотерапияның әсерін бақыладық. 

Мақсаты мен міндеттері  

➢Зерттеудің мақсаты: менструалды цикл бұзылысы бар жасөспірім қыздарға 

фитотерапияны қолдану тиімділігін анықтау. 

➢Зерттеудің міндеттері: 

1.Жасөспірімдерде менструалды бұзылуларды зерттеу үшін отандық және шетелдік 

әдебиеттерге талдау жасау 

2.Сауалнама негізінде менструалды цикл бұзылыстары бар жасөспірім қыздардың 

соматикалық және психологиялық патологиясының құрылымын анықтау 

3.Жасөспірімдерде менструалды цикл бұзылыстарының ең жиі кездесетін себептерін 

анықтау 

Зерттеу материалдары мен әдістері: 

•10- қыркүйек пен 10- желтоқсан аралығында 11, 21, 29-шы қалалық емханаларда 11-17 жас 

аралығындағы менструалды цикл бұзылыстары бар 105 жасөспірім қыз зерттеуге алынды. 

•Зерттеудің негізгі әдісі науқастарға сауалнама жүргізу және оларды 3 ай көлемінде бақылау 

негізінде болды. Сауалнама жүргізу барысында біз салмақ пен бойды, дене салмағының 

индексін және сауалнама кезіндегі жас, менархе, етеккір ерекшеліктерін, соматикалық 

патологияларды ескердік. 

Ғылыми жаңалығы 

•Сауалнама нәтижелері алынғаннан кейін 105 пациентке 3 ай мерзім көлемінде ғылыми 

жетекшіміздің басшылығымен фитопрепарат “Ивкер” тағайындадық. Пациенттерге 

фитопрепарат жайлы толық нұсқаулық беріп, түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. 
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•Фитопрепарат - бұл дайын, коммерциялық атауы бар, құрамында белсенді зат ретінде 

өсімдік, өсімдік материалының бөліктері немесе олардың шикі немесе өңделген түріндегі 

комбинациясы бар  медициналық өнім. Фитотерапия жағымсыз реакциялардың болмауына 

және оны әртүрлі жас топтарында қолдану мүмкіндігіне байланысты үлкен қызығушылық 

тудыратынын атап өткен жөн. 

Ивкер 

Фармакологиялық әсері: 

•Аналық бездердің секреторлық қызметіне ынталандырушы әсер етеді; 

•Эндометрийдің қалпына келуіне ықпал етеді; 

•Қан сарысуындағы эстроген мөлшерін қалыпқа келтіреді, бұл гормоналды тепе-теңдікке 

әкеледі; 

•Қабынуға қарсы, спазмолитикалық, ауру сезімін басатын әсер көрсетеді; 

•ЕАС кезіндегі ашушаңдық пен депрессивті жағдайды басады; 

•ЮЖҚ кезіндегі қан кетуді тоқтатады; 

•Эритропоэзді жақсартады, бұл ауыр қан кетуден кейінгі анемияға тиімді 

Қолданылуы:   

•Етеккір алды синдром 

•Дисменорея 

•Ювенильді жатырдан қан кету 

•Менструалды цикл бұзылысы 

•Гиперменорея 

•Олигоменорея. 

Қолдану тәсілі және дозалануы 

Күніне 1-2 капсуладан, емдеу курсы 3 айдан және одан да көп немесе дәрігердің 

тағайындауы бойынша.  

Жағымсыз әсерлері: 

- аллергиялық реакциялар болуы мүмкін. 

Зерттеу нәтижелері мен оларды талдау 

•Зерттелушілердің орта жастары 16,3 жасты құрады, оның ішінде 11 мен 14 жас 33,6%, 15 

пен 17 жас 66,4% екені анықталды. Жасы үлкен қыздар санының көп болу себебін, олардың 

өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауларында деп ойлаймыз. Менархе келген орта жас 

15,2 % – ті құрады. 
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•Зерттеу барысында біз қатысушыларға фитотерапия тағайындап, бақылау жүргіздік. 3 айдан 

кейін зерттелушілердің шағымдарын қайта сұрау барысында 105 қыздың 81-інде (77%) 

менструалды циклдың реттелгені анықталды. Қалған 24 (23%) қызда айтарлықтай өзгеріс 

байқалмады. 

Қорытынды 

•Жыныстық жетілу кезеңінде етеккір функциясының қалыптасу процесінің бұзылуы әйел 

адамның барлық өмірінің кейінгі кезеңдеріне репродуктивті жүйесіне жағымсыз әсер етеді. 

•Гормоналды дисбалансқа байланысты гинекологиялық ауруларды емдеу және алдын алу 

жыныстық жетілуден басталуы керек, ал репродуктивті кезеңде оларды жүргізу барысында 

жас ерекшеліктерін де, патологиялық процестің ерекшеліктерін , әсіресе жыныстық жетілу 

кезеңіндегі репродуктивті жүйенің бұзылуының сипатын ескеру қажет. 

•Біз әртүрлі себепті  менструалды цикл бұзылыстары бар жасөспірім қыздарды бақыладық 

және оларға 3 ай көлемінде фитотерапия тағайындадық. Нәтижесінде 77% зерттелушілерде 

оң әсер бергендіктен, жасөспірім қыздарға фитотерапия тағайындауды ұсынамыз. 
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ТЕКСЕРГІШ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

 

Нұрбақыт Айдана 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Ақпаратттық технологиялар 

факультеті “Информатика” мамандығының 2-курс магистранты 

Жетекші: т.ғ.к., доцент Кудубаева Сауле Альжановна 

 

Аңдатпа: Қазіргі уақытта веб-деректерді өңдеу технологиясы кеңінен қолданылады. 

Веб-беттеріндегі ақпараттарды қазбалап сұрыптау мен іздеу жұмыстарының негізгі 

теорияларын талдау арқылы веб-тексергіштің ақпаратты қазып алудың принципі ұсынылады 

және бұл әдістің принципі мен жұмыс ағымы терең талданады. Тексеру принципін қолдану 

пайдаланушылардың нақты қажеттіліктерін қанағаттандыра алады және тиімді, жылдам әрі 

мақсатты сұраныстарды орындай алады. 

Кілттік сөздер: үлкен дерек, Python, веб-тексергіш. 

Үлкен деректер ортасында көп деген салаларда ақпараттарға жоғары талаптар қойды, 

бұл жағдайда қажетті ақпаратты тез және дәл алу үшін деректерді іздеу технологиясын 

оңтайландыру қажет. Қазіргі іздеу жүйесінің технологиясы толық жетілдірілген болса да, 

кейбір күрделі ақпараттық материалдар үшін бұл іздеу жүйелерінде деректерді іздеуде әлі де 

белгілі бір мәселелер туындап отыр. Сондықтан жоғарыда аталған мәселелерді тиімді шешу 

үшін деректерді іздеу сапасын одан әрі жақсарту үшін веб-тексергіш технологиясын қолдану 

қажет. 

 

1. WEB CRAWLER технологиясының анықтамасы 

Веб- тексергіш технологиясы веб -роботтар мен веб-өрмекшілер деп те аталады. Ол 

ережеге сәйкес ақпаратты автоматты түрде алатын бағдарлама немесе сценарий. Веб – 

тексергіш технологиясының веб -сайттардың мазмұнын алу үшін іздеу жүйелерінде кеңінен 

қолданылды. Бұл технология арқылы кез келген өкілеттілік шегінде ақпаратты автоматты 

түрде алуға, деректерді әрі қарай өңдеуге негіз қалауға және ақырында пайдаланушыларға 

қалаған ақпаратты сұрыптап алуға мүмкіндік береді [1]. Веб - тексергіш технологиясы веб –

беттердегі ақпаратты автоматты түрде ала алатын бағдарлама ретінде техникалық қолдану 

сатысында айқын ілгерілеушілікке ие, ол іздеу жүйелері үшін Интернеттен деректерді 

жүктей алады және деректерді жинау, мәліметтерді өңдеу және деректерді сақтау 

функцияларын жүзеге асыра алады. 

Көптеген сайттар, атап айтқанда іздеу жүйелері, өрмекшілерді жаңа деректерді алу 

құралы ретінде қолданады. Веб - тексергіш негізінен көрсетілген беттердің көшірмесін жасау 

және ары қарай деректерді өңдеу үшін қолданылады, ол жүктелген беттерді жылдам іздеуді 

қамтамасыз ету үшін индекстейді. Өрмекшілерді сонымен қатар сілтемелерді тексеру немесе 

HTML кодын тексеру сияқты веб -сайттағы техникалық қызмет көрсету тапсырмаларын 

автоматтандыру үшін пайдалануға болады. Сондай-ақ, тексергіштерді электрондық пошта 

мекенжайларын жинау сияқты веб-беттерден белгілі бір ақпарат түрлерін жинау үшін 

пайдалануға болады (әдетте спам үшін). Веб -тексеруші - бұл боттың бір түрі немесе 

бағдарламалық жасақтама агенті. Жалпы алғанда, ол URL деп аталатын мекенжай тізімінен 
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басталады. Тексеруші осы URL мекенжайларына кіргенде, ол беттегі барлық 

гиперсілтемелерді анықтайды және оларды тексерілетін шекара деп аталатын URL 

мекенжайларының тізіміне қосады. Шекарадан алынған URL мекенжайлары саясаттың 

жиынтығына сәйкес рекурсивті түрде қаралады [2]. 

2. Тексеру саясаты 

Веб беттерді қарап шығуды қиындататын маңызды факторлар бар: 

 Үлкен көлем 

 Ақпараттардың жылдам өзгеруі  

 Динамикалық беттің болуы 

Бұл сипаттамалар бірігу арқылы сканерлеуге болатын алуаг түрлі веб беттер 

туындайды.  

Үлкен көлем дегеніміз веб-шолғыш белгілі бір уақыт ішінде веб -беттердің бір бөлігін 

ғана жүктей алатынын білдіреді. Веб -шолғыштың әрекеті келесі саясаттың жиынтығының 

нәтижесі болып табылады: 

 Таңдау саясаты (Selection Policy) 

 Қайта келу саясаты (Re-Visit Policy) 

 Әдептілік саясаты (Politeness Policy) 

 Параллелизация саясаты (Parallelization Policy) 

2.1 Web-беттерді индекстеу және сұрау 

Веб-іздеу процесі екі негізгі бөліктен тұрады: офлайн және онлайн. 

Офлайн бөлігі іздеу жүйесімен мерзімді түрде орындалады және беттер жинағын құру 

үшін Интернеттің ішкі жинағын жүктеп алудан тұрады, содан кейін ол іздеуге болатын 

индекске айналады. 

On-line бөлігі пайдаланушы сұрауы орындалған сайын орындалады және индексті 

пайдаланушы қажеттілігіне қаншалықты сәйкес келетінін бағалауға сәйкес сұрыпталған 

кейбір үміткер құжаттарын таңдау үшін пайдаланады. Бұл процесс 2.3-суретте көрсетілген. 

 

 
Сурет 1. Веб-іздеу жүйесі веб-беттердің ішкі жиынын мерзімді түрде жүктеп алып, 

индекстейді. 

(офлайн жұмыс). Бұл индекс пайдаланушы сұрауларына жауап ретінде іздеу және 

рейтинг үшін пайдаланылады 

(online операция). Іздеу жүйесі пайдаланушылар мен World Wide Web арасындағы 

интерфейс болып табылады. 
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Веб-беттер қарапайым мәтін, HTML беттері, PDF құжаттары және басқа меншікті 

пішімдері сияқты көптеген әртүрлі пішімдерде келеді. Web-беттерді индекстеудің бірінші 

кезеңі құжаттардан стандартты логикалық көріністі шығару болып табылады. Іздеу 

жүйелерінде құжаттар үшін ең көп қолданылатын логикалық көрініс «сөздер қапшығы» 

үлгісі болып табылады, онда әрбір құжат тек ретсіз сөздер жиынтығы ретінде көрінеді. 

Қазіргі веб-іздеу жүйелерінде бұл көрініс сөз жиіліктеріне және мәтінді пішімдеу 

атрибуттарына қатысты қосымша ақпаратпен, сондай-ақ HTML белгілеуіндегі ендірілген 

сипаттамалар мен айқын кілт сөздерді қоса алғанда, веб-беттер туралы мета-ақпаратпен 

кеңейтілген [3]. 

3. WEB CRAWLER архитектурасы 

Веб -шолғыш технологиясының архитектурасы негізінен үш аспектке бөлінеді, атап 

айтқанда тексеріп шығуды жоспарлау терминалы, веб -шолғыштың негізгі бағдарламасы 

және мақсатталған деректер. Бұл технологияда негізгі тексеруші бағдарламада да үш 

компонент бар және нақты ақпарат 1 -кестеде көрсетілген. 

No. Модуль 

атауы 

Модуль функциясы 

1. Url 

менеджері 

Негізінен веб -шолғыштың URL мекенжайын алуға және 

тексеріп болған URL мекенжайларын өңдеуге жауапты. 

2. Веб 

жүктеуші 

URL мекенжайы бойынша World Wide Web -тен сәйкес 

URL мазмұнын жүктейді және веб -беттен толық ақпарат 

алады. 

3. Веб -

талдаушы 

Веб -жүктеуші алған ақпараттарды сұрыптап керектісін 

қалдырады. 

кесте 1. Веб -тексергіш технологиясын модулі 

Үлкен деректер ортасында желілік ақпаратты өңдеу талаптарына сәйкес, python 

бағдарламасына негізделген веб-шолғыш технологиясында, тексергішті жоспарлау 

терминалы ұсынған ақпаратқа сәйкес мақсатты мәліметтерді алу үшін тексеруші 

бағдарламаны жұмылдыру қажет. Бұл процесте тексерушінің жұмыс бағдарламасы 

көрсетілген. 

 
Сурет 2. Веб-тексергіштің жұмыс істеу бағдарламасы 

Веб -тексеруші деректерді алу процесінде жоспарлаушы алдымен Url менеджерінен 

сканерленетін Url ақпараты бар -жоғын анықтау үшін ақпарат сұрауы керек; егер дәл осы 

уақытта алынған нәтиже оң болса, онда жоспарлаушы Url менеджерінен сканерлеу қажет 

бірінші адресті алады. Жоспарлаушы Url менеджері ұсынған мекен -жай ақпараты арқылы 

веб -беттегі ақпараты жүктей алады және оны талдаушыға жібереді, ал талдаушы ақпараттың 
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құндылығын талдайды. Жоғарыда аталған процесс шексіз түрде өтеді және сәйкес шарттар 

орындалмайынша тоқтай алмайды, сондықтан алынған ақпараттың сапасына кепілдік беруге 

болады.  

Веб -тексеруші жергілікті жинақталған мәліметтерді жаңарту үшін веб-беттерді қайта 

қарауы керек. Тексеріп шығушы өз жинағын жаңарту ерекшелігіне байланысты тексеріп 

шығушыны екі түрге жіктеуге болады:  

• Пакеттік режимді тексеріп шығушы: пакеттік режимді тексеріп шығу құралы мерзімді 

түрде жұмыс істейді (айталық, айына бір рет), әрбір тексеріп шығуда жинақтағы барлық 

беттерді жаңартады. Тексеріп шығушы бос тұрғанда жинақ ескіре бастайды (ақ аймақтарда 

балғындық азаяды) және тексеріп шығушы беттерді қайта қараған кезде жинақ жаңарады 

(сұр аймақтарда балғындық артады). 

• Тұрақты тексеріп шығушы: Тұрақты тексеріп шығушы үзіліссіз жұмыс істейді. 

Пакеттік режімдегі тексеріп шығу құралымен салыстырғанда, тұрақты тексеріп шығу 

құралының ақпаратты жаңартуы уақыт өте тұрақты болады, себебі мәліметтер жинағы 

үздіксіз және біртіндеп жаңартылып отырады [4]. 

Веб-майнинг желілік қосымшаларды қолдайды және платформаға күшті бейімделе 

алады. Оның қолданылуы мен тасымалдануы оңтайлы. Үлкен деректер дәуірінде python 

негізіндегі веб-тексеру технологиясы қажет және болашақ ақпаратты іздеу барысында түрлі 

талаптарды қанағаттандыра алады, сондықтан оны қолданыс шеңберінде өзінің айтарлықтай 

маңыздылығы бар. 
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ШЕТЕЛДІК ІСКЕРЛІК ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ,  

ДАМУ БАҒЫТТАРЫ 

 

 

Жумажанова С 

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарУ магистранты 

Ғылыми кеңесшісі Асанов.К.Д 

Филология ғылымдарының докторы, 

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарУ профессоры 

 

Жaн-жaқты  білімділікті тaлaп ететін журнaлистикa саласының  бaғыттaры әр aлуaн, 

сoлaрдың бірі – іскерлік журнaлистикa. Бұл бағыттағы журнaлистердің қызмет aясы  іскер  

oртaдaғы  экoнoмикaлық және aнaлитикaлық, мaркетингтік, кәсіпкерлік қызметті зерттеу 

бoлып тaбылaды. Әлеуметтік және өндірістік қaтынaстaрдың дaму прoцесінде іскерлік 

журнaлистикaғa деген қaжеттілік туындaды. Oның пaйдa бoлуындa экoнoмикaлық фaктoр 

үлкен рөл aтқaрды. Тaрихи тұрғыдан іскерлік журнaлистикa сaлaсының дaмуынa үлес қoсқaн 

шет елдерге Ұлыбритaнияны және  Aмерикa Құрaмa Штaттaрын жaтқызуғa бoлaды. 

Сoндықтaн  oсы елдердің әлемге танымал іскерлік басылымдарын  қaрaстырaтын бoлaмыз. 

Шетелдік іскерлік журнaлистикaның  жедел дaмуының бір мысaлы ретінде бритaндық 

«Тaймс» («The Times») гaзетін aйтa aлaмыз. Джон Уолтер атты азаматтың бастамасымен  

1785 жылы «Тaймс» гaзеті жарық көрді. Жергілікті бaйлaр мен aуқaтты тұрғындaрдың және 

саудагерлердің жaрнaмaлaрынaн түскен қыруaр aқшa гaзетті қaржылaндырудың бaсты көзіне 

aйнaлып, газет жaрнaмa aрқылы өзін-өзі қaржылaндыру ісіне жoл aшқaн. Газет күні бүгінге 

дейін әлемдегі беделді басылымдардың қатарында. Сондай-ақ  қoғaмдық пікір 

қaлыптaстырудa дa ықпaлды. Осылайша экoнoмикa сaлaсы бoйыншa aрнaйы 

мaмaндaндырылғaн бaсылымдaр біртіндеп шығa бaстaды. Мысалы, 1843 жылы бритaндық 

журнaл «Экoнoмист»(«Economist») жaрыққa шықты. Бүгінде әлемдегі ықпaлды іскери 

бaсылым бoлып сaнaлатын «Экoнoмист» («The Economist») журнaлын aлғaш рет шoтлaнд 

экoнoмисі Джеймс Уилсoн Англияда  астық импортына жоғары баж салығын белгілеген 

заңдарды жoюғa қoлдaу көрсету мaқсaтындa тaрaтты. Уaқыт өте келе гaзет мaтериaлдaры 

сaяси экoнoмикaғa дейін кеңейіп, қaзіргі кезде қaржы, сaудa және әлемдік сaясaт турaлы 

мaқaлaлaр жaриялaнaды. ХХ ғaсырдың aяғынa дейін журнaл фoрмaты aйтaрлықтaй 

кеңейтіліп, oғaн пікір бaғaндaры, aрнaйы репoртaждaр, сaяси мультфильмдер, oқырмaн 

хaттaры, өнертaну, кітaп шoлулaры және техникaлық сипaттaмaлaр қoсылды. «Экoнoмист» 

журналының редaкциялық пoзициясы клaссикaлық либерaлизмге жақын.  Aйқын 

редaктoрлық пoзицияғa қaрaмaстaн, фaктчекинг пен мәтінді қaтaң редaкциялaу бaр. Бір 

қызығы, журналдағы кейбір мaқaлaлaрдың авторлары жaсырын болуымен ерекшеленеді. 

ХІХ ғaсырдың екінші жaртысынa қaрaй іскерлік журнaлистикa хaлықaрaлық сипaтқa 

ие бoлa бaстaды. 1884 жылы 23 қaңтaрдa «Фaйнэншэл ньюс» («Financial News») атты газеттің  

aлғaшқы нөмірі шықты. Гaзеттің негізін қaлaушы Гaрри Мaркс күнделікті іскери 

бaсылымдaрдың қaлыптaсуынa зoр үлес қoсқан. Сoнымен қaтaр oл, Ұлыбритaния іскерлік 

бaспaсөзінің зерттеушісі И.С.Смирнoвaның пікірінше, жaңaшa журнaлистік мектептің 

қaлaнуынa ықпал еткен [1,35]. 

Ұлыбритaния іскери aқпaрaт құрaлдaры жaйлы Мaрaт Бaрмaнқұлoвтың «Телевизия: 

бизнес әлде билік? » aтты кітaбындa былaй делінген: «Бүгінгі күні қaзіргі зaмaнғa сaй қaндaй 

aқпaрaт тиімді екенін ескерген жөн. Егер oсы бір жaңaлықты ескермеген күнде жеңіске жету 

қиын. Aнглия — экoнoмикaлық және қaржы жaйындaғы aқпaрaттaрдың мaңызын бірінші 
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бoлып aңғaрғaн ел. Oлaрдa Фaйнэншл тaймс деген гaзеттері әлемдегі беделді бaсылымғa 

aйнaлды. Oның әрбір беті нaқты aқпaрaты бaр кестемен тoлықты. Мысaлы, көмірдің 

бaғaсынaн бaстaп, бaғaлы қaғaздaрдың қaншa тұрaтынынa дейін жaзылды... Бритaниядa әлі 

күнге дейін қaржылық жaғынaн мәлімет беретін пресс-ұйымдaр гүлденіп келеді» [2,70-71]. 

Ұлыбритaниямен қaтaр Aмерикa Құрaмa Штaттaрындa дa іскери бaспaсөздің 

қaлыптaсуы мен қaрқынды дaмуы жүріп жaтты. Әсіресе, AҚШ-тa іскери бaспaсөздің дaму 

прoцесі XVIII ғaсырдың екінші жaртысындa белсенді бoлғaнын aйтa кету керек. AҚШ-тa 

1750 жылдaн бaстaп іскерлік қарым-қатынастарға әсер еткен баға анықтамалары 

(«прейскурaнттар»)  шығa бaстaды. Aлғaшқы «прейскурaнттaрдa»  Aмерикa Құрaмa 

Штaттaрындa өндірілген өнімдер: мaқтa, ұн, былғaры, мaй, темекі және т.б. бaғaлaры 

жaриялaнғaн. Сoнымен қaтaр, қaржы және тaуaр нaрықтaрындaғы бaғaлaр турaлы aқпaрaт 

беретін бaсылымдaр бoлды. Бұл мәліметтер теңіз сaудaсымен aйнaлысaтын жергілікті 

көпестерге aсa  қaжет бoлғaн. Кейіннен бұл елде фaбрикaлaр өз жұмысын бaстaғaн сoң, 

«Нью-Йoрк прaйс кaррент» («New York Price Current») жaрық көрді. Бaсылымның aтaуы жүз 

жылдaн aсa уaқыт ішінде бірнеше рет өзгеріп, тaрaтылaтын aқпaрaттың көбі aкциялaр, 

шикізaттaрдың құны, aқшa бaғaмдaры турaлы еді. «Нью-Йoрк прaйс кaррент» бaсылымының 

тaбысты бoлуы oның бaспaгерін бизнеске  aрнaлғaн «Дэйли aйтемс фoр мэрчэнтс» (“Daily 

Items for Merchant”) aтты күнделікті гaзетті шығaруғa себеп бoлды. Гaзет 1815 жылдaн 

бaстaп небәрі екі жыл ғaнa шығaрылды. Дегенмен, іскерлік журнaлистикa тaрихын 

зерттеушілердің бірі  A.В.Выркoвскийдың пікірінше, oсы тәжірибе aрқaсындa күнделікті 

бизнес-гaзеттер өз өміршеңдігін дәлелдеген [3,21]. 

Өңдеу, тaу-кен және көлік сaлaлaры дaмығaн сaйын сәйкес мaмaндaндырылғaн 

бaсылымдaр пaйдa бoлa бaстaғaн. Aйтa кететін жaйт, oсындaй aрнaйы іскерлік 

бaсылымдaрдың ұзaқ уaқыт тұрaқтaмaғaнынa, oлaрдың тaрaлуының көп шығын әкелуі және 

бaспaгерлердің бизнес oртaдa  тәжірибесі бoлмaуымен түсіндіріледі. Нaшaр oйлaстырылғaн 

іскерлік бaсылымның үлгісі — Руфус Пoртердің бaстaмaсымен 1852 жылы шыққaн «Aerial 

Reporter» aвиaциялық журнaлының aшылуы. Oл кезде aвиaция сaлaсы дамымағандықтан, 

журнaл бір жылдың ішінде жaбылды. Алайда сoл кездердегі көптеген іскери бaсылымдaр 

сaқтaлып, кейбіреулерінің (негізінен жoғaры мaмaндaндырылғaн) ғaсырдaн aстaм тaрихы 

бaр. 

Экoнoмикaның дaмуы aрнaйы тaқырыптaрғa жaзaтын мaмaндaндырылғaн іскерлік 

бaсылымдaрдың  пaйдa бoлуынa әсер етті. Мысaлы теміржoл сaлaсынa aрнaлғaн журнaлдaр 

жaрық көре бастады. 1849-1862 жылдaр aрaлығындa теміржoл сaлaсынa aрнaлғaн «The 

American Railroad Journal»   журнaлының редакторы болған Генри Вaрнум Пур өз 

бaсылымының көмегімен инвестoрлaрдың нaзaрын теміржoл қoрлaрынa aудaруғa тырысты. 

Oл  теміржoлғa іргелес aймaқтaрдың экoнoмикaсы мен тұрғындaры турaлы aқпaрaт жaриялaй 

бaстaды. Сoнымен қaтaр, Генри Пур журнaл беттерінде кoмпaниялaрдың қaржылық жaғдaйы 

турaлы тoлық aқпaрaтты жaрия етуге, сондай-ақ  инвестoрлaрды кейбір aртық бaғaлaнғaн 

aкциялaрғa инвестициялaу қaупі турaлы  ақпараттандыруға көңіл бөлген. Aмерикaндық іскер 

журнaлистикa тaрихын зерттеушілердің пікірінше, оның осы қызметінің нәтижесінде  

кoмпaниялaр өз жұмысы және қaржылық жағдайы  турaлы мәліметтерді жaриялaй бaстaғaн. 

XVII ғaсырдa Нью-Йoрктың сoлтүстік бөлігінде тұратын  жергілікті тұрғындaр 

жинaлып, aғылшын кoлoнистері мен үнді тайпаларынан қoрғaну мaқсaтындa ағаш 

бөренелерден қабырға  oрнaтaды. 1685 жылы тұрғындар осы қабырға бойынан Уoлл-стрит 

(Wall Street — ағылшыннан аударса қабырға көшесі) деп aтaлaтын жoл сaлaды. Көп ұзaмaй 

көшенің бoйындa сaудaгерлер мен көпестер жинaлып, құнды қaғaз сaтылымынa қaтысуды 

әдетке aйнaлдырaды. Бірте-бірте, Уoлл-стрит тек Нью-Йoрк пен AҚШ-тың ғaнa емес, бүкіл 

әлемнің қaржылық ортасына aйнaлaды. Ендеше, осы «нaрық aлaңының» іскерлік 

журнaлистикa дaмуынa қaлaй әсер еткенін қарастырайық. 
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Әлемдегі жетекші қaржы oртaлықтaрының бірі – Уoлл Стрит, Нью-Йoрктегі «Уолл-

стрит джорнэл» («The Wall Street Journal») гaзетіне  aтaуын берген көше. Чaрльз Дoу(Charles 

Henry Dow, 1851-1902), Эдвaрд Джoнс (Edward Davis Jones, 1856-1920) және Чaрльз 

Бергстрессер(Charles Milford Bergstresser,1858-1923) атты  үш aмерикaндық журнaлист 

бірігіп 1882 жылы «Дoу-Джoнс энд кoмпaни»(“Dow Jones and Company”) aтты кoмпaнияның 

негізін қaлaды. Бұл кoмпaния биржaлық брoкерлерге, бaнкирлерге, aлыпсaтaрлaрғa бaнктер, 

түрлі фирмaлaр турaлы  жaңaлықтaр мен aқпaрaтты сaтумен aйнaлысты. Жеті жылдaн кейін 

oлaрдың бaстaмaсымен  тек aкциялaр мен oблигaциялaрғa aрнaлғaн төрт беттік гaзет «Уoлл-

стритт джoрнэл» (“The Wall Street Journal”) пaйдa бoлды. 1941 жылы  «Уoлл-стритт 

джoрнэл» (“The Wall Street Journal”)  басылымының бaс редaктoры бoлып Бернaрд Килгoр 

тaғaйындaлғaннaн бері кoмпaниядa көп нәрсе өзгерді. Oл гaзеттің бірінші бетінің икемді 

дизaйнын жaсaп, тирaждың миллиoн дaнaғa дейін өсуіне үлес қoсқaн. Сондай-ақ, 1947 жылы 

Бернaрд Килгордың арқасында газет редакциялық мақалалары үшін алғашқы Пулитцер 

сыйлығын иеленді. 1990 жылдaры бүкіл әлем қaржылық қиындықтaрды бaстaн кешірген 

кезде, журнaл дa қиыншылықтарды бaстaн кешірді. Нәтижесінде, бұл, бaсылымның Руперт 

Мердoкқa сaтылуынa әкеліп сoқтырды. Бүгінгі таңда да «Уoлл-стритт джoрнэл» – AҚШ-тaғы 

ең ірі әрі ықпалды бaсылымдaрдың бірі. Қaржы, сaясaт, хaлықaрaлық қaтынaстaр турaлы 

ақпарат тарататын гaзеттің күнделікті сaндaры бірнеше бөлімдерден және шaмaмен 90 

беттен тұрaды. Oсы күнге дейін гaзет Пулитцердің 40 сыйлығын жеңіп aлды.  

Ал тағы да бір әлемдегі жетекші іскерлік журнaлдардың бірі  «Фoрбс» (“Forbes”) 

шoтлaнд эмигрaнты Берти Чaрльз Фoрбстың (Bertie Charles Forbes,1880-1954) бaстaмaсымен 

1917 жылы  «әлемдегі ең көп гaзет шығaрылaтын қaлa» Нью-Йoркте құрылды. Oғaн дейін 

жaс  репoртер Берти Фoрбс  Ұлыбритaниядaн AҚШ-қa қoныс aудaрып,  медиa-мaгнaт 

Уильям Херсттің қoл aстындa жұмыс істеп, өзінің aтын шығaрғaн. Ал қaзіргі тaңдaғы 

«Forbes» журнaлы oқырмaндaрғa сәтті бизнес-жoбaлaр және oлaрдың өнімдері, әйгілі 

кәсіпкерлердің өмірі мен жұмысы, aтышулы oқиғaлaрдың себептері мен сaлдaры, әлемдегі ең 

бaй aдaмдaрдың рейтингтері, шoу-бизнес жұлдыздaры мен спoртшылaрдың табысы, кірістер 

мен шығыстaр, бизнес-трюктер және PR-трюктер турaлы мәліметтер ұсынaды. Журнaл 

іскерлік әлемдегі бaтыл зерттеулері мен oқиғaлaрғa oбъективті бaғa беруі, сoндaй-aқ онда 

жaриялaнатын рейтингтік тізімдердің aрқaсындa тaнымaл бoлды. Aмерикa Құрaмa 

Штaттaрындa «Фoрбс» 650 000 дaнaдaн aстaм тaрaлымы бaр, aудитoрия сaны бoйыншa 

«Bloomberg Businessweek» журнaлынaн кейінгі екінші ірі бизнес-журнaл бoлып тaбылaды. 

Журнaлдың әр сaнындa кoмпaниялaр, oлaрдың құрылтaйшылaры мен бaсшылaры турaлы 60-

тaн aстaм тaлдaмaлық мaқaлaлaр шығып тұрaды. «Фoрбс» бaсылымының жaлпы 

aудитoриясы әлем бoйыншa шaмaмен 6,3 миллиoн aдaмды құрaйды [4]. 

  «Фoрбс» (“Forbes”) журналының  бәсекелесі және әлемдегі ең тaнымaл бизнес-

журнaлдaрдың бірі – «Фoрчун» (“Fortune”) журнaлы. Oның негізін  1929 жылы «Time» 

медиa-империясы мен журнaлының бaсшысы Генри Люс сaлды [5]. «Ұлы тoқырaу» (1929 

жылы бaстaлып 1939 жылғa дейін сoзылғaн дүниежүзілік экoнoмикaлық дaғдaрыс) кезеңіне 

қaрaмaстaн, журнaл ең қиын жылдaрдa дa сaпaсын сaқтaй алған. Aлaйдa, «Ұлы тoқырaу» 

кезеңіндегі aмерикaндық oқырмaн үшін бaғaсы қымбaт бoлды. Журнaлғa жaзылушылaр сaны 

сoғысқa дейінгі 1930 жылы 30 мыңғa дейін жеткен. 1940 жылы «Фoрчун» бизнес-журнaлдaр 

сaнaтындa «Фoрбс» және «Бизнес уик» aптaлықтaрымен бәсекеге түсті. Журнaл 1955 жылдaн 

жарияланатын «Fortune 500» деп aтaлaтын кoмпaниялaрдың кірісі бoйыншa рейтингісімен 

тaнымaл. Жaлпы «рейтинг» жaнры бизнес-журнaлдaр aрaсындa кеңінен тараған. Мысaлы,  

1971 жылы «Фoрбс»(“Forbes”) журнaлы өзінің “Ең жoғaры aқылы тoп-менеджерлер” aтты  

рейтингтік тізімін жaриялaғaн. Aл бүгінгі тaңдa журнaлдың «визиттік кaртaсы» ретінде 

сaнaлaтын рейтингтік тізімнің алғашқысы  1982 жылы “AҚШ-тың ең бaй 400 aдaмы” 

атауымен жaрияланған. 
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ХХ ғaсырдың екінші жaртысындa трaнсұлттық кoрпoрaциялaрдың пaйдa бoлуы мен  

бизнестің жaһaндaнуының жaлпы тенденциясы  «Fortune» және «The Wall Street Journal» 

сияқты жетекші іскери бaсылымдaрдың  өз кеңселері мен еншілес кoмпaниялaрын бaсқa 

елдерде, ең aлдымен, Aзия елдерінде  aшуынa әсер етті. Aзиядaғы экoнoмикaның өсуіне 

бaйлaнысты   бизнесмендерге Aзия-Тынық мұхиты aймaғынaн жaңa және сенімді іскери 

aқпaрaт  тaрaтaтын бaсылымдaр қaжет бoлды. Осындай  елдердің қатарында  Қазақстан да 

бар. «Фoрбс» (“Forbes”) американдық қаржы-экономикалық журналының еліміздегі өкілдігі 

«Forbes Қазақстан» 2011 жылдың қыркүйек айында  қызметін бастады. 2019 жылдың 

желтоқсанында журналдың орыс тіліндегі 100-ші саны жарық көрді. Қуантарлық жайт, 

«Forbes Қазақстан» журналының қазақ тіліндегі  алғашқы саны 2020 жылдың 9 қазанында 

шығарылды. «Әлемге әйгілі «Forbes» журналының қазақ тілінде шығуы – үлкен оқиға. 

Алғашқы нөмірді дайындап жатқан кезде біз американдық, ресейлік және  орыс тіліндегі 

қазақстандық нұсқаны негізге ала отырып, өзімізге тән қазақша нұсқасын жасауға тырыстық. 

Мысалы, қазақтілді аудитория сұхбат жанрында берілген ақпаратты жақсы  қабылдайды»,– 

деп тұсаукесерді бас редактор Бақытжан Бұхарбай ашып, оқырмандардың  «Forbes 

Қазақстан»  журналының қазақ тілінде шығуын көптен күткенін атап өтті [6]. 

1990 жылдaрдың бaсынa қaрaй Ұлыбритaния мен Aмерикa Құрaмa Штaттaрындaғы 

іскерлік журнaлистикa қoр нaрығындaғы дүрбелең мен Интернеттің тaрaлуынa бaйлaнысты 

бұрын-сoңды бoлмaғaн өрлеуді бaстaн кешірді. Интернет бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры үшін 

жедел және үздіксіз aқпaрaт берудің мүмкіндіктерін туғызды. Нәтижесінде іскерлік ақпарат 

құралдарының жaңa фoрмaлaры мен дaму жoлдaры пaйдa бoлa бастады.  

Сoнымен, Ұлыбритaния мен AҚШ сияқты шет елдердің іскерлік журнaлистикaсы 

бoйыншa келесідей тұжырымдaр жaсaуғa бoлaды:  

Біріншіден, үдемелі экoнoмикaлық өсу іскерлік медиaның пaйдa бoлуы мен дaмуынa 

түрткі бoлды. Екіншіден, іскерлік журнaлистикa ерекшеліктері ел экoнoмикaсының, қaржы 

жүйесінің, технoлoгиялaрдың дaму деңгейіне тікелей бaйлaнысты екенін аңғаруға болады.  

Сoндaй-aқ іскерлік басылымдардың өзара бәсекелестігі де бұл саланың дамуына әсер етті. 

ХХІ ғaсыр –  экoнoмикaлық жaңғыру мен нaрық ғaсыры. Мaқсaттық бaғыты мен 

тaқырыптық aясы бoйыншa ерекшеленетін іскерлік журнaлистикa фейкньюс, сaржағал 

кoнтентке қaрсы шығa aлaтын фoрмaттың бірі және aудитoрияның қаржылай сауатын 

көтеріп, пaйдaлы aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ететін нaрықтық экoнoмикaның қaжетті элементі 

екені сөзсіз. 
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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.  

Профессиональное самоопределение это сложный процесс, который сопровождается 

формированием в личности ее субъективного отношения к профессиональной среде и 
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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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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕРАХ БОРЬБЫ С 
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Аннотация 

 

В данной статье автор рассматривает вопрос об установлении уголовной 

ответственности за немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов в мировой практике и Республике Казахстан. На основе проведенного 

анализа автор предлагает совершенствовать диспозицию ч.1 ст.296 УК РК, исключив из него 

слова «в общественных местах». 

Ключевые слова: наркотики, наказание, наркотические средства, психотропные 

вещества, уголовная ответственность. 

Наркотики известны человечеству с незапамятных времен. Однако в настоящее время 

немедицинское потребление наркотических средств стало большой проблемой планетарного 

масштаба. Дело в том, что употребление наркотиков не только создает угрозу деградации 

личности и постепенной ее криминализации, но и представляет опасность для самой жизни 

потребителей и, в конечном итоге, отрицательным образом сказывается на благополучии 

здоровья и нравственности общества. Есть даже мнение, что наркомания «представляет 

собою реальную угрозу жизни на земле» [1, с. 321-325]. 

Согласно последнему Всемирному докладу о наркотиках, сделанному в 2020 году и 

опубликованному Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности в 2018 году в мире употребляли наркотики 269 миллионов человек, более 35 

миллионов человек страдают расстройствами, вызванными потреблением наркотиков[2]. 

В докладе отмечается, что пандемия Covid-19, вызвавшая закрытие границ и 

ограничение передвижения людей, способствовала возникновению дефицита наркотиков. В 

свою очередь, дефицит способствовал снижению качества распространяемых наркотических 

средств (степени их чистоты), что создает дополнительную угрозу для здоровья 

потребителей. 

Помимо этого, в докладе отмечается, что исследования последних лет установили 

более широкие негативные последствия для здоровья потребителя, чем признавалось ранее. 

Об актуальности обозначенных выше вопросов и для Республики Казахстан может 

свидетельствовать Информация по реализации пунктов плана межведомственного штаба по 

координации деятельности государственных органов, направленных против наркомании и 

наркопреступности в городе Нур-Султан за десять месяцев 2021 года, где сказано, что из 

незаконного оборота было изъято 113 кг.778гр. различного вида наркотических средств, из 

них: 

- 2 кг. 261гр. героина; 

- 26 кг. 871гр. марихуаны; 

- 78 кг. 990гр. гашиша; 

- 5 кг. 600гр. синтетические наркотики [3]. Опасность распространения наркотических 

средств была осознана мировым сообществом еще в начале 20 века. Об этом свидетельствует 

факт того, что еще в 1909 году состоялось заседание Шанхайской опиумной комиссии. 
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Результатом международной конференции в Гааге, состоявшейся в период с 01.12.1911 

по 23.01.1912 года принятие первого международного договора о противодействии 

распространению наркотиков. 

С тех пор проблема распространения наркотиков и их последствия не раз становились 

темой для рассмотрения на международном уровне с принятием соответствующих правовых 

актов.   Одним из последних таких документов является Конвенция ООН о борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, принятая в Вене 12 

декабря 1988 года. 

Как известно, борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ предусматривает их профилактику, к одной из форм которых относится 

установление административной и уголовной ответственности за различные нарушения в 

этой сфере. 

Если обратиться к опыту зарубежных государств, то можно обнаружить большое 

многообразие уголовно-правовых подходов к решению рассматриваемой проблемы. Так, 

около 30 государств в своем уголовном законодательстве предусмотрели смертную казнь за 

совершение преступления, связанных с наркотиками. Например, к числу этих государств 

относятся: США, Китай, Франция, Великобритания, Египет, Вьетнам, Иран, Турция, Южная 

Корея, Индонезия. Среди государств бывшего СССР к таковым относятся Узбекистан и 

Таджикистан. 

В то же время в ряде государств предусмотрена более мягкое законодательство, при 

котором даже отсутствует ответственность за немедицинское потребление наркотиков. К 

таковым государствам относятся: Австрия, Испания, Дания, Италия, Нидерланды, 

Швейцария, Эстония и Португалия. 

В среде современных правоведов имеет место острая дискуссия по поводу 

криминализации употребления наркотиков. 

Противники привлечения к уголовной ответственности потребителей наркотиков 

ссылаются на такие аргументы, как: 

- потребитель наркотиков страдает наркоманией, признаваемой Всемирной 

Организацией здравоохранения заболеванием, что означает необходимость лечения 

больного, а не наказания; 

- наказание лица за употребление наркотических и психотропных веществ 

существенным образом ущемляет его конституционные права на свободу и 

неприкосновенность частной жизни.  

По поводу первого аргумента, по нашему мнению, следует отметить, что заболевание 

наркоманией является следствием безответственного поведения потребителя и представляет 

собою его намеренные действия по систематическому введению себя в состояние 

наркотического опьянения. За редким исключением, состояние наркозависимости наступает 

именно в результате систематических, повторяющихся действий лица по потреблению 

наркотиков. При отсутствии вероятности наступления административной или уголовной 

ответственности, которая смогла бы пресечь вредные для здоровья действия, лицо 

продолжает свои опасные действия и доводит себя до состояния наркозависимости. 

В этой связи мы рассматриваем привлечение лица к административной или уголовной 

ответственности в качестве меры пресечения появления у него наркозависимости, а в 

случаях наличия таковой, в качестве начальной меры по восстановлению его здоровья. 

По поводу второго аргумента следует привести ответ Верховного Суда Канады, 

который нам очень импонирует и, на наш взгляд, является довольно исчерпывающим. 

Так, истец, «возражая против привлечения его к уголовной ответственности за 

употребление наркотического средства, заявил, что употребление наркотиков является 
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неотъемлемой частью его стиля жизни, а привлечение к ответственности является 

нарушением его личной свободы (ст.7 Канадской хартии о правах). 

По решению большинства судей было принято следующее решение: «Конституция не 

может быть так расширительно истолкована, чтобы предоставлять защиту любой 

деятельности, которую индивид желает определить как центральную для своего стиля 

жизни… Общество, распространившее конституционную защиту на все и каждый такой 

стиль жизни, было бы неуправляемым. Выбор такого стиля жизни… не является основным 

выбором, связанным с самой сутью личного достоинства и независимости… государство 

вправе ограничивать автономию личности посредством уголовно-правового вмешательства 

при наличии действительного и неизбежного вреда, причиненного виновным лицом другим 

гражданам, обществу или государству.  

В качестве критериев вреда было указано то, что употребление наркотических средств 

вызывает изменения психического состояния человека и в этом смысле представляет 

потенциальную угрозу для общества» [4]. 

На аналогичную жалобу истца ответ венгерского Конституционного Суда был 

следующим: «Использование наркотиков не является актом самоопределения. Наоборот, 

индивид утрачивает свою автономию именно в результате употребления наркотиков, 

поскольку оно вызывает привыкание, физическую и психическую зависимость» [5, с.91]. 

По нашему мнению, главной причиной незаконного оборота наркотиков и 

психотропных веществ является наличие людей, осуществляющих немедицинское их 

потребление. При условии отсутствия такого спроса, наркоторговля была бы бессмысленна. 

Весь криминальный рынок наркоторговцев «работает» на удовлетворение и поддержание 

пагубного пристрастия наркозависимых людей.  

Мы полностью согласны с мнением А.Л.Носова, О.Н. Корчагина и К.А.Колесникова, 

которые утверждают, что «немедицинское потребление наркотических средств помимо того, 

что приносит вред здоровью наркопотребителей, ведущей к последующему вырождению 

нации, является также питательной средой для появления и развития организованных форм 

преступности» [6, с.8-10]. 

Справедливы высказывания Т. М. Клименко о том, что «потребитель представляет 

собою центральную фигуру всей системы незаконного оборота наркотиков, так как именно 

ради обеспечения его стимуляторами функционирует организация их криминального 

оборота» [7, с.28]. 

В настоящее время уголовная ответственность за употребление наркотиков 

предусмотрена в таких странах, как США, Франция, Финляндия, Греция и Швеция. 

В Республике Казахстан уголовная ответственность за немедицинское потребление 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в общественных местах 

предусмотрена ч.1 ст.296 Уголовного Кодекса. 

В конструкции части первой ст.296 УК РК некоторые сомнения возникают по поводу 

использования формулировки «в общественных местах». 

Есть мнение, что в правоприменительной практике довольно сложно устанавливать 

факт того, что противоправное событие происходило именно в общественном месте [8].  

Помимо этого, некоторые считают, что отсутствие официального определения понятия 

«общественное место» приведет к затруднениям при квалификации деяния. [9, с. 644]  

Невзирая на указанные выше опасения, правоприменительная практика все же имеется.  

В нижеследующей таблице приведена статистика по количеству зарегистрированных и 

направленных уголовных дел по ч.1 ст.296 УК РК 
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периоды Количество 

зарегистрированных 

правонарушений 

Количество уголовных дел 

направленных в суд 

2018 год 519 447 

2019 год 684 613 

2020 год 688 590 

 

По нашему мнению, в силу указанных выше опасений статистические данные не 

отражают реального количества лиц, которые могли бы быть привлечены к ответственности 

за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в 

общественных местах. 

Наши подозрения подкрепляются приведенной выше информацией о количестве 

изъятых правоохранителями различного вида наркотических средств за 10 месяцев 2021 года 

только лишь в г.Нур-Султан. 

Тем не менее, мы считаем, что использование в диспозиции ч.1 ст.296 УК РК 

формулировки «в общественных местах» не удачной в силу иных причин. 

Дело в том, что лицо, употребившее наркотическое средство, или психотропное 

вещество, их аналоги, в силу наступившего наркотического опьянения становится опасным 

для окружающих. При этом данное лицо не теряет способности к перемещению в 

пространстве. Употребив стимуляторы даже не в общественном месте, лицо, находящееся 

под действием одурманивающих веществ, может быстро переместиться в общественные 

места.  С другой стороны, лишенный способности осознанно руководить своими 

действиями, наркопотребитель становится опасным не только для тех, кто находится в 

общественных местах, но и для тех, кто находится в доступном для него пространстве, 

которое не является общественным местом. 

На основании изложенного представляется целесообразным из диспозиции ч.1 ст.296 

УК РК слова «в общественных местах» исключить. 

По нашему мнению, это повысит эффективность деятельности правоохранительных 

органов по выявлению и пресечению немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, что в конечном итого окажет позитивное воздействие 

на состояние защищенности здоровья и нравственности населения Республики Казахстан. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, 

СВЯЗАННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИКТИВНЫХ СЧЕТ-ФАКТУР 

 

 

Жамашов Куаныш Низамиддинович 

Магистрант Академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуре РК  

 

Аннотация: Это быстрое и эффективное расследование финансовых и экономических 

преступлений и уголовное преследование по ним во многом зависит от эффективности 

досудебного расследования и качества предъявленных суду государственных обвинений. 

Проверка подтверждает, что перегрузка следователями и прокурорами, часто называемая 

основной причиной задержки уголовного производства, является не единственным 

отрицательным фактором, влияющим на производство. Другие вопросы также влияют на 

продолжительность расследований и судебных процессов. Главное из них-отсутствие единого 

представления о правоохранительных органах, недоверие к доказыванию существенных 

обстоятельств и набор доказательств, необходимых для доказательства вины экономического 

преступления. 

Ключевые слова: экономическая преступность, доказательства, досудебное 

расследование, уголовный процесс, следственные действия, негласные следственные действия. 

       Счет-фактура - это тип бизнес-отчета, в котором содержится список товаров и / или услуг, а 

также сумма платежа, подлежащего уплате за перечисленные позиции.  

        Другими словами, бизнес использует счет для выставления счета клиенту. Таким образом, 

когда клиент получает счет-фактуру, он может рассматривать его как счет. Это отличается от 

квитанции, которая представляет собой деловой документ, выдаваемый после транзакции и 

служащий доказательством того, что клиент уже заплатил за предоставленные товары или 

услуги. 

        Кроме того, счет-фактура может содержать, не только цену, тип и количество проданных 

товаров или услуг. Он также может включать контактную информацию продавца или 

компании, дату и время совершения покупки, а также, подробную информацию о правилах 

возврата, гарантиях и других положениях договора. 

         Мошенничество со счетами подразумевает, что мошенник уведомляет адресата об 

изменении платежных реквизитов поставщика и предоставляет альтернативные реквизиты, 

чтобы обманным путем получить деньги. Средства часто переводятся быстро, поэтому вернуть 

деньги с мошеннических счетов может быть чрезвычайно сложно. 

         Как происходит мошенничество со счетами-фактурами? Мошенники, выставляющие 

счета, часто осведомлены об отношениях между компаниями и их поставщиками и знают 

подробности того, когда должны быть произведены регулярные платежи. Мошенничество 

может быть обнаружено только тогда, когда законный поставщик отслеживает неплатежи. 

         Мошеннические письма и электронные письма, отправляемые компаниям, часто хорошо 

написаны, а это означает, что мошенничество трудно обнаружить без надежных операционных 

процессов и средств контроля. Адреса электронной почты также легко подделать, а в случае 

компьютеров, зараженных вредоносным ПО, злоумышленники могут получить доступ к 

подлинным адресам электронной почты.  

            К процессу изменения банковских реквизитов адресата, всегда следует относиться с 

особой осторожностью. Существуют различные виды мошенничества со счетами-фактурами, 

но наиболее распространенным является поддельный счет-фактура от поставщика.  
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        Мошенник может просто создать поддельный счет-фактуру, похожий на счет поставщика, 

но с другим банковским счетом. Они часто используют адрес электронной почты, состоящий из 

одной буквы, отличной от адреса электронной почты поставщика. 

       Фальшивые счета-фактуры создаются на основе информации об отношениях между 

покупателем и поставщиком в отношении платежей. 

       Фишинговые атаки - один из самых популярных методов, используемых хакерами для 

выполнения этих незаконных действий. Поддельный счет может быть отправлен через 

фишинговое электронное письмо, чтобы заставить получателя изменить платежную 

информацию и отправить деньги злоумышленнику.  

        По данным «Business Wire», количество атак по компрометации корпоративной 

электронной почты (BEC) увеличилось на 200%, в течение одного месяца в разгар пандемии; 

семнадцать процентов этих случаев были случаями мошенничества со счетами-фактурами и 

платежами.     

        Наконец, существует множество различных типов счетов-фактур, из которых продавец или 

компания могут выбирать в зависимости от своих потребностей. Наиболее распространенный 

тип счета-фактуры - это коммерческий счет-фактура, который используется для идентификации 

товаров и цен, причитающихся по сделке купли-продажи (например, товары, отправленные 

между продавцом и покупателем).  

         Компания также может использовать либо счет-фактуру расписания, чтобы взимать с 

клиента плату за объем предоставленных услуг, либо выставлять ему счет за повторяющиеся 

транзакции, такие как плата за подписку.  

          Мошенничество со счетами-фактурами может иметь место, когда компания сознательно 

отправляет дубликат, поддельный или завышенный счет-фактуру покупателю или клиенту с 

намерением обмануть этого покупателя или клиента.  

          Счет-фактура может служить основанием для предъявления иска по счету-фактуре, если 

он содержит ложную или мошенническую информацию о товарах или услугах, которые не 

были оказаны, или если счет-фактура является поддельным. 

          Поддельный счет-фактура - это счет-фактура, который был создан, изменен или содержит 

фальшивую письменную форму с целью получения обманным путем денег, не связанных с 

реальной сделкой или суммой продажи.   

          Например, физическое или юридическое лицо, которое создает счет, который, как 

представляется, принадлежит законному бизнесу, и отправляет его клиенту за деньги, может 

быть привлечен к ответственности за мошенничество со счетом из-за отправки поддельного 

(мошеннического) счета. Фальшивое выставление счетов также может представлять собой 

подделку счетов.  

         Ложное выставление счетов - это когда компания отправляет счет клиенту на оплату услуг 

или товаров, которые, как известно бизнесу, этот клиент никогда не покупал. Фальшивый счет-

фактура отличается от поддельного счета-фактуры тем, что счет-фактура обычно 

подделывается третьей стороной, а не самой компанией. 

         Ложное выставление счетов также может иметь место, когда служащий или независимый 

подрядчик отправляет счет-фактуру расписанию своему работодателю, чтобы взимать с него 

плату за услуги, которые никогда не оказывались. 

          Например, предположим, что компания нанимает внешних подрядчиков для 

обслуживания веб-сайта для своего бизнеса. Подрядчики несут ответственность за 

отслеживание своей работы, используя счет-фактуру расписания.  

          В конце каждого месяца подрядчики отправляют компании счет за работу, проделанную 

на веб-сайте. Если подрядчик выставляет счет предприятию за работу, которую он никогда не 

выполнял, то предприятие может подать в суд на этого подрядчика за мошенничество с 

выставлением счетов.   
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          Подделка счетов-фактур может привести к серьезным юридическим последствиям. Тип 

наказания, который суд может наложить на продавца или компанию, совершившую 

мошенничество со счетами, будет зависеть от ряда факторов, например, от того, относится ли 

рассматриваемое дело к гражданскому или уголовному. 

          Например, компания, против которой возбуждено дело о мошенничестве со счетом-

фактурой в гражданском суде, скорее всего, должна будет выплатить какую-то денежную 

компенсацию за ущерб, чтобы возместить выигравшей стороне любые убытки, понесенные в 

результате мошенничества с счетом-фактурой.  

          Если это будет разрешено, от компании также могут потребовать возмещения истцу 

дополнительных убытков (помимо уже нанесенных убытков на фактическую сумму 

потерянных денег) и, возможно, штрафных убытков. С другой стороны, если бизнесу предъявят 

обвинение и признают виновным в уголовном суде, им, возможно, придется заплатить 

уголовные штрафы и потенциально отбыть некоторое время тюремного заключения.  

         Общее практическое правило для таких случаев заключается в том, что чем больше сумма 

денег, украденная из-за мошеннической схемы выставления счетов, тем серьезнее будут 

последствия для бизнеса ответчика. 

         К мошенничеству со счетами следует отнестись очень серьезно, поскольку оно может 

привести к серьезным последствиям. Компания или продавец, совершившие мошенничество со 

счетами-фактурами, могут столкнуться с судебным иском как в гражданском, так и в уголовном 

суде. 

 

   
Рисунок 1. Статистика использования поддельных счетов-фактур в РК 

Особенности доказывания мошенничества со счет-фактурами 

        Научный интерес к проблеме доказывания уголовного производства по данным 

преступлениям вызван острой необходимостью закрыть лазейки в законодательстве в этой 

сфере. Исследование особенностей доказательств повысит эффективность сотрудников, 

проводящих досудебное расследование, привлечет виновных к ответственности и возместит 

ущерб.  

        Процесс расследования мошеннических действий, со счет-фактурами, может осложняться 

следующими проблемами: преступление может быть совершено не одним лицом, а 

несколькими лицами, поскольку природа этих преступлений по своей природе должна иметь 

продуманный план действий. Эпизодов преступной деятельности может быть несколько.  

        В настоящее время, назрела острая необходимость в совершенствовании системы 

расследования мошеннических действий со счетами-фактурами. Чтобы повысить 

эффективность досудебного расследования и не допустить ошибок при доказывании такой 

категории дел, необходимо обратить внимание на специфику следственного процесса.  

         Доказательства заключаются в сборе, фиксации, проверке и оценке доказательств на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства. Процесс доказывания имеет свои 

особенности: порядок сбора доказательств; конкретный вид документов финансово-

хозяйственной деятельности; установление преступного умысла лица; отслеживание денежного 

потока, экспертиза. 

         Данные мошеннические действия традиционно расследуются обычными 

правоохранительными органами, такими как полиция, прокуратура, таможня, налоговые 

службы и так далее. Однако, из-за распространения данных преступлений, особенно сегодня, 
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когда существует пандемия Ковида, соответствующие органы столкнулись с трудностями, в 

расследовании.         

          Большое внимание следует уделять соответствующей экспертизе. Соответствующие 

эксперты, такие как сертифицированные бухгалтеры, юристы, банкиры, компьютерщики, 

эксперты по кибербезопасности и технологи должны быть приглашены для проведения 

экспертизы и помощи следственным органам. 

          Мошенничество (ст.385 УК РК), с поддельными счетами-фактурами, в основном 

осуществляется с использованием сети фирм, созданных для незаконного присвоения 

входящего налогового кредита. Мошеннические действия в отношение счетов-фактур, 

относятся к киберпреступлениям.           

Организация досудебного производства по преступлениям, связанным с использованием 

фиктивных счет-фактур. 

         При расследовании подобных преступлений, первым шагом должно быть изучение 

электронных писем и вложений в счета-фактуры, копий электронных писем отправителя и 

получателя. 

         Подрядчик или поставщик могут совершить мошенничество, сознательно представив 

ложные, завышенные или дублированные счета, с намерением обмана, действуя 

самостоятельно или в сговоре с персоналом. 

         «Ложные счета-фактуры» относятся к счетам-фактурам на товары или услуги, которые не 

были оказаны. «Дублирующие счета-фактуры» являются мошенничеством, если они 

выставлены сознательно с целью мошенничества. 

        Дублирующие, фальшивые или завышенные счета-фактуры часто используются для 

получения средств для выплаты взяток. 

        «Сознательно» обычно определяется как: 

Знания и намерения могут быть подтверждены косвенно, например, путем демонстрации того, 

что субъект сознательно изменил или подделал подтверждающую документацию, солгал 

следователям, пытался воспрепятствовать расследованию (например, запугивая свидетелей) 

или отказался предоставить соответствующие записи. 

        Шаблон предыдущих аналогичных «ошибок» или искажений, полезных для субъекта, 

также может быть использован для демонстрации умысла и опровержения типичной защиты от 

несчастного случая или ошибки. 

        Основные шаги, для обнаружения и доказательства ложных и дубликационных счетов.  

Определите и опросите всех заявителей и конфиденциальные источники, чтобы получить более 

подробную информацию. 

Вопросы о ложных, завышенных или повторяющихся счетах 

Получите следующие документы и проверьте их: 

Контракты и заказы на закупку 

Счета и сопроводительные документы 

Отчеты о завершении работ 

Получение записей 

Платежные записи 

Учетные записи и записи об использовании 

Отчеты о проверках 

         Проведите комплексную проверку данных подрядчика, среди прочего, чтобы подтвердить, 

что это законная компания, способная предоставлять услуги, товары или работы по счетам-

фактурам, и определить, подвергалась ли она ранее расследованию или наказанию за 

мошенничество, или для отправки поддельных счетов. 

         Самостоятельно проверить правильность выставленных счетов, например, 
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подтвердите, что услуги, по которым выставлен счет, были доставлены в соответствии с 

заявкой; например, проверьте письменный рабочий документ, чтобы убедиться, что он не 

скопирован, вырезан из Интернета или шаблонов. 

       Проверить и подтвердить, что количество и качество товаров, по которым выставлен счет, 

были доставлены в соответствии с заявленными требованиями; свяжитесь с поставщиками 

подрядчика, чтобы подтвердить это при необходимости. 

Осмотрите и протестируйте работы и материалы, чтобы убедиться, что они соответствуют 

спецификациям, указанным в счете. 

       Обратите внимание на повторяющиеся счета и платежи: 

Номер счета 

Сумма счета 

Дата счета 

Описание позиции счета 

Номер заказа на поставку 

         Сравните общие суммы счетов-фактур от подрядчика с общими суммами заказа на 

закупку или контракта; обратите внимание на переплаты. Ищите доказательства 

мошеннических намерений, например, скопированный письменный рабочий документ, 

измененные доставленные отчеты или отчеты об испытаниях или проверках и т. д. 

        Осуществлять аудит контрактов и искать дополнительные доказательства мошенничества, 

осведомленности и умысла; например, расхождения между временем и записями о расходах по 

счетам-фактурам и суммами по счетам-фактурам и т. д. 

        Проведите собеседование с ответственным персоналом подрядчика, для получения 

допущений или выявления потенциальных средств защиты; продолжить расследование, чтобы 

подтвердить или опровергнуть заявленные возражения. 

         Есть много причин, по которым система уголовного правосудия откладывается. Сложная 

природа экономических преступлений иногда требует длительного периода для проведения 

расследования и судебного разбирательства, а в некоторых странах, судебный процесс 

неоднократно откладывается, иногда до года. 

         Согласно УК РК с 02.07.2021 года действует статья 385 -  Имитация, изготовление или 

распространение фальшивых документов. Следовательно, изготовление и использование 

поддельных счетов-фактур, подпадает под действие этой статьи. Ч. 1 -  за данные преступления, 

накладывается штраф, до 2000 месячных расчетных показателей или принуждение к 

исправительной работе до 2000 часов, или общественные работы до 600 часов, или лишение 

свободы до 2 лет.  

         Согласно ч. 2 ст. 385, если данные преступления совершены преступным сообществом, 

присуждается штраф до 4000 месячных расчетных показателей, или исправительные работы до 

4000 часов, или общественные работы до 1000 часов, или ограничение свободы до 4 лет или 

лишение свободы до 4 лет. Согласно части 3 статьи 385, использование фальшивых документов 

(подделок) - накладывается штраф до 160 месячных расчетных показателей, либо, 

исправительные работы, либо, общественные работы до 160 часов, либо, арест до 40 часов. 

         Статья 216. УК РК «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического 

выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров». 

         Сделка, совершенная на основании поддельного счета-фактуры, может быть признана 

недействительной, только, при условии подтверждения факта выставления поддельного счета-

фактуры окончательным и обязательным судебным актом: приговором суда по статье 216 УК 

РК. Республики Казахстан от 3 июля 2014 года или определение суда об административном 

правонарушении по статье 280 КоАП РК от 5 июля 2014 года. 

        Пятикратно вырос ущерб от преступлений, связанных с выпиской фиктивных счетов-

фактур в Казахстане - с 5,5 млрд до 26,7 млрд тенге, 2019-2020, соответственно.  
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          Законодательство зарубежных стран по статье мошенничество – изготовление 

поддельных счет-фактур 

          США 18 Кодекс США § 542 - Ввоз товаров с помощью ложных сведений. Кто бы ни был 

виновен в каком-либо умышленном действии, в результате которого, в США будут или могут 

быть лишены каких-либо законных обязанностей, связанных с товарами, включенными или 

упомянутыми в счете-фактуре, декларации, письменном показании, письме, бумаге или 

заявлении, или затронутых таким действием или упущение - Должен быть оштрафован за 

каждое правонарушение, предусмотренное этим заголовком, либо лишен свободы на срок не 

более двух лет, либо и того, и другого. 

          Великобритания. Мошенничество путем ложного представления является уголовно 

наказуемым деянием, в соответствии с разделом 2 Закона о мошенничестве 2006 г. (FrA 2006) в 

сочетании с FrA 2006, раздел 1. Преступление считается завершенным, как только ответчик 

делает ложное заявление, если оно сделано с необходимым нечестным умыслом.  

         Неважно, осведомлен ли кто-либо, о представлении или обманут его представлением. 

Преступления согласно предыдущему законодательству (Закон о краже 1968 года (TA 1968)), 

преступление обмана, требовали, чтобы обману предшествовало получение собственности. 

Причинно-следственная связь должна была быть доказана в рамках обвинения, чтобы показать, 

что обман воздействовал на сознание предполагаемого лица. 

          Заключение. Обычно на досудебном следствии преступники раскаиваются и признают 

свою вину. Некоторые говорят, что тяжелые жизненные обстоятельства, заставили их 

обратиться к данному преступлению.  

         Тайную коммерческую деятельность можно прекратить только на регулярной основе. 

Ужесточение закона, как в отношении использования поддельных документов, так и для их 

подготовки, стало бы еще одним шагом на пути к искоренению этого вида бизнеса. 

         Дополнительной проблемой является длительность досудебного разбирательства и 

последующее накопление задержек, что иногда позволяет преступникам просить суд смягчить 

наказание, когда, по их мнению, не было соблюдено право завершить уголовное 

разбирательство в разумные сроки. 

         Обеспечение контроля за работой прокуроров в досудебном производстве по уголовным 

делам: 

         Главные прокуроры должны продолжать регулярный надзор за расследованием и 

уголовным преследованием, по экономическим преступлениям. 

         Периодически включать проверки эффективности и качества надзора за расследованием 

финансовых и экономических преступлений, и уголовным преследованием по ним, в план 

работы прокуратуры. 

         Организовывать совместные встречи главных прокуроров и следственных органов по 

вопросам расследования финансово-экономических преступлений. 

         Учитывая необходимость исключения статьи 215 «Лжепредпринимательство» в УК, для 

эффективного ее применения на практике необходимо пересмотреть редакцию статьи 216 УК 

(Совершение действий по выписыванию счетов-фактур без фактического выполнения работ, 

оказания услуг). 

         Предлагается исключить из редакции статьи 216 УК «субъектов индивидуальных 

предпринимателей", которые допускают прекращение совершения фиктивных сделок не только 

со стороны недобросовестных предпринимателей, но и в случаях, когда фиктивная профессия 

приписывается своему лицу 

         Действующая редакция статьи 216 УК предусматривает ответственность за написание 

счета-фактуры, в связи с чем необходимо предусмотреть ответственность за реализацию, 

использование счетов-фактур и других первичных учетных документов. 
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         На практике встречаются случаи, когда деньги поступали от контрагента в качестве 

аванса, то есть без счета-фактуры, в связи с чем необходимо предусмотреть ответственность за 

написание иных первичных учетных документов. 

         В действующей редакции предусмотрена выписка одного счета-фактуры. Но, как 

показывает практика, она явно не ограничивается одним счетом. В связи с этим, чтобы 

избежать буквального толкования нормы, следует рассмотреть необходимость использования 

понятия «счета-фактуры» в множественном числе. 

           На практике первичные учетные документы выписываются лицами, не являющимися 

субъектами предпринимательства, в связи с чем необходимо исключить слово «субъект 

частного предпринимательства». 

При этом необходимо дать понятие» фиктивный счет-фактура и иной первичный документ". 

          Применительно к примечаниям к статьям 236 и 244 УК следует учитывать возможность 

освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно уплатившего налоги, 

образовавшиеся в результате использования фиктивных счетов-фактур и первичных учетных 

документов. 

          В связи с назначением экспертизы необходимо рассмотреть возможность прерывания 

сроков досудебного расследования и прекращения судопроизводства, поскольку экспертиза 

может проводиться в течение длительного времени. 
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