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ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ОТ СОЛНЦА 

 

Нұрғожиев Қыдырнияз Есенұлы 

Магистрант ә курса, 

Алматинский университет энергетики и связи, 

Казахстан, г. Алматы 

 

АННОТАЦИЯ 

Мировой опыт показывает, что ряд стран и регионов успешно решают проблемы 

энергообеспечения на основе развития возобновляемой энергетики. Для интенсификации 

практического использования возобновляемых энергоресурсов в этих странах 

законодательно устанавливаются различные льготы для производителей «зеленой» энергии. 

Однако решающий успех возобновляемой энергетики определяется в конечном счете ее 

эффективностью в сравнении с другими более традиционными на сегодня 

энергоустановками топливной энергетики. Развитие технической и законодательной базы 

возобновляемой энергетики и устойчивые тенденции роста стоимости топливно-

энергетических ресурсов уже сегодня определяют технико-экономические преимущества 

электростанций, использующих возобновляемые энергоресурсы. Очевидно, что в 

перспективе эти преимущества будут увеличиваться, расширяя области применения 

возобновляемой энергетики и увеличивая ее вклад в мировой энергетический баланс.  

Ключевые слова: возобновляемые энергоресурсы, зеленая энергия, мировая 

энергетика. 

Annotation. World experience shows that a number of countries and regions are 

successfully solving today the problems of energy supply based on the development of renewable 

energy. To intensify the practical use of renewable energy resources in these countries, various 

benefits are legally established for producers of "green" energy. However, the decisive success of 

renewable energy is ultimately determined by its efficiency in comparison with other more 

traditional fuel energy installations today. The development of the technical and legislative 

framework for renewable energy and the steady growth in the cost of fuel and energy resources 

already today determine the technical and economic advantages of power plants using renewable 

energy resources. Obviously, in the future, these benefits will increase, expanding the scope of 

renewable energy and increasing its contribution to the global energy balance. 

Key words: renewable energy resources, green energy, global energy. 

Установленная мощность ВИЭ-генерации в Казахстане. К началу 2022 года 

установленная мощность объектов по использованию возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) в Республике Казахстан составила 2 тыс. МВт, что на 23% больше, чем на начало 2021 

года. По сравнению с 2016 годом установленная мощность объектов ВИЭ в Республике 

выросла в 6,8 раза. Большая часть - 51,6% установленной мощности приходится на 

солнечные электростанции (СЭС, 1 тыс. МВт, +13,8% за год), еще 34% — на ветровые 

электростанции (ВЭС, 684 МВт, + 40,6%). Далее идут малые гидроэлектростанции (ГЭС, 281 

МВт) и биоэлектростанции (7,8 МВт). За январь-декабрь 2021 года выработка 

электроэнергии объектами ВИЭ в Казахстане выросла на 30,1%, до 4,2 млрд. кВт⋅ч. Доля 

электроэнергии, вырабатываемой объектами ВИЭ, в общем объеме производства 

электрической энергии в 2021 году составила 3,7% против 3% в 2020 ранее. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 2 (164) 2022 г. 

 

5 
 

Большая часть выработки электроэнергии среди объектов ВИЭ пришлась на ВЭС: 42,1% или 

1,8 млрд. кВт⋅ч, годовой рост — на 65%. СЭС выработали 1,6 млрд. кВт⋅ч, малые ГЭС — 

799,7 млн. кВт⋅ч, биоэлектростанции — 3 млн. кВт⋅ч. [Источник Казинформ] 

Солнечная энергия для жилого дома. На сегодняшний день из всех известных 

способов производства электрической энергии наиболее конкурентоспособными и 

динамично развивающимися являются фотоэлектрические технологии. Фотоэлектрические 

станции имеют ряд преимуществ: большой срок службы основных компонентов, 

минимальные эксплуатационные затраты, возможность создания генерирующих установок 

на широкий диапазон мощностей с максимальным приближением к объектам 

электропотребления. Проведем краткий обзор по солнечным батареям разных 

производителей. На рисунке 1 представлена типовая схема функционирования комплекта с 

солнечными батареями.  

 
Рисунок 1. Наглядно представлена схема функционирования комплекта 

Разные производители выпускают надежные солнечные батареи для дома. Панели 

способны функционировать в широком температурном диапазоне, теряя производительность 

в дождливую погоду не слишком сильно. 

Если говорить о солнечных батареях в техническом плане, нужно понимать, что речь 

идет о фотоэлектрических системах электроснабжения (ФСЭ). Основная цель таких 

устройств – это преобразование энергии солнечного света в электрический на основе 

физический закон фотоэффекта. Около двухсот лет продолжается процесс 

усовершенствования солнечных установок по выработке электроэнергии. В настоящее время 

инженерная мысль достигла значительных результатов в разработке фотоэлектрического 

оборудования, особенно в показателях полезного действия – от 1 до 46% (доля 

преобразованной солнечной энергии). Эффективность работы фотоэлектрических станций 

значительно повышает применение систем слежения за солнцем от 15 до 72%. Состав 

комплекта станции зависит от ее категории и мощности. В него могут входить контроллер 

зарядки, аккумуляторная станция, инвертор и соединительная аппаратура. При выборе, 

например, комплекта первой категории и номинальной мощности порядка 2 кВт (2000 Вт), 

цена комплекта солнечных батарей для дома составит от 600 тыс. тг. и выше. А сравнивать 

весь затрачиваемый капитал необходимо с экономическим эффектом, получаемым от 

разницы в стоимости 1 кВт/час централизованной сети и стоимости, создаваемой ФСЭ. 
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Самая «свежая» статистика рынка солнечных батарей показывает, что отношение цен на 

единицу электроэнергии составляет 8,8 раза. Это значит, что электроэнергия, 

вырабатываемая солнечной станцией, в 8,8 раза дешевле предоставляемой электроэнергии 

через общую сеть, взятых в равном эквиваленте. Если требуется использовать лампочку в 

темном помещении напряжением 12В и мощностью 25 Вт, то достаточно купить и 

подключить к ней напрямую солнечную батарею аналогичных параметров и это обойдется 

не более чем в 10000 тг. и тратить электричество на лампочку в 60-75 Вт в каком-нибудь 

помещении уже не придется. Можно подключить небольшой колодезный насос для дневного 

полива любой ландшафтной зоны мощностью 200 Вт и питанием в 24В. При затратах в 

55000-60000 тг. можно в течение всего весеннелетнего периода и более 10 лет иметь 

независимую систему полива. 

Наряду с использованием солнечной энергии для производства электрического тока 

существуют и не менее распространенные устройства по превращению энергии солнечного 

света в тепловую энергию. Такие установки называются солнечными коллекторами и служат 

элементами нагрева для систем отопления и получения горячей воды. Независимо от 

установленных котлов в отопительных системах и контурах горячего водоснабжения, их 

комбинация с высокоэффективными солнечными коллекторами позволяет экономить до 36% 

расходов на отопление и приготовление горячей воды. С учетом конкуренции аналог 

китайского производства может быть дешевле на 30- 55%, а отечественный прототип на 10-

25%. Солнечные технологии как альтернативные источники энергии уверенно заняли 

передовые позиции на рынке. Большое количество производителей активно конкурирует, 

предлагая все новые и новые инновации. Лидирующее место в объемах продаж ТОР-15 

стран солнечных электростанций и их комплектующих занимает Китай, имея более 50%. 

Наиболее популярными брендами являются Еxmork, E-Power, Delta Solar, Suntech, Sila Solar 

и др. Европейских производителей с объемом рынка около 25% представляют такие 

компании, как германские AXITEC GmbH, Solarworld и Viessmann Group и норвежская 

Renewable Energy Corporation и др. Стоимость солнечной панели мощностью 200 Вт составит 

от 50 до 125 тыс. тг. Японию, Корею и Тайвань (15%) представляют компании Kyocera, 

Sharp, Sanyo, Hanwha Solar One и Motech. Отечественная продукция представлена такими 

компаниями, как Hevel Solar и ТСМ. Американский производитель – компания First Solar. 

Купить солнечные батареи для дома можно относительно недорого. Если взять за 

потребительский образец солнечную панель мощностью 200 Вт, то получим примерно 

следующее распределение ценовой политики. 
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Рисунок 2. Цены на солнечные панели разных производителей 

 

Весьма популярное решение - обеспечить автономную электрогенерацию при 

помощи солнечных батарей (панелей). Плюсы здесь очевидны - экологичность, 

бесшумность, простота в обслуживании и при правильной установке возможна выработка 

электроэнергии в любую погоду. Естественно, зимой, в пасмурные и дождливые дни, 

производительность будет снижаться. В комплекте с солнечными панелями необходимо 

приобрести солнечный инвертор, преобразовывающий постоянный ток, полученный от 

солнечных модулей, в переменном напряжении 220 вольт, и аккумулятор, накапливающий 

получаемую энергию. Как правило, для загородных домов на рынке предлагаются уже 

готовые комплексные решения. 

 
Рисунок 3. Приблизительное электропотребление бытовых электроприборов, 

инструмента и систем жизнеобеспечения. 

Размещать солнечные панели можно на любом незатененном пространстве участка, 

например, на крыше дома, обращая принимающую поверхность под углом 70 градусов, 

лучше на южную сторону. Время от времени необходимо протирать панели от пыли и 

убирать с них мелкий мусор. Качественные солнечные батареи очень надежны и 

рассчитаны на долгую эксплуатацию - от 15 до 25 лет. После этого их работоспособность 

немного снижается, и следующие 15-20 лет панели выдают ресурс в объеме около 80% от 

базовой изначальной мощности, заявленной производителем.  

Заключение. 

Новая энергетика все в большей степени будет возобновляемой, однако для 

поддержки прогнозируемого увеличения спроса на энергию в течение следующих 30 лет 

потребуются масштабные инвестиции. Дома и предприятия могут компенсировать растущие 

потребности в энергосистеме за счет производства собственной солнечной энергии, что 

позволит им уменьшить свой углеродный след и сократить счета за электроэнергию. 

По расчётам, к 2050 году преобразования в рамках "зелёной" экономики позволят 

дополнительно увеличить ВВП на 3%, создать более 500 тысяч новых рабочих мест, а также 
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сформировать новые отрасли промышленности и сферы услуг и обеспечить высокие 

стандарты качества жизни для казахстанцев. При этом объём инвестиций, необходимый для 

такого перехода, должен был составить около 1% ВВП ежегодно, что тогда равнялось 3-4 

млрд долларов в год. 

Согласно концепции, доля альтернативной и возобновляемой электроэнергии в общей 

её выработке в Казахстане должна достичь 30% – к 2030-у и 50% – к 2050-у. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДАКТИЛОСКОПИЯЛЫҚ ТІРКЕУДІ 

ЕНГІЗУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Бижанов Наурызбек Кадирбекович  
М.С.Нарикбаев атындағы КАЗГЮУ университеті  

 

  Аннотация: Мақалада Қазақстан Республикасындағы дактилоскопиялық 

тіркеудің теориялық және халықаралық тәжірибелері көзделеді. 2023 жылдың 1 қаңтарынан 

бастап, Қазақстан Республикасының азаматтары өздерінің саусақ іздерін жеке 

куәліктеріндегі чипке енгізеді. Саусақ іздері кез келген Халыққа қызмет көрсету 

орталығында сканерленіп,
1
 Республикалық орталыққа жіберіледі. Дактилоскопия - ең 

алдымен жалған құжаттардан қорғау, шекара режимін қамтамасыз ету және қылмыстарды 

ашу деңгейін арттырады, терроризмге қарсы тұру үшін қажет. Бұл шаралар енгізілгеннен 

кейін алаяқтар жалған төлқұжат жасап  ел аралай алмайды. Өйткені, бұл оның саусақ ізімен 

анықталады. Екіншіден, бұл шара жоғалған азаматтарды іздеуге көмектеседі. 

 Түйін сөздер: Дактилоскопия, саусақ іздерін тапсыру, мүмкіндіктер, «Бүркіт» 

бірыңғай ақпараттық жүйе, халықаралық тәжірибе.  

 Қазіргі кезде дамыған елдерде саусақ іздері алу белсенді дамып келеді. Қазақстан да 

бұдан тыс емес, бұл үшін «Дактилоскопиялық және геномдық тіркеу туралы» заң жобасы 

енгізілуде, әрбір азамат саусақ іздерін тапсыруға міндетті болады. Деректерге көзделсек 2023 

жылдан бастап азаматтардың жеке куәлігіндегі чипке саусақ іздері енгізіледі. Алайда бұл 

талап мүмкіндігі шектеулі жандарға қолданылмайды. 

 Міндетті дактилоскопиялық тіркеу талабы 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап кезең-

кезеңімен күшіне енеді. Дактилоскопияны Қазақстанның барлық азаматтары тапсырады. Бұл 

талап төлқұжат, жеке куәлік және матрос куәлігін алу кезінде орындалады. Сонымен қатар, 

шетелдіктер виза алған кезде осы тіркеуден өтуге құқылы. Бұл олардың шекарадан өткен 

кезде жеке басын анықтау үшін қажет. Заң жобасына сәйкес, қолы жоқ мүгедек азаматтар 

дактилоскопиялық тексеру жүргізбейді. Олардың төлқұжатындағы биометриялық чипте 

электронды саусақ ізі деректерінде болмайды. Папиллярлы саусақ өрнектерінің электрондық 

коды (таңбалары) шифрланған электронды түрде және жеке басын куәландыратын құжаттың 

чипіне Ішкі істер министрлігінің қорғалған деректер базасына енгізіледі.
2
 

 Дактилоскопия – адамның тегін, атын, әкесінің атын саусақ ізі арқылы анықтайтын 

ғылым түрі. Оның шығу тарихы да қызық. Дактилоскопияның пайда болуымен алаяқтарды, 

қылмыскерлерді анықтау және жаза қолдану оңайырақ болды. Осы себепті Қазақстанда 

азаматтар 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап «Дактилоскопия және геномдық тіркеу туралы» 

Заңның 2 тарауына сәйкес 
3
 саусақ іздерін алуды жоспарлап отыр. Дактилоскопия – жеке 

                                                           
1
 Ақпараттық жүйе ПАРАГРАФ. 2022. «Саусақ ізі және геномдық тіркеу туралы» Қазақстан 

Республикасының 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № 40-VI Заңы (01.07.2021 ж. өзгертулер мен 
толықтырулармен) . [онлайн] Мына мекенжайда қолжетімді: 
<https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33276266&pos=133;-59#pos=133;-59> [Қолданылуы 2022 ж. 
10 сәуір]. 
2
 Ақпараттық жүйе ПАРАГРАФ. 2022. «Саусақ ізі және геномдық тіркеу туралы » Қазақстан 

Республикасының 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № 40-VI Заңы (01.07.2021 жылғы өзгерістер мен 
толықтырулармен ) . [онлайн] Мына мекенжайда қолжетімді: 
<https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33276266&pos=133;-59#pos=133;-59> [Қолданылуы 2022 ж. 
10 сәуір]. 
3
 Ақпараттық жүйе ПАРАГРАФ. 2022. «Саусақ ізі және геномдық тіркеу туралы» Қазақстан 

Республикасының 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № 40-VI Заңы (өзгертулер мен 
толықтырулармен) 01.07.2021 жағдай бойынша) . [онлайн] Мына мекенжайда қолжетімді: 
<https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33276266&pos=133;-59#pos=133;-59> [Қолданылуы 2022 ж. 
10 сәуір]. 
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басын анықтау, қылмыстық есепке алу және қылмыскерлерді іздеу мақсатында саусақ 

ұшындағы тері үлгілерінің құрылымын зерттейтін криминалистика саласы болып табылады. 
4
  Дактилосокпия арқылы адамды тану әдісі, яғни алақан мен саусақ терісінің 

ерекшеліктеріне қарай әр адам туралы ақпаратқа қол жеткізу тәсілі. Бұл әдісті ағылшын 

ғалымы Уильям Гершель ашқан, ол әр адамның саусақ ізі өзіне ғана тән және ешкімде бірдей 

ізі бола алмайды деп есептеген. Зерттеу барысында ол тері қабатын өзгертуге болмайтынына 

және терінің өрнектерін өшіре алмайтынына көз жеткізді. Осылайша, бұл жаңалық 1877 

жылдан бастап пайдалануға берілді. Содан бері саусақ ізін сәйкестендіру ең көп 

қолданылатын биометриялық технологияға айналды. Бұл әдіс бүгінде криминалистика 

немесе қылмысты ашу саласында кеңінен қолданылады. Сондай-ақ, саусақ ізі визалық 

қамтамасыз ету бойынша ақпаратты енгізу және келісу, мемлекеттік шекараны кесіп өткен 

адамдарды тіркеу және есепке алу және мемлекеттік шекараны бұзушыларды іздеу, сондай-

ақ шетел азаматтары шекарадан өтуді және Қазақстан Республикасында тұру ережелерін 

бұзуды тіркеу үшін қолданылады. Ол үшін жоба – «Бүркіт» бірыңғай ақпараттық жүйесі 

пайдаланылады. Бұл жоба жыл сайын сәтті әзірленіп, толықтырылып отырады. Мысалы, 

дактилоскопия мен геномдық тіркеу талаптары бар биометриялық төлқұжат және ID-

карталар енгізілуде.
5
 

 Заңның мақсаты – заң 2021 жылы күшіне енуі керек болды, алайда ол 2023 жылға 

дейін тоқтатылды. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап «Дактилосокпия және геномдық тіркеу 

туралы» Заңның 2-тарауы қолданыста болады. Құқық қорғау және басқа да мемлекеттік 

органдар өзара байланыс жасап, тиісті мамандарды дайындауы керек. Осылайша, 2025 

жылға қарай мамандар барлық азаматтардың саусақ іздерін алуды көздеп отыр. Дегенмен, 

ескі құжаттарды мерзімі біткенше дейін пайдалануға болады. Бұл іс-шара жеке куәлік беру 

арқылы өтеді. Саусақ іздері электронды түрде алынып, Республикалық орталыққа жіберіледі. 

Сертификат бойынша мамандармен тіркелген. Саусақ іздері кез келген Халыққа қызмет 

көрсету орталығында сканерленеді.
6
 

 Бұл шаралар ең алдымен жалған құжаттардан қорғау, шекара режимін қамтамасыз ету 

және терроризмге қарсы тұру үшін қажет. Одан әрі, қылмыстарды ашу деңгейін арттырады. 

Бұл шаралар енгізілгеннен кейін алаяқтар жалған төлқұжат жасап  ел аралай алмайды. 

Өйткені, бұл оның саусақ ізімен анықталады. Екіншіден, бұл шара жоғалған азаматтарды 

іздеуге көмектеседі. Мысалы, халықаралық тәжірибеге сәйкес, Жапонияда жер сілкінісі 

кезінде белгісіз қаза болған адамдардың саны 50% немесе одан да көпке жетуде. Ал 

Қазақстанда 2007-2011 жылдар аралығындағы статистика бойынша хабар-ошарсыз 23 325 

мың жоғалған адам тіркеліп, 26 527 белгісіз мәйіт табылған. Олардың саны шамамен 50 

пайызы белгісіз .
7
 

Кім саусақ ізін тапсыруға міндетті? Жасы 16-ға толған және төлқұжатқа мұқтаж барлық 

қазақстандықтар саусақ ізінен өтуі керек. 12 мен 16 жас аралығындағы жасөспірімдер ата-

анасының рұқсатымен тапсыра алады. Бұл тіркеу 12 жасқа толмаған балаларға 

                                                           
4
 Ru.wikipedia.org. 2022. Саусақ ізі - Уикипедия . [онлайн] мына жерде қолжетімді: 

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1% 
81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F> [Қолданылуы 2022 ж. 10 сәуір]. 
5
 Todes.by. 2022. EIS " BERKUT " . [онлайн] Мына мекенжайда қол жетімді: 

<https://www.todes.by/kberkutru/> [Қолданылуы 22 сәуір 2022 ж.]. 
6
 Ақпараттық жүйе ПАРАГРАФ. 2022. «Саусақ ізі және геномдық тіркеу туралы» Қазақстан 

Республикасының 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № 40-VI Заңы (01.07.2021 ж. өзгертулер мен 
толықтырулармен) . [онлайн] Мына мекенжайда қолжетімді: 
<https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33276266&pos=133;-59#pos=133;-59> [Қолданылуы 2022 ж. 
10 сәуір]. 
7
 Ақпараттық жүйе ПАРАГРАФ. 2022. «Саусақ ізі және геномдық тіркеу туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының жобасы туралы құжат (27.10.2016 ж.) (қабылданды) . [онлайн] Мына 
мекенжайда қолжетімді: 
<https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31238630&mode=p&page=6&pos=1399;-50#pos=1399;-50> 
[Қолданылуы 10 сәуір 2022 ж.]. 
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қолданылмайды. Сонымен қатар, бұл процедураны Қазақстанда тұру немесе азаматтық алу 

үшін Қазақстанда тұрақты тұратын шетел азаматтары, еңбек мигранттары және босқындар 

тапсыру керек. 

 Саусақ таңбасын алудан бас тартқан азаматтарға бастапқыда айыппұл салынады. 

Азаматтар дактилоскопиялық процедурадан өтпеген жағдайда, Қазақстан аумағынан шығу 

және қайту кезінде шекарадан өте алмайды және төлқұжаттық бақылаудан өте алмайды. Ішкі 

істер министрлігінің мәліметінше, кеден бекеттерінде саусақ іздерін оқитын арнайы 

электрондық құрылғылар бар, сондықтан әркім процедурадан еркін өте алады. Болашақта 

әркім өзінің жеке куәлігінің орнына саусақ іздерін қолдана алады. Сонымен қатар, саусақ 

іздерін тіркеген азаматтардың төлқұжаты жоғалған жағдайда оны дереу қалпына келтіруге 

болады. 

 Әлемдік тәжірибе 

Мұндай заң жобалары әлемдік тәжірибеде бар. Мысалы, Еуропада, Түркияда, Канадада, 

Францияда, Қытайда. 

 Канадада 1993 жылдан бастап шекаралық және иммиграциялық қызметтердің саусақ 

таңбалары бойынша тұлғаларды сәйкестендіру жүйесі қолданылады - Canadian Border Service 

Agency. Және, Canadian Air Transport Security Authority әуежайларда жұмыс істейтін 

қызметкерлерге биометрикалық деректерді тапсыруға міндеттеді.
8
 

 2016 жылдан бастап Франция азаматтары үшін бірыңғай деректер базасын құру 

туралы шешім қабылданды. Жеке деректерге Құқық қорғау органдары қол жеткізе алады 

және биометриялық деректерді Интерполға беру мүмкіндігімен қол жеткізе алады. Одан әрі 

Шенген елдерінің қауіпсіздік қызметтеріне деректерді беру мүмкіндігі бар. Деректер 

базасында тегі, аты, әкесінің аты, тұрғылықты жері мен электрондық пошта, биометриялық 

деректер болады.
9
 

 Германия өз азаматтарының биометриялық деректерін мемлекетке кіру және шығу 

үшін пайдаланады. 2010 жылдың қараша айындағы деректерге сәйкес, Германия жаңа 

электрондық жеке куәлікті пайдаланады. Қазіргі уақытта Еуропада EU’s Smart Borders 

Initiative бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бағдарламаға сәйкес, ЕО-ғына АҚШ-тан келетін 

азаматтар, және  ЕО-ға кірмейтін елдерден келгендер бір уақытта бет-әлпет, көз қабығы және 

саусақ ізі бойынша сәйкестендіруден өтеді. Бағдарламаға 7 әуежай кіреді: Арланда 

(Швеция), Чарльз де Голль (Франция), Франкфурт (Германия), Лиссабон (Португалия), 

Мадрид (Испания) және Шиполь ( Нидерланды ). 

 Биометриялық технологияларды Германияда елге келген мигранттар мен 

босқындарды анықтау үшін қолданылады. Smart Border еуропалық бағдарламасы Шенген 

аймағының сыртқы шекараларында қауіпсіз және оңтайлы шекаралық бақылау 

технологияларын іздеуге бағытталған.
10

 

 Сондай-ақ Беларусь, Өзбекстан, Молдова және Тәжікстанда дактилоскопияты туралы 

заңдар қолданылады. Техника және оны жүйелі қолдану Ұлыбританияда пайда болғанына 

қарамастан, саусақ іздерін - іздеу АҚШ-та өте пайдалы болды, онда 1924 жылы ФБР 

сәйкестендіру бөлімі сақтаған осы файлдың өзегін құрайтын екі үлкен саусақ іздері 

жиналды. Дивизия ісінде XXI ғасырдың басында 250 миллионнан астам адамның саусақ 

іздері болған. Саусақ ізі файлдары мен іздеу әдістері компьютерлендірілген, бұл белгілі бір 

басып шығаруды жылдам салыстыруға және салыстыруға мүмкіндік береді. 

                                                           
8
 Secuteck.ru. 2022. Түрлі секторларда биометриялық технологияларды енгізудің халықаралық 

тәжірибесі . [онлайн] Мына мекенжайда қол жетімді: <https://www.secuteck.ru/articles/mezhdunarodnyj-
opyt-vnedreniya-biometricheskih-tekhnologij-v-razlichnyh-sektorah> [Қолданылуы 20 сәуір 2022 ж.]. 
9
 Secuteck.ru. 2022. Түрлі секторларда биометриялық технологияларды енгізудің халықаралық 

тәжірибесі . [онлайн] Мына мекенжайда қол жетімді: <https://www.secuteck.ru/articles/mezhdunarodnyj-
opyt-vnedreniya-biometricheskih-tekhnologij-v-razlichnyh-sektorah> [Қолданылуы 20 сәуір 2022 ж.]. 
10

 Secuteck.ru. 2022. Түрлі секторларда биометриялық технологияларды енгізудің халықаралық 

тәжірибесі . [онлайн] Мына мекенжайда қол жетімді: <https://www.secuteck.ru/articles/mezhdunarodnyj-
opyt-vnedreniya-biometricheskih-tekhnologij-v-razlichnyh-sektorah> [Қолданылуы 20 сәуір 2022 ж.]. 
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Тіркеу кезінде дактилоскопия "Папилон" электронды сканерінің көмегімен жүзеге 

асырылады. Ерекше жағдайларда, мысалы, буындардың деформациясы кезінде 

дактилоскопияны бояу әдісі қолданылады. Еліміздің азаматтарын саусақ ізімен тіркеу алғаш 

рет Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжатын немесе жеке куәлігін алған, сондай-ақ 

оны қалпына келтірген және ауыстырған жағдайларда кезең-кезеңімен жүзеге асырылатын 

болады.
11

 

 Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалардың саусақ іздерін тіркеу оларды 

құжаттандыру, ресімдеу және визаларды беру кезінде жүзеге асырылады. Айта кету керек, 

заң жобасын әзірлеу кезінде халықаралық тәжірибе де ескерілген. Ел азаматтарын саусақ 

ізімен тіркеу «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясында, шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ тұлғалар үшін көші-қон полициясының аумақтық және аудандық 

бөлімшелерінде жүзеге асырылады. 

 Еліміздің қолданыстағы заңнамасында арнайы және криминалистикалық 

қорытындылар түріндегі саусақ іздерін енгізу қарастырылған. Осылайша, «Мемлекеттік 

құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы» заңда ұсталғандардың, 

қамаудағылардың және сотталғандардың арнайы дактилоскопиялық есебін жүргізу 

көзделген. Ал "Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдары туралы" Заңға сәйкес ішкі 

істер органдары күдіктілердің, айыпталушылардың, қылмыстық-атқару жүйесі 

мекемелерінде жазасын өтеп жатқан, ішкі істер органдарының арнаулы мекемелерінде 

ұсталатын, криминалистикалық есепке қою үшін профилактикалық есепке қойылған 

адамдардың биологиялық үлгілерін, ал "Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдары 

туралы" Заңның бірегейлігін дактилоскопиялауға және алуға құқылы, «Дактилоскопиялық 

және геномдық тіркеудің» бұл заңда елдің барлық азаматтарының жеке басын жедел анықтау 

және растау қарастырылған, дактилоскопиялық немесе геномдық ақпарат негізінде 

шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар, танылмаған мәйіттер кіреді.
12

 

 Қорытындылай келе, қазіргі әлемде саусақ ізін алу өзекті екенін атап өткім келеді. 

Дактилоскопия мен геномдық тіркеу қылмыскерлерді, алаяқтарды жылдам табуға және 

хабар-ошарсыз жоғалған және белгісіз азаматтарды азайтуға мүмкіндік береді . Және де бұл 

заң ең алдымен жалған құжаттардан қорғау, шекара режимін қамтамасыз ету және 

терроризмге қарсы тұру үшін қажет.  Бұл заң полиция, арнайы қызмет және кеден 

қызметкерлерінің жұмыс жүйесін жетілдіреді. Осы себептерге байланысты Қазақстанда 

«Дактилоскопия және геномдық тіркеу туралы» заң қажет деп есептеймін.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Ақпараттық жүйе ПАРАГРАФ. 2022. «Саусақ ізі және геномдық тіркеу туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының жобасы туралы құжат (27.10.2016 ж.) (қабылданды) . [онлайн] Мына 
мекенжайда қолжетімді: 
<https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31238630&mode=p&page=6&pos=1399;-50#pos=1399;-50> 
[Қолданылуы 10 сәуір 2022 ж.]. 
12

 Ақпараттық жүйе ПАРАГРАФ. 2022. «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» 

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 199-V Заңы (30.12.2021 ж. берілген 
өзгерістер мен толықтырулармен) . [онлайн] Мына мекенжайда қолжетімді: 
<https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31538985> [Қолданылуы 10 сәуір 2022 ж.]. 
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DEVELOPMENT SELF-MANAGEMENT IN PERSONNEL MANAGEMENT OF THE 

COMPANY  
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магистрант  Университета 

Международного Бизнеса,  

город Алматы.  

 

Annotation  

 

The article is aimed to determination of the maturity level of organization to establish self-

management process.   Primary data were collected from business indicators of local company, that 

had to implement digitization of processes. All collected data (financial measurements, HR 

measurements, risk measurements, business processes measurements) were analyzed with the help 

of data mining method. In the course of considering the advantages of digital transformation for 

different layers of the organization there were considered difficulties in the implementation process. 

Result indicates that the digitization process ought to relieve managers from information overload 

and enable to wield analytical data and establish self-management among the staff.  

Keywords: Digitization, Self-management. 

In the 21st century, the digital transformation is taking place very fast. Digital transformation 

affects to the market and behavior of the society. This trend influences to the management strategies 

of the companies. In order to retain competitive in the market, companies follow the trend to 

digitize processes, deploy compatible software at all levels of the governance, and, therefore, 

change management system.  

Changes in management system affects entire ecosystems, their business models and the 

underlying business functions of a company’s value chain. By digitalizing business functions, data 

can be provided to enhance and develop each of these functions— and thereby the entire value 

chain.  

Nevertheless, the process of transformation of business passes with significant omissions. In 

order to avoid oversights and not to spend resources in vain, organizations need to adhere to 

relevant action-plans. The first step in this direction is understanding of the main goal and model of 

management process specifically. Most of the companies decide on new approach that is named 

self-management system. 

This research paper is aimed to determination of the major goal and model of self-

management process for organization. In the course of considering the advantages of self-

management for different layers of the organization there would be considered possible difficulties 

in the implementation process. Moreover, the self-management ought to relieve managers from 

operational overload and enable to wield analytical data about performance of their units. It would 

be considered in the designation of opportunities of digitization in the focus of self-management 

and strategic management. 

Literature review 

In the article “The future of management is teal” written by Frederique Laloux, said that new 

model of management comes with three breakthroughs: self-management, wholeness, evolutionary 

purpose (F.Laloux).  
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To understand the culture of self-managed organization, it is needed to reference to F. 

Laloux’s book “Reinventing organizations”. In the “Self-management (structures)” chapter of 

F.Laloux book, it is stated that culture of self-managed organization is based on creation of several 

teams with coach. Team should be self-organized, and each member could make their own choice. 

The starting point of team is to look enthusiasm, strengths, and existing capabilities of team. 

Furthermore, leaders of self-managed organizations should replace economies of scale to unbridled 

motivation. They need to refuse control of employees through staff functions restrictions. Control 

must be replaced with trust. F. Laloux underlines that work should be considered in form of project. 

Projects happen organically and informally. Employees should have possibility in parallel interested 

projects, and rearrange their priorities, based in their own vision of most important, most urgent and 

most interested tasks to do (F.Laloux, pp. 61-97).  

R. Collins in the article “Reinventing Management, Part 1: What Color is Your 

Organization?” states that in the self-regulated companies there is no bosses. Therefore, every 

employee ought to be leader and every employee must be manager to take responsibilities for work 

got done and to accomplishment of the mission of the company (R.Collins, pp. 42-43). 

Discussion 

To understand maturity of the company to establish self-management, there was conducted 

survey. The study was conducted in a microfinance company in Kazakhstan. In this study, 

questionnaires to evaluate maturity of the company were answered and according to the answers 

given, scores related to the relevant fields and dimensions were calculated as average score. 

According to the survey, there were checked three key directions of the company to the readiness to 

exert transformation of the company. First direction was “Smart products and Services”. The results 

of these part are given in Table 1. 

Table 1. Smart products and services maturity score 

№ of question Score 

1 2 

2 3 

3 3 

4 1 

Maturity score 2.25 

 

Second dimension was “Smart Business Processes”. Results of the survey from this part given 

in Table 2. 

Table 2. Smart business processes maturity score 

№ of 

question 

Production, 

logistics 

and 

procuremen

t 

R&D, 

product 

developmen

t 

After 

sales 

service

s 

Pricing/ 

promotio

n 

Sales and 

distributio

n channels 

HR IT Financ

e 

1 3 3 3 2.625 2 2.62

5 

3 3 

2 0.75 3 1.5 1.5 3 3 1.5 3 

3 1.5 3 0 3 3 3 3 3 

4 2 3  3 3  2 3 
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5 3 3  3 3   3 

6 2    2    

7 1.2    3    

8 1        

9 1.5        

10 3        

Maturit

y score 

1.895 3 1.5 2.625 2.71 2.87

5 

2.37

5 

3 

 

Third dimension was “Strategy and organization maturity score”. Results of the survey from 

this part given in Table 3. 

Table 3. Strategy and organization maturity score 

№ of question Business model Strategic 

partnership 

Technology 

investments 

Organizational 

structure and 

leadership 

1 3 1.5 1.5 1.5 

2 2 2 3 3 

3 2 2 2 3 

4 0  2 1 

5 1   3 

6    2 

7    3 

8    2 

9    1 

10    0 

Maturity score 1.6 1.83 2.125 1.95 

 

Final score given in Table 4. 

Table 4. Maturity score and level table for each dimension/sub-dimension of a company 

Dimension/Sub-dimension Maturity level Maturity score 

Smart products and services Level 2: Survival 2.25 

Smart business processes Level 2: Survival 1.895 

Smart production and operations Level 3: Maturity 3 

Smart marketing and sales 

operations 

Level 2: Survival 1.915 

Supportive operations Level 3: Maturity 2.75 

Strategy and organization Level 2: Survival 1.87625 

 

Overall maturity level of a company is determined by minimum maturity level of dimensions. 

According to Table 4 minimum maturity level score is 1.895, which is calculated for “Smart 

business processes”. Therefore, a microfinance company is at “Level 2: Survival”, regarding to self-

management maturity. Radar chart is provided in Figure 1. 
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Figure 1. Maturity levels of dimension of company in a radar chart 

Digital transformation allows employees to offload their operations and focus on the 

efficiency and quality of work. The last two indicators directly depend on the team management 

system. According to the latest concepts of management systems, the most relevant and harmonious 

is self-management. Self-management allows employees to work in small teams on a project basis. 

At the same time, the employee has possibility to choose the project to which he wants to 

participate. This concept increases employee engagement and motivation. In result, actions of 

employee in the project are not limited by functionality, and employee can manage the contribution, 

that he wants to make to the ongoing project. In self-management, work is based on the trust. Since, 

the entire routine part has been transferred to digital format. Each employee has access to analytical 

data on the results of the work done. Moreover, by studying quantitative indicators, an employee 

can independently select tactics for further actions to improve results. It follows, that each employee 

is a manager, and each employee understands his contribution to the development of the company 

and takes responsibility for making decisions on his own initiative within the team.  

Conclusion 

For properly function of the company properly in the self-management system, the company 

must be ready to implement this system. The readiness of a company is determined by the level of 

maturity in the following areas: 1) Smart products and services; 2) Smart business processes; 3) 

Strategy and organization maturity. If a company is not mature enough in one of the areas, it needs 

to focus on this area and bring it to the appropriate level of maturity. The maturity of these areas 

shows how digitalization has penetrated to all management levels of the company. The lack of 

digitization will not yield results in self-management, since employees will have to combine 

operational and project activities, which does not correspond to the conditions of self-management. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
Strategy  & Organization

Smart Products & ServicesSmart Business processes
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КАЛЬКУЛЯЦИЯЛАУ ӘДІСТЕРІН ЖҮЙЕЛЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ 

САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМАСЫ 

 

Бердыкулова Айша 

«Есеп және аудит» мамандығының 

2-курс магистранты 

Ғылыми жетекші 

э.ғ.к. доцент, Нуркашева Н.С. 

 

Экономиканың қалыптасуының қазіргі кездегі кез келген кәсіпорынның өмір сүруі 

бәсекелік орта үстемдік еткен кезде оның нарықтағы экономикалық тұрақтылығына 

байланысты. Нәтижесінде кәсіпорындар осы позицияға жету үшін құрамын оңтайландыру 

және шығындарды есепке алу, пайданы арттыру резервтерін анықтау қолдауымен өндіріс 

өнімділігін арттыру жолдарын табуы керек.Өндірістегі шығындарды есепке алу әдісін дұрыс 

ұйымдастыру және таңдау ұйымда бар ресурстардың құрамы мен оңтайлы орындалуына 

бақылауды қамтамасыз етеді және бәсекелестік критерийлерінде салмақты қорытындылар 

жасау үшін шығарылатын өнімнің өзіндік құнын уақтылы және сауатты түрде сараптауға 

көмектесетіні сөзсіз.Экономист ғалымдардың көрсетуі бойынша, шын мәнінде, өндіріс 

шығындарын есепке алу және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау жүйесінің ерекшелігі 

өндірістің жекелеген нысандарына тән техникалық, технологиялық, ұйымдастырушылық 

және басқарушылық ерекшеліктерге жақын анықталады.  

Басқару есебіне міндеттелетін  міндеттемелердің ең маңыздысы-өнімнің өзіндік 

құнын калькуляциялау болып табылады.Калькуляциялаудың теориялық негіздерін 

қалаушылар ретінде  А.П. Рудановский, А.М. Галаганом, Х.А. Блатов пен В.И. Стоцкийді 

білеміз.Өнімнің (жұмыстың, қызмет көрсетудің )өзіндік құнын калькуляциялау,шығындарды 

есепке алуды жүргізу,яғни осы мәселені зерттеу ХХ ғасырдың 50-жылдарынан өз бастауын 

алып қазіргі күнге дейін өз қарқынын жоғалтқан жоқ. 

Неліктен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау маңызға ие? Өнімге кеткен шығынды 

анықтайтын өнімнің өзіндік құны ұйымның жалпы шаруашылық қызметтің сапалық 

көрсеткіші бола отырып оның жетістіктері мен ұйым резервтерінің жағдайын 

көрсетеді.Өнімнің өзіндік құнының төмен болғаны жақсы көрсеткіш.Себебі өнімге 

жұмсалатын жұмыс күші үнемді бола түседі,негізгі қорлар мен материалдардың қолданылуы 

жақсарады.Жалпы айтқанда,өнімді өндіру кәсіпорын үшін  неғұрлым арзан болса, қоғам 

үшін де соғұрлым арзанға түседі. 

Өнімнің өзіндік құнына не кіреді? Атап айтқанда: 

1. Еңбекке кеткен шығындар және өнімге жасауға пайдаланылатын құралдар 

шығындары.Бұл шығындарға негізінен кіретіндер:өндірістік процеске тікелей қатысты 

(жұмысқа, қызмет көрсетуге) шығындар,нақтырақ айтатын болсақ өндірісті ұйымдастыру 

мен өндіріс технологиясы,өндірісті басқару мен өнім сапасына байланысты шығындар. 

Сонымен қатар өндірісті даярлау мен оны игеру шығындары,рационализация мен 

өнертабысқа, процестің қауіпсіздігін және жақсы жұмыс жағдайларын қамтамасыз етуге 

кеткен шығындар,еңбек күшін қалыптастырып кадрларды даярлау мен қайта даярлау 

шығындары және т.б. 

2.  Өнім өндіруге тікелей қатысы жоқ шығындар.Дегенмен кәсіпорынның бұл 

шығындарды өнімнің өзіндік құнына қосуы арқылы өтеуі олардың қарапайым ұдайы 

өндірісті қамтамасыз ету(пайдалы қазбалар үшін кетеін геологиялық барлау шығындары,су 

үшін төлемдер,жерді рекультивациялау шығындары және т.б) мүддесіне байланысты.  

Өнімнің (жұмыстың,қызметтін)өзіндік құнына сонымен қатар өндірістің ішкі 

өндірістік себептерден тоқтатылуы,өндіріс пен қоймадағы материалдардың таусылып 

қалуынан немесе жетіспеуінен туындайтын шығындар,сот шешіміне қарай өндіріс 
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процесінде еңбекке жарамсыз болып қалған жұмыскерге жәрдемақы төлеуді жатқызуға 

болады. 

Құнды экономикалық категория ретінде тауар-ақша қатынастарына 

негізделеді,байланыста болады.Егер ақша түрінде қарастыратын болсақ,құн 

өнімді(жұмысты,қызметті)  өндіру мен оны өткізуге кеткен жанды және заттанған еңбекке 

кеткен шығындардың өзгерісі ретінде көрініс табады. Өнім өндірілетін ресурстардың бағасы 

мен оның қалай жасалатындығына,яғни жасалу технологиясына тікелей байланысты 

болады.Мұндағы жасалу технологиясы өндіріс әдісі болып табылады,ол өндіріске,қызмет 

көрсетуге,жұмыстарды жасауға қаншалықты көлемде ресурс қажет екендігін анықтайды. 

Қазірде экономика ғылымы калькуляциялаудың сан алуан түрлерін ұсына алады,бірақ 

осы көп әдістің әрқайсысы әлі де толықтай  теориялық және әдістемелік тәсілдері тұсынан 

жетілмеген.Себебі калькуляциялау сарапшыларының көзқарастары калькуляциялаудың 

нәтижесін түсіндіруде,калькуляциялау әдісіне кіретін элементтер тізімін атауда әртүрлі 

болып отыр.Сондықтан да әр сарапшы калькуляциялаудың әртүрлі әдістемелік тәсілін 

ұсынуда.Нәтижесінде мұның бәрі теориялық әдістеменің практикалық қолданылуын 

қиындатады,калькуляциялау нәтижелерінің дұрыс болмауына алып келеді.Ал бұл өз 

кезегінде басқару шешімдерінің сапасына теріс әсерін бермей қоймайды. 

Сонымен, калькуляция : «Өнімнің өзіндік құнын анықтауға арналған экономикалық 

есептеулердің жүйесі,өндірістің басқарылуындағы маңызға ие басқару процесі,ол өз 

кезегінде өнім өндірісі мен сатылымына кеткен шығындарды есепке алудың соңғы 

кезеңі.»Ескере кету қажет,бұл анықтама бойынша калькуляция нәтижесіндегі өнімнің құны 

жалпы өзіндік құн ретінде қарастырылып отыр. 

Өнімнің өзіндік құны-оның жалпы өзіндік құны ретінде де,меншікті,яғни тек өзіндік 

құн ретінде де карастырылады дейтін болжамға сүйенетін басқа да анықтама бар: 

«Калькуляция- кәсіпорынға өндірісті басқару,бағаларды экономикалық негіздеу және 

жобалық ұсыныстар мен көрсеткіштерді жоспарлау мақсатында өте қажетті ғылыми 

негізделген белгілі бір өнімінің (оның бірлігінің немесе бөлігінің) өзіндік құнын анықтау». 

Калькуляцияның көзделетін ақырғы,түпкілікті мақсатына қатысты қалыптасқан тағы бір 

көзқарас бар: «Қазіргі таңдағы нақты тәжірибеде калькуляция- калькуляциялық 

жиынтықтағы жекелеген өнімнің құнын анықтау басты мақсаты болып табылатын 

есептеулер жүйесі».Калькуляцины осындай тұрғыдан қарастыру ең дұрыс деген ойға 

келудеміз.Шындығында да,өндірістік шығындардың жалпы көлемі мен өнімнің жалпы 

өзіндік құнын бухгалтерлік есеп,бухгалтерлік шоттар және екі жақты жазу ,түгендеу мен 

бағалау,құжаттау әдістері арқылы да біле аламыз.Шоттарда шығындар туралы жинақталған 

жиынтық деректердің қалыптасуы бастапқы құжаттар мен есеп регистрлерінің арқасында 

іске асады,түгендеудің арқасындағы аяқталмаған өндірістегі нақты қалдықтар 

бағаланады,бұл өз кезегінде ағымдағы кезеңдегі дайын өнім мен аяқталмаған өндіріс 

шығындарын бөлу үшін қажет.Және ағымдағы өндіріс шығындарын мөлшеріне түзетулер 

енгізу үшін қалдықтардың,ілеспе өнімдердің және шығындардың құнын анықтауға бағалау 

мүмкіндік береді.Ал калькуляцияның мәні керісінше,тек бір ғана өнімнің өзіндік құнының 

шамасын анықтауға мүмкіндік беру-яғни жоғарыда айталған бухгалтерлік есептерінің 

қатысуымен қалыптаспайтын,тек арнайы орындалатын есептеулер бойынша есепке алу 

шотына түсетін көрсеткішті есептеу. 

Калькуляциялау объектісі-белгілі бір өнімнің түрі.Өнімнің біртекті тобы калькуляциялау 

объектісі болып белгілі бір үлгілер мен модификацияларды даярлайтын,тек бөлшектер мен 

тораптарды унификациялау арқылы ғана өндірісі дамитын көп салалы өндірісте 

саналады.Бұдан біз калькуляциялау объектісі кәсіпорынның өзінің құзырында екенін көре 

аламыз.Калькуляциялау объектілерінің, шығындарды есепке алу объектілерінің 

номенклатурасын негіздеуде тиісті салалық талаптардың сақталуын қадағалаған жөн. 

Калькуляциялау объектісі үшін өлшем бірлігі болып және еңбек өнімінің тұтынушылық 

қасиеттерін көрсететін калькуляциялық  бірліктерімен тығыз әрі тікелей экономикалық 

байланыста болады. 
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Қаазақстан Республикасында нақты тәжірибеде қолданылатын шығындарды есепке алу мен 

өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауды іске асыруға арналған үш тәіл бар және 

қолданылады:нормативті,тапсырыс бойынша және кесімді.Шетелдік тәсілдерге келер болсақ, 

мынадай калькуляциялау әдістері бар: kaizen-costing, таргет-костинг, direct-costing, ABC-

costing. 

Жеке әрі шағын өндіріс жағдайында тапсырыс бойынша калькуляциялау әдісі 

қолданылады.Бұл әдісті көлемі нақты анық болатын бір тапсырыс немесе жекелеген 

партиялар ретінде өндірілетін,белгілі бір өзіне тән ерекше қасиетке ие 

өнімдерді,қызметтерді,жұмыстарды өндіруде қолдану тиімді. 

Кесімді әдісті жүйе ретінде қарастырамыз.Мұнда ,жаппай өндірістегі біртекті өнімдер 

арасында жалпы шығындар бөлінеді.Бұл жағдайда технолгиялық процестің аяқталған 

кезеңін көрсететін жеке қайта бөлу калькуляция объектісі ретінде саналады.Нәтижесінде 

соңғы кезеңді қоспағанда,жартылай факбрикат немес дайын өнім пайда болатын барлық 

қайта бөлу,яғни шикізатты өңдеу кезеңдерінің өнімін аламыз. 

Калькуляциялау мен өндіріс шығындарын есепке алудың нормативтік әдісі-шығындар 

нормаларына байланысты экономикалық анализ бен бақылауды жүзеге асыру,өнімнің өзіндік 

құнын анықтауға,ішкі есептілікті жасауға,материалдарды өндіріске жіберуге және жоспарлау 

мен нормалауга қатысты рәсімдердің жиынтығын құрайды. 

Техника-технологиялық және өндірістегі тәртіптерді қатаң сақтауы мен өндіріс 

шығындарын қалыптастыруда уақытылы аралсуы бұл әдістің тиімділігін көрсетеді.Бұл 

әдістің артықшылығы болып оның ресурсатрды үнемдеудің белсенді құралы 

екендігінде.Сонымен қатар шығындарды азайтудың сыртқы және ішкі өндірістік резервтерін 

анықтауға мүмкіндік береді.Нормативтік әдіс-күнделікті ағымдағы бақылауды жүзеге 

асырып және үнемдеудің жаңа резервтерін анықтай отырып,өнімге кететін шығынды 

азайтуда және өндіріс рентабельдігін арттыруда үлкен рөл атқарады. 

Нормативтік әдіс калькуляциялау баптарының бөлігінде әр тауардың түріне 

ресурстардың жұмсалу нормасы есептелінеді деп тұжырымдайды.Тапсырыс арқылы 

калькуляциялау мен ABC-costing әдістеріне қарағанда,нормативтік әдісте бірлік құн алдымен 

нормалар бойынша есептелініп,содан кейін ғана нақты шығындарға қарай ауытқулар 

түзетіледі.Соның арқасында бұл әдіс калькуляциялаудың барынша нақты әрі дұрыс болуын 

қамтамасыз етеді және технология мен өндірісті ұйымдастыру факторларының әсерін 

ескереді. 

Дегенмен, мұнда да есептеудің сапасы есептеу объектісі ретінде танылатын өнімге 

байланысты болады.Көп жайғдайда шаруашылық процестің соңғы нәтижесі болатын 

тауар,жұыстар мен қызметтер кәсіпорынның нормалау объектісі ретінде 

алынады.Себебі,осылайша алынған нәтиже өзіндік құнның бақылау функцияларын 

шектейді.Мысалы,экономикалық процестің аралық кезеңдерінде жоспарланған шығындар 

мен нақты деректерде көрсетілген шығындардағы сәйкес келмеушілік,ауытқуларды 

анықтау.Бұл кемшілікті экономикалық процестің аралық нәтижесі нормалау объектісі болып  

жеке технологиялық кезеңдерде алынса жоюға болады. Жоғарыда айтылғандай нормативтік 

әдісте бірлік құн алдымен нормалар бойынша есептелініп,содан кейін ғана нақты 

шығындарға қарай ауытқулар түзетіледі ал ABC costing нақты шығындарды 

калькуляциялайтыны болмаса,нормалауда аралық объектілерді қолдану екі әдісті 

жақындатады.Бірақ аталған екі әдістің қосындысы да ABC costing әдісінің кемшіліктерінен 

пайда болатын калькуляциялау нәтижесіндегі кемшіліктерді жоя алмайды.Ол кемшіліктерге-

калькуляциялаудың аралық объектілерін анықтауда болатын қиындықтарды жатқызамыз. 

Кәсіпорынның тұрақты даму тұжырымдамасы аясында принциптердің бірі 

оңтайландыру болып табылады. Осылайша, шығындарды есепке алу және шығындарды 

есептеу әдістерін бөліп көрсету қажет. Шығындарды оңтайландыру бойынша үздіксіз күш-

жігерді қажет ететін соңғы есептеу жүйелерінің ішінде мыналарды жатауға болады:АВС 

әдісі (функциялар бойынша шығындарды есепке алу), таргет-костинг, кайзен-костинг және 

т.б 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 2 (164) 2022 г. 

 

22 
 

АВС әдісі немес қызмет түрлері бойынша шығындарды анықтау-бұл практика мен 

техникадағы,калькуляциядағы ,қаржыландыру мен бухгалтерлік есеп жүйесіндегі жаңа 

басқарушылық әдіс.Аталғандардың барлығы кәсіпорын көздері пайдаланатын іс-шаралар 

мен нәтижелерді жасауда бір-бірімен тығыз байланысты.Жоғарыда аталған калькуляциялау 

әдістерінің барлығына тән кемшілік калькуляциялаудың толық өзіндік құнды анықтауға 

негізделгендігінде.Бұл кезде жанама шығындарды  шығындар объектілері арасында бөлу 

міндетті түрде орындалуы қажет.Әр өнімнің түріне қатысты өндіріс процесінің өзіндік 

ерекшелігін көрсететін жанама шығындарды бөлу базасын тағайындау іс жүзінде оңайға 

түспейді.Себебі өнім әртүрлі технологиялармен өндірілуі мүмкін,сондықтан калькуляцияның 

ағымдағы кезеңінде тарату базасын таңдау өндірістің алдыңғы кезеңдерінің өнімге кеткен 

шығындарын көрсетпеуі мүмкін.Жанама шығындарды бөлу тауардың әр түрінің өзіндік 

құнының ауытқуына алып келеді,бұл жағдайда кәсіпорынның ассортименттік саясатын 

құруда қателіктерге жол беріледі. 

АВС әдісінің мәні экономикалық қызметті әртүрлі функцияларға бөлу болып 

табылады, оларды жүзеге асыру үшін шығындар жиынтығымен сипатталатын ресурстар 

қажет.  АВС әдісі шығындарды бөлудің функционалды жүйесі ретінде сипатталады .Бұл 

әдісті қолдану арқылы функция (операция) шығындар есебі объектісі, ал өндірілген өнім түрі 

есептеу объектісі болып табылады.Бұл жоспарланған және нақты шығындардың нақты 

индикаторын анықтауға әсер ететін операцияның өзіндік құнының индикаторын алуға 

мүмкіндік береді.Бұл жүйе компанияның жанама шығындарын егжей-тегжейлі, кезең-

кезеңмен бөлуге бағытталған, өйткені ол барлық операцияларды түрлер бойынша 

сипаттайды.Осылайша, шығындардың маңызды элементтеріне назар аудару нәтижесінде 

ресурстарды оңтайлы бөлуге болады [1]. 

АВС-әдіс шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін тиімді, олардың қызметінде 

үстеме шығындардың үлесі үлкен. 

Бұл әдістің кемшіліктері еңбек сыйымдылығын, сондай-ақ экономикалық ортаның 

үнемі өзгеруі жағдайында бухгалтерлік есеп жүйесін қолдаудың күрделілігін қамтиды: 

заңнаманың өзгеруі;ресурстар тарифтері; валюта бағамдары. Сондай-ақ, бұл әдісті қолдану 

ұйымдардан және білікті қызметкерлерден үлкен қаражат салуды талап етеді. 

Жанама шығындардың ең дұрыс бөлуші әдісі -АВС калькуляциясы,бұл әдісте  шаруашылық 

әрекет нәтижелері мен ресурстардың шығыны өндірістің әр кезеңінде ескеріледі,сондай-ақ 

тиісті бөлу базасын таңдау және белгілі бір технологиялық операциямен байланыстыру қиын 

болатын кәсіпорынның шығындары бар. 

Өнімнің өзіндік құнын өндірістік көлемі мен пайдамен байланыста карастыратын тек 

жалғыз есептеу әдісі- (CVP моделі) direct– costing болып табылады. 

Әдістің мәні тікелей және жанама материалдық шығындар өндірілетін өнім көлеміне 

тікелей тәуелді, яғни өндіріс процесіне тікелей байланысты шартты ауыспалы шығындар 

тобына кіреді. Ал осы өндірісті басқару және қызмет көрсету шығындарына жататын 

шығындар тұрақты шығындар тобын құрайды. 

Бұл әдістің басты артықшылығы ретінде ондағы өнімнің өзіндік құнына тек айнымалы 

шығындардың кіретідігін айта аламыз.Ал жанама шығындар басқа тәсілдерге қарағанда 

есептеу объектілерінің өзіндік құнына бөлінбейді.Сол себептен өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялауда ауытқулар болмай, өнімнің өзіндік құны мен нақты кірістілігін дәл 

анықтауға мүмкіндік береді.Қаржылық нәтижелерді есептеу әдістерінің басқаларына 

қарағанда CVP моделінің арқасында жоспарланған өзіндік құн мен кірістердің барынша дәл 

есептелуі орындалады. 

Бұл әдістің кемшілігі-тұрақты және ауыспалы шығындарды топтастырудағы дәлсіздік 

пен қиындық, сондай-ақ толық шығындарды есептеудің болмауы. 

20 ғасырда Жапонияда шығындарды есепке алу жүйесі - таргет-костинг негізі 

қаланды. Нақты уақыттағы бұл әдіс бүкіл әлемде ұсыныстар мен инновациялар саласына 

қатысты ұйымдарда кең тарады. Жүйенің мәні осы сипаттамаларға сәйкес есептеу болып 

табылады. Ұсынылған әдістің негізі өнімнің нарықаралық бағасы мен пайданың қаланған 
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құны арасындағы айырмашылық ретінде есептелетін уәжделген құн тұжырымдамасына 

негізделген. Бұл әдісте өзіндік құн нарыққа бәсекеге қабілетті өнімді ұсыну үшін кәсіпорын 

ұмтылуы тиіс мөлшер ретінде қарастырылады. 

Бірақ жоспарланбаған кәсіпорындарда қарастырылған әдісті енгізу өте қиын, мысалы, 

бұл критерийлер бойынша талап етілетін шығындарды квалификациялау өте қиын. 

Кайзен-костинг-тағы бір жапондық жүйе. Кайдзен жапон тілінен аударғанда 

«жетілдіру» дегенді білдіреді.Таргет-костинг және кайзен-костинг жүйелері көбінесе 

біріктіріліп қолданылады. Бұл жүйелердің ортақ міндеті бар – уәжделген өзіндік құн 

бағасына жету, тек жаңа өнімді немесе өнімді жоспарлау кезегіндегі мақсатты 

калькуляциялау және өндіріс кезегіндегі кайзен калькуляциясы. 

Жалпы шаруашылық әрекеттің құндық көрсеткіштерін жоспарлауға байланысты 

болатын кез-келген басқарушылық міндет өзіндік құнды анықтауға сүйенеді,бірақ 

жоспарланған өнімнің көлеміне байланысты болмайтын және қандай да бір деңгейде 

өндірістегі өнім көлеміне байланысты болатын өзіндік құнның бөлігін нақты бөліп алу 

қажет. 

Бухгалтерлік есеп жүйесінде қолданылатын шығындардың калькуляциясы өндірістегі 

ішкі факторларды неғұрлым толық көрсетуге бағытталған.Осылайша, шығындарды есептеу 

әдістерін қолданудан келесідей мәселелер туындайды: 

1) қазірде ғылыми әдебиеттерде көрсетілген өзіндік құнды калькуляциялаудың әдістері 

жергілікті басқарудың жеке мәселелерін ғана шеше алады.Кәсіпорынның практикалық 

қызметінде қалыптасатын басқару міндеттемелердің кешенін бірде-бір әдіс бірден әрі дербес 

шеше алмайды. 

2) Басқарудың алдында тұрған міндеттерді шешуде екі негізгі әдіс қолданылады:кәсіпорында 

әртүрлі калькуляциялау әдістеріне бейімделген бірнеше ақпараттық жүйелерді құру.Бірақ 

аталмыш ақпаратты жүйелердегі ақпараттардың қайталану мүмкіндігі бар,сондықтан бұл 

кәсіпорын үшін артық шығын болуы мүмкін.Ал екінші тәсіл бойынша жаңа есептеу әдісін 

синтездеу қажет,ол қолданыстағы әдістердің элементтерін басқарудың өзекті мәселелерін 

шешуді қол жетімді ете алатын деңгейде болуы қажет.Теориялық негіздерді практикаға 

енгізудегі шығындарды үнемдеу тұрғысынан алатын болсақ екінші әдіс әлдеқайда тиімді 

болады. 

3) Өзіндік құнды калькуляциялаудағы элементтерді анықтау әрі нақтылау 

бағыттары:қалыптасқан әдістерді толықтыру,жетілдіру;өндіріс көлеміне байланысты 

болатын шығындарды тұрақты және айнымалыға бөліп қарастыру әдістерін қайта 

қарастыру(себебі қолда бар әдістер көптеген қателіктерге жол береді,және олардың 

практикалық қолданылуын қиындатады); және CVP функциясын жетілдіру жұмыстарын 

жүргізу.Өйткені бұл әдістің қазіргі таңдағы моделі күрделі өндірістік құрылымы және кең 

ассортименті бар кәсіпорындарда қолданыла алмайды.  

Осы салаларда есептеу теориясы мен кәсіпорынды басқару әдістерін дамыту 

кәсіпорынды басқару тиімділігін арттыруға және сайып келгенде, жалпы ел экономикасының 

бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді. Нарық жағдайында шығындар мен 

шығындар туралы ақпараттың жеткіліктілігі мен сенімділігі экономиканы басқару және 

басқару тәжірибесінде қолданылатын коммерциялық ұйымның бәсекелестік 

артықшылықтарын алу тәсілдерінің бірі болып табылады. Осыған байланысты нарықтық 

жағдайда өндірістік қызметті жүргізу саласына олардың барабарлығын арттыруға 

бағытталған, нарықтық жағдайда басқарушылық шешімдер қабылдауға арналған 

шығындарға әсер етудің әртүрлі тәсілдерін ашатын ережелермен толықтырылған 

шығындарды есептеу және есептеу әдістерін әзірлеу ерекше маңызға ие болады.  

Мәселені зерттеуге, ұйымның дамуына, оны шешу әдістеріне және экономикалық 

есептеулер мен өндірістік шығындарды есептеуді жетілдіру бойынша нұсқаулықтардың 

тиімділігін анықтайтын нормативтік құжаттарға ғылыми көзқарас болмаса, экономикалық 

есептеулерді дамытудың өзекті мәселелерін шешу мүмкін емес [2]. 
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Abstract 

Risk management has become of the utmost importance in the industrial world. The aim of 

this research is to review, evaluate and rank selected resource-related risks, and propose a 

framework for the Kazakh industrial companies. 

We designed a questionnaire of 15 risk factors, which was then distributed to project 

engineers and management professionals working in the local industrial companies. 

The combination of experts, decision-makers, and stakeholders’ judgments and statistical 

interpretation tools provides insights into the nature of risks and helps to propose the suggested 

framework. This study sheds light on such an important topic and improves current risk 

management practices. 

Key words: Project management, Risk management, Industrial Companies, Risk 

factors, Kazakstan. 

Introduction 

Project Risk Management aims to identify, control and manage risks that have the potential to 

cause a project deviation from the plan and to jeopardize the objectives of the project. Adequate 

implementation of Project Risk Management is directly related to the overall success of the project. 

Considering that the risks may be positive (opportunity) or negative (threats), the success of the 

project is therefore linked to an increase in the likelihood / impact of positive risks and a decrease in 

the likelihood / impact of negative risks. 

Unmanaged negative risks may end up in project problems such as time delays, cost overruns, 

performance declines or loss of reputation. Conversely, positive risks can lead to benefits such as 

optimized schedule and cost, high performance and reputation. 

The key element in Figure 1 is the risk management objectives. It acts as an umbrella for risk 

management activities and sets out a plan for parameters and related indicators to be fol lowed 

during the project implementation. In other words, the project constraints, such as time, cost, and 

scope, need to be clearly defined and expressed for the risk management processes. For example, 

the most recent study by Rui et al. (2017) found that publicly available data for about 200 industrial 

projects showed the average cost overrun of 18% with a standard deviation of nearly 30%. The 

earlier, Edward W. Merrow (2012) reported that as many as 78% of industrial megaprojects failed 

to meet project completion deadlines with delays of 30% and over budgets of 33%. Therefore, cost 

and schedule are two important indicators for measuring project execution efficiency from a 

management perspective. 

To best of our knowledge, similar work on the industrial projects performance has not been 

carried out in the countries of the former Soviet Union, and in particular in Kazakhstan. As a result, 

this study aims to explore and fill the gap in this field and establishes two research objectives: 

Identify and categorize a reasonable list of risk factors based on available literature, 

Rank these factors based on the expert opinion of qualified local professionals. 

The authors intend to address questions, such as "What might affect the project outcomes?", 

"What risks are important?", and with a discussion of "What can be done about the risks?". 

Problem Statement and Objectives  

Majority of the projects has delays, budget overruns, scope creeps, changes, poor quality and 

so on. However, effective managing and implementing correct Risk management framework 
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promotes to increase chances to meet project objectives as planned. During the monitoring process, 

it is easy to monitor implementation of current agreed risk response plans and ongoing monitoring 

of identified risks.  

This thesis work is aim to implement Risk Management Framework to effectively project 

monitoring and control the risks that arise during project. In addition, this research further 

advanced and tested the correlation between the probability and the impact of the risk factors.  

By computing the framework and taking into account discussed 15 factors, their relative 

probabilities and impact indices were computed, the overall risks are estimated. This paper has 

drawn inferences and possible explanations about the top factors indicated in the paper. The aim is 

to confirm that they are consistent with other researches, yet future considerations focus on 

distinguishing cause, risk, and effect concepts. 

Methodology 

The study has used a qualitative research method to assess project risks in the local industrial 

sector. The authors consulted with project management practitioners and developed a questionnaire, 

which had three main parts. In the first section, respondents were asked about their backgrounds, 

such as a company role, years of industry experience, education, gender, and a current job 

classification. The second part of the questionnaire included questions about the risks, categorized 

into the equipment-, material-, and labor- related parts as well as exogenous factors. These 

questions were designed to determine respondents’ opinion about the probability and severity of 

risk factors for the project duration and cost perspectives. The third part of the survey consisted of 

open-ended questions to improve the project management practice, and in particular about an 

amount of contingency to be placed in project planning. 

Questionnaire Survey 

When project risks are identified, they must be assessed both in terms of likelihood and effect. 

First, all identified threats are ranked as the probability. This study used a standard scale of ‘very 

low’ (less than 10%), ‘low’ (<30%), ‘medium’ (50%), ‘high’ (greater than 70%), and ‘very high’ 

(>90%), correlated with the project time dimension. Since each project is unique, and the concept of 

impact may differ even in the same project, thus affecting time, cost, and/or quality criteria. 

Potential impact of risks in this study, however, is evaluated only on the basis of project cost 

dimension. The Likert impact assessment scale varied from ‘none’ (0 in scale) to ‘mild’ (1), 

‘moderate’ (2), ‘severe’ (3), and ‘very severe’ (4 in a scale). There is no single fit-for-purpose Likert 

scale, leading to one's judgement and perception on the most appropriate system of measurement 

for a given research problem. 

In a risk assessment and categorization stage, it is incumbent upon the project team to include 

all stakeholders and subject-matter experts in an accurate risk evaluation. The resulting risk matrix 

table should be reviewed regularly and revised, if necessary. This research has received responses 

from the project management/strategic planning and supervisory/management experts and 

additionally included professionals from other areas of the industrial companies. In total, three 

groups of professionals were interviewed. 

Relative Probability, Impact and Risk Indices Calculation. This study utilized the same 

relative importance index approach to assess the probability and impact of selected factors. 

Furthermore, adapting the traditional Risk = Prob × Imp, as discussed by Van Thuyet, Ogunlana, 

and Kumar Dey (2007), enabled to estimate risk indices and their tanks. 

First, relative probability index (RPI) is determined, and the sample calculation for 

equipment shortage (i = 1) is provided below. The survey has received five ‘very low’, twelve ‘low’, 

nine ‘medium’, eight ‘high’, and zero ‘very high’ responses. Thus, 
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Similarly, the sample calculation for relative impact index (RII) of equipment shortage is as 

follows. 

Please note that weight scales for the impact are different, with 0 for ‘none’ and 4 for the 

maximum. 

 

 

Lastly, risk index (RI) calculation is, 

 

Based on the calculations (Table 1), the five most probable risks to happen are equipment 

delivery (RPI2 = 0. 6176), price fluctuations (RPI13 = 0.6059), change orders (RPI12 = 0.5588), 

material delivery delay (RPI11 = 0.5529), and equipment failure (RPI6 = 0.5411). The most 

impactful fives, according to respondents, are equipment shortage (RII1 = 0.6912), equipment 

failure (RII3 = 0.6618), equipment delivery (mobilization) delay (RII2 = 0.6544), inadequate 

equipment or its poor productivity (RII4 = 0.6103), and material delivery delay (RII11 = 0.6029). 

Table 1—Relative Probability, Impact, and Calculated Risk Indices and their Ranks 

# Risk factor 

RPI 

(relative 

probability 

index) 

Rank 

RII 

(relative 

impact 

index) 

Rank 

RPI * 

RII 

(Risk 

Index) 

Rank 

  Equipment-related             

1 Equipment shortage  0,5176 7 0,6912 1 0,3578 3 

2 Equipment delivery (mobilization) delay  0,6176 1 0,6544 3 0,4042 1 

3 Equipment failure  0,5412 5 0,6618 2 0,3581 2 

4 

Inadequate equipment or its poor 

productivity  0,4824 9 0,6103 4 0,2944 7 

  Labor-related             

5 Labor shortage  0,4588 13 0,5662 9 0,2598 10 

6 Low labor productivity  0,5059 8 0,5294 12 0,2678 9 

7 Labor injuries and fatality  0,4647 12 0,5588 10 0,2597 11 

8 Incompetent labor  0,4706 11 0,5368 11 0,2526 13 

  Material-related             

9 Material shortage  0,5353 6 0,5809 7 0,3109 6 

10 Poor-quality material  0,4412 14 0,5882 6 0,2595 12 

11 Material delivery delay  0,5529 4 0,6029 5 0,3334 5 

  Exogenous factors             
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12 Change orders  0,5588 3 0,4926 15 0,2753 8 

13 Price fluctuations 0,6059 2 0,5735 8 0,3475 4 

14 Regulatory (legal) changes  0,4765 10 0,5074 14 0,2417 14 

15 Client's financial difficulties  0,4294 15 0,5221 13 0,2242 15 

 

The overall risk ranking shows that price fluctuations (RI13 = 0.3475), material delivery 

delay (RI11 = 0.334), equipment shortage (RI1 = 0.3578), equipment delivery delay (RI2 = 0.4042), 

and equipment failure (RI3 = 0.3581) are the top-critical variables. 

Price fluctuations and is one of the exogenous factors that far outweigh the risks in exogenous 

factors category. One of the reasonable explanations is that the Kazakh economy is developing and 

still dependent on natural resources. Slight volatility in energy markets and material prices has a 

major effect on local currency. After the 2014 crisis and the eventual collapse of Kazakhstani Tenge 

(KZT) in 2015, there has been market uncertainty. This, in our view, would have contributed to a 

stronger tendency of responses for a high likelihood and the potential impact of price fluctuations. 

In fact, this remains a big issue in developing countries. For example, Mansfield, Ugwu, and Doran 

(1994) indicated that price fluctuations had a severe impact on project cost overruns in the Nigerian 

construction industry. A. Kassem, Khoiry, and Hamzah (2019) also stated that government and 

political instability and change orders during the execution are crucial to the success of Yemeni oil 

and gas construction projects. 

Equipment shortage is a result of poor estimation of equipment quantity. Poor estimation 

causes either shortage of supply or oversupply. Shortage of supply disrupts construction progress on 

site, as reordering can cause prolonged delay and additional costs, especially if the material needs to 

be imported from overseas. Reordering might cause other problems too, such as inconsistency in 

demanded equipment. On the other hand, oversupply incurs additional costs / losses to contractor. 

Equipment failure might be due to lack of care by the contractor while installing the 

equipment (e.g. imported fittings and fixtures, and modular parts), resulting in poor finishing and 

the product (i.e. material) being non-functional. Rework of bad quality performance was found to 

be one of the most significant factor causing project delays in industrial companies of Kazakhstan. 

However, the problems come from contractors’ installers, by not installing or using the equipment 

in the proper way (i.e. according to the instructions of suppliers), as they want to complete the work 

faster. Some materials need certain techniques to install, but some contractors ignore these and use 

their own way to complete the job faster. When problems arise, such as cracking or malfunction, an 

investigation by the supplier then takes place. The outcomes of the investigation decide whether the 

supplier should replace the equipment or the contractor needs to compensate for the losses. In either 

case, such problems delay the project activities as the investigation process first needs to be done, 

followed by negotiations(between the contractor and the supplier), and the ordering of new 

equipment results in more waiting time. 

Material and equipment delay - Variation orders and changes to tendered scope of works are 

common to construction projects in many countries. This leads us to another risk present in 

exogenous factors, orders of change, which are highly connected. In Kazakhstan, they emerge due 

to a range of reasons, including missing information, changes in client decisions, inability to build 

as specified, changes to the design, unforeseen conditions, or procurement issues in sourcing a 

required product. Whatever the reason is, changes have impact on materials. The change may be an 

addition to any existing item of work that will require previously ordered / used materials, or a new 

work that will require different materials, new orders may need to be placed in any case. 

interviewees mentioned this issue, which may be considered as indicative of the severity of the 

problem. 

Orders of change are widely recognized as high risk (Assaf and Al-Hejji 2006; Van Thuyet, 

Ogunlana, and Kumar Dey 2007; Fallahnejad 2013), and this study is no exception. Furthermore, 

stakeholders such as, clients, contractors, and consultants, have agreed on the importance of this 

factor (Assaf and Al-Hejji 2006). From the likelihood standpoint, it is not accepted as the prevalent 
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one in this research. The consequences of the change orders, however, make it the most influential. 

While the reviewed literature emphasizes paying attention to this aspect, plausible arguments 

leading to this risk are not fully explained. As mentioned earlier, Ruqaishi and Bashir (2015) have 

stated that "poor understanding of scope of work during tendering process, inadequate planning and 

scheduling, and mistakes and discrepancies in the contract document" are critical causes of project 

delays in Oman. These causes could justify the underlying reason for the change of orders, and that 

is the incompetence of the project team. 

Incompetence of the project team is the biggest obstacle to meeting the goals and objectives 

of the project (low labor productivity factor in labor related risks). Although total workforce can be 

made up of various people, the efficiency of the project team is often of the utmost importance (Van 

Thuyet, Ogunlana, and Kumar Dey 2007). The authors suggest that, to comply with international 

standards of business practice, project team members must be carefully recruited and assigned to 

tasks properly. In fact, team work requires a good sense of organization, communication and 

coordination. The mismatch, on the other hand, would result in low productivity and performance 

for both individuals and the entire team. Proper staffing, on-the-job preparation and an efficient 

organizational culture are needed to address potential project risks. 

Similar observations on the competence of project teams have recently been made on 

petroleum and chemical projects in Saudi Arabia (Jawad and Ledwith 2020). The authors describe a 

schematic for successful project control system in which "skilled and experienced project members" 

and "clearly defined roles and responsibilities" act as key enablers for effective project, and in 

particular the scope, schedule, cost, and risk management plans. Incompetent labor, especially the 

project team, therefore, should be seen as the key cause of other risks. Poor planning and slow-

decision making are major risks that are outcomes of incompetent workforce and project managers. 

These risks also have high impact in material and equipment delivery factors, and often result in 

their continuous delay. 

The association between the probability and the impact of risk factors was investigated further 

in this study. We employed the Pearson parametric correlation test since the survey responses were 

virtually normally distributed (Table 2). At the 0.01 significance level, the probability of risk 

variables such as labor injuries, incompetent labor, and material scarcity are highly connected with 

their impacts (Pearson values of 0.561, 0.548, and 0.553, respectively). If we consider 0.05 

significance level by probability-impact correlations of the identical risk factors, it can be found 

that equipment delivery, labor shortage, low labor productivity, price fluctuations, regulatory 

changes and client’s financial difficulties were also interdependent performing following 

coefficients: 0.367, 0.381, 0.393, 0.412, 0.357, 0.372. To be more general about correlation of the 

same factor, two fifth of all risk factors have significant positive relationship in 95% confidence 

interval and one fifth in 99% confidence interval respectively. Furthermore, both labor injuries and 

incompetent labor have substantial positive associations (Pearson coef. =0.561 and 0.553, 

respectively) that are statistically significant at the 0.01 level. These two risks are not included as 

critical risks (Table 1), but they must be considered in risk mitigation measures. Furthermore, there 

are parallels between equipment delivery and client financial troubles. It also has to do with labor 

shortages and low worker productivity. Incredibly, incompetent labor has a statistically significant 

positive connection with labor productivity (Pearson coef. =0.480) and material delivery (Pearson 

coef. =0.357). The causal link between worker competency, productivity, and material supply is 

supported by such data. 
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Table 2— Pearson correlations between probability and impact of the same risk factors

 
Summary and Conclusions 

Risk management framework is a structured way of thinking and anticipating potential 

threats, and, more importantly, quantifying their impacts on the project goals and objectives. The 

current crisis due to pandemic, various political reasons, and its strike on the Kazakhstani economy 

are unseen and hazily defined, but the whole paradigm shift towards quantifying known unknowns 

has already been urged. This approach enables project management professionals to make sound 

technical and financial decisions and to get the project success. 

This study has contributed in two ways to the existing project management practices. First, 

resource- related and external 15 risks are identified from literature. Second, their relative 

probabilities and impact indices were computed, the overall risks are estimated. These two steps are 

essential for further quantitative risk assessment and development of risk mitigation plans. We have 

achieved both research objectives, compared our findings with other published but not limited 

results, and drawn inferences and possible explanations about the top factors. 

Our results indicate that equipment category is strongly represented by equipment delivery 

delay (4) and equipment failure (5), labor category is slightly represented by labor productivity (6) 

and incompetent labor (7), material category is characterized by material delivery delay (2), and 

external factors, such as price fluctuations (1) and change orders (3) are the high-priority risks. 

These results are consistent with other research, yet future considerations must focus on 

distinguishing cause, risk, and effect concepts. 

This study particularly stressed out the importance of competent labor force, which 

demonstrated a positive correlation with other risk categories. It opens up an opportunity for further 

study of practical cause and-effect relationships. Lastly, contingency cost estimates need to be 

measured realistically to incorporate their results into the Monte Carlo economic modeland-effect 

relationships. Lastly, contingency cost estimates need to be measured realistically to incorporate 

their results into the Monte Carlo economic model. 
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АҢДАТПА 

 

  Мақала әдебиеттану ғылымының өзекті де жаңашыл саласы әдеби сынның бүгінгі бет 

алысына бағытталған. Сын жанрының басты сипаттары мен өзіндік ерекшеліктері 

ғылыми теориялық тұрғыда, сыншы-ғалымдар тұжырымдамалары негізінде зерделенеді. 

Қазақ әдеби сынын зерттеудегі жаңашыл көзқарастар мен ой-пікірлерді саралау арқылы 

бүгінгі ғылымның қол жеткізген жетістіктері сөз болады. ХХІ ғасырдағы баспасөздегі сын 

және әдебиеттің қоғамдық, саяси-әлеуметтік, теориялық мәселелері талқыланады. 

Кілт сөздер: әдебиеттану, әдеби сын, сыншы-зерттеуші,ғылыми талдау, ой-пікір. 

Қазақ әдебиеттану ғылымының үш саласы арасында қалыптасудың қарама-

қайшылықты кезеңдерін, даму жолындағы ойлар қақтығысын, объективті зерттеулер мен 

бұрмаланулар үшін ымырасыз күресті, уақыт ағымынан туындаған саяси қысымды бастан 

кешіре отырып, әдеби сын дамыды. Әр халық әдебиетінде әдеби сын дау-дамайға, 

қателіктерге, жіберілген қателерді түзетуге негізделген. Қазіргі таңда қазақ әдебиеттануында 

үлкен сын орын алып, үздіксіз даму арқылы әдебиеттануда үлкен тәжірибе жинақтап, елеулі 

ғылыми арнаға айналды. 

Кешегі тарихты және әдеби процестің қазіргі тенденцияларын, болашақтың 

бағыттарын анықтайтын жеке жазушылардың жеке басын даралау саласы ұлттық сын 

жанрымен тығыз байланысты және оның ажырамас күрделі құрамдас бөлігіне айналады. 

Көрнекті әдебиеттанушы ғалым Д.Ысқақұлы: "Қазақ әдебиеттанушысы ұзақ жол жүріп, 

қазақ әдебиеттануының үлкен саласына айналды. Қол жеткізген табыстарын баянды ете 

отырып, дәуірдің жаңа міндеттеріне сәйкес дами отырып, қазіргі заманның игілігіне 

айналып, - қазақ сыншыларының лайықты борышы".  Дәл осындай бағдарламалық ой қазақ 

әдеби сын жанрының алдағы беталысын анықтауға негіз болады.  

Әде би  сы нны ң не гі згі  өмі рі  ме н да му а рна сы  – ба спа сөзде . Шы н мәні нде , ХІ Х 

ға сы рды ң І І  жа рты сы нда  қа за қ да ла сы нда  ба спа сөзді ң тууы  жа зба  әде би  сы нны ң па йда  

бо луы на  қо ла йлы  жа ғда й туды рды . А лға шқы  әде би е тке  қа ты сты  сы ни  ма қа ла ла р да осы  

ға сы рды ң со ңғы  ши ре гі нде  жа ры қ көре  ба ста ға н «Түркі ста н уәла яты »(1870-1882)  га зе ті  ме н 

«Да ла  уәла яты » (1888-1902) га зе тте рі  бе ті не н көрі нді . Қа за қ ба спа сөзі ні ң негізі саналған бұл 
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га зе тте р әле уме тті к-руха ни  о йла рды  көте руме н қа та р әде би  о й-пі кі рле рді ң де  көш ба сы нда  

тұрды .  

Па тша  үкі ме ті ні ң за ңда ры н, жа рлы қта ры н жа ри яла п, о ны ң ре а кци яшы л, о та ршы лды қ 

са яса ты н уа ғы зда й о ты ры п, со ны ме н қа та р бұл га зе тте р өне ркәсі п пе н а уы л ша руа шы лы ғы  

өнді рі сі н да мы ту мәсе ле ле рі н көте руге  мүдде лі  бо лды . Бұл га зе тте рде  ма л ша руа шы лы ғы  

жа йлы , ме кте пте р, е гі нші лі к тура лы  және  са уда  тура лы  жа зы лы п тұрды , қа за қ ха лқы ны ң 

та ри хы на , ті лі не , а уы з әде би е ті не , этно гра фи ясы на , Қа за қста нны ң а рхе о ло ги ясы  ме н 

па йда лы  ке н ба йлы қта ры на  а рна лға н ма қа ла ла р ба сы лы п о ты рды . 

2006-2020 жы лда р а ра лы ғы нда ғы  әде би  сы нды  ме рзі мді к ба сы лы мда р не гі зі нде  

қа ра сты ру ба ры сы нда  о сы  уа қы тқа  де йі н е ге ме н е лді ң әде би  да муы нда  тура  жо л і зде п, қи ы н 

со қпа қ жо лда рды  өтке рге н бұл жа нр е нді гі  өзі ні ң тура  жо лы на  түсі п ке ле  жа тқа нды ғы на  көз 

же ткі зді к. 

А лды ме н, қа за қ әде би  сы ны  ма змұны  то лы ғы п, са ны  көбе йге ні н а ңқа руға  бо ла ды . 

Өтке н ға сы рме н са лы сты рға нда  а вто рла р құра мы нда  а йта рлы қта й өзге рі с о ры н а лы п, 

сы ншы л о йла рды ң а йты луы нда  көрке м жа нрла ры ны ң а лға  шы ққа нды ғы  көрі не ді . 

Бұры нда ры  әде би  сы н ша ртты  түрде  сы ншы  сы ны , суре тке р сы ны , о қы рма н сы ны  де п 

қа ра сты ры лы п, о сы ла рды ң і ші нде  әде би  сы нны ң не гі згі  а уы р са лма ғы н көбі не  кәсі пқо й 

ға лы м, о қы рма н сы ншы ла р көте рі п ке лсе , қа зі р не гі згі  жүк қа ла м қа йра тке рле рі ні ң өзі не  түсе  

ба ста ға нда й.  

Е кі нші де н, на ры қты ң қы спа ғы нда  қа лға н е л эко но ми ка сы ны ң жа қса ры п, ха лы қты ң 

тұрмы сы нда  да  о ң өзге рі сте р ке лге ні  ба йқа лды . Де ге нме н де , ға сы рла р бо йы  со зы лға н 

руха ни  е згі  өз і зі н қа лды рма й қо йма ды . Е ге ме нді к а лға н то қса ны ншы  жы лда рда ғы  руха ни  

сі лкі ні сте р жа ңа  ға сы рға  қа ра й бәсе ңде й түске нде й. Руха ни ят са ла сы ны ң көңі л көнші тпе йті н 

ха лі н ба йқа ға н ұлт жа на шы рла ры  ба ты л қа да м ба ста п, ба спа сөз бе тте рі нде  пі кі рле рі н бі лді ре 

а лды .  

Ме мле ке т жүргі зі п о ты рға н и де о ло ги яға  ті л ме н әде би е тті ң бо ла ша қ та ғды ры  да  

тәуе лді . Е ге р ме мле ке тте  ұлтты қ и де о ло ги я үсте мді к құра р бо лса  әде би е тті ң де  рухы  қа на т 

жа йы п, да муы на  мо л мүмкі нді кте р туа ды . Тәуе лсі з жа ңа  ға сы рда  қа за қ қа ла мге рле рі не  ті л 

мәсе ле сі  руха ни  өмі рді ң не гі згі  та қы ры бы на  а йна лды . «Қа за қ әде би е ті » га зе ті не н ба ста п, 

«Жұлды з», «Жа лы н», «А на  ті лі », «Әде би е т а йды ны » се кі лді  ба спа сөз бе тте рі нде  о сы  

мәсе ле ге  а рна йы  а йда рла р а шы лы п, қа за қ ті лі ні ң, әде би е ті ні ң жа й-күйі н қа ра сты рға н сы ни  

пі кі рле р а уқы мды  мәсе ле ле рді  ке ңі не н та лқы ла п жа тты . С. А сы лбе ко вті ң «А на  ті лі  ме н 

әде би е т, мәде ни е т – ұлтты ң руха ни  қо рға ны , и ммуни те ті » («Қа за қ әде би е ті », 14.07.2006), 

«Әде би е т тура лы  за ң ке ре к пе ?» («Қа за қ әде би е ті », 11.08.2006), О .Тұржа нны ң «Жа һа нда ну 

және  қа за қ әде би е ті » («Қа за қ әде би е ті », 13.03.2006),  М.Ша ха но вты ң «Ме мле ке тті к ті лді  
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қа ді рле уді  па рла ме нт қа бы рға сы на н ба ста йы қ» («Қа за қ әде би е ті », 12.01.2007), «Қа за қ ті лі  

тәуе лсі зді к а лға н жо қ» («Қа за қ әде би е ті », 16.02.2007), т.б. көпте ге н ма қа ла ла рда  күні  бүгі нге  

де йі н ма ңы зды  мәсе ле ле р ба ты л түрде  о рта ға  са лы нды . 

Қа за қста н Жа зушы ла р О да ға сы  ба сқа рма сы ны ң төра ға сы  Н.О ра за ли н «Әде би е т 

а йды ны на » (16.03.2006) бе рге н сұхба ты нда  жа һа нда ну дәуі рі нде гі  ті л, әде би е т жа йлы  өз 

то лға мда ры н бі лді ре ді . «Әде би е т – ұлтты қ са на ны  қа лы пта сты ра ты н және  ұлтты қ рухты  

күше йте ті н бі рде н-бі р қо зға ушы  күш. Ұлтты қ рухты ң әлсі ре уі  ме мле ке т пе н тәуе лсі зді кке  

нұқса н ке лті ре ді . Со нды қта н әле м жа һа нда нуға  бе т бұрға н бүгі нгі де й а са  күрде лі  ке зе ңде  

әде би е тке  ме мле ке тті к қа мқо рлы қ түсе  түсуі  қа же т. Со нда  ға на  бі з жа ңа  ке зе ң әде би е ті н 

қа лы пта сты ра  а ла мы з» де п па йы мда йды .  

Жа зушы  С. А сы лбе ко вті ң «А на  ті лі  ме н әде би е т, мәде ни е т – ұлтты ң руха ни  қо рға ны , 

и ммуни те ті » («Қа за қ әде би е ті », 14.07.2006) а тты  ма қа ла сы нда : «Қа за қ әде би е ті  со на у үш 

ға сы рға  со зы лға н ке ше гі  о та ршы лды қ за ма ны нда  рухы на  үне мі  нәр бе рі п о ты ру а рқы лы  

қа за қ ха лқы н ұлт ре ті нде  жо йы лы п ке туде н са қта п қа лды . Де ме к, қа за қ ха лқы  өзі ні ң ұлтты қ 

әде би е ті не  өлше усі з қа ры зда р. Со нды қта н, бүгі нгі  та ңда о та ршы лды қта н құты лы п, ті згі ні н өз 

қо лы на а лға н Қа за қ үкі ме ті  Па рла ме нті , Е лба сы  е нді гі  за ма нда  ұлты мы зды ң ба ға  же тпе с 

руха ни  құнды лы ғы на  өзге а лпа уы т ме мле ке тте рді ң өңе ші не  жұты лы п, сі ңі сі п ке тпе уі  үші н 

әде би е т тура лы  а рна йы  за ң қа бы лда п, о ны  қа зі ргі  сы ртқы  мәде ни  экспа нси яда н қо рға п қа луы  

ке ре к». 

Әде би  сы нны ң да  мәсе ле ле рі  күн тәрті бі не н түске н жо қ. Жо ға ры да  а та п өтке н ті л 

мәсе ле сі ні ң ма ңы зы  және  о ға н қа ты сты  қо ға мда  жүрі п жа тқа н өзге рі сте р, о ны ң көрке м 

әде би е тке  әсе рі  – ба рлы ғы  да  әде би  сы нна н а йна лы п өте  қо йма ды . Со ци а ли сті к көзқа ра ста р 

не гі зі нде  қа лы пта сқа н руха ни  құнды лы қта р е нді  ға на  ұлтты қ мүдде ле рге  са й қа ра сты ры ла  

ба ста ға н уа қы тта  Ба ты ста  о ры н а ла  ба ста ға н жа һа нда ну жа ға ға  жа рма сты . Көрке м әде би е тті  

эсте ти ка лы қ-руха ни  тұрғы да н ба ға ла йты н әде би  сы нға  мұны ң өзі  қи ы нға  түсті . Әде би е тпе н 

бі рге  сы ны нда  да  то қы ра ушы лы қ көрі ні п, да ғда рға нда й күй ке шті . Де се к те , бұры нғы ша  

дүркі ре п тұрма ға ны ме н, жо ға лы п ке тке н жо қ,  ша ма -ша рқы  же тке нше  өз қы зме ті н а тқа ры п 

жа тты . 

Әдеби өмірдегі басты тұлға ретінде оқырман ойы әдебиет үшін аса маңызды. «Қа за қ 

әде би е ті » га зе ті ні ң 2002 жы лғы  11 са ны нда  қа зі ргі  сы н тура лы  са уа лна ма  жүргі зі лді . Мұнда  

о қы рма нда рға  төме нде гі ше  сұра қта р қо йы лды : 

« -Ке ше гі  ке ңе с әде би е ті  ке зі нде  жа зы лға н сы нға  қа зі р сы н а йты ла  ба ста ды . Мұны ң 

се бе бі  не де  де п түсі не сі з? 

- До бро любо в «сы ншы  – қа ла мге рді ң а дво ка ты » де йді . Бұл тұжы ры мға  сі зді ң 

қо са ры ңы з ба р ма ? 
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- Бүгі нгі  әде би  о рта  «сы н жо қ» де п жүр. Бі зді ңше , «сы н жо қ» де ге нне н бұры н 

көрке м сы н тура лы  түсі ні кті е кше п а лға н жөн си яқты . Ке лі се сі з бе ? 

- Сі з сы ншы сы з. Ке зі нде  сы ны ңы зға  ке йі пке р бо лға н қа ла мге рле рме н қа зі р 

қа ры м-қа ты на сы ңы з қа нда й? 

- Сі з а қы нсы з (жа зушы сы з). Сы ншы ла р та ра пы на н шы ға рма шы лы ңы з сы на лға н 

ке з бо лды  ма ? О л сы нды  қа ла й қа бы лда ды ңы з?» 

Бұл же рде  қо йы лға н сұра қта р төркі не н-а қ әде би  сы нны ң күй жа пса ры н, не гі згі  

мәсе ле ле рі н а ңға рса қ бо ла ды . Са уа лна ма ға  сы ншы  Б.Ы бы ра йы м ме н жа зушы  Д.А ма нта й 

қа ты сқа н. Б.Ы бы ра йы м «Та ла нтты  қа ла мге р на қа қта н на қа қ қа ра ла нса , не ме се  о ны ң 

шы ға рма сы н түсі не а лма ға нда р бұта рла ны п жа тса , сы н а ра ша ға  түсе ді , а қи қа ты н а йта ды . 

А дво ка т де ге нде о сы  ма ғы на да  түсі ну ке ре к... Шы н мәні нде  сы ншы  – эсте ти ка лы қ та лға мы  

же ті лге н о йшы л Тұлға . О нда й тұлға ға  за ма н да , қо ға м да  зәру» де п жа уа п бе рі п, бұры нда ры  

сы нны ң мы қты  бо лға нды ғы н а лға  та рта ды . 

А л қа зі р по стмо де рни сті к ба ғы тта ғы  жа зушы  ре ті нде  та ны лы п жүрге н, ке йі нгі  то лқы н 

өкі лі  Д.А ма нта й «Сы н бүгі нгі  әде би е тпе н те к уа қы т өткі зі п ба ры п а йна лы са ды ... Се бе бі , о ға н 

пі кі р а йту те к бі лі мді  ға на  е ме с, көре ге нді лі к пе н дөп ба са р бо лжа мды  қа же т е те ді . Бүгі нгі  

ұлтты қ әде би е т ке йде  әле мде  жүрі п жа тқа н ба сқа  про це сте рме н де  ба йла ны сты  бо ла ды , 

ке йде  о ны ң та мы ры  сы ртта  жа туы  да  мүмкі н» де п пі кі р қа лды ра ды . Және  жа зушы ны ң әде би  

сы нды  мо йы нда ма уы  тура лы  мы на  бі р о йы  өзге ше : «Ме ні ң сы нға  ба йла ны сты  қа лы пта сқа н 

өз ұста ны мы м ба р: е ке умі з бі р-бі рі мі зді  мо йы нда ма ймы з. Е ң үлке н сы ншы  о л ме ні ң 

ке уде мде  о ты р, о л өз шы ға рма мды , не  өзге  бі р туы нды ны  қа йта ра  о қы ға нда  о яна ды . 

Со нды қта н ме н сы ншы ла рды ң а йтқа ны на  мән бе рме ймі н, өзі ні ң пі кі рі  өзі не  қа же т, ме ні ң 

о ға н е ш қа же ті м жо қ».  Шы ға рма ны  ұна ту не ме се  ұна тпа у әркі мні ң же ке  мәсе ле сі  е ке ні н 

а та п өтті .  

Са уа лна ма ға  сы ншы -ға лы мда р С.Жұма бе к, Ә.Бөпе жа но ва , жа зушы  Р.Мұқа но ва  жа уа п 

қа лды рға н. 

«Қа за қ әде би е ті » (07.07.2006) са ны нда  сы н бөлі мі ні ң ме ңге руші сі  За ря Жұма но ва ны ң 

«Көрке м сы н: бе ле сте  ме , е ңі сті  ме ?» а тты  М.М.Әуе зо впе н сұхба ты  жа ри яла на ды . Ті лші  

сұра ғы на  «Көрке м өне р ме н әде би е тте  бе де лді  сы ншы ны ң пі кі р, ке ңе сі  өте  ма ңы зды  және о л 

мі нде тті  түрде  ке ре к. Өкі ні шке  о ра й, бе йта ра пты қ са қта й о ты ры п, әді л де  жа н-жа қты  

са ра пта ма  жа са йты н, бе лгі лі  бі р са ла ға  бе йі мде лге н сы ншы ла р бі зде  өте а з... Са на мы зды  

тәуе лсі зді кке  сәйке сте нді ру ке ре к... Сы ншы  шы ға рма ны ң о са л тұсы н сы на п-мі не ге ні ме н, 

тұта с шы ға рма ға , а вто рға  көле ңке  түсі рме йті нде й сөз о ра лы мда ры н қо лда нуға  ти і с де п 

са на ймы н. Әде би  сы н әде би е т бе де лі н түсі рме у үші н ке ре к. Ке з ке лге н сы н і с жүзі нде  

жа рна ма  бо ла ды » - де п пі кі р бі лді ре ді .  
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Жа ңа  дәуі рде гі  жа ңа  әде би е тті ң өзе кті , әле уме тті к, көрке мді к мәсе ле ле рі н та лқы ла уда  

әде би  ба сы лы мда р ма ңы зды  қы зме т а тқа ры п о ты рды . Қа ла мге рле рді ң өткі р о йла ры  әде би  

жұртшы лы қты ң на за ры н а уда рма й қо йма ды . Со нда й ма қа ла ла рды ң бі рі  – С.Әсі пұлы ны ң 

«Қа за қ жа зушы ла ры ны ң қа йы ршы лы қ күйі нде » («Қа за қ әде би е ті », 02.02.2007) а ты на н-а қ 

көрі ні п тұрға ны нда й, ха лы қты ң руха ни  көшба сшы сы са на ла ты н қа ла м и е ле рі ні ң күн көру 

қи ы ншы лы ғы  кі мді  бо лса  да  то лға нтпа й қо йма ды . «Қа за қ әде би е ті ні ң» ке ле р са ны нда  

(30.03.2007) жа уа п ре ті нде  М.І ли ясұлы  «Қа за қ жа зушы сы  қа йы ршы  бо лса , кі м кі нәлі ?» де п, 

мәсе ле ні  төте сі не н қо йға н ма қа ла сы  шы қты . О ны ң о йы нша , «Бүгі нде  қа за қ ұлты ны ң 

а лды нда  үлке н қа уі п-қа те рле р тұр. ХХІ  ға сы рда  қа за қ ұлты  ұлт ре ті нде  жо йы лы п ке ту қа упі  

тұр. Күллі  дүни е ні  жа ула ға н жа һа нда ну қа за қ ұлты ны ң са н ға сы рла рда н са қта лға н ұлы  

өне рі н өлті рі п, мәде ни е ті н өші рі п, ті лі н жо юға  күші н са луда й-а қ са лы п ба ғуда ... Өз қа ді рі ңді  

бі лме се ң, қа йы ршы  бо луда н ба сқа  не а ма лы ң ба р, о ға н кі мді  кі нәла йсы ң?». Мі не о сы нда й 

қи ы н ке зе ңде  ұлт зи ялы ла ры  өз қа мы н е ме с, е л мүдде сі н о йла уы  қа же т де п то пшы ла йды .  

   Қ.Сі мәді л «Кі та п дәуре ні  өтті  ме ?» («Қа за қ әде би е ті », 18.07.2008) – де п, о сы  са уа л 

төңі ре гі нде о й қо зға ды . А ягүл Ма нта е ва «Әде би е тті ң «а лты н ға сы ры » а ртта  қа лды  ма ?» 

(«Қа за қ әде би е ті », 09.05.2008) «Ро ма н не ге о қы ма йды ?» («Қа за қ әде би е ті », 07.03.2008), 

«Қа за қ жа зушы сы н әле м бі ле  ме ?» («Қа за қ әде би е ті », 13.06.2008), т.б  қа за қ әде би е ті ні ң 

әле уме тті к мәсе ле ле рі н қо зға ға н ма қа ла ла ры ме н ты ң пі кі рле рі н бөлі сті .  

 Қазақ әдеби сынының тарихы есте жоқ ескі замандарда халықтың рухани 

қажеттілігінен туып, қоғаммен бірге жетіліп, әдебиеттің, баспасөздің тоғысқан тұсында 

әдеби өмірдің жетістіктері мен кемшіліктерін саралап, оқырманның көркем шығарманы 

дұрыс түсінуіне қызмет етіп, публицистикалық сипаттағы сала ретінде ұзақ та күрделі 

жолдарды өткерді. Бүгінде демократиялық қоғам ретінде рухани мәселелер де ашық 

талқыланып жатады. Осы жылдары жаһандану жағдайындағы әдебиеттің жағдайы, жаңа 

дәуірдің өзі ұсынып отырған постмодернизм секілді мәселелер әдеби сында қызу талқылана 

бастады. Бүгінгі қазақ әдеби сынына еркіндік, қайсарлық тән. Тәуелсіздік тұсындағы қазақ 

әдеби сыны кейбір артық-кем пікірлердің айтылуы секілді кемшіліктерге қарамастан өзіндік 

міндеттерін орындап келеді. 
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ЭЛЕКТРЛІК БОЛАТТЫҢ МАГНИТТІК ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ ҚУАТ 

ТРАНСФОРМАТОРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҚАСИЕТТЕРІ 

 

Таңатов А.І.,Жунусбекова Н.К. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің  

2-курс магистранттары, 

Алматы, Қазақстан 

АҢДАТПА 

 

          Мақалада болаттың және қуат трансформаторының негізгі қасиеттері мен 

сипаттамалары, геометриялық өлшемдері баяндалған. Еркін геометриялық өлшемдері бар 

болат плиталар үшін құйынды ток пен ағынның тығыздығын есептеудің аналитикалық тәсілі 

ANSYS Maxwell-де бұзылмайтын бақылауды модельдеу болып табылады. 3D моделі үлгідегі 

құйынды әсерлердің дұрыс сипатталуына негізделгені көрсетілген.  

           Кілттік сөздер: құйынды ток, болат, Хопкинсон Заңы, магнит ағыны, магниттік ток, 

ағын тығыздығы. 

Болат табақ үлгілерінің беті қолданылатын ағынның тығыздығымен тесіліп, суретте 

көрсетілгендей құйынды токтардың жоғары тығыздығын жасайды. Фарадей заңына 

байланысты құйынды токтар болат табақ үлгілерінің геометриялық өлшемдеріне қатты 

тәуелді екені анық. 

 

 
 

Сурет 1.1 – Болат парағының үлгісі ішіндегі құйынды токтар сызбасы 

 

Құйынды токтардың таралуы үлгіні ішіндегі ағынның тығыздығының біркелкілігіне 

әсер етеді, бұл өлшеулерді үлгілермен және онсыз салыстыру үшін маңызды. Максвелл 

теңдеулері қолданылатын в ағынының тығыздығы мен пайда болған құйынды токтың J 

тығыздығының байланысын түсіндіреді. 

 

∇ × 𝐸(𝑡) = −
𝜕𝐵(𝑡)

𝜕𝑡
 

 

                                               ∇ × 𝐽(𝑡) = −𝜎
𝜕𝐵(𝑡)

𝜕𝑡
     (1.1) 

 

B(t) ағынының тығыздығы синусоидальды деп болжанады және күрделі 

экспоненциалды форманы енгізу арқылы (1.1) теңдеу сәйкес келеді: 

 

∇ × 𝐽1 = −𝑗𝜔𝜎𝐵      (1.2) 
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Ji ток тығыздығы тек X және y осьтеріне байланысты, нәтижесінде соңғы теңдеу 

пайда болады 

 
𝛿𝐽𝑦

𝛿𝑥
−

𝛿𝐽𝑥

𝛿𝑦
= −𝑗𝜔𝜎𝐵     (1.3) 

 

X және y бағытындағы ток тарату компоненттері Z осі бойымен ағынның тығыздығын 

жасайды, бірақ екі шаманың арасында 90°фазалық ығысу бар. Ағынның тығыздығы 

уақытпен байланысты максимумға жетеді, ал ток тығыздығы нөлге тең және керісінше. 

Сондықтан біртектілікті қамтамасыз ету үшін ағынның тығыздығын максимумға сәйкес 

уақыт ішінде талдау керек. Еркін геометриялық өлшемдері бар болат плиталар үшін 

құйынды ток пен ағынның тығыздығын есептеудің аналитикалық тәсілі бар. Ол күрделі 

қатарлардың кеңеюіне негізделген және өте күрделі. Сондықтан, ANSYS Maxwell-де 

бұзылмайтын бақылауды модельдеу жүзеге асырылады. 3D моделі үлгідегі құйынды 

әсерлерді дұрыс сипаттау үшін қажет. 3.1-де сипатталған 2D тәсілден айырмашылығы, 3D 

модельдеу 1,0 Тл ағынының тығыздығы үшін жасалады, өйткені ол көп уақытты қажет етеді 

және үлкен есептеу қуатын қажет етеді. 

Болаттың әртүрлі маркаларымен жабдықталған үлгілерсіз бұзбайтын бақылаудың 

бірнеше өлшемдері орындалады. I1 бастапқы тогы есептеледі және әрқашан 1% - дан аз 

болады. Бастапқы токтағы гармониканың мазмұны аз болғандықтан, олардың әсері 

ескерілмейді және магниттеу тогын суретте көрсетілгендей анықтауға болады. а). 

Нәтижесінде магниттік қасиеттерді қалыпты бағытта сипаттайтын BH қисығы ағынның 

максималды тығыздығынан және магнит өрісінің тиісті уақыт мәнінен тұрады. Магниттеу 

қисығының бұл түрі ұсынылған және индуктивті BH қисығы деп аталады. 

 

 
 

Сурет 1.2 – Нақты және идеал токтың (a) және гармоникалық компоненттердің 

векторлық диаграммасы I1 (b)) 
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Сурет 1.3 – 3D-модельдеу бұзылмайтын бақылау FE: а) тор, б) ағынның тығыздығы 

және В) құйынды токтардың таралуы сызбасы 

 

 

 

 

 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 2 (164) 2022 г. 

 

39 
 

Құйынды токтардың әсерін болдырмаудың бұл әдісі бастапқы I1 тогының бір бөлігін 

құрайтын шамалы гармоника болған кезде ғана рұқсат етіледі. б) мысал ретінде үшінші 

гармоника I1, 3 әсерін суреттейді (көк түспен боялған). Бастапқы токтың I1 амплитудасы-

оның негізгі I1 және үшінші гармоника I1, 3 қосындысы. Егер гармониканың I1-ге қатысуы 

маңызды болса, құйынды Токтар мен магниттеу тогы дұрыс түсіндірілмейді. Қызыл нүктелі 

сызықтар гармоникасыз қол жеткізілген ток компоненттерінің нәтижелерін көрсетеді. 

Теңдеу HL индуктивті магнит өрісін Болат табақтың үлгілерімен бұзылмайтын 

бақылауда есептеуді сипаттайды және оларсыз магнит өрісінің Фурье бойынша ыдырауында 

ah косинустық компоненттерінің қосындысы ретінде. H айнымалысы жоғарыда 

түсіндірілгендей бірлікке тең қолданылатын тапсырыстар санын білдіреді. 

 

H𝐿(B) = ∑ ⌈𝑎(𝐵)⌉𝑙
ℎ=1      (1.4) 

 

Гистерезис моделі B^ ағынының тығыздығының еркін амплитудасы үшін магнит 

өрісінің мәнін анықтауға мүмкіндік береді, бұл парақтағы магнит өрісін есептеу үшін қажет, 

мұнда болат парағының үлгісі бар және онсыз BH индуктивті қисығы қажет. Қателіктерге 

жол бермеу үшін екі қисық та жеке өлшенген ағын тығыздығының амплитудасына емес, 

бірдей ағын тығыздығының векторына негізделуі керек. 

Эквивалентті магниттік тізбек үлгілердің BH қисығының анықтамасын түсіндіру үшін 

қолданылады. Хопкинсон Заңы мұндай схеманы қарапайым күріш мысалында сипаттайды.  

Теңдеу (1.5) магнит өрісі H және магнит жолының орташа ұзындығы LFE бар электр 

қозғаушы күшке немесе қоздыру орамасындағы N бұрылыстар санына және қолданылатын 

ток I-ге тең магнит қозғаушы күшін есептейді. 

 

𝛩 = 𝐻 ∙ 𝑙𝐹𝑒 = 𝑁 ∙ I     (1.5) 

 

V магниттік кернеу электр кернеуіне сәйкес келеді, ал Φ магнит ағыны магниттік 

токты білдіреді.RM магниттік кедергісі LFE магниттік жолының орташа ұзындығына, 

қоздыру орамасының ішіндегі ферромагниттік материалдың AFe көлденең қимасына және 

ферромагниттік материалдың өткізгіштігіне  байланысты ағын мен магниттік кернеуді  

байланыстырады. 

 

 
 

Сурет 1.4 – Хопкинсон Заңы 

 

𝑣 = 𝛷 ∙ R𝑚 = 𝛷 ∙
𝑙𝐹𝑒

μ∙𝐴𝐹𝑒
     (1.6) 
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Хопкинсон Заңы бұзылмайтын бақылауға қолданылады және суретте көрсетілген 

магниттік тізбекке әкеледі.. Толық тізбек сол жақта көрсетілген; жеке магниттік кедергі 

тізбектің әр компонентін білдіреді. Оң жағында толық схема жеңілдетілген. Болат табақтан 

жасалған сынамаларсыз бұзылмайтын бақылауды өлшеу үлгілермен жабдықталған 

бұзылмайтын бақылаудағы қамыттар мен пластик қабаттарындағы магниттік кернеудің 

төмендеуін білдіреді. 

 

 
 

Сурет 1.5 – Бұзбайтын бақылаудың магнит өткізгіші 

 

Теңдеу (1.5) суреттегі жеңілдетілген схеманы сипаттайды. Онда болаттағы өріс және 

болат парағының үлгісі туралы ақпарат бар. Сондықтан болат пен қапталған бүкіл парақтың 

сипаттамалары Болат табақтың қалыңдығына байланысты. 

Бұл қалыңдығы микрометриялық датчик арқылы бірнеше үлгілерде өлшенеді тиіс, 

және орташа есептеледі. Электр техникалық Болат маркасының техникалық сипаттамасында 

көрсетілген қалыңдық +/-25 мкм-ден +/-30 мкм-ге дейін рұқсат етілген рұқсаттарға 

байланысты жеткіліксіз, бұл есептелген магнит өрісіне айтарлықтай әсер етеді. 

Пластикалық қабаттармен де, болат табақпен де жабдықталған тек пластикалық 

қабаттар мен үлгілерді қолдана отырып, бұзылмайтын бақылауды өлшеу ағынның 

тығыздығы 0,05 тоннадан 1,0 тоннаға дейін болады 0,05 Т қадамымен және жиілігі 50 Гц.  

көрсетілген электр болатының бес түрлі маркалары зерттелді. Олардың өндірушілері бірінші 

және соңғы сапасына қарамастан белгісіз. 

Үлгілерді дайындау өте маңызды, әсіресе болат табақтан үлгілерді кесудің әсері 

барынша азайтылуы керек. Бұзылмайтын бақылау әдісімен алғашқы сынақтар кезінде 

пайдаланылған үлгілердің кесу жиектері бүгіліп, бұдырлар пайда болды, бұл салыстырмалы 

стандартты ауытқудың 20% - ға дейін өсуіне әкелді. Пластиналық қайшының пышағы 

ауыстырылды және үлгіні кесудің теріс әсерін азайтуға болады, бұл жоғарыда айтылған 

салыстырмалы стандартты ауытқуға әкелді. 

Әрбір зерттелген болат маркасы үшін BH индуктивті қисықтары (1.6) теңдеу негізінде 

есептеледі. осы есептеулердің нәтижелерін көрсетеді. Болаттың барлық бес түрлі қасиеттері 

үшін магнит өрісі мен ағынның тығыздығы арасында сызықтық байланыс бар, нәтижесінде 

шамамен тұрақты салыстырмалы өткізгіштік μr (1.7) пайда болады. 

 

μ =
𝐵

𝐻𝐿∙𝑙𝐹𝑒
2𝑑

      (1.7) 
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Изготовление качественных фармацевтических препаратов (ФП) в условиях, 

определенных международным стандартам, считается одной с значимых вопросов плана 

формирования здравоохранения РК. Одним из ключевых вопросов стратегии формирования 

фармацевтической сферы признано улучшение конкурентоспособности казахстанской 

фармацевтической сферы посредством интеграции имеющихся стандартов согласно 

исследованию и изготовлению фармацевтических средств (ФС) в согласовании с 

международными условиями. 

Необходимость такого перехода политически и экономически обоснована, так как 

многие фармацевтические предприятия сертифицированы только по системе ISO, которая не 

в полной мере обеспечивает выпуск ЛС надлежащего качества[1, c.107-109].  

Для решения данной задачи необходимо разработать и внедрить интегрированную  

систему управления производством, где межотраслевые стандарты ISO (International  

organization for standardization), принципы GхP, должны в определенной мере 

комбинироваться и принять более адаптированную форму для реального производства.  

В Казахстане нет единых подходов, указаний, рекомендаций по созданию систем на 

основе сочетания GхP и ISO. Имеющиеся исследования, проведенные в этой области, 

посвящены отдельным вопросам, поэтому разработка  и внедрение целостной 

интегрированной  системы управления фармацевтическим производством является важной и 

актуальной.  

Целью настоящего исследования является научное обоснование методологических 

подходов формирования интегрированной системы менеджмента качества 
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фармацевтического предприятия на основе международных стандартов ISO серии 9001 и 

правил GMP и других официальных документов. 

С целью достижения установленной цели следует найти решение соответствующих 

задач: 

1. Определение порядка формирования и этапов внедрения интегрированной системы 

менеджмента фармацевтической отрасли; 

2. Сравнение документации и интегрированных систем менеджмента качества на 

основе GMP и ISO-9001; 

3. Разработка методологии формирования интегрированной системы менеджмента 

качества АО «Научный центр инфекционных лекарственных средств». 

По результатам анализа и обоснованных методологических подходов создана новая 

модель интегрированной системы управления производством, учитывающая требования 

существующих стандартов в области производства лекарственных средств.  

Разработана методика оценки результативности и постоянного улучшения системы 

менеджмента качества, позволяющая анализировать функционирование системы 

менеджмента качества и устанавливать пути ее улучшения. 

Создана концептуальная схема интегрированной системы менеджмента качества, 

отражающая отраслевую специфику фармацевтического предприятия на основании 

принципов правил ISO серии 9001 и стандартов GMP[2, c.297-299]. 

Разработана схема комплексной концепции документации, соединяющая 

информативные потоки и обеспечивающая результативность деятельности интегрированной 

системы менеджмента качества фармацевтического предприятия. 

В итоге проделанных работ разработана методология, регламентирующая 

осуществление комбинированного аудита интегрированной системы менеджмента качества. 

С целью установления уровня соотношения условий СТ РК ИСО 9001-2016 и Правил GMP РК 

применялся экспертный способ. Экспертный анализ ставилась в спектре с 0,1 вплоть до 1,0. Целиком 

надлежащие оценивались 1,0 равно как более схожие. 

С целью относительного рассмотрения определенных ступеней соотношения условий правил 

была создана кольцевая гистограмма, дозволяющая раскрыть их схожесть и отличие[3,c.6]. 
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Таблица 1 

Степень соответствия требований стандартов СТ РК ИСО 9001-2016 и GMP РК 
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Рисунок 1. Диаграмма оценки соответствия стандартов СТ РК ИСО 9001-2016 и GMP РК 

            Присутствие ступеней соотношения, одинаковых нулю, что отображают 

неосновательные ячейки диаграммы, разъясняется разной текстурой осматриваемых правил 

и их характерными отличительными чертами. 
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Главным итогом этой дипломной работы считается создание методических подходов 

к формированию встроенной концепции предоставления качеством в случае организации 

фармацевтического профиля. 
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Annotation 

 

The article reveals the peculiarities of creating the female character behaviour  in the works of 

modern Kazakh authors. X in the Kazakhstan exposition, created by the unmistakable authors A. 

Kekilbaev, D. Isabekov, S. Sanbaev, T. Abdikov, R. Toktarov, the foundations of reasonable 

writing, articulated sentimental color are opposed. The sentimentalism of these essayists was not an 

expression of communist thought. It cannot be regarded as "high spirits", one-sidedly, sharply, 

describing Soviet life on a high note. Creative authors, creating national customs, tried to avoid the 

otherworldly generalization that fetters writing. Kazakhstani essayists, despite strict restrictions, 

tried to uncover the problem of deep missions and sad miracles that people have experienced. 

Gradually, they surrendered an uneven picture of the real world, to the extent possible, indicating 

intense collisions in the structure of society. Experts often expressed their point of view in an open 

structure, from time to time figuratively speaking, sentimentalism was infused for them with 

meaningful methods to show the reality of the real world.  

Key words: female, sentimental, character, woman, Kazakh writers. 

         A sentimental legend originated in writing, a stunning and dubious nature, with a basic 

mentality in relation to society. This legend deals with the society, he is disappointed with the land. 

The saint, not content with the real world, moves away from society, in a deep inner contradiction, 

shows otherworldly dissent. He is the bearer of incessant dissent against obscenity, “the incessant 

dullness of everyday everyday existence”, otherworldly peace and firmness, and deeply experiences 

the absence of deep qualities. Journalists with a penchant for sentimental style are clearly inclined 

towards philosophical research in the soul of the new time. The main emphasis is on deep space, on 

the good and bad times of the complex inner universe of man. The dispute between man and 

society, man and nature is a banal clash of sentimentalism, and it gets a different formulation in the 

composition of modern essayists. Depicting the deep universe of her peers, A. Ismakova notes: 

“Modern Kazakh authors have proposed conspiracies for conversation: what are the personality 

traits? What are the deepest components of its reality? These problems have been recognized in the 

reports of the Lyro-epic style of deceptions that create a sentimental state of mind (duplication, 

reversals). In such a composition, expressiveness surpasses realism. This is the difference between 
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the exposition of A. Kekilbaev, T. Akhtanov, O. Bokeev, D. Isabekov, T. Abdikov, K. Iskakov, S. 

Sanbaev from the wonderful letter of I. Esenberlin, A. Alimzhanov and others. "[13, p.265]. 

The authors try to understand what is the meaning of being, what is the place and work of 

man on earth. The improvement of sentimentalism in another quality of the Kazakh exposition was 

the result of a masterful search for new students of sentimentalism specialists. Authors A. 

Kekilbaev ("Khatyngol Ballad", "Ballad of Forgotten Years", "Anizdyn Akyry"), S. Sanbaev 

("When they crave myth") and others. Depend on modernized fantasies, universalization, 

dependence on infinity. 

The excitement of good, social and various issues A. Kekilbaev settled on a philosophical and 

tasteful level. The books of the essayist are directed to ancient plots, conventions and legends left in 

the memory of Kazakhs. Through the ethical exercises of the past, he logically conceptualizes the 

present. "Ballad of Forgotten Years", "Khatyngol Balladases" in sentimental tones breathes life into 

the deep life and courageous deeds of immigrants, outlines the past, a gray-haired rudiment, an 

outdated history of their predecessors and finds a reaction in them moving forward. addressing 

moral issues with deep overarching meaning. "Ballade of Forgotten Years", "Khatyngol Ballades" 

are proven and sentimental books written in the soul of songs. Sentimentalism and painted plots of 

the work, inventive and phonetic basis. Lyro-epic conventions, secular stories, fantasy themes are 

woven into the main texture of the story of A. Kekilbaev relies on fables and legendary plots and 

turns her gaze to the past - sentimental partings. The plot of the "Khatyngol Ballad" is centered on 

the medieval legend of Genghis Khan, but the inner essence depends on the resistance of adoration 

and deceit, ruthlessness and condescension, greatness and deceit. The tale "Anizdyn Akyry" is 

written on a given theme, but this is not at all a chronicle work, depending on the true realities. The 

tale is governed by fiction, dream, philosophical reflections on such classifications as great and evil, 

love and power, truth and lies. The work did not depend on verifiable realities, we can say that it 

was conceived by the creator's invention, a dream. The sentimental idea of the plot, the emphasis on 

the ethical part of the relations of the characters, the philosophical understanding of events, the 

mental study of the inner life of the characters vouch for the mythopoetic idea of the novel. The 

essayist creates his own individual "author's" fantasy, the character of the writer is universalized. 

There is a confirmation of its main characters. The ruler, the younger khansha and the ace are the 

carriers of the cognition of the creator. 

The problems raised in the novel are legitimately identified with the present. During the time 

spent on innovation, the author revealed the old legend of changes, which reveals to him an 

individual vision of the world and a journey of imagination. The use of the construction of the 

confessional and of dreams in the novel opens up the limits of both subjectivity and dreams, 

depending on the true soil. The unchanging image of the novel is the minaret. The minaret is a high 
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peak, the main image of the novel, which conveys the main thoughts of the novel: strength, 

popularity, love, skill, the secret of the world and the human spirit. In the Turkic consciousness, a 

representative engineering solidarity of intervention is associated with the minaret, revealing the 

poetics of a multivalued picture [4, p.364]. In addition, in the novel, the minaret is the 

compositional center - all events are somehow connected with it and occur next to it. The essayist 

gives the minaret the properties of a living animal, and the image of the minaret is twisted. His 

image delimits two universes - the upper and the lower. The upper one is connected with the image 

of paradise, perfection, with the fantasy universe of legends, the lower one is connected with the 

image of the city, with the "ant colony", with the universe of ordinary complaints. The imagery of 

the novel is associated not only with the minaret. Symbolically, a red apple with a wormhole. He 

personifies betrayal, a bizarre idea of being. The epic "Ayzdyn Akyry" naturally combines 

sentimental spectacle and practical solidity, philosophical reflections and lyricism. conditional 

image techniques, symbol [28, p.97]. Lyroepic legends, woven into the main counting texture of A. 

Kekilbaev's exposition, convey the unconventional melodic and sentimental tone of the essayist's 

works. The holy works of T. Abdikov's "Ong Hol", "Shyndyk", "Akyl Sogysy" are engraved with 

otherworldly grandeur, self-involvement and inner versatility, faced with a terrifying disagreement 

with the real world. The author is emotional. His legends are pulled out of their social position, are 

disappointed, cannot find a deep leveling. The defender of the story "Ong Khol" Alma is in 

psychophysical friction with herself, the right hand becomes, so to speak, her enemy. Robert in the 

story "Shyndyk" is in ideological discord with society. The defender of the story "Ong Khol" Alma 

is in psychophysical friction with herself, the right hand becomes, so to speak, her enemy. Robert in 

the story "Shyndyk" is in ideological discord with society. The defender of the story "Ong Khol" 

Alma is in psychophysical friction with herself, the right hand becomes, so to speak, her enemy.  

T. Abdikov puts mysticism and impeccability of human life, an entrance with a frightening 

reference point in the foreground. for sentimental people, human consciousness is a battlefield of 

hostile strong, conflicting forces. Unsolvable inconsistencies arise, first of all, not in the target 

reality, but in the other world of a person. In the story "Ong Khol", the little girl Alma, at the 

request of the mysterious forces influencing her life, tries to slaughter her herself. Her character is 

intellectually bifurcated, by the evening the consciousness is controlled by itself, around the 

evening the right hand begins to live, as indicated by other laws. Two "I" manifest in one person, 

two forces, strongly conflicting with each other. We see: the young lady acquired this complex from 

her ancestors, one of whom planned to put an end to this, but did not manage to complete the work 

[28, p.314]. By inheritance, this idea was secretly passed on to future people. Undiscovered reality, 

at the request of strange, enchanted forces, awakens in Alma's brain. As the essayist's idea indicates, 

a person is attentive to his actions and activities, but in addition to his mysterious hidden 
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contemplations. In the work of T. Abdikov, the main theme is deep development, moral 

impeccability of a person. A deeply pleasant, moral person should be straightforward and sincere in 

his actions, as well as in his reflections, the deepest reflections. From the very beginning, his 

characters seem "abnormal, incomprehensible." [29, p.321] The sentimental character of T. 

Abdikov's characters depends on this "uncertainty". Natural in the sentimental works of O. Bokeev 

and T. Abdikov is the substantiation of depression, discord between the individual and society, the 

experience of imperfection in otherworldly inferiority [29, p.350]. For T. Abdikov, the discord of 

the sentimental character is annoying, the failure and pain of the saints from despondency become 

even more shocking. They experience the detrimental effects of sadness, appalling state of mind, 

depression and grief. Finally, they don't just drift away from society, and end their lives in 

heartbreaking ways. In sentimentalism, the mastery of the master finds direct expression in the 

melodic saint. O. Bokeev's style is an enthusiastic monologue, imbued with unobtrusive lyrics, 

praising the beautiful. He's a writer making an exhibition. The master seeks to convey his "I" in the 

work as fully as possible, to convey thoughts about reality. This is made imaginable thanks to the 

melodic flow. The author brings the deep interconnection, the necessary solidarity between man and 

nature to a pantheistic orientation, he cares about the endless problems of human substance on a 

sentimental, philosophical level [9, p.98]. He is not delighted with the achievements of science and 

the innovative development of a cultural society, but he is worried about the fate of humanity. 

which remains in the shadow of these achievements, in the other world, not always perceived by 

people. In the books "Atau-Kere" "The Orphaned Camel" the author reveals the results of the 

negative impact of logical and innovative advancement on a person, on otherworldly qualities. In 

the sense of sentimentalism, the insight of humanity is firmly connected with a deep rule, with 

ethical qualities. The sentimental saint regularly does not recognize mechanical, logical and 

innovative progress, which brings new divisions into the life of society, causing the destruction of 

the deep universe of man. External parameters of human development, as a rule, cannot guarantee 

the otherworldly improvement of a person, they can contribute to his deep destruction. In the story 

"Muztau" Aktan finds refuge in the forest, in the story "A stranded camel" the protagonist of Akbot 

goes on a journey forever, risking with the camel to get out of the ocean. In the last part of the story 

"Snow Maiden" Nurzhan will constantly be in the cold steppe covered with a blanket with 

Almazhan. In the story "Atau-kere" the Old Man, fenced off from society, human progress, closes 

himself with children in grief. Towards the end of the story, Tagan additionally takes the chest of 

nature and remains there. The saints O. Bokeev, thrown out of the middle, where shamelessness, 

ruthlessness and cruelty rule, reinforce the otherworldly harmony committed in normal relations. 

In the Kazakh exposition, in the works of such scientists as T. Abdikov, A. Kekilbaev, S. 

Sanbaev, D. Isabekov, O. Bokeev, R. Toktarov, D. Doszhanov, we observe the brightest moments 
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of "neosentimentalism", that is, new sentimentalism, typologically unique in relation to the feeling 

of the communist realism [16, p.64]. These names, more or less, no doubt educate us about the 

sentimental desire to violate the ironclad obligations of communist authenticity. In the works of 

scientists, the possibility of the otherworldly presence of a person is clearly revealed. Their works 

contrast with the past in that they obscure the boundaries of sorting, overcome stylistic and 

ideological generalizations of the past and move on to neo-mythological thinking. 
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  Abstract:  The article discusses ways to rationalize this process, which allows us to bring 

the level of language training of students in line with the requirements of the federal state 

educational standards of higher professional education and a foreign language program for non-
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    Today, the higher education system of Kazakhstan is at the stage of reforms, the goals of which 

are to ensure the integration of Kazakhstan into the pan-European and world educational space, 

increase the academic mobility of students and teachers, international scientific cooperation, 

increase the competitiveness of graduates of Kazakh universities in the world market, expand the 

prospects for self-realization in labor and their further Educational, Scientific and professional 

activities. 

     Today, Kazakhstan probably does not have a single sector of the national economy that is not  

integrated into the global world economy. Agriculture, metallurgy, mining, education, etc., and 

even construction, sports, and public services are in dire need of international specialists. In this 

regard, a great responsibility is placed on the shoulders of non-linguistic universities, and such 

training is carried out by the university. Today, a graduate of a non-linguistic university should be 

able to speak a foreign language not only at the domestic level, but also perfectly master it in the 

professional sphere. And this is not only the reading and translation of professional texts and 

articles-the ability to competently negotiate with partners, conduct business, correspond, organize 

meetings, reports, conferences, create and correct international documents with the correct use of 

professional vocabulary and terminology. 

      However, knowledge of the language is not only a requirement of business, but also the need for 

communication with other countries and regions, which is also an opportunity for self-development 

and knowledge of other cultures. Today, English is the official and working language of the United 

Nations. Any joint international document, any act, is drawn up and executed by states in English. 

Every year, the level of foreign language proficiency in Kazakhstan is growing. This includes not 

only visiting the markets of Kazakhstan, but also attracting foreign investors and its global cultural 

events-the Asian Games in Almaty in 2011, the EXPO in Astana in 2017 , as well as increasing the 

awareness of the population, especially the younger generation.  

     On the example of English, which is recognized by the whole world as the international 

language of business and business relations, today more than 450 million people around the world 

are considered their native language, and more than 650 million people are used as an additional 

language for communication and work. To assess the level of English proficiency, several systems 

for assessing the level of knowledge are traditionally used. The most popular in Kazakhstan is the 

pan - European competence of foreign language proficiency: reading, teaching, assessment — 

CEFR) - a system for evaluating the skills of foreign language learners. 

     The next stage of our study was to identify the reasons for such a low level of English 

proficiency among students. In order to identify these reasons, as well as problems related to the 

teaching of foreign languages, a survey was conducted among the teaching staff, literature from 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 2 (164) 2022 г. 

 

53 
 

various sources was also studied, and a survey and survey was conducted among students of these 

faculties. These studies allowed us to identify several blocks of actual problems of teaching foreign 

languages in non-linguistic universities. We divided them into two groups: methodological and 

psychological problems. 

1. Methodological issues 

     Problems of the level of foreign language proficiency of students when entering a university. In 

non-linguistic universities, groups of students with a very strong/strong / weak/very weak level of 

Foreign Language Proficiency from different regions of the country, different socio-cultural groups 

are formed, which makes it difficult for the entire group to start and continue studying at the 

University at the same time. 

 The problem of integrating teaching a foreign language with professional and special 

education. As a rule, a linguist does not have professional knowledge in a narrow specialty. There is 

nothing to discuss with the student, he cannot discuss a professional problem, model the working 

situation, distort the meaning of information when translating texts, the educational program is 

based on known facts, etc.  

 The problem of lack of modern textbooks and didactic materials. Despite the fact that each 

university has a specialized database of educational materials once developed by the Departments 

of foreign languages, it is necessary to update it annually and fill it with new materials, articles, 

reports. According to N. D. Galskova, training materials should consist of 4 main blocks: 

- material that takes into account professional orientation; 

- phonetic, lexical, grammatical, and spelling language material, its rules, and skills in using it;  

- material containing a practical complex of special (speech) skills;-material containing a system of 

knowledge of the national and cultural features and realities of the country of the language being 

studied 6 

 The problem of the content of educational materials is the thematic fragmentation of the 

foreign language program and special disciplines. Textbooks and manuals on a foreign language 

should be developed in strict accordance with the curriculum in special disciplines. Relevance and 

quality of educational materials. Most educational programs at non-language universities use 

traditional teaching tools: textbooks, manuals, collections of exercises and tests, articles and reports. 

 The problem of the inability to apply the acquired knowledge in practice. Recently, the 

number of Russian universities for the exchange of experience has been increasing. We believe that 

it is necessary to strengthen and develop this trend. Communication with linguists makes an 

invaluable contribution to the development of students ' speech and listening skills. Without the 

training and support of the teacher, the need to understand foreign speech that is not adapted by 

hearing, to participate in conversations, to formulate and express one's own thoughts, acts as a 

"brainstorming session", contributing to the elimination of the language barrier. Participation in 

international projects, foreign internships and scientific conferences, the search for new areas of 

research, the establishment of international contacts even at the first stage of education significantly 

expands the range of opportunities for teaching foreign languages to students of non-linguistic 

universities 8. in addition, this type of training makes an invaluable contribution to the study of the 

culture of countries speaking the studied language and strengthening international relations.  

 The problem of educational standards (Lack or imbalance of"hours"). Different universities 

allocate different times for teaching students a foreign language. For most non-linguistic 

universities, this is four academic hours a week. It is necessary to strengthen this program by 

increasing the number of hours and increasing its effectiveness. A special role should be given to 

the independent work of students and its proper organization. 

2. Psychological and motivational problems 
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     Psychological problems hinder the development of students ' speech. Among them, they note the 

fear of being incomprehensible, the fear of appearing incompetent and talking about mistakes, the 

desire for perfection (the fear of making mistakes). The inconsistency of the efforts of pleasure 

obtained from learning a foreign language and the ambiguity of the result, which leads to a decrease 

in motivation, which we will talk about in 9. Here it should be noted that the student cannot choose 

the form and time of study (individual lessons, remote lessons are not accepted, and the time of 

study is regulated). 

 Motivation issues. G. V. Rogova pays special attention to the problem of motivation. At the 

initial stage, each student is accepted with great desire to learn a foreign language. He understands 

why it is necessary to know a foreign language. But then, when faced with difficulties, motivation 

weakens when there is no "quick result". 10 

 The problem of phonetic perception. When studying special professional terms and 

vocabulary, students of non-linguistic universities sometimes face difficulties in pronouncing 

complex special words that are difficult to pronounce in their native language (for example, 

chemistry students or doctors). Since today teaching a foreign language in a non - linguistic 

University is considered as a mandatory component of professional training of a specialist of any 

profile, and mastering a foreign language/foreign languages is considered as one of the indicators of 

the general level of knowledge of a modern person 11, solving the above-mentioned problems is 

now the most urgent task in the field of pedagogy and education. 
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СИПАТТАМАЛЫҚ АУДАРМА КӨМЕГІМЕН І.ЕСЕНБЕРЛИННІҢ 

"КӨШПЕНДІЛЕР" ТРИЛОГИЯСЫН АҒЫЛШЫН ТІЛІНЕ АУДАРУДАҒЫ 

МӘДЕНИЕТТІК АСПЕКТІ 

 

Алпысбаева Айгерим Бисембаевна, 

 Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, 

Алматы, Қазақстан 

Мақалада қолданылып жүрген қазақ тіліндегі тарихи сөздер қарастырылып, оларды 

ағылшын тіліне аударудағы ерекшеліктерге тоқталған. І.Есенберлиннің «Көшпенділер» 

трилогиясын аударуда  қазақ тіліндегі сөздердің құны мен мәні сақталып әрі сол тілге сай 

ыңғайлы, түсінікті тілде жеткізілуі қарастырылған. Бұл шығарманы талдай отыра, этностың 

ұлттық мәдениетінің ерекшелігін көріп, оның ұлттық-мәдени мәнін сақтауға, ұлттық 

мәдениеттің болмысын ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуға, бейнелеуғе және мәдениеттілік аспектіні 

сақтау қарастырылған. 

Түйін сөздер: этнос, қазақ тілі, ұлттық мәдениет, мәдениеттілік аспект, болмыс. 

Кіріспе 

Қандай да бір ғылыми мақаланы, әдеби шығарманы, заңды құжаттарды аударуда 

аудармашылардың еңбегі ұшан-теңіз. Әдеби шығармалар әрбір халықтың болмысын 

суреттейді. Ал аудармашылар әдеби шығармаларды аудару кезінде сол халықтың болмысын  

аударылатын тілдегі ұғымдармен сипаттап баяндайды. Яғни әрбір ұлттың болмысын өзге 

ұлттың мәдениетімен байланыстырып барып аударады. Бұл ғылымда сипаттама аударма 

тәсілі немесе экспликация деп аталады. Әдетте мұндай аударманы аударма тілінде сәйкес 

атаудың болмаған жағдайында немесе аудармашының оны білмеген жағдайында 

қолданылады. Сипаттама аударманың ерекшелігі аудармашы аударуға қиналған жағдайда 

өзіне ыңғайлы етіп аударудағы әмбебап тәсіл  ретінде саналады. Бұл аударма аудармашы 

үшін өте қиын ал оқырман немесе тыңдаушы үшін өте жеңіл әрі түсінікті болатын аударма 

түрі. Сонымен қатар бұл әдіс жақша, сызықша, сілтеме арқылы беріледі. Сипаттама 

аударманың ең ұтымды тұсы деп шығарманың түпнұсқасында бейнеленген халық 

мәдениетінің өзіндік ерекшелігін толық сақтап аудару болып табылады. Әрі көркем әдеби 

аударманы оқыған кезде оқырман бір мәдениет туралы белгілі бір пікір қалыптастырады. [1, 

1175 б]. 

 Сипаттама аударма тәсілін қолданып аудару мақсатында І.Есенберлиннің 

"Көшпенділер" шығармасы таңдап алынды. Ол шығарма қазақтардың пайда болу тарихы мен 

өмір салтын, сондай-ақ қазақ мәдениетінің белгілі бір бөлігінің ерекшеліктерін дәл көрсетеді. 

Демек, аудармашыдан мәтіннің бүкіл мәнін дәл жеткізу талап етіледі, оған сәйкес 

эквивалентті лексиканың қаншалықты аударылатынын және аударманың тұтастай 

шығарманың түсі мен қабылдауына қалай әсер ететінін анықтауға болады. 

 Осы туындыны салыстырмалы-салғастырмалы талдау арқылы қазақ тілінің баламасыз 

лексикасын ағылшын тіліне қаншалықты дәл аударылғанын бағалауға мүмкіндік аламыз. 

Аудармашы да балама лексиканы қамтитын белгілі бір өрнектің мағынасын дәл және дұрыс 

көбейту негізінде аударма практикасы үшін қажетті құзіреттердің үлкен жиынтығы болуы 

тиіс. Аудармашының негізгі міндеті келесідегідей: аударылған тілде дайын аналогтары жоқ 

құбылыстар үшін лексикалық баламаларды дұрыс таңдау маңызды болып саналады. 
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Бұл мақалада біз сипаттамалық аударманы егжей-тегжейлі талдауға тырысамыз. 

Егжей-тегжейлі сипаттаманы қолдана отырып, түпнұсқа тілінің лексикалық бірлігінің 

семантикасын ашу сипаттамалық аударманың негізгі міндеті болып табылатындықтан осы 

лексикалық бірлікпен белгіленген құбылыстың маңызды белгілерін ашамыз. Осы белгілерге 

қарамастан, аударманың бұл түрі көркем мәтінде әрдайым мүмкін емес, өйткені ол күрделі. 

Аудармашылар көбінесе транскрипция және сипаттамалық аударма әдістерін біріктіреді 

Бұл жағдайда сипаттамалық аударма ескертуде немесе түсініктемеде көрсетіледі. 

Транскрипцияны қолдана отырып, өрнек құралдарын қысқаша және үнемді түрде жеткізуге 

болады, ал сипаттамалық аударма арқылы осы бірліктің семантикасын ашуға болады [2, 103 

б]. Н.П.Чепель сипаттамалық аударманың ерекшелігі оның мәні бойынша аударма емес, 

түсіндіру керектігін айтады [3, 122 б]. Сипаттамалық аударманың басым болуы - бұл 

аударманың басқа әдістерінде пайда болатын толық емес түсінікті жояды 

Негізгі бөлім 

Атап айтсақ: Желкілдеген киенің ақ сеңсең бөрік, күнге шағылысқан көк құрыш найза суыт 

келеді [4, 209 б] / They seemed to have been born of it, each one wearing a high sheepskin hat, the 

strands of its fur trailing over their eyes [5, 278 б].Сипаттамалық аударманың көмегімен 

лексема берілді. Аудармашы бас киімнің пішіні мен материалына назар аудара отырып, 

алушыға осы бас киімнің бейнесін жеткізуге тырысты. Бірақ бөрік сөзінің гипонимі болып 

табылатынына қарамастан, біз осы вестиалдық лексиканың яғни суреттеудің аудармасы 

әбден барабар деп есептей аламыз. 

Қазақ тіліндегі лексикасының тағы бір мысалын қарастырайық: Хоча әкесінің босаған 

шара аяғына толып қайтадан қымыз құйып, қолына ұстатты да [4, 338 б] / Khocha shook the 

jug a Fe times more and poured her father some fresh horse milk [6, 86 б]. Қымыз - "бие сүттен 

ашылып, жасалған отбасылық әр түрлі дәрілік қасиеті бар, қышқыл дәмді сусыны [7, 558 б]. 

Жоғарыда келтірілген мысалда түпнұсқада жоқ егжей-тегжейлі түсініктеме берілген: 

"horse milk", бұл ағылшын тіліне аударылған жұмыстың оқырмандары үшін өте қажет. 

Ағылшын тіліндегі лексикалық бірлік relatives on the maternal side және mother's relatives 

нұсқасында берілген: Арқадан келе жатқан жолаушымыз, Ырғыз бойынша Табынға ұмтылып 

барамыз [4, 807 б] / We are heading from Sary-Arka for the banks of the river Irgiz.There live 

relative of my mother who belong to the tribe Tabyn [8,  305 б].  

- Жамантай аға сұлтанның елінен көрінді, Ырғыз мәніндегі нағашыларымызға бармай-ақ 

қояды [4, 808 б] / They say they are from Zhamantai 's aul and on the way to see their mother' s 

relatives, who they say live on the River Irgiz [8,  306-307 б]. 

Бұл мысалда лакунарлық феномені байқалады. Нағашы сөзі ағылшын тіліне арналған 

лакуна болып табылады, өйткені қазақ тілінде ол мынадай мағынаға ие – "ана жағынан 

туыстар". Бұл лексикалық бірлікті аудару кезінде сипаттамалық аударма қолданылады. 

Мысалдан көріп отырғанымыздай, нағашы деген ұғым тек қазақ халқында ғана бар: Нағашы 

– "шешеден туған туысқан адамдар" [7, 611 б]. Біз аударманың бұл әдісін тиісті аудармаға 

жатқызамыз, өйткені, ең бастысы, осы лексиканың мағынасы берілді. 

Тақияның вестиалды лексикасының аудармасын қарастырсақ, Т. Жанұзақовтың 

редакторлығымен түсіндірілген сөздікте тақия – "кестелеп, сырып тігілген дөңгелек бас киім, 

жеңіл баскиім" [7, 775 б]. Келесі мысалдағы бұл лексика екі әдіс – транслитерация және 

сипаттамалық аударма арқылы берілді. Ал қыздары Орта жүздің қыздарын аш белін қынар 

күміс белбеу, тақияға үкілі әуес емес [4, 600 б]  
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Тақия лексемасын ағылшын тіліне аударған кезде ол тек транслитерация арқылы 

беріліп қана қоймай, сипаттамалық аударма арқылы ағылшын тіліндегі лексикаға 

бейімделгенін атап өткіміз келеді, осылайша қазақ мәдениеттілік аспектіні сақтап 

қалуымызға болады. Шығарманың осы эпизоды контексінде бас киімнің түрі аса маңызды 

емес, бірақ сипаттамалық аударма көмегімен оқырман үшін  әрбір ұлттық немесе  тарихи 

киім-кешек, бас киім болсын барлығына анықтама беріп түсіндіреміз. Себебі лексиканы яғни 

тілдегі сөздердің мағынасын жеткізу ең ұтымды техника, неге десеңіз шығарма оқу 

барысында шетелдіктер шығарманы егжей-тегжейлі түсіне алады. 

Келесі аудармада  сипаттау тәсілі де, транскрипция тәсілін де қолданамыз: Кәмшат 

бөлікше, күмірген Үкілі сәукеле [4, 600 б] / Those were the same saukele hats: high, cone-

formed hats, decorated with coins and the fluffy feathers of the agle-owl on top [8, 34 б]. Бұл 

жағдайда транскрипцияны қабылдау берілген сөздің мағынасын жеткізбейтіндіктен, "аралас" 

аударма – сөздің мағынасын тиімді жеткізудің жалғыз тәсілі болып табылады. Сәукеле - 

ұзату тойында қазақ қыздары киетін сәнді бас киім (қымбат тастармен безендірілген үйлену 

бас киімі) [7, 720 б]. 

Келесі баламасыз лексема «тоқал» сөзі: Дәл осы сәтті Ақ Орданың есігі ашылып, үйге 

бүкіл Кіші жүзге аты шыққан әйелі сұлу, Әбілқайырдың кіші тоқсаны Нұрбике кербез кірпіш 

[4, 409 б] киіз үйге кірді [6, 185б]. - Тоқал-ай, сыртқа шығып қонаққа шай қой, қой сойдыр [4, 

686б].  

Бірінші және екінші мысалдарда оның кіші әйелі екендігіне назар аударылады, ал 

екіншісінде бұл derogatory (қорлау) сын есімі қолданылатын тоқталға қорлау туралы 

айтылады. Әйелдердің дәстүрлі теңсіздігі "Бәйбіше құдай бұйрығы, тоқал иттің құйрығы" 

деген қазақ мақалында көрініс табады, бұл "үлкен әйел – құдайдың бұйрығы, кіші әйел – 

иттің құйрығы" дегенді білдіреді. Ошақтың иесі бәйбіше деп есептелсе, тоқал оның соңынан 

еруге тура келеді. Бұл жерде транслитерациядан басқа сипаттама беріп, мәнін сақтаймыз. 

Қазақ халқы көшпелі өмір салтын ұстанған халық. Қысқы кезеңде қыстауға, ал жазғы 

кезеңде жайлауға көшкен. Осы ретте жайлау сөзінің аудармасын қарастырсақ: Оның үстіне 

негізгі кәсібі мал бағу болған, әр ауыл әр бөл қонған монғол шоңжарларына қыс – қыстау, 

жаз – жайлау жетпей, елге қоныс, малға өрт тапсырғандығы тағы бір пәле болды [4, 292 б] / 

Constantly and mercilessly squeezed out by қытай әскері, бұл жоғалған құпия өткен 2009 

жылғы мәліметтер бойынша тұрғындарының саны 114 адамды құрады. – Бұл ара қаржас 

руының ең шалғай жайлауы [4, 586 б] / That was the end of the most remote dzhailyau-the 

pastureland of the Karzhas kin [8, 17 б]. 

Бұл мысалдарда сипаттамалық техникаға жүгініп, бұл ежелгі жайылым екенін 

көрсетіп, олардың ешқайсысында жайылым жазғы екендігіне назар аударылмайды. 

Сондықтан, біз бұл аударма дұрыс емес деп санаймыз, бұл жағдайда қазақтар жазғы кезеңде 

мал бағатын жайылым екенін қосу және көрсету қажет болғандықтан, шаңырақ киіз үйінің 

элементі қаншалықты дәл берілгеніне тоқталғанымыз абзал: Абылай шаңырақтан көзін 

алмай, бозарып келе жатқан таңға қарап ұзақ қарады [4, 547 б] / He stared at the brightening 

sky through theround hole in the ceiling [6, 351 б].- Шаңыраққа түскен ақ отау, Қараш үйлер [4, 

803 б] / Most of their wooden domes, better known as shanracks, lay crashed on the ground [8, 302 

б]. 

Бірінші мысалда осы лексиканың формасы, екіншісінде – материал сипатталған. Әр 

түрлі нұсқаларды қолдану арқылы оқырманды шатастыруымыз мүмкін, сондықтан 

аударманы транслитерация арқылы жасаған дұрыс және бастапқы ескертуде немесе жанында 
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сипаттама берген кезде де болады. Бірақ біз бұл бағдарламалар кезінде ұлттық дәм жоғалды 

деп санаймыз. Сол себептен көркем шығармаларды аударған кезде, ең алдымен, оқырманға 

түпнұсқа мәтінінің рухы мен мәдениетін барынша жеткізу керек. Келесі лексикалық бірлік 

барымта: екінші – кіші өлімі, барымта, үкіметке бағынбау тәртібін ауыр күндер [4, 580 б] / 

бірақ кісі өлтіру, мал ұрлығы ("барымта"), билікке бағынбау және басқа да ауыр қылмыстар 

аудандық басқармамен екінші деңгейде қаралды ("бұйрық") [8, 11 б]. 

Жоғарыда айтылғандай, барымта - бұл малды мәжбүрлеп ұрлау немесе басқа түрдегі 

мүлікті тәркілеу болып аударылады. Сипаттамалық аударманы қолданудың себебі ұлттық 

ерекшелік пен жақша түсін сақтау үшін транслитерация береміз. Осы лексикалық бірлікті 

беру үшін керемет шешім  деп санай аламыз.  

Келесі мысалда біз «жиен» сөзінің мағынасын қарастырамыз: Арғынның ардақты 

жиенін қатын демексің бе [4, 34 б] / Сіз, лайықты батыр, арғындардың даңқты жиені Саян 

бабаға айналды деп айтқыңыз келе ме? [5, 36 б ] / My worthy warrior, do you mean to say the 

good nephew of the Argus Satan has turned into a wear woman? [9, 38 б]. Біздің ойымызша, 

орыс, ағылшын оқырмандары үшін жиен – қыздан туған ер емес қыз бала. 

Жиен сөзі ағылшын мәдениеттерінде жиен лексикалық бірлігінің денотатын 

анықтайтын лексикалық бірлік жоқ. Алайда, ағылшын тілінің түсіндірме сөздігінде осындай 

түсіндірме беріледі: nephew – the son of a person ' s brother or sister [1, 326 б]. 

Орыс және ағылшын тілдерінің сөздік дефинициясына сәйкес жиені мен nephew 

ағасының немесе апасының баласы болып табылады, ал қазақ лингвомәдениетінде жиені – 

тек қызының немерелері болып саналады. Бұл жағдайда гипотензияны қолдану мағынасын 

өзгертпейді, коннотация жоғалмайды. Керісінше транслитерация әдісі арқылы берілетін 

үлкен жиеннің шындығы талданады: үлкен жиен, – деді Сұлтан өзінің дәрежесіне 

қарамастан, анасының төрт-бес жылдық жетілуін еске алып, - Мен тағы бір қауіпті істі 

тапсырамын [4, 261б]. / 

Жиен, мен сізге бір маңызды нәрсені тапсырғым келеді! - деді Сұлтан Қасым, оған 

егде жастағы адам ретінде қарайды [5,  340 б]. / Zhien-aga, I want to ask you to do something 

very important, - said Sultan Kasym, addressing him as if he were someone older than himself [10,  

344б].  

Ұлттық колоритті аудару үшін аударманы қабылдау ретінде транслитерация 

таңдадық. Осылайша, әрбір аударылған жағдайда қандай нақты қызмет түрі көрсетілетінін 

ескере отырып, транслитерациядан басқа, сілтеме беру немесе жуық немесе сипаттамалық 

аударма әдісін қолдану орынды деп есептейміз. Транскрипцияның көмегімен мәтіннен 

шындық сөзін бөліп, бұл ерекше нәрсе екенін көрсеткісі келді. Берудің бұл әдісімен шетелдік 

сөз мәтінде айқын көрінеді және біреудің белгі берушісі ретінде қабылданады. Сонымен 

қатар, бұл сөз эмоционалды-экспрессивті бояуға ие болады. Зерттеу барысында түпнұсқа 

тілінің эквивалентті лексикасының мағынасын дұрыс аудару үшін елдің мәдениеті мен тілдің 

эквивалентті лексикасының мәнін білу маңызды деген қорытындыға келді. 

Қорытынды 

Қорыта айтқанда бұл шығарманы аудару барысында  біз мәдени аспекті мен колоритті 

сақтай отырып, қазақ лексикасын сипаттамалық аударма арқылы ағылшын тіліне аудару 

мәселелерін көрсетуге және шешуге тырыстық. Сонымен бірге эквивалентсіз лексика тек 

сипаттамалық аудармадан тұрмайтындығын атап өткеніміз жөн. Көшпенділер шығармасын 

қай тілге аударсақ та, қазақи болмысты жеткізу үшін сол тілдің артықшылықтары мен 

кемшін тұстарын, сол елдің мәдениеті мен тарихын біліп қана сапалы аударма жасауға 
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болатындығына көз жеткіземіз. Лексиканы сипаттамалық аудармамен беру кезінде өрнектер 

көлеміне байланысты белгілі бір тілдің мәдени негізі сақталмайды тек негізгі идеясы ғана 

беріледі.  
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АННОТАЦИЯ 

Хроматография играет важную роль в мониторинге состояния окружающей среды. В 

связи с неблагоприятной экологической обстановкой (в частности по хрому (VI)) в городе 

Актобе изучение концентраций канцерогенного шестивалентного хрома в атмосферном 

воздухе представляется весьма актуальной. В данной статье приводятся данные по 

концентрациям хрома в воздухе города Актобе, собранные на протяжении полутора лет. 

1. Введение 

Известно [1], что в настоящее время соединения хрома находят широкое применение 

в катализе химических процессов (в химико-фармацевтической промышленности, 

органическом синтезе, нефтяной и пищевой отраслях промышленности). Широкое 

применение таких соединений связано с твердостью, жаропрочностью и устойчивостью 

хрома к коррозии [2]. 

Однако, все соединения хрома, включая соединения хрома (VI), являются сильно 

токсичными. Интоксикация соединениями шести- и трехвалентного хрома обусловлена 

совокупностью патологических изменений бронхо-легочного аппарата, сердечно - 

сосудистой, вегетативной нервной систем, желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной 

системы, возникающих в результате длительного воздействия на организм. Опасные 

количества хрома регистрируются в населенных пунктах всех стран, в том числе и в городе 

Актобе на западе Казахстана. Так, в монографии [2] приводятся данные о превышении 

допустимых значений содержания хрома в атмосфере на территории предприятий ОАО 

«Феррохром», АО «Актюбинский завод хромовых соединений», ЗАО «Актобе ТЭЦ». 

Важную роль в мониторинге состояния окружающей среды играют инструментальные 

методы анализа. Именно с помощью них и представляется возможным дать количественную 

оценку загрязнения окружающей среды. Один из наиболее востребованных ныне методов 

анализа – хроматография. На данный момент существует большое разнообразие приборов – 

хроматографов. Они различаются по типу колонок, агрегатному состоянию анализируемых 

проб и способу детектирования. 

В связи с неблагоприятной экологической обстановкой (в частности по хрому (VI)) в 

городе Актобе и отсутствием литературных данных о применении метода ионной 
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хроматографии для определения данного иона в атмосфере, задача реализации метода 

определения хрома (VI) в атмосферном воздухе представляется весьма актуальной. 

2. Источники поступления хрома в окружающую среду 

Поступление тяжелых металлов, в том числе хрома, в атмосферу возможно двумя 

путями: из естественных источников (вулканические извержения, гидротермальная и 

магнитная активность) и в результате техногенного загрязнения, которое в связи с активным 

ростом промышленности представляет серьезную опасность для биосферы [1]. По данным 

статьи, из естественных источников (за счет вулканов, пыли и ветровой эрозии) поступает 34 

т/год хрома. 

Заводы по производству ферросплавов и стали выбрасывают порядка 80 % хрома от 

общего выброса; предприятия, сжигающие уголь и нефть, выбрасывают 15 % хрома от 

общего выброса. Перечисленные предприятия – главные техногенные источники выбросов 

этого металла. Значительные количества хрома присутствуют в выбросах 

теплоэлектростанций, работа которых основана на сжигании бурого и каменного угля. От 

электростанций в процессе производства энергии на землю поступает 24 кг/км
2 

в радиусе 5 

км. Сжигание угля каждый год привносит в окружающую среду 2,11 т хрома [2]. 

В промышленно развитых районах загрязнённость водоёмов соединениями хрома 

складывается из трех составляющих: 90 % – индустриальные стоки, 9 % – бытовые стоки и 1 

% – геохимическая часть [3]. 

В больших количествах сбрасывают в природные водоемы соединения хрома 

предприятия кожевенной промышленности [3]. Так, по данным ЦНИИКПА, доля оксида 

хрома в промывных водах и отработанных растворах хромовых солей составляет порядка 22-

28 %. На предприятиях он применяется для дубления кожи. При проведении данного 

процесса степень использования соединений хрома составляет порядка 60 %, что связано с 

технологией процесса. Известно, что на нужды кожевенной промышленности ежегодно 

используется 65 тыс. тонн соединений хрома. Это достаточно значительная цифра, особенно 

с учетом того, что больше половины этого количества фактически не используется в 

процессе [4].  

Ионы Cr
6+

 в составе оксида хрома CrO3 загрязняют среду при процессах 

хромирования, выплавки легированных сталей, добавлении феррохрома в шихту. Также 

известно, что шестивалентный хром добавляется в циркуляционные воды различных 

охлаждающих башен для предотвращения коррозии. В этом случае он может в некотором 

количестве попадать в окружающую среду, вызывая ее загрязнение [1]. 

Производное шестивалентного хрома – хромат циклогексиламина 

(2C6H11NH2*H2Cr2O4) используется как летучий ингибитор коррозии металлов. 
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Металлические изделия консервируют бумагой, которую предварительно пропитывают 

раствором этого соединения [5]. 

Ещё один источник попадания хрома в окружающую среду – деревообрабатывающая 

промышленность. Хроматы и бихроматы применяют в качестве консервантов досок, 

древесины, шпал и прочих лесоматериалов. Консервант древесины – триолит – содержит 9 % 

хромовокислого кадмия [1]. 

Таким образом, существует огромное многообразие путей попадания ионов Cr
6+ 

в 

окружающую среду. Из неё ионы попадают и в живые организмы, что наносит урон их 

здоровью. Подробнее токсикологические свойства хрома буду рассмотрены в следующем 

разделе. 

 

3. Количественная оценка содержания хрома (VI) в атмосферном воздухе г. Актобе 

Результаты по определению содержания общего, растворимого, нерастворимого 

хрома (VI) (нг/м
3
), а также по отношению растворимый хром (VI)/общий хром (VI), общий 

хром (VI)/общий хром (%), микроэлементам хром, марганец, свинец, железо (нг/м
3
) и 

условиям окружающей среды сведены в таблицу 1. Как видно из таблицы, общие 

концентрации Cr (VI) изменялись в этот период в диапазоне 0,11-9,44 нг/м
3
. При этом 

среднее значение ± стандартное отклонение за весь период составило 3,73 ± 2,45 нг/м
3
. 

Концентрации растворимого Cr (VI) варьировались от 0,01 до 1,36 нг/м3. Среднее значение и 

стандартное отклонение – 0,15 ± 0,33 нг/м
3
. Осенью общая концентрация Cr (VI) в 

окружающей среде (среднее ± стандартное отклонение [диапазон]) составляла 

5,30 ± 2,16 [0,70-9,44] нг/м
3 

и 0,23 ± 0,38 [0,01-1,27] нг/м
3 

для растворимого Cr (VI). Зимой 

концентрации общего Cr (VI) и растворимого Cr (VI) составляли 2,36 ± 1,80 [0,11-5,33] нг/м
3 

и 0,10 ± 0,28 [0,01-1,36] нг/м
3
, соответственно. 

Таблица 1. Данные по содержанию шестивалентного хрома в воздухе города Актобе в 

период с сентября 2019 г. по март 2020 г. 

Параметр Осенний сезон Зимний сезон 

Общий Cr (VI), нг/м
3
 5.30 ± 2.16 

 

2.36 ±1.80 

 

Растворимый  

Cr (VI), нг/м
3
 

0.23 ± 0.38  

 

0.10 ± 0.28 

 

Нерастворимый  

Cr (VI), нг/м
3
 

4.80 ± 1.96  

 

2.19 ± 1.75  

 

Растворимый/общий 4.12 ± 6.03 5.30 ± 7.78 
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Cr (VI), %   

Общий  

Cr (VI)/общий Cr, % 

22.32 ± 20.18 

 

35.52 ± 23.83 

 

Температура, °C 7.39 ± 5.69 

 

-6.60 ± 5.82 

 

Относительная 

влажность, % 

62.32 ± 13.92 

 

83.15 ± 6.28 

 

Примечание: значения указаны в виде «значение ± стандартное отклонение [диапазон]» 

4. Заключение 

В данной работе изучались уровни содержания общего хрома (VI), растворимого и 

нерастворимого хрома (VI) в атмосферном воздухе города Актобе в осенний и зимний 

периоды. Выявлено, что концентрации общего, растворимого и нерастворимого Cr (VI) выше 

в осенний период, чем в зимний в 2,2-2,3 раза. Была изучена зависимость содержания 

хрома (VI) в атмосфере от содержания в ней металлов, а также от условий окружающей 

среды. В результате выполнения работы был сделан следующий вывод: 

 Концентрации общего Cr (VI) в образцах PM-10 статистически значимо отрицательно 

коррелируют с изменением относительной влажности воздуха: в зимний период влажность 

воздуха больше, а концентрация общего Cr (VI) меньше, и наоборот. Предполагается, что это 

может быть связано с тем, что при высокой относительной влажности воздуха 

происходитболее активное восстановление Cr (VI) до Cr (III).  
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АННОТАЦИЯ 

Изучается возможность применения машинного обучения на основе данных в 

ультразвуковой томографии для оценки параметров водонасыщенного пористого материала. 

В этой работе данные для обучения нейронных сетей моделируются путем решения 

проблемы распространения волн в связанных поровязкоупругих, вязкоупругих и 

акустических средах. 

В качестве прямой модели рассматривается разрывный метод Галеркина высокого 

порядка, а для решения задачи оценивания параметров используются глубокие сверточные 

нейронные сети. В численном эксперименте оцениваются пористость и извилистость 

материала, а остальные параметры, представляющие меньший интерес, успешно 

маргинализируются в инверсии на основе нейронных сетей. 

Расчетные примеры подтверждают годность и точность такого подхода. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для характеристики пористого материала информация, переносимая волнами, 

обеспечивает потенциальный способ оценки соответствующих параметров материала. 

Ультразвуковая томография (УЗТ) — это один из методов, который можно использовать для 

характеристики материала. В этом методе вокруг цели размещается массив датчиков. Как 

правило, один из датчиков выступает в качестве источника, в то время как другие получают 

данные. Заменив датчик, выступающий в качестве источника, можно записать 

исчерпывающий набор волновых данных, которые можно использовать для вывода о 

свойствах материала. 

В данной работе мы рассматриваем процесс оценки параметров, состоящий из двух 

подзадач: 

1) прямая модель: моделирование волновых полей для заданных значений 

параметров; 

2) обратная задача: оценка параметров по измерениям волновых полей. 

Обратная задача решается с использованием глубоких сверточных нейронных сетей, 

которые обеспечивают основу для решения обратных задач: мы можем обучать нейронную 

сеть как модель от волновых полей до параметров. 

1. МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛНЫ 

1.1. Уравнение Байота пороупругой волны 

Воспользуемся теорией распространения волн в пороупругих средах, разработанной 

Байотом. В этой статье мы используем модель, полученную в [2].  Выразим уравнения 

Байота через смещение твердого тела us и относительное смещение жидкости

( ) 
f s

w u u  , где   — пористость, а uf  — смещение жидкости. В дальнейшем ρs и ρf 

обозначают плотность твердого тела и жидкости соответственно. У нас имеется 

2 2

2 2

u ws Ta f
t t

 
 

   
 

 ,       (1) 

2 2

2 2

u w wfs T
f fk tt t

  




  
    

 
 ,      (2) 
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где (1 )
a s f

       — средняя плотность, T  — тензор полных напряжений (stress), 
f

T  

— тензор напряжений (stress) жидкости. В уравнении (2),    — извилистость(кривизна),   

— вязкость жидкости, k  — проницаемость. 

Третий член в уравнении (2) является действующей моделью на низких частотах, 

когда режим течения ламинарный (течение Пуазейля). На высоких частотах инерционные 

силы могут доминировать в режиме течения. В этом случае модель затухания может быть 

описана в терминах механики вязкой релаксации. Уровень затухания контролируется 

коэффициентом качества 
0

Q . 

Можно выразить тензоры напряжений как 

2 2
2 ( ) ( )

3
fr fr fr

T E k M tr E I M I          ,    (3) 

( ( ) )
f

T M tr E I   ,        (4) 

где 
fr

 — модуль среза(сдвига) каркаса, 
1

( ( ) )
2

T

s s
E u u      — тензор деформации 

твердого тела, 
fr

k  — модуль объемного сжатия  каркаса, ( )tr   — след, I  — единичная 

матрица, w    — изменение содержания жидкости. Константа эффективного 

напряжения   и модуль M , указанные в уравнениях (3) и (4), можно записать в виде 

1 /
fr S

k k    , где 
S

k  – модуль объемного сжатия твердого тела, а 

/ ( (1 / ))
S S f

M k k k     , где 
f

k  – модуль объемного сжатия жидкости. 

1.2. Уравнение вязкоупругой волны 

Следующее обсуждение уравнения упругих волн с вязкоупругими эффектами следует 

книге Карсионе.[1] Уравнение упругих волн в виде системы второго порядка можно записать 

в следующем виде: 
2

2

e

e

u
S s

t



  


 ,        (5) 

где 
e
  — плотность, 

e
u  — упругое перемещение, S  — тензор напряжений, s  — объемный 

источник. В рассматриваемом здесь двумерном вязкоупругом (изотропном) случае 

компоненты тензора твердого тела S  могут быть записаны как: 

( ) ( )

11 11 22 1 11
1 1

( 2 ) ( ) 2
e eL L

l l

e e e e e e
l l

          
 

        ,   (6) 

( ) ( )

22 22 11 1 11
1 1

( 2 ) ( ) 2
e eL L

l l

e e e e e e
l l

          
 

       ,   (7) 

( )

12 12 12
1

2 2
eL

l

e e
l

    


   ,        (8) 

где 
e

  и 
e
 — нерелаксированные коэффициенты Ламé, 

11
 , 

22
 , 

12
 — компоненты 

деформации, 
e

L  — число релаксационных членов. Переменные памяти 
( )

1

l ,
( )

11

l и 
( )

12

l

удовлетворяют 
( ) ( )

1 1

1 11 22(1)
(0)( )

l l

l

l
t
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( ) ( )

12 12

2 12(2)
(0)

l l

l

l
t



 
 




  


 ,        (11) 

где 

 
1

( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )
1

1
( ) 1 exp /

k kn
kl l

kl lk k k
l

l l l

t t 



  

 
 

  





  
     

  
 , 1,2k  .  (12) 

В уравнении (12), 
( )k

l
 и 

( )k

l
  – времена релаксации, соответствующие дилатационному 

( 1)k  и сдвиговому ( 2)k  механизмам затухания. Уравнение акустической волны можно 

получить из системы, установив коэффициент Ламé 
e

  равным нулю. 

1.3. Разрывной метод Галеркина 

Распространение волн в связанных поровязкоупругих, вязкоупругих и акустических 

средах может быть решено с помощью разрывного метода Галеркина (РГ), который является 

хорошо известным численным подходом к численному решению дифференциальных 

уравнений. Метод РГ обладает свойствами, которые делают его хорошо подходящим для 

моделирования волн, например, метод можно эффективно распараллелить, он может 

работать со сложной геометрией и, из-за его прерывистого характера, с большими разрывами 

в параметрах материала. Все эти свойства являются существенными для метода, который 

можно использовать в сложных волновых задачах. Наша формулировка следует [3], где 

можно найти подробное описание метода РГ. 

3. ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

3.1 Обучающие, проверочные и тестовые данные 

Для алгоритма сверточных нейронных сетей, используемого в этой работе, 

записанные волновые данные представлены в виде изображений 
d  , 

t r
d N N  , где 

t
N  обозначает количество шагов по времени, а 

r
N  количество приемников. Входной размер 

равен 320 25d    , так как данные   можно рассматривать как 2D-изображения, 

состоящие из 320 пикселей, соответствующих эволюции сигнала во времени, умноженных на 

25 пикселей, соответствующих положениям приемника. 

В качестве данных по каждому столбцу изображения мы используем следующее 

, ,

2 2

( ) ( )
(:, ) ,

( ) ( )

l l l l l l

r s s noi r s s noi

l l

r r

x u u y v v
l

x y

  
 


  1, ,

r
l N      (16) 

где ( , )l l

r r
x y  – координаты приемника l , а ( , )l l

s s
u v  – горизонтальная и вертикальная 

составляющие скорости на приемнике l . В уравнении (16) индекс noi  обозначает данные, 

моделируемые без пористого материала. Два примера изображений показаны на рисунке 4. 

Обратите внимание, что алгоритм нейронных сетей использует исходные значения пикселей 

изображения X (см. уравнение (16)). Время показано по вертикальной оси, а индекс 

приемника по горизонтальной оси. Изображения соответствуют образцам, где скорость 

поперечной волны 
s

c  минимальна (слева) и максимальна (справа) (см. Таблицу. 3) 
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Рисунок 4. Примеры изображений, используемых для обучения алгоритма 

нейронных сетей 

 

Мы создали набор обучающих данных, состоящий из 15 000 образцов, используя 

вычислительные сетки, которые имеют 3   элемента на длину волны. Физические 

параметры для каждого образца взяты из равномерного распределения (границы приведены в 

таблице 1). Порядок базисных функций выбирается отдельно для каждого элемента сетки. 

Порядок 
l

N базисной функции в элементе l  определяется выражением 

max
2 l

l

l

ah
N b







 
  
 

 ,       (17) 

где 
min 0

/l

l
c f   это длина волны, 

min

lc  это минимальная скорость волны и     потолочная 

функция.  Параметры a и b управляют локальной точностью каждого элемента. Следуя 

ссылкам [4], устанавливаем    ,    1.0294,  0.7857a b   . 

Чтобы включить в обучение шум наблюдения, каждое изображение в наборе 

моделирования копируется 5 раз, и каждая из копий искажается Гауссовским шумом вида 

'

noised A B

l l l
B        ,      (18) 

где 
A и 

B независимые средненулевые одинаково распределенные гауссовские случайные 

величины. Второй член представляет аддитивный белый шум, а последний член 

представляет шум относительно уровня сигнала. Чтобы представить широкий диапазон 

различных уровней шума, для каждого образца изображения коэффициенты   и B  

выбираются случайным образом так, чтобы стандартные отклонения состовляющей белого 

шума находились между 0,03-5%  (изменялись логарифмически), а стандартные отклонения 

относительной составляющей находились в пределах 0 5%  . Общее количество образцов в 

наборе данных для обучения равно   5  15000  75000
nn

N     . 

Кроме того, были сгенерированы два дополнительных набора данных: набор 

проверочных данных и тестовый набор, каждый из которых содержит 3000 образцов. В 

машинном обучении набор проверочных данных традиционно используется для оценки 

производительности в процессе обучения, а набор тестов используется для окончательной 

оценки сети. Эти наборы данных генерируются так же, как и обучающий набор, за 

исключением того, что вычислительные сетки должны были иметь 4  элемента на длину 

волны, чтобы избежать обратного преступления [5]. Кроме того, для тестового набора 

данных параметры неоднородного базового порядка    a, b  = 1.2768, 1.4384  (Уравнение 

(17)) и шум добавляется более систематическим образом (вместо случайного выбора A и B) 

для изучения производительности с различными уровнями шума (см. раздел « 3.4 

Результаты»). 

3.3 Архитектура сверточных нейронных сетей 

Архитектура нейронной сети представлена в Таблице 4. Архитектура CNN 

аналогична используемой для классификации изображений, например, Alexnet, за 

некоторыми исключениями. В нашей задаче входные данные можно рассматривать как 

одноканальные изображения вместо цветных изображений с тремя каналами (т. е. мы не 

применяем никакого цветового отображения). Общее количество неизвестных в сети 

составляет 3,38 млн.  

 

Таблица 4.Архитектура сверточной нейронной сети, используемая в этой работе  

Слой k Тип и нелинейность Размер 

входных 

данных 

Размер 

выходных 

данных 
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 Входные данные (изображение) 320 25   320 25 1    

1 Сверточный слой (20 фильтров 5 3 21  ) 

+Слой нормализации+ReLU 

+ Слой подвыборки 

(Максимальный пул 2 2 ) 

320 25 1   

 

 

316 25 20   

316 25 20   

 

 

158 13 20   

2 Сверточный слой(25 фильтров 5 3 20  ) 

+Слой нормализации+ReLU 

+ Слой подвыборки 

(Максимальный пул 2 2 ) 

158 13 20   

 

 

154 13 25   

154 13 25   

 

 

77 7 25   

3 Преобразование в вектор 

Полносвязный слой 

+Слой нормализации+ReLU 

77 7 25   

13475  

13475   

 

250  

4 Полносвязный слой 250  1  

 Выходные данные  1  

 

3.4 Результаты 

На рисунке 8 показана потеря данных обучения и проверки. Потери показаны для 

двух неизвестных представляющих интерес параметров, т. е. пористости и извилистости. В 

обоих случаях мы наблюдаем, что сеть практически достигла своей способности к 

обобщению как минимум после 2000 полных циклов обучения. На точность сети влияет 

маргинализация по всем остальным параметрам. В принципе, влияние других параметров 

может компенсировать изменения, которые могут быть вызваны использованием, например, 

другой пористости, оставляя нетронутой форму волны измерения. 

 

 
Рисунок 8. Потери при обучении и проверке для пористости (слева) и 

извилистости (справа) в зависимости от количества эпох 

 

Мы применили обученную сеть для прогнозирования пористости и извилистости по 

изображениям теста, искаженным компонентом белого шума с низким уровнем шума 

(Рисунок 9) и высоким уровнем шума (Рисунок 11). Нижний ряд (левый и средний) 

показывает гистограммы ошибки предсказания (разницу между предсказанным и настоящим 

значениями).  
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Рисунок 9. Прогнозируемые пористость (слева) и извилистость (в центре) для 

тестовых данных с белым шумом 0,8%  

 
Рисунок 11. Прогнозируемые пористость (слева) и извилистость (в центре) для 

тестовых данных с белым шумом , %8 1  

  

5. ВЫВОДЫ 

В данной работе мы предложили использовать сверточные нейронные сети (СНС) для 

оценки параметров пористого материала по данным искусственной ультразвуковой 

томографии.  

В эксперименте мы оценили пористость и извилистость пористого материала, в то 

время как все другие параметры материала рассматривались как мешающие параметры (см. 

Таблицу 1). На основании полученных результатов представляется, что эти параметры 

можно оценить с приемлемой точностью при самых разных уровнях шума, в то время как 

мешающие параметры успешно маргинализируются. Гистограммы ошибок как для 

пористости, так и для извилистости показывают превосходную точность с точки зрения 

среднеквадратичной ошибки и смещения. Успех в маргинализации значительно увеличивает 

потенциал нейронных сетей в характеристике материала. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

 

Белова Кристина Сергеевна 

 

Аннотация. В статье обобщен новый материал по технико-тактической подготовке 

квалифицированных волейболистов. Основное содержание статьи составляют данные 

собственных исследований по вопросам совершенствования спортивного мастерства 

волейболистов высокого класса. Разработаны формулы и шкалы для оценки технико-

тактической подготовленности игроков команды по показателям их соревновательной 

деятельности (эффективность нападающих действий, эффективность подачи, эффективность 

технико-тактических действий в нападении). Предложена программа совершенствования 

технико-тактических действий в нападении волейболистов высокого класса разного игрового 

амплуа на основании педагогического анализа и интерпретации показателей 

соревновательной деятельности. 

Білікті волейболшылардың техникалық-тактикалық әрекеттерін жетілдіру 

Мақалада білікті волейболшыларды техникалық-тактикалық даярлау бойынша жаңа 

материалдар жинақталған. Мақаланың негізгі мазмұны жоғары дәрежелі волейболшылардың 

спорттық шеберлігін жетілдіру мәселелері бойынша жеке зерттеулерден тұрады. Команда 

ойыншыларының техникалық-тактикалық дайындығын олардың жарыс қызметінің 

көрсеткіштері бойынша бағалау үшін формулалар мен шкалалар әзірленді (шабуылдау 

әрекеттерінің тиімділігі, беру тиімділігі, шабуылдағы техникалық-тактикалық әрекеттердің 

тиімділігі). Педагогикалық талдау және бәсекелестік іс-әрекеттің көрсеткіштерін түсіндіру 

негізінде әр түрлі ойын рөлдерінің жоғары дәрежелі волейболшыларының шабуылындағы 

техникалық және тактикалық әрекеттерді жетілдіру бағдарламасы ұсынылды. 

Improvement of technical and tactical actions of qualified volleyball players 

The article summarizes new material on the technical and tactical training of qualified 

volleyball players. The main content of the article is the data of our own research on improving the 

sportsmanship of high-class volleyball players. Formulas and scales have been developed to assess 

the technical and tactical readiness of the team's players according to their competitive performance 

(the effectiveness of attacking actions, the effectiveness of submission, the effectiveness of 

technical and tactical actions in attack). The program of improvement of technical and tactical 

actions in the attack of high-class volleyball players of different playing roles is proposed on the 

basis of pedagogical analysis and interpretation of indicators of competitive activity. 

Ключевые слова: волейбол, командные игровые виды спорта, технико-тактическая 

подготовка, квалифицированные спортсмены, индивидуальные и групповые модели, 

программа совершенствования технико-тактических действий. 

В настоящее время в командных игровых видах спорта наблюдается интенсивное 

повышение спортивного мастерства, которое прежде всего связано с растущей конкуренцией 

на соревнованиях всех уровней - начиная с национального и заканчивая мировым. Удержание 

командами лидерских позиций в значительной мере зависит от того, в какой степени система 

подготовки спортсменов высокого класса, а также спортивного резерва соответствует 

требованиям, которые предъявляет практика соревнований с учетом современных тенденций 

развития игровых видов спорта 

Овладение волейболистами техникой игры в совершенстве имеет решающее значение 

в достижении высокого спортивного мастерства и результатов в ответственных 

соревнованиях. Это одна из центральных задач в системе многолетней подготовки в 

волейболе. Процесс этот сложный, он требует длительной кропотливой работы еще в детском 

возрасте, поэтому техническая подготовка в структуре тренировки занимает большое место. 

В процессе совершенствования техники игроки добиваются прочного овладения приемами 

игры. При этом очень важно обеспечить навыков выполнения технических приемов как в 
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обычных, так и в сложных условиях игры и соревнований. Совершенствование всего 

арсенала техники осуществляется с учетом индивидуальных морфофункциональных 

особенностей спортсменов, а так же игровой функции (амплуа) волейболиста в 

команде.Овладение волейболистами техникой игры в совершенстве имеет решающее 

значение в достижении высокого спортивного мастерства и результатов в ответственных 

соревнованиях. Это одна из центральных задач в системе многолетней подготовки в 

волейболе. Процесс этот сложный, он требует длительной кропотливой работы еще в детском 

возрасте, поэтому техническая подготовка в структуре тренировки занимает большое место. 

В процессе совершенствования техники игроки добиваются прочного овладения приемами 

игры. При этом очень важно обеспечить навыков выполнения технических приемов как в 

обычных, так и в сложных условиях игры и соревнований. Совершенствование всего 

арсенала техники осуществляется с учетом индивидуальных морфофункциональных 

особенностей спортсменов, а так же игровой функции (амплуа) волейболиста в команде. 

На данный момент в классическом волейболе по многочисленным результатам 

исследований ведущих специалистов теории и методики преподавания волейбола технико-

тактические действия в нападении классифицируются на индивидуальные и групповые. 

Анализ данных специальной научно-методической литературы и соревновательного 

опыта ведущих волейбольных команд мира свидетельствует о том, что тактические схемы 

игры могут быть реализованы как с первой так и со второй передачи. В настоящее время 

атаки, выполняемые с первой передачи, применяются достаточно редко и их вклад в общую 

копилку результативных действий весьма незначительный. Также следует отметить, что 

количество атак из разных зон игровой площадки с одним атакующим игроком с 

повышением уровня квалификации игроков команды уменьшается, а количество групповых 

нападений, а также атак из глубины площадки увеличивается. 

В групповых тактических действиях в нападении в системе подготовки 

квалифицированных волейболистов можно выделить три основных взаимодействия игроков 

в процессе соревновательной деятельности - «волна», «эшелон», «крест», при условии когда 

один игрок выполняет атакующие действия первым темпом (укороченные, скоростные 

передачи, т. е. атака на опережение), другой - вторым темпом нападения (средние, высокие по 

траектории полета мяча и скоростные передачи). 

Групповое тактическое взаимодействие «волна» - наиболее простое при реализации 

волейболистами различного уровня подготовленности, о чем свидетельствуют результаты его 

объема и эффективности на основании анализа соревновательной деятельности. 

Особенностью данного технико-тактического действия является обыгрывание блока 

соперника по всему фронту сетки и взаимодействие игроков первого и второго темпа 

нападения в смежных зонах первой линии нападения. 

Современные тенденции развития волейбола свидетельствуют о применении в 

соревновательной деятельности волейболистов высокого класса группового тактического 

взаимодействия «эшелон», которое по структуре выполнения сходно с предыдущей 

комбинацией, но с достаточно важной отличительной чертой - атакующий удар выполняется 

из шестой зоны игровой площадки из-за спины игрока первого темпа нападения, 

предпринимающего отвлекающие действия. При выполнении данных условий нападающий 

удар игроком второго темпа нападения, как правило, производиться на опускающийся блок 

соперника. 

В основу тактического взаимодействия «крест» положены скрестные перемещения 

игроков различного амплуа в волейболе. На современном этапе развития волейбола заметна 

тенденция к унифицированию использования данной тактической комбинации, что связано с 

повышением ростовых данных и тактического мастерства у игроков первого темпа 

нападения. 

 

В основе индивидуального тактического мастерства лежат тактические знания, 

умения, навыки и качества тактического мышления, которые составляют необходимую 
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основу для совершенствования индивидуальных технико-тактических действий в нападении. 

В индивидуальных технико-тактических действиях в нападении волейболистов высокой 

квалификации выделяют тактические комбинации «взлет», «зона», «прострел», нападающие 

удары, выполняющиеся из задней линии игровой площадки. 

Технико-тактическое действие «взлет» характеризуется действиями игрока первого 

темпа нападения и выполнение им нападающего удара с низкой передачи разыгрывающего 

игрока на одинарном блоке соперника либо при его отсутствии. Главным условием для 

организации данного тактического действия является оптимальное доведение мяча в зону 

действия игрока данного вида амплуа при выполнении защитных действий игроков команды. 

Результаты педагогического наблюдения свидетельствуют о достаточно высокой степени 

вероятности выигрыша мяча командами ведущих волейболистов мира либо о затруднении 

организации нападающих действий команды соперников за счет применения данного 

технико-тактического действия. 

Технико-тактическое действие «зона» выполняется игроками первого и второго темпа 

нападения в таких условиях, в которых нападающий удар возможно выполнить только в 

определенной зоне игровой площадки. В данном случае нападение выполняется со средней 

траектории мяча и максимально приближенной к сетке. Основным недостатком данного 

технико-тактического действия является прямолинейность траектории мяча после 

выполнения нападающего удара, что не представляет сложности для игроков команды 

соперников при выполнении защитных действий. 

Технико-тактическое действие «прострел» выполняется игроками различного амплуа 

в нападении, однако наибольшее применение наблюдается у игроков второго темпа 

нападения на краях сетки. Данное технико-тактическое действие заключается в выполнении 

нападающих ударов со средних и скоростных передач относительно высоте сетки и 

направлено на «разрыв» организованного группового блока соперника. Анализ 

соревновательной деятельности волейболистов высокого класса свидетельствует о том, что 

технико-тактическое действие «прострел» применяется при успешно выполненных технико-

тактических действиях в защите («доигровочных» мячах). 

Наибольший вклад в эффективность соревновательной деятельности волейболистов 

высокого класса вносят игроки первого темпа нападения, реализуя технико-тактическое 

действие «взлет», которое является основой для организации всех групповых тактических 

взаимодействий («волна», «эшелон», «крест»). 

Наблюдаются существенные отличия при выполнении нападающих действий 

игроками второго темпа нападения лучших волейбольных сборных команд мира при 

сравнении с отечественными волейболистами по показателям эффективности тактического 

взаимодействия «волна» и нападающих ударов, выполняемых с задней линии игровой 

площадки. У волейболистов команд мировой элиты четко выражена тенденция не только к 

эффективному проведению защитных действий, но и к успешному применению в 

соревновательной деятельности игроками второго темпа нападения нападающих действий с 

задней линии игровой площадки, которые составляют основу для выполнения группового 

взаимодействия «эшелон». К сожалению, у волейболистов команд Казахстана показатели 

данных технико-тактических действий имеют наименьшее значение, что объясняется 

несовершенным владением техникой нападающих ударов, выполняемых из глубины 

площадки, а также недостаточным уровнем развития координационных способностей, 

составляющих основу для взаимодействия игроков первого и второго темпа нападения. 

Учитывая общие положения теории подготовки спортсменов и результаты 

собственных исследований, нами были определены наиболее эффективные средства 

коррекции тренировочного процесса, направленные на повышение эффективности 

соревновательной деятельности в волейболе на основе использования модельных 

показателей технико-тактических действий игроков различных амплуа и разработана 

программа совершенствования технико-тактической подготовки волейболистов высокого 

класса, алгоритм которой представлен на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Алгоритм программы совершенствования технико-тактических действий в 

нападении волейболистов высокого класса 

 

Предложенная программа совершенствования технико-тактических действий 

высококвалифицированных волейболистов в нападении базируется на определении 

модельных показателей нападающих действий лучших сборных команд мира. Программа 

содержит взаимодополняющие компоненты, согласно задачам общей теории подготовки 

спортсменов, а основной составляющей данной разработки является подбор средств и 

методов совершенствования нападающих действий высококвалифицированных 

волейболистов различных амплуа как основного средства коррекции тренировочного 

процесса в волейболе. 

Фрагмент основной части тренировочного занятия, направленного на 

совершенствование точности выполнении силовой подачи в прыжке в разные зоны 

волейбольной площадки, изложен в таблице 1.  

Большинство нападающих ударов с задней линии игровой площадки выполняется в 

условиях организованного блока соперника. Поэтому одним из основных средств, 

повышающих эффективность нападающих действий, является применение игровых 

упражнений в различных вариациях с учетом противодействий соперника (упражнение 2). 

Третье упражнение тренировочного занятия имеет наибольшую практическую 

значимость вследствие увеличения интенсивности выполнения технико-тактических 

действий за счет уменьшения остановок игры для отдыха, что создает условия для 

совершенствования технико-тактической подготовки квалифицированных волейболистов, 

приближенные к соревновательным.  

В качестве контроля необходимо учитывать количество успешно выполненных 

технико-тактических действий в нападении. 
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Таблица 1 - Содержание основной части тренировочного занятия, направленного на 

совершенствование нападающих ударов, выполняемых с задней линии игровой площадки, и 

силовой подачи в прыжке 

 

 
 

Эффективность результатов позволяет констатировать, что предложенная программа 

совершенствования технико-тактических действий в нападении высококвалифицированных 
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волейболистов разных амплуа, разработанная на принципах программно-целевого подхода, 

соответствует основным положениям общей теории подготовки в олимпийском и 

профессиональном спорте и при соответствующей адаптации к конкретной спортивной игре 

с учетом общих закономерностей, присущих игровым видам спорта (баскетбол, гандбол, 

регби, хоккей, футбол и т.д.), может быть использована во многих командных спортивных 

играх. 

Решение проблемы технико-тактического совершенствования волейболистов высокой 

квалификации нашло воплощение в разработке программы совершенствования нападающих 

действий игроков на основе определения арсенала групповых и индивидуальных технико-

тактических действий в нападении, систематизации и проведения количественного анализа 

нападающих действий волейболистов высокого класса, разработки системы оценки 

нападающих действий игроков, моделирования нападающих действий и применения 

специально-игровых упражнений, направленных на коррекцию техники нападающих ударов, 

которые выполняются с задней линии игровой площадки, и силовой подачи в прыжке. 

Алгоритм разработки программы совершенствования технико-тактических действий в 

нападении волейболистов высоко класса разных амплуа должен включать следующие 

компоненты: 

- сбор информации об особенностях структуры технико-тактических действий в 

нападении ведущих волейболистов мира и Республики Казахстан; 

- сравнительный педагогический анализ соревновательной деятельности 

волейболистов разных амплуа; 

- применение интегрального способа оценки определения эффективности 

соревновательной деятельности в волейболе; 

- определение и сравнительный педагогический анализ модельных показателей 

технико-тактических действий в нападении волейболистов разных амплуа; 

- применение специализированных средств коррекции тренировочного процесса в 

волейболе с целью и устранения недостатков повышения эффективности соревновательной 

деятельности. 

Совершенствование соревновательной деятельности квалифицированных 

волейболистов должно базироваться на групповых и индивидуальных количественных 

моделях технико-тактических действий в нападении волейболистов ведущих команд мира с 

учетом общих тенденций развития соревновательной деятельности в волейболе на 

современном этапе. Такой подход обеспечивает объективный выбор средств и методов их 

применения в тренировочном процессе квалифицированных спортсменов в соответствии с 

индивидуальными особенностями технико-тактической подготовленности каждого 

волейболиста. 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПО ГЕОРАДАРНЫМ ДАННЫМ 

 

Кеңес Сұлтан Сейлханұлы, 

Магистрант 2 курса, 

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 

Казахстан, г. Нур-Султан 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье описана программа обработки сигналов для аналого-цифрового 

преобразователя по данным георадара. Рассматриваются вопросы программной реализации 

преобразования Фурье радарограммы на языке Ассемблера семейства сигнальных 

процессоров ADSP-21хх. По архитектурным особенностям сигнальных процессоров 

программная обработка непрерывно поступающих сигналов георадара имеет определенные 

особенности. 

ОБЗОР СИГНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРОВ 

Современные георадары имеют встроенную систему предварительной обработки 

цифровых сигналов - цифровые сигнальные процессоры (DSP). С помощью ЦСП 

осуществляется предварительная очистка сигнала от шумов различными алгоритмами. 

В сфере разработки и производства ЦСП приоритетные места занимают фирмы 

Analog Devices, Texas Instruments, Motorola, AT&T Microelectronics, ST Microelectronics. Они 

отличаются арифметическими блоками, производительностью, разрядностью шин данных, 

структурой внутренних регистров встроенными модулями интерфейсов и предварительной 

обработки. Однако, что существует много видов процессоров, все они спроектированы так, 

чтобы улучшить выполнение часто встречающейся операции цифровой обработки сигналов, 

например, умножения с накоплением (суммированием) результатов. Перечислим пять 

главных требований, которым должны соответствовать современные ЦСП: 

1) быстрое выполнение арифметических операций; 

2) возможность одновременной выборки двух операндов; 

3) повышенная точность представления операндов; 

4) организация циклов с автоматической проверкой условия их завершения; 

5) поддержка циклических буферов. 

Гарвардская архитектура построения процессора наиболее лучше подходит для 

быстрой обработки сигналов, так как в этой архитектуре память программ и данных 

разделены в соответствии с рисунком 1.  

 
Рисунок 1. Гарвардская архитектура процессора 
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В такой архитектуре данные и код программы хранятся в различных блоках памяти. 

Доступ к блокам памяти выполняется через различные шины. Так как шины функционируют 

автономно, команды программы и данные выбираются одновременно. В быстром 

преобразования Фурье при осуществлении умножения с последующим суммированием за 

один цикл выполняется выборка команды из памяти программ, выборка коэффициента из 

памяти данных. Второй цикл необходим для того, чтобы выбрать слова данных из памяти 

данных. 

Analog Devices Inc использует измененную гарвардскую архитектуру представлена на 

рисунке 1.1. В этой архитектуре в памяти программы хранятся и команды, и данные. 

 
Рисунок 1.1. Модифицированная гарвардская архитектура процессора 

 

Например, при программировании быстрого преобразования Фурье (БПФ) с 

оконными фильтрами коэффициенты могут храниться в памяти программы, а значения 

данных – в памяти данных. Выборка коэффициента и значение данных осуществляется в 

одном машинном цикле. Кроме выборки коэффициента из памяти программ и значения 

отсчета из памяти данных, следовательно, должна быть выборка команды из памяти 

программы. ЦСП Analog Devices решают данную задачу двумя способами. В первом способе 

предполагается, что за время цикла к памяти программ обращаются два раза. Процессоры 

семейства ADSP-218x использует первый способ. Во втором способе используется кэш-

память программ. Если в алгоритме требуется одновременно выбрать два операнда, то 

соответственно программист создает два массива, где одну помещает в память программ, а 

другую в память данных. Процессор, когда в первый раз выполняет двойное обращение к 

памяти программ, он использует один дополнительный машинный цикл, так как нужно 

выбрать одновременно и команду, и коэффициент, с помощью шины данных памяти 

программ. Когда возникает такие проблемы, процессор помещает команду в кэш, и в 

дальнейшем при необходимости этой команды, секвенсор программ может получить ее из 

кэш-памяти, а тем временем коэффициент поступает по шине данных памяти программ. Кэш 

программ применяется в семействе процессоров ADSP-219x компании Analog Devices, также 

процессорах семейства SHARC. 

 

АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программно-логическая модель процессоров семейства ADSP-21xx. Для 

программирования процессора следует представлять его программно-логическую модель 

соответственно рисунку 1.3. 
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Рисунок 1.3. Доступные для программирования регистры процессоров семейства 

ASDP218x 

 

Ядро процессоров семейства ADSP-21xx состоит из трех вычислительных устройств, 

двух генераторов адреса и программного автомата. Обращение к регистрам устройств из 

программы производится по их логическим именам. У каждого из регистров вычислителя 

есть теневой регистр - двойник. 

При разработке удобно пользоваться интегрированной средой разработки и отладки 

(IDDE). Для семейства ADSP соответствующий пакет программ носит название 

VisualDSP++. Он состоит из всех важных инструментов для выполнения проекта, где 

используются как язык ассемблера, так и языки высокого уровня (в частности, язык Си). В 

Visual DSP++ входят текстовый редактор, транслятор, редактор связей, отладчик-симулятор, 

программа загрузки и прочие полезные программы. 

Процесс разработки начинается с определения аппаратного обеспечения системы. 

Определить аппаратное окружение можно с использованием программного инструмента – 

системного конфигуратора. Системный конфигуратор считывает данные и генерирует файл 

описания архитектуры системы, который предоставляет информацию о системе редактору 

связей, программе моделирования.  

Пользуясь файлом описания архитектуры и ассемблированными программными 

модулями, редактор связей определяет размещение перемещаемых модулей программ и 

данных и присваивает всем модулям в памяти адреса с правильными атрибутами (CODE или 

DATA, RAM или ROM). Редактор связей генерирует исполняемый файл, содержащий копию 

содержимого памяти, который может быть использован для проверки программой 

моделирования или эмулятором. 

После полного моделирования вашей системы и проверки программного обеспечения, 

к аппаратному макету подключают эмулятор, чтобы проверить схему, синхронизацию и 

выполнение программы в реальном режиме времени. 

Базовой единицей ассемблерных программ сигнальных процессоров является 

программный модуль. Программа состоит из одного или многих раздельно ассемблируемых 
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модулей - главного модуля и модулей подпрограмм, объединяемых редактором связей 

(компоновщиком) на уровне объектных файлов. 

В реальном масштабе времени есть два основных способа обработки сигналов. 

Первый способ – непрерывная обработка, то есть в каждый момент времени выполняется 

обработка одного отсчета, второй - пакетная обработка, где в каждый момент времени 

выполняется обработка одного пакета данных. 

Для обеспечения работы в реальном масштабе времени полный расчет быстрое 

преобразования Фурье должен выполняться в промежутке времени накопления одного 

пакета данных. Предполагается, что, пока производится вычисление БПФ текущего пакета 

данных, DSP-процессор накапливает данные для следующего пакета. Непрерывное 

получение данных облегчается, благодаря возможностям гибкой адресации данных в DSP в 

сочетании с использованием различных каналов прямого доступа к памяти (DMA). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прежде всего, необходимо сказать, что проведенные в работе исследования как 

отдельных элементов, так и законченных структур различных сейсмо-регистрирующих 

систем явились основой новых конструкторских разработок. 

Георадиолокация предназначена для регистрации подземных неоднородностей и 

является универсальным прибором, находящим применение в самых разнообразных 

отраслях человеческой деятельности. Георадар успешно используется в геологии и добыче 

полезных ископаемых, при инспекции автомобильных дорог, и железобетонных сооружений 

а так же используется для поиска и исследования подземных коммуникаций, таких как 

кабельные трассы и трубопроводы и т. д. 

Таким образом, создание новых способов и средств, улучшающих технические 

параметры сейсморегистрирующих систем, внедрение их в аппаратуру, разработка 

оригинальных методов и сейсмоизмерительных приборов, повышающих эффективность 

сейсмических исследований, является актуальной задачей, решению которой посвящена 

настоящая работа. 
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Аннотация: Мақалада биология пәні бойынша оқыту үрдісінде тәжірибелік 

практикалық ортаны жобалау әдістемесін қолдану зерттелген. Зерттеу білім беру 

ресурстарының әртүрлі әдіс-тәсілдерін пайдалану арқылы биология пәнінен оқу 

тапсырмаларының блогын әзірлеу әдістемесін әзірлеуге және сынақтан өткізуге бағытталған. 

Зерттеу әдістері ретінде сауалнама, тестілеу және педагогикалық эксперимент қолданылды. 

Биология пәні мұғалімдеріне оқыту үрдісінде тәжірибелік практикалық ортаны жобалау 

әдістемесі ресурстарын сауатты пайдалануға мүмкіндік беретін әдістеме қажет екені 

анықталды. Мақалада оқыту үрдісінде тәжірибелік практикалық ортаны жобалау әдістемесін 

пайдалану арқылы биология пәнінен оқу тапсырмаларын әзірлеу әдістемесі енгізілген. Ол 

Б.Блумның білім беру мақсаттарының таксономиясына негізделген. Әдістеменің тиімділігі 

эксперименттік топтағы оқушыларды тестілеу нәтижелерімен расталды: оқушылардың 

әмбебап оқу іс-әрекетінің (ӘБ) даму деңгейі айтарлықтай өсті, жобалық дағдылары бар 

оқушылдардың көрсеткіші өсті. 

Кілт сөздер: жобалау әдістемесі; тәжірибелік-практикалық жобалау; биологияны 

оқыту үрдісі. 

Кіріспе 

Зерттеудің өзектілігі соңғы онжылдықтағы биологияның ғылыми-технологиялық 

дамуының жоғары қарқынымен және мектеп түлектерінің биологиялық дайындық деңгейі 

мен нарықтың осы сегментінде бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету үшін кадрларға деген 

сұраныс арасындағы алшақтықпен түсіндіріледі. ХХI ғасырда биологиялық білімді қолдану 

тәсілі ғана емес, сонымен қатар биологиялық зерттеулер жүргізуге қажетті дағдыларға 

қойылатын негізгі талаптар да түбегейлі өзгерді [1]. 

Қазіргі биология ақпараттық технологиялар, медицина, биоинженерия және химия 

сияқты сабақтас пәндерде маңызды рөл атқара бастады. Биологиялық әдістерді математика, 

информатика, физика және басқа пәндермен біріктіретін зерттеулердің саны айтарлықтай 

өсті. Биотехнологиялық әдістердің механизмін түсіну қазіргі жоғары сынып оқушыларының 

биологиядан білім беру нәтижелерінің сапасын арттыру үшін қажет, әсіресе жоғары оқу 

орнында үздіксіз білім алу және одан әрі кәсіби қызмет үшін мамандық таңдау кезеңінде [2]. 

ХХІ ғасыр әдетте биология ғасыры деп аталады, бұл орта жалпы білім беру 

деңгейінде биологияны оқытудың теориясы мен әдістемесін жетілдіру саласында жаңа 

міндеттер қояды [3]. Өмір туралы ғылымдар саласындағы жүргізіліп жатқан зерттеулердің 

көлемі мен күрделілігін және технологиялық өнертабыстарды енгізу жылдамдығын ескере 

отырып, үнемі өздігінен білім алумен айналысатын қызығушылық танытқан мұғалімнің де 

озық биотехнологиялармен теориялық және практикалық түрде танысуға тиісті деңгейде 

мүмкіндігі жоқ [4]. Осының нәтижесінде қазіргі заманғы тірі жүйелер ғылымы мен 

биомедициналық технологиялар жетістіктері мен орта мектепте биологияны оқыту 

әдістемесі арасындағы алшақтық артып отыр. 

Біздің зерттеуіміз қолданыстағы әдістемелік тәсілдер жоғары сынып оқушыларын 

ғылыми-зерттеу іс-әрекетіне дұрыс итермелемейтінін және дұрыс кәсіптік таңдау жасауға 

көмектесетінін көрсетті.  

Зерттеудің мақсаты – биологияны оқыту үрдісінде тәжірибелік практикалық ортаны 

жобалау әдістемесі арқылы оқушылардың биологиялық білім беру сапасын арттыру. 

Зерттеу барысында келесі зерттеу әдістері қолданылды: 
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• теориялық: зерттелетін мәселе бойынша әдістемелік, психологиялық, 

педагогикалық, биологиялық әдебиеттер, білім беру саласындағы заңнамалық және 

нормативтік актілер, бағдарламалық және әдістемелік құжаттар, диссертациялар зерттелді; 

• Эмпирикалық: биология мұғалімдерінің жұмыс тәжірибесін зерттеу, бақылау, сұрақ 

қою, тестілеу, сауалнама, ашық сабақтар, өзін-өзі бағалау және өзара тексеру, педагогикалық 

эксперимент.  

Зерттеу нәтижелерін талдау:  

Біздің зерттеу жұмысымыз үш кезеңде жүргізілді: 

Бірінші кезеңде теориялық және эмпирикалық материал жинақтау жүзеге асырылды, 

теорияда және педагогикалық тәжірибеде зерттелетін мәселенің барлық аспектілері 

зерттелді, ғылыми-әдістемелік және психологиялық-педагогикалық әдебиеттер, 

диссертациялар, нормативтік құжаттарға талдау жасалды. Зерттеудің бірінші кезеңін жүзеге 

асыру мәселенің өзектілігін және оның маңыздылығын тұжырымдауға мүмкіндік берді. 

Бұл кезеңде тақырып тұжырымдалды, мақсаты, объектісі, пәні, зерттеу міндеттері 

анықталды, гипотеза алға қойылды, педагогикалық эксперимент дайындалып, жүргізілді. 

Екінші кезеңде биологияны оқыту үрдісінде тәжірибелік практикалық ортаны 

жобалау жағдайында оқу іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесінің негізгі идеялары 

тұжырымдалып, бұрын айтылған гипотеза түзетілді, зерттеу мақсаттары нақтыланды, 

молекулярлық биология, генетика және эволюция негіздері бойынша тәжірибелік 

семинарларды өткізуге арналған оқу-әдістемелік жинақтар . 

Үшінші кезеңде орта жалпы білім беру деңгейінде биологияны оқытудың 

эксперименттік-тәжірибелік ортасында оқу үдерісінің тиімділігі тексерілді; нәтижелерге қол 

жеткізу деңгейінің көрсеткіштері сапалық және сандық параметрлер бойынша анықталды; 

зерттеу нәтижелерін талдап, қорытындыланды. 

Эксперименттік зерттеудің ұсынылған форматы биологияны оқыту үрдісінде 

тәжірибелік практикалық ортаны жобалау әдістемесі арқылы материалды игерудің 

тиімділігін оқу процесін дәстүрлі ұйымдастырудағы материалды игеру деңгейімен 

салыстыруға мүмкіндік берді [5]. Тәжірибе басында ЭТ1 және ЭТ2 қатысушыларының 

барлығы «Нуклеин қышқылдары» тақырыбын оқып үлгерді. Экспериментке сәйкес бақылау 

эксперименті ЭТ1 және ЭТ2 тестілеу форматында жүргізілді. Екі топқа да бірнеше таңдау 

және ашық сұрақтарға жауап беру ұсынылды. Көп нұсқалы сұрақтар әр дұрыс жауап үшін 2 

ұпаймен, қате немесе жетіспейтін жауаптар үшін 0 ұпаймен бағаланып, орындауға 5 минут 

уақыт берілді. Ашық жауап түрі бар тапсырмалар әр дұрыс немесе ішінара дұрыс жауап үшін 

1 - 3 ұпаймен және қате немесе жетіспейтін жауаптар үшін 0 ұпаймен бағаланды, оларды 

орындауға 15 минут берілді. 

Бірыңғай әдістерге және өз әзірлемелерімізге негізделген бақылау экспериментінің 

нәтижелері бойынша ЭТ1 және ЭТ2 қатысушыларының биология сабағында материалды 

игеру деңгейін тексеру нәтижелері бағаланды. Үлкен сенімділікпен тест тапсырмалары 

экспериментке қатысушылардың білім деңгейін анықтады, өйткені әртүрлі тест 

тапсырмалары оқушылардың қарапайым және күрделі ақпаратты түсінуі, алынған ақпаратты 

пайдалана білуі туралы сенімді түсінік берді. 

Бақылау жұмысының нәтижесі жауап таңдауы бар сұрақтарға жауаптар мен ашық 

жауап түрі бар сұрақтарға алынған ұпайлар қосындысымен бағаланды. Бұл ретте жауап 

нұсқаларын таңдау кезінде дұрыс жауап 2 ұпаймен бағаланды; ашық жауап түрі бар сұраққа 

толық дұрыс жауап үшін 3 ұпай берілді; ішінара дұрыс (толық емес) жауап үшін – 2 ұпай; 

дұрыс жауап беру әрекеті үшін – 1 ұпай және қате жауап немесе оның жоқтығы үшін 0 ұпай 

берілді. 

Бақылау экспериментінен кейінгі маңызды қадам алынған ұпайлар санын және дұрыс 

жауаптардың пайызын анықтау арқылы тест нәтижелерін қорытындылау болды, содан кейін 

«бес балдық» шкалаға ауыстырылды [6]. ЭТ1-де «дельта» мәні 0 екенін ескеріңіз, өйткені бұл 

топпен ешқандай оқу эксперименті жүргізілмеген және бақылау тестісінің нәтижелері 

бастапқы (фондық) нәтижелер болып табылады. ЭТ2-дегі «дельта» мәні пайызбен 
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көрсетілген бақылау және анықтау тестілерінің нәтижесі арасындағы айырмашылық ретінде 

қарастырылды.  

Алынған нәтижелерді түсіндіру биологияны оқыту үрдісінде тәжірибелік 

практикалық ортаны жобалау әдістемесі арқылы оқу үдерісін ұйымдастыру оқушылардың 

ЭТ1 және ЭТ2 бойынша пәндік нәтижелерінің айтарлықтай айырмашылығына әкелгенін 

анық көрсетеді. Деректер пайызбен берілген, «Нуклеин қышқылдары» тақырыбы бойынша 

материалды игерудің бастапқы (фондық) деңгейі оқу экспериментіне қатыспаған ЭТ1 

сынауының нәтижелері болып табылады (1-сурет – көк бағаналар). Қызғылт сары бағандар 

оқу экспериментіне қатысқан ЭТ2 тестілеу нәтижелеріне сәйкес келеді. 

 

 
Сурет-1. ЭТ1 және ЭТ2 бақылау сынақтарының нәтижесі 

 

Биологияны оқыту үрдісінде тәжірибелік практикалық ортаны жобалау әдістемесі 

ортасындағы оқу процесі ЭТ2 қатысушыларына «Нуклеин қышқылдары» тақырыбының 

материалын жақсы түсінуге мүмкіндік берді, бұл ретте білім деңгейі 16%-дан (бастапқы 

күшті топтарда) 41%-ға дейін өсті. Айқын сандық бағалаудан басқа, эксперимент 

нәтижелерін түсіну үшін эксперимент бағдарламасының 3-кезеңіне сәйкес ЭТ2 

қатысушыларының арасында сауалнама жүргізілді. Эксперимент бағдарламасы 

эксперименттік аяқтағаннан кейін ЭТ2 қатысушыларының сауалнамасы болды және олар 

таңдау бойынша эссе жазу тапсырмасын орындады.. 

Жүргізілген зерттеулер 10-11-сыныптарда биология пәнінен оқу үдерісіне 

молекулалық биология, генетика және эволюция негіздері бойынша эксперименттік 

практикумдарды енгізудің мақсатқа сай екендігін дәлелдеді. Дәстүрлі және заманауи 

интерактивті оқу құралдарын кіріктіру негізінде биологияны оқытудың эксперименттік-

практикалық ортасында оқу процесін ұйымдастырудың әдістемесі әзірленді, оны енгізу 

биологиялық білім беру сапасын арттырады [7]. 

Педагогикалық эксперимент нәтижелері тексерілген әдістеменің оқушылардың пәнге 

деген қызығушылығын арттыруға көмектесетінін, оқудың логикалық және практикалық 

тәсілін үйрететінін, бағдарламалық материалды тиімді меңгеруге мүмкіндік беретінін және 

биология пәні бойынша болашақ кәсіби іс-әрекетке ынталандыратынын көрсетті. 

Қорытынды.  
Қорытындылай келе, зерттеу негізінде келесі тұжырымдар жасалды: 
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1. Зерттеу мәселесі бойынша әдебиеттерді талдау 21 ғасырда биологиялық 

зерттеулердің әлемдік ғылымда жетекші орын алатынын көрсетті. Жалпы өмір туралы 

ғылымдарда да, генетикада, молекулалық биологияда, биохимияда және биомедициналық 

технологияларда да орасан зор прогреске қол жеткізілді. Орта жалпы биологиялық білім 

беру сапасын арттыру, оқушылардың жеке басының мотивациялық-танымдық ресурстарын 

дамыту, жоғары сынып оқушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстарына ынтасын күшейту 

мақсатында тәжірибелік-эксперименттік орта құру қажет екені анықталды. дәстүрлі және 

заманауи интерактивті оқыту құралдарын біріктіру негізінде биологияны оқыту. 

2. Биологияны оқытудың эксперименттік-тәжірибелік ортасын қалыптастырудың 

анықталған заңдылықтары (кезеңдік, тұтастық, жүйелілік, ғылыми сенімділік) бейіндік 

сыныптарда биологиялық білім беру мазмұнын таңдау және құрылымдау кезінде 

пайдаланылуы мүмкін. 

3. Дәстүрлі және заманауи интерактивті оқыту құралдарын пайдалана отырып, 10–11-

сыныптарда биологияны оқыту үрдісінде тәжірибелік практикалық ортаны жобалауды оқу 

қызметінде ұйымдастырудың ғылыми негізделген және енгізілген әдістемесі арқылы 

биологиялық білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

4. Эксперименттік жұмыс барысында дәстүрлі және қазіргі интерактивті интеграция 

негізінде биологияны оқытудың тәжірибелік-эксперименттік ортасында оқу үдерісін 

ұйымдастыру кезінде биологияны оқытудың сапасын арттыруға мүмкіндік берді. 

Педагогикалық эксперименттің нәтижелері молекулярлық биология, генетика және 

эволюция негіздері бойынша эксперименттік практикумдарды қолдану биологиядан пәндік 

оқу нәтижелерін жақсартуға, оқушылардың ғылыми-зерттеу іс-әрекетіне мотивациялық және 

танымдық ресурстарын дамытуға ықпал ететінін көрсетті. 

Біздің ойымызша, жүргізілген зерттеу қарастырылып отырған мәселенің жан-

жақтылығын жоймайды деп есептейміз. Биологиялық білім берудің эксперименттік және 

тәжірибелік бағыттылығы мәселелерін одан әрі зерттеу негізгі жалпы білім беруде қазіргі 

заманғы ғылыми жетістіктерді пайдалана отырып, тәжірибелік бағытты дамыту бағытында 

жүргізілуі тиіс.  
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АННОТАЦИЯ 

 

 "Климат" относится к набору метеорологических условий (включая температуру, 

влажность, атмосферное давление, ветер и осадки) в данном регионе в течение длительных 

периодов времени, обычно более тридцати лет. ‘Погода’ относится к текущему состоянию 

этих элементов и их изменениям в течение более коротких периодов времени. Есть много 

причин изучать и понимать климатические закономерности и их изменчивость во времени и 

пространстве: базовые знания о климате могут быть использованы для прогнозирования 

погоды. Хорошее понимание факторов, структурирующих распределение и вариации 

климатических условий, может помочь предсказать будущий климат и будущие изменения в 

распределении биологического разнообразия, при условии, что можно установить 

количественные связи между изменениями климатических условий и изменениями в 

распределении видов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Эта статья посвящена обзору литературы, исследующей связи между NDVI и 

климатическими условиями в различных пространственных масштабах. В частности, в нем 

обобщена имеющаяся информация о том, как средние осадки и температура, а также 

межгодовая изменчивость этих параметров влияют на динамику NDVI по всему миру. Как 

мы видели в главе 3, NDVI — это индекс "зелености", который, как было показано, сильно 

коррелирует с фотосинтетической способностью, первичной продукцией, индексом площади 

листьев, усвоением углерода и испарением. Таким образом, NDVI предоставляет средство 

мониторинга динамики растительности по всему миру и изучения взаимосвязей между 

динамикой растительности и дикой природой, открывая, например, значительные 

возможности в поведенческой экологии, исследованиях выбора среды обитания, экологии 

передвижения, динамике населения или макроэкологии. Понимание того, как климатические 

условия влияют на NDVI, позволяет прогнозировать изменения первичной 

производительности при различных сценариях изменения климата. Поскольку NDVI может 

быть связан с экологией дикой природы, такое понимание является ключевым для оценки 

прошлых и будущих последствий изменений климата для биоразнообразия. В дополнение к 

этому, растительность играет решающую роль в регулировании климата посредством обмена 

энергией и водяным паром. Растительность влияет на концентрацию углекислого газа в 

атмосфере, и считается, что в настоящее время она поглощает около трети антропогенных 

выбросов ископаемого топлива в атмосферу. Таким образом, небольшое изменение 

глобальной способности к фотосинтезу может оказать значительное влияние на способность 

растительности выполнять роль поглотителя углерода. Поскольку закономерности 
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изменчивости NDVI дают информацию об изменениях в динамике растительности и 

способности к фотосинтезу, понимание связей между климатом и NDVI может помочь 

уточнить наши прогнозы относительно влияния увеличения концентрации парниковых газов 

в атмосфере на климатические условия на Земле. 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ КЛИМАТА И NDVI: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

 Можно ожидать, что температура и осадки будут влиять на рост растений, уровень 

озеленения и, следовательно, на NDVI различными прямыми и косвенными путями. 

Известно, что температура влияет на фотосинтез, транспирацию и дыхание, одновременно 

являясь ключевым фактором в нарушении покоя. Осадки и температура напрямую влияют на 

водный баланс, вызывая изменения в режиме влажности почвы, что, в свою очередь, влияет 

на рост растений. Глобальные исследования корреляции между динамикой NDVI, осадками 

и температурой показали, что температура обычно сдерживает рост растительности там, где 

амплитуда годового температурного цикла высока, например, в средних и высоких широтах 

северного полушария. Там рост растительности особенно чувствителен к весенним 

температурам. 

 С другой стороны, в относительно теплых регионах температура обычно играет 

незначительную роль в динамике вегетации, поскольку она превышает минимум, 

необходимый для вегетативного роста. Осадки, по-видимому, определяют динамику 

растительности там, где амплитуда годового температурного цикла уменьшается, например, 

во многих тропических и субтропических биомах, включая луга, саванны и леса. 

Положительная корреляция NDVI с осадками является обычным явлением в Центральной 

Азии, южной части пустыни Сахара, южной Африке, Австралии, Южной Америке и 

Мексике. Кроме того, сообщалось, что аномалии в динамике растительности положительно 

связаны с аномалиями осадков во всех тропиках и субтропиках, а также в средних широтах в 

центральных частях континентов. Интересно, что в нескольких северных высокоширотных 

регионах, а также в горных районах наблюдалось снижение NDVI с увеличением количества 

осадков: эта отрицательная корреляция была интерпретирована как указание на сезонную 

связь между осадками и протяженностью снежного покрова. В таких местах увеличение 

количества осадков в холодное время года действительно может привести к увеличению 

снежного покрова, что снижает значения NDVI. Температура и осадки иногда могут играть 

равную роль в формировании динамики NDVI: например, в северных и южных 

полузасушливых регионах были выявлены значительные корреляции между NDVI, 

температурой и осадками. 

 Крупномасштабные климатические индексы связаны с крупномасштабными 

климатическими моделями. Их лучше всего понимать как показатели общего состояния 

климата, представляющие собой "набор погодных условий" за определенный период 

времени. Термин ENSO используется для описания взаимодействия атмосферы и океана по 

всей тропической части Тихого океана, характеризующегося колебаниями температуры 

поверхности тропической части восточной части Тихого океана — потеплением или 

похолоданием. NAO относится к чередованию атмосферной массы с севера на юг между 

субтропической Атлантикой и Арктикой. Во время положительных фаз индекса NAO 

преобладающие западные ветры усиливаются и перемещаются на север, вызывая увеличение 

осадков и температуры над северной Европой и юго-востоком США, вызывая сухие 
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аномалии в Средиземноморском регионе. Положительные фазы индекса NAO зимой 

приводят к теплой и влажной зиме в Европе, мягким и влажным зимним условиям в 

восточной части США и холодным, и сухим зимам в северной Канаде и Гренландии. 

 Есть веские причины для изучения связей между динамикой NDVI и изменчивостью 

этих крупномасштабных климатических индексов. Хотя местные погодные условия 

являются основной движущей силой роста и фенологии растений, индикаторы 

крупномасштабных климатических процессов иногда могут лучше отражать экологические 

процессы, чем локальные погодные переменные: действительно, они обеспечивают более 

целостный учет климатических систем, сводя сложную пространственную и временную 

изменчивость к простым показателям. Еще одним преимуществом крупномасштабных 

климатических индексов является то, что их состояние иногда можно предсказать на 

несколько месяцев вперед. Конечно, есть и недостатки, в основном связанные с тем фактом, 

что связь между глобальными климатическими индексами и местным климатом является 

пространственно-временной переменной. 

 

ВЫВОДЫ 

 

За последние десятилетия глобальный климат претерпел заметные изменения: 

средние климатические условия, сезонные закономерности и частота/серьезность 

экстремальных климатических явлений — все это меняется, что приводит к значительным 

биологическим последствиям. Поскольку уровень первичной продуктивности является 

одним из ключевых факторов, определяющих распределение биоразнообразия на Земле, 

понимание того, как климат связан с динамикой первичной продуктивности, является одной 

из ключевых задач, необходимых для прогнозирования того, как изменение климата, 

вероятно, повлияет на биоразнообразие и экосистемные услуги в дальнейшем. Исследования, 

рассмотренные в этой главе, показали, что, хотя общие корреляции могут быть получены из 

глобальных исследований, связь между изменчивостью климата и динамикой первичного 

производства лучше всего изучать в меньших пространственных масштабах. Эти 

исследования также показали, что крупномасштабные климатические индексы иногда могут 

быть особенно полезны для прогнозирования влияния климатических изменений на NDVI. 

Полученная со спутника информация о первичном производстве может быть использована 

для прогнозирования последующих климатических условий, так что можно ожидать, что 

связь между NDVI и климатом будет двусторонней. Многое еще предстоит выяснить 

относительно того, как можно надежно предсказать влияние меняющихся климатических 

условий на динамику NDVI по всему миру. Тем не менее, начинают появляться 

прогностические исследования: например, Los (в прессе) реконструировал временные ряды 

NDVI, используя информацию об осадках и температуре, чтобы изучить относительную роль 

удобрения CO2 и климата в объяснении наблюдаемого увеличения зелености растительности 

в средних и высоких северных широтах. Аналогичные методы необходимы для обеспечения 

надежного и поддающегося количественной оценке прогнозирования краткосрочных и 

среднесрочных последствий ожидаемых изменений климатических условий для 

биоразнообразия и экосистемных услуг. 
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НАРЫҚТЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР ЖӘНЕ ӘДІЛ ҚҰН БОЙЫНША БОРЫШТЫҚ 

МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ 

 

Айтов Дархан Ержанұлы 

Нархоз Университеті «Есеп, талдау және аудит» ҒББД магистранты 

Ғылыми жетекші – Каршалова А. Д., PhD., қауымд. профессор 

Алматы, Қазақстан 

 

Аңдатпа: Қазіргі уақытта міндеттемелер мен қаржы активтерін әділ құн бойынша 

ұсынуды негізінен қаржы ұйымдары, ағымдағы нарықтық мөлшерлемелер мен кредиттік 

тәуекелдерді көрсету үшін пайдаланады. Біз осы мақалада: CFA бағдарламасы бойынша 

қаржылық есептілікті талдауды зерделеу шеңберінде ХҚЕС және US GAAP сәйкес әділ құн 

бойынша борыштық міндеттемелерді есептілікте ұсыну тәртібін қарастырамыз. 

Түйін сөздер: Қаржылық құрал, облигация, әділ құн, қаржылық міндеттемелер, тиімді 

пайыздық мөлшерлеме, баланстық құны, қаржылық көрсеткіштер, қаржылық актив.  

2018 жылдың 1 қаңтарында ХҚЕС 9-ға көшкеннен кейін бірнеше компаниялар 

қаржылық міндеттемелерді әділ құн бойынша бағалауды таңдады. Бірақ бұл әдісті әлі де 

қолданатындар, ең алдымен, қаржы секторындағы компаниялар. Қаржылық инвестициялар 

мен туынды құралдарға арналған есеп беру стандарттары осы компаниялардан өздерінің 

активтерінің елеулі бөлігін әділ құны бойынша есеп беруді талап етті. Қаржылық 

міндеттемелерді әділ құн бойынша емес, ал керісінше қаржылық активтері әділ құн бойынша 

бағалау, кірістің құбылмалылығына әкеледі. Бұл тұрақсыздық қаржылық активтер мен 

қаржылық міндеттемелерді бағалаудың әртүрлі негіздерін қолданудың нәтижесі болып 

табылады. Сонымен қатар, міндеттеме белгілі бір активпен байланысты болған кезде, әр 

түрлі бағалау базаларын пайдалану бухгалтерлік есепте сәйкессіздік тудырады. 

Көптеген кәсіпорындардың әділ құн бойынша бағалауды таңдаудың негізгі себептері: 

- Экономикалық оқиғаларды пайдада көрсетудің уақтылығы; 

- Бағалаудың әртүрлі тәсілдерін пайдалану салдарынан пайда құбылмалылығының төмендеуі 

(мысалы, қаржы құралдары бойынша операциялар әділ құн бойынша қаржыландыру ретінде 

ескеріледі, ал тиісті қамтамасыз етілген қаржыландыру әділ құн бойынша бағалаусыз 

есептеу әдісі                 бойынша көрсетіледі);  

- Оңайлату және рентабельділік пайымдаулары (мысалы, салынған туынды құралдарды 

бөлек есепке алумен және борыштық міндеттемелерді хеджирлеумен салыстырғанда 

тұтастай алғанда әділ құны бойынша гибридті қаржы құралдарын есепке алу). 
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Көптеген компаниялар ҚЕХС және US GAAP талап ететіндей қаржылық 

міндеттемелердің әділ құнын ашып көрсетеді. Ақпаратты ашудан негізгі ерекшелік әділ 

құнды сенімді бағалау мүмкін болмаған кезде туындайды. Сондықтан да 9 ХҚЕС (IFRS) 

келесідей қағидаттарға негізделген тәсілді қолданады, ол шартта көзделген ақша 

ағындарымен байланысты оның сипаттамаларын ескере отырып, ұйымның оларды қалай 

басқаратынына сәйкес қаржы активін бағалауды көздейді. 

Әділ құны бойынша есепке алу кезінде: әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активі 

бойынша кірістер мен шығыстар жиынтық кіріс құрамында пайда немесе шығын ретінде 

көрсетіледі немесе өзге жиынтық табыс шешім активтерді бастапқы тану кезінде 

қабылданады, бірақ әділ құнның өзге табысты өзгертуі әртүрлі қағидалар мен негіздер 

бойынша жатқызамыз: 

 - егер акциялар сауда-саттық болмаса, компанияның шешімі бойынша үлестік активтердің 

құнының өзгеруі; 

- аралас бизнес моделі болған жағдайда қарыз активтері бойынша міндетті түрде. 

ҚЕХС (IFRS) 9 сәйкес, егер кәсіпорынның осы инвестицияларды басқару бойынша 

бизнес моделі өзгерсе, кәсіпорын қаржылық активтерді қайта жіктей алады. Мұндай 

өзгерістер сирек болады деп болжанады. Олар сыртқы немесе ішкі жағдайлардың 

нәтижесінде орнатылуы керек және компанияның қызметі үшін маңызды болуы керек. Егер 

кәсіпорын қаржы активтерін қайта бағалайтын болса, ол қайта өзгерту күнінен бастап қайта 

бағалауды перспективалы түрде қолданатын болады. Бұл бұрын көрсетілген пайданы, 

шығындарды немесе пайыздарды қайта есептеудің қажеті жоқ дегенді білдіреді. Іс жүзінде 

компаниялар қаржылық активтерді есепке алуды өзгерту арқылы қаржылық нәтижелерді 

басқаруға тырысуы мүмкін. ҚЕХС 9 ережелері бұл мүмкін емес әрекеттерге кедергі 

келтіреді. Активтерді қайта сыныптау кезінде есеп саясатын өзгертуі келесі есепті кезеңнің 

бірінші күніне ғана жол беріледі. Қаржылық міндеттемелерді бастапқы тану кезінде барлық 

міндеттемелер бұрын белгіленгендей әділ құн бойынша бағаланады. Содан кейін 

компаниялар барлық қаржылық міндеттемелерді тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін 

қолдана отырып, амортизацияланған құны бойынша немесе әділ құны бойынша бағалайды. 
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