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Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан жолы - 2050»: бір мақсат, бір мүдде, 

бір болашақ» Жолдауында: «Біз үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты 

ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – Мәңгілік Ел идеясы» деп, 

халқымызды алда күтіп тұрған асқар асуларды, төтенше маңызды мақсат-

міндеттерді атап көрсетіп берген еді. Осы Жолдауда Қазақстан 

Республикасындағы білім беру мәселесін айрықша атап көрсетіп (Қазақстан жолы 

– 2050. 4 бағыт. БІЛІМ ЖӘНЕ КӘСІБИ МАШЫҚ - ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ 

ЖҮЙЕСІНІҢ, КАДР ДАЯРЛАУ МЕН ҚАЙТА ДАЯРЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ 

БАҒДАРЫ/Біздің жұмыстарымыздың білім беру саласындағы басымдықтары), 

бұл салаға жаңашылдық енгізіп, түрліше реформалауды баса айтып көрсеткен.  

Кез-келген мемлекеттің болашағы оның білім және ғылым деңгейінің 

қаншалықты дамуына тікелей байланысты. «Ел болам десең - бесігіңді түзе» деп 

ұлы Мұхаң айтқандай, осы күні өсіп-жетіліп келе жатқан жас жеткіншектерге, 

оқушылар мен студенттерге білім берудің соңы тәсілдерін қолданып, олардың 

қоғамда толық азамат болып қалыптасуына ықпал ете білу керектігі күн 

тәртібінен түспеген мәселе.  

Осы орайда «ZIAT» ғылыми-әдістемелік орталығы» ЖШС 2016 жылдың 

мамыр айынан бастап шығаратын «ZIAT» ғылыми-әдістемелік журналы білім 

беру және ғылым кеңістігіндегі инновациялық жаңалықтарды және педагогтар, 

студенттер, оқушылар мен мектепке дейінгі жастағы бүлдіршіндердің ғылыми-

танымдық еңбектерін жариялап отырмақ. Журналдың негізгі міндеті: оқушылар, 

студенттер және ұстаздардың түрлі тақырып бойынша жазған еңбектерін 

көпшілік назарына ұсыну, мұғалімдерге білікті педагог ретінде қалыптасуға 

жәрдемдесу, ғылымдағы әр деңгейдің арасында қарым-қатынасты нығайтуға 

әрекет ету. Журнал мектепке дейінгі мекемелерден бастап жоғары оқу 

орындарына дейінгі аралықтағы мәселелерді қамтиды. 
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Аннотация: В данной статье представлена модель создания и продвижения 

HR-бренда, определены основные элементы, а также описана ее модификация для 

различных условий, таких как создание новой организации, корректировка 

репутации существующей компании. Кроме того, приведены некоторые методы, 

позволяющие решить проблемы, возникающие на пути построения HR-бренда 

компании. Это свидетельствует не только об актуальности, но и об относительной 

универсальности предложенной модели. 

Ключевые слова: HR-бренд; управление человеческими ресурсами; 

маркетинг; брендинг. 

 

Результативность компании определяет грамотное использование и 

распределение ресурсов, которые у неё имеются. Ключевым ресурсом компании 

по праву считаются человеческие ресурсы, поэтому проблема их рационального 

использования является наиболее важной. В процессе формирования 

представлений о человеке как об активе компании родилась мысль о том, что 

именно человек – основной движущий элемент внутренней среды компании, а его 

деятельность может существенно влиять не только на саму компанию, но и на её 

окружающую среду.  

HR-брендинг – это процесс создания благоприятной репутации и 

благоприятного имиджа компании-работодателя, это непрерывная работа, которая 

направлена на интеграцию бренда в персонал и персонала в бренд, которая 

непрерывна на протяжении всей жизнедеятельности компании. Аббревиатура HR 

расшифровывается как «human capital» (человеческий капитал), то есть HR-

брендинг решает те же вопросы, что и брендинг (увеличение эффективности 

бизнеса и повышение прибыли), но пользуется теми инструментами, которые 

применяют в процессе управления персоналом.  

Такое явление, как HR-брендинг можно сравнить с маркетингом на рынке 

труда. Во время социальных изменений, нестабильной динамики рынка, штатного 

сокращения и снижения заработных план задачами HR-отдела компании являются 

недопущение демотивации работников и избегание негативного воздействия на 

имидж фирмы, что требует от HR-специалистов достаточно высокого 

профессионального уровня в сфере управления человеческими ресурсами, 
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создание и развитие положительного имиджа фирмы и формирование 

привлекательного HR-бренда. [1] 

Положительная репутация работодателей способствует снижению как 

сроков, так и стоимости подбора работников, повышению привлекательности для 

талантливых специалистов, сокращению корпоративных бюджетов на обучение 

сотрудников. Поэтому анализ создания и продвижения HR-бренда является 

особенно актуальным в наши дни. 

Постепенной распространение HR-брендинга – это, несомненно, 

положительная тенденция, которая способствует развитию управления 

человеческими ресурсами, выступающая механизмом совершенствования и 

развития этого направления с помощью поиска альтернативных форм влияния на 

потенциал и человеческий капитал.  

В общем понимании HR-бренд состоит из нескольких компонентов: 

1) Ценности компании. Иначе говоря, корпоративные ценности. Это 

принципы и установки, объединяющие сотрудников и исключающие рабочие 

нарушения. Это общее понимание того, что значит «хорошо» и «плохо». 

2) Традиции компании. Под традициями понимаются образцы поведения, 

отношений и деятельности, принадлежащие компании и охраняемые 

общественным мнением. К корпоративным традициям могут относиться 

различные инструменты управления персоналом. 

3) Внутренние коммуникации. К ним относится культура взаимоотношений 

между персоналом.  

4) Компетенции персонала. К ним относится готовность и способность 

работника решать профессиональные задачи конкретной сложности, которые 

требуют специальные знания, умения и способности их применения в 

практической деятельности в различных ситуациях.  

5) Перспективы профессионального и карьерного роста. Данный компонент 

связан с кадровой политикой организации. Многих потенциальных и 

существующих сотрудников, без сомнения, интересует повышение своей 

профессиональной квалификации и существующие особенности продвижения по 

карьерной лестнице в фирме. [2] 

Зависимость уровня рентабельности от степени разработанности бренда 

работодателя представлена на рис.1. 

 
Рисунок 1. Зависимость уровня рентабельности от степени разработанности 

бренда работодателя 
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Создание и внедрение сильного HR-бренда компании, а также 

результативное управление им имеет множество преимуществ: компании с 

развитым HR-брендов могут платить сотрудникам меньше своих конкурентов, 

всегда существуют альтернативные возможности материального вознаграждения, 

снижение текучести кадров, рост уровня лояльности работников, компании 

становится легко привлекать высококвалифицированный персонал, снижение 

расходов и сокращение сроков на закрытие вакантной позиции, рост уровня 

рентабельности и производительности труда, рост уровня удовлетворенности и 

лояльности клиентов компании, устойчивость компании в кризисные времена и 

т.д. Создание HR-бренда берёт начало с корпоративного бренда, который 

является корпоративным видением, ценностью, индивидуальностью и имиджем 

предприятия. Данные понятия имеют между собой очень тесню связь. 

Популярность предприятия увеличивает вероятность выбора её как работодателя 

даже при самых плохих условиях найма. Формировать HR-бренд необходимо в 

двух направлениях: внутреннем – построение результативной системы работы с 

сотрудниками и внешнем – позиционирование предприятия в качестве 

привлекательного работодателя. На рисунке 2 представлена пирамида HR-бренда 

по формированию бренда. [3] 

 

 
Рисунок 2. Пирамида HR-бренда 

 

Как было сказано ранее, работу по изменению положения нужно начинать с 

диагностики существующей ситуации в компании.  

Деятельность по формировании HR-бренда: 

1) Организация ясности в бизнесе. В границах этого направления нужно 

понять наличие и ясность корпоративных ценностей.  

2) Корректировка политики кадров. Чтобы удержать нужных работников в 

организации, нужны чёткие условия продвижения по карьерной лестнице.  

3) Наладка обратной связи. Один из самых результативных средств 

повышения своей осведомлённости о мнении работников – это анонимный опрос. 
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4) Корректировка социального климата. Дружелюбная атмосфера повышает 

лояльность работников к руководителям, и к фирме, в целом. Существует 

несколько методов: поощрение инициативы персонала, создание корпоративного 

сайта с форумом, доски объявлений, дни рождения работников и т.д. 

5) Разделение общечеловеческих ценностей. 

6) «Выходное интервью». HR-бренд сформировывается постепенным 

образом, причём очень важная роль в этом вопросе отведена отношению фирмы 

не только к своим сотрудникам и кандидатам, но и к тем, кто покидает фирму. В 

компаниях с достойным HR-брендом с вниманием и уважением относятся к тем, 

кто увольняется. [4] 

Результаты. Все вышеуказанные мероприятия способствуют созданию и 

продвижению HR-бренда фирмы как создаваемой, так и уже функционирующей 

на рынке, а развитый HR-бренд способствует сокращению сроков закрытия 

вакансий, повышению общего уровня квалификации и компетентности 

работников предприятия, снижению уровня текучести кадров в целом и ключевых 

работников в частности, повышению лояльности работников к компании, 

повышению удовлетворённости работников собственным трудом и снижению 

средней стоимости закрытия вакансии.  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что HR-бренд является той 

неотъемлемой частью любой организации, о которой необходимо помнить всегда 

её менеджерам и руководителям. HR-бренд отождествляет представления 

потенциальных работников о конкретной компании. Безусловно, каждой фирме 

необходимы грамотные сотрудники, которые обладают всеми необходимыми для 

той или иной профессии навыками, а привлечение такого персонала стоит в 

задачах любого успешного предприятия. В этом как раз и помогает в тех или 

иных ситуациях HR-бренд. [5] 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования 

эффективной системы управления инновационными процессами в компании и 

механизмы ее реализации. 

Эта статья направлена на изучение и управление инновационными 

процессами в организации. Статья начинается с рассмотрения теоретических 

аспектов управления инновационными процессами в организации, а затем 

переходит к современной практике. 

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, управление 

инновационным процессом, рынк, организация, капитал. 

 

В современном понимании инновации связывают с изменениями в 

конечном продукте, в технике и технологии, с формами организации 

производства и управления. В таком контексте инновация представляет собой 

материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую 

технику или технологию, в новые формы организации производства, труда, 

обслуживания и управления, включая новые формы контроля, учета, методы 

планирования, приемы анализа и т. п. 

При определении целей инноваций самое сложное состоит в 

прогнозировании последствий и значимости различных новшеств. В 

организационной схеме предприятия инновация не может считаться отдельной от 

маркетинга функцией. Инновационный процесс распространяется на весь бизнес, 

на все его функции и виды деятельности, включая и сам маркетинг. Чтобы 

определить инновационные цели, во-первых, необходимо прогнозировать 

потребности рынка, во-вторых, учитывать обстоятельства, возникающие или 

могущие возникнуть в связи с технологическим прогрессом во всех сферах 

бизнеса 

В настоящее время инновационные процессы являются гарантом успешной 

деятельности российских компаний. Внедрения новых методов управления, 

выпуск новых продуктов и услуг, стимулирование работы сотрудников – все это 

является условиями поддержания конкурентоспособности организации.  

Под инновационным процессом понимается последовательное превращение 

идеи в продукт или услугу, которое проходит определенные этапы исследований, 

разработок, маркетинга и производства. Также инновационный процесс можно 
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рассмотреть как творческий путь создания инновации, который включает 

мероприятия по разработке, внедрению, освоению и производству[1].  

Значительной частью инновационного менеджмента в компании является 

система управления инновационными процессами. Задача системы управления 

состоит в решении вопросов планирования и реализации инновационных 

проектов. Инновационным процессом важно управлять целенаправленно. 

Внимание необходимо уделять внешней среде инновационного процесса, 

учитывая экономические, технологические, политические, правовые, культурные 

и управленческие факторы. 

В инновационные процессы входит ряд работ, которые способствуют 

эффективной реализации и распространению инноваций:  

• подготовка производства;  

• проведение испытаний;  

• научно–исследовательская деятельность;  

• маркетинговые исследования; 

• создание образцов продукции;  

• сертификация и стандартизация новой продукции;  

• организация рынков сбыта[2].  

Данные виды работ составляют единый инновационный процесс, который 

заключается в формировании устойчивой связи качественных и количественных 

результатов взаимодействия элементов, обеспечивающих непрерывное развитие 

системы инноваций.  

Инновационный менеджмент – процесс управления инновациями для 

удовлетворения перспективных потребностей рынка, охватывающий проектную, 

технологическую, материальную, организационную и кадровую подготовку 

производства, внедрение нововведений, анализ полученных результатов и 

внесение корректив в эти виды деятельности. Приемы инновационного 

менеджмента можно разделить на 3 группы: 

• приемы, воздействующие только на производство инновации;  

• приемы, воздействующие как на производство, так и на реализацию, 

продвижение и распространение инновации; 

• приемы, воздействующие только на реализацию, продвижение и 

распространение инновации[3]. 

Инновационное предпринимательство связано с повышенной степенью 

риска. Руководитель инновационного предприятия должен всегда иметь в своем 

арсенале «портфель» проектов, чтобы поддерживать конкурентоспособность 

своего предприятия на высоком уровне и быть в состоянии быстро и гибко 

переориентировать свой бизнес в соответствии с меняющимися внешними 

условиями, актуальными научно-техническими разработками и требованиями 

потребителей. 

Инновационное предпринимательство связано с повышенной степенью 

риска. Руководитель инновационного предприятия должен всегда иметь в своем 

арсенале «портфель» проектов, чтобы поддерживать конкурентоспособность 

своего предприятия на высоком уровне и быть в состоянии быстро и гибко 



"ZIAT" Ғылыми-әдістемелік журнал №1 қаңтар 2023 ж.  

Научно-методический журнал "ZIAT" №1 январь 2023 г.*************************************************************************** 

10 
 

переориентировать свой бизнес в соответствии с меняющимися внешними 

условиями, актуальными научно-техническими разработками и требованиями 

потребителей[4]. 

Специфика инновационного бизнеса такова, что главным фактором 

преуспевания инновационной компании на рынке являются постоянные 

нововведения. Поэтому любая инновационная компания должна иметь 

«портфель» из нескольких инновационных проектов, который необходимо 

непрерывно пополнять. Наличие такого «портфеля» является не только фактором 

повышения конкурентоспособности инновационной компании, но и условием 

выживания инновационной фирмы в рыночной среде [5].  

 

 
Рис1. Структура создания бизнес-портфеля 

 

Количество проектов, находящихся в портфеле, зависит от размеров 

проектов, которые измеряются общим объемом ресурсов, необходимых для 

разработки, и затратами на реализацию одного проекта. Оценить рыночную 

привлекательность идеи, определить оптимальные пути ее реализации, 

продвинуть на рынок, привлечь заинтересованных инвесторов, и, грамотно 

используя управление проектными рисками, превратить ее в успешный бизнес – в 

этом заключается искусство и мастерство инновационных менеджеров. 

Предпринимательство неразрывно связано с управлением инновациями и 

рисками. Основные функции менеджмента должны быть ориентированы на 

стратегию развития, постоянные изменения внутри предпринимательских 

структур, на адаптацию к окружающей среде.  

Таким образом, управление инновационными процессами включает в себя 

четыре этапа: разработку, внедрение, освоение и производство инноваций. Для 

того, чтобы управление инновационными процессами было эффективным и 
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приносило результаты, необходимо взаимодействие этих элементов. 

Инновационная деятельность является одной из важнейших составляющих 

деятельности любой компании, прежде всего потому, что именно 

усовершенствования, новые услуги и оригинальные идеи создают конкурентное 

преимущество одной компании над другой и позволяют удерживать и сохранять 

свои позиции на рынке. В этом случае можно обеспечить получение устойчивого 

оптимального размера предпринимательского дохода. 
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Су-джок терапия в детском саду 
 

Дуанаева Айгуль Казкеновна 

КГКП «Ясли сад №85 города Павлодара» 

Воспитатель 

 

 

Дошкольный период жизни детей это один из главных периодов в 

формировании самочувствие ребенка, его физического, эмоционального, а кроме 

того интеллектуального развития. У детей дошкольного возраста, приоритетным 

является развитие мелкой моторики, в которой и входит су-джок для детей. 

Данная терапия благоприятно воздействует на весь организм ребенка начиная с 

кончиков пальц и заканчивая до пяточек,  и здоровья в целом, закладывает черты 

личности, формирует характер, а так же отношения к себе и окружающим людям.  

Таким образом, что же предполагает собою данный метод? 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/57/3176/
https://cyberleninka.ru/article/v/menedzhment–%20informatsionnyh–produktov-i-uslug.
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Су-джок терапия - считается уникальным методом проработки 

рефлекторных точек кистей и стоп, которая даёт возможность восстановить 

функцию организма, предотвратить формирование серьезных болезней и оказать 

быструю помощь человеку. Пак Чже Ву является создателем этой терапии, 

который собрал в одно целое древние китайские и тибетские техники.  

 «Кисть-Стопа»- таким является перевод известной терапии. Почему же 

именно эти части тело выбраны для лечебного массажа? В строении кисти и 

стопы расположены в большом количестве чувствительные окончания, а также 

обладают взаимосвязь с абсолютно всеми внутренними органами. Их и 

анализирует методика лечений су-джок. Стимулируя эти окончания. Мы 

гармонизируем потоки энергии, расчищаем пути их прохождения, обеспечивая 

ключевые условия с целью укрепления здоровья человека. 

Задачи су-джок терапии: 

- Усилить физиологическое, а также психологическое состояние здоровья; 

- Развивать память, внимание, улучшить навыки пространственной 

ориентации; 

- Стимулировать речевые области в коре головного мозга; 

- Способствовать уменьшению моторной, а также психологической 

расторможенности, стандартизировать активность ребенка; 

- Развивать речь и познавательную динамичность детей в зрительном и 

слуховом восприятий; 

- Формировать эмоционально-комфортную ситуацию в общении с 

ровесниками и взрослыми людьми. 

Массирование су-джок шарами, путем: 

 Сжимание шарика между ладошками 

 Круговые перемещения шарика между ладошками  

 Вращения шарика кончиками пальцев 

 Перекатывания шарика по всей области ладошки  

 Сжимание, а также перекатывание из руки в руку. 

Игровые упражнения с мячиком су-джок 

1. «Играем вместе с зайчиком»  

Зайчик выбился из сил – Яблочки, грибы носил, 

Мы ему потрём бочонок – Нужно их помять немного. (Гладим мячик) 

А затем погладим лапки, чтобы отдохнул немного. (Мнём мячик) 

А потом почешем брюхо, защекочем под ушком. (Подушками пальцев 

чешем мяч) 

Зайчик в лесок убежал, нам «спасибо» он сказал. (Катаем ладошкой по 

столу) 

2. «Колючие иголки»  

У сосенки и ёлки колкие иголки. 

Но еще мощнее, чем ельник, вас уколет можжевельник. 

(Мячик перекатывается между ладошек вверх-вниз, с повышением темпа с 

медлительного к быстрому). 

3. Упражнения для ног 
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Снять с ног обувь. Мяч необходимо положить на пол. Сесть ровно, спину 

прижать к спинке стульчика. Одну ногу поставить сверху мячика. Другая нога 

стоит вплотную в полу. Сесть ровно. Спину прижать к спинке стульчика. Делать 

круговые перемещения одной ногой, далее другой. 

Упражнения выполняется в медленном темпе вместе с оптимальной 

амплитудой перемещения.  

Преимущества су-джок терапии являются: 

- Высокая результативность - при верном использовании наступает 

выраженный эффект.  

- Абсолютная безопасность – неверное применение ни в коем случае никак 

не причиняет ущерб – оно попросту неэффективно. 

- Многофункциональность – Су-джок терапию могут применять абсолютно 

все. Педагоги в своей работе, а так же родители в домашних условиях.  

В настоящее время нетрадиционные формы и средства занятий с детьми 

привлекают все большее внимание. Су-Джок терапия - одна из них, который 

является целесообразным, эффективным и простым. Су-джок используют и при 

плохой подвижности пальчиков. Эта процедура значительно улучшает мелкую 

моторику рук, поднимает настроение ребенку. Детям такие методы интересны, 

они активно в них участвуют, они им нравятся, они получают удовольствие, а мы 

получаем наилучшие результаты. 
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Өзгермелі сыртқы орта жағдайында ұйымның 
тұрақты даму стратегиясын әзірлеу 

 

Дуйсенбаева Айдана Жәнібекқызы 

Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және 
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Аннотация. Мақалада ұйымдағы стратегиялық басқарудың мәні және 

өзгермелі сыртқы орта жағдайында ұйымның тұрақты даму стратегиясын 

калыптастыру қарастырылады. Сонымен қатар, ұйымның тұрақты даму 

принциптері талданады, кәсіпорындағы стратегиялық басқару мәселесіне қатысты 
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әртүрлі зерттеушілердің тәсілдері зерттеледі, комнанияның тұрақты дамуын 

басқару моделі талданады және стратегиялық басқарудың мәні мен құрылымдық 

ерекшеліктері қарастырылады.  

Түйін сөздер: стратегиялық басқару, тұрақты даму, сыртқы орта, стратегия, 

экономикалық даму, басқару моделі, компания.  

Қазіргі уақытта Қазақстандық өнеркәсіптік компаниялар әлемдік 

экономикалық дағдарыстың салдарымен, сондай-ақ Қазақстанның Кеден одағына 

және Бірыңғай экономикалық кеңістікке кіруімен ұштасатын бәсекелестікті 

қатаңдату жағдайында жұмыс істеуде. Экономикалық жағдайдың тұрақсыздығы, 

тұтынушылардың өндірілетін өнімдер мен қызметтерге қойылатын талаптарының 

артуы, ақпараттық технологиялардың дамуы және т.б. компанияларды 

стратегиялық басқару ұғымдарын олардың тұрақты дамуын қамтамасыз ету 

тұрғысынан қайта қарастыруға әкеледі. Осыған байланысты өнеркәсіптік 

компанияның даму тұрақтылығының дәрежесін талдау және бағалау қажеттілігі 

туындайды, бұл ұйымның дамуының ішкі факторларының оның сыртқы ортадағы 

жағдайына әсерін анықтауға бағытталған стратегияны әзірлеу туралы шешім 

қабылдауға мүмкіндік береді. 

ХХ ғасырдың 70-ші жылдардың аяғы мен 80-ші жылдарының басынан 

бастап экономикалық ғылым мен әдебиетте "тұрақты даму" термині белсенді 

қолданыла бастады. "Тұрақты даму" ұғымы ғылыми айналымға Рио-де-

Жанейродағы қоршаған орта және даму конференциясында Брундтланд 

комиссиясының баяндамасымен енгізілді. Тұрақтылық – бұл қазіргі заманның 

қажеттіліктерін қанағаттандыратын, бірақ болашақ ұрпақтың өз қажеттіліктерін 

қанағаттандыру қабілетіне нұқсан келтірмейтін даму [1].  

Экономикалық әдебиеттерде тұрақты экономикалық дамудың мәні мен 

мазмұны туралы көптеген әртүрлі идеялар белгілі. Бұл термин сандық өсу 

факторларынан сапалыға ауысуды анықтайды, бұл сәйкесінше бір сапалық күйден 

екінші күйге ауысу процесінде күрделіліктің артуына әкеледі. Жоғарыда айтылған 

және басқа анықтамалар тұрақты экономикалық дамудың мазмұнын толық 

ашады, бірақ, әдетте, зерттеушілер бұл категорияны тұтастай алғанда 

экономикалық жүйе бойынша қарастырады. Кәсіпорын шеңберіндегі тұрақты 

даму – экономикалық жүйенің құрамдас бөлігі ретінде, бұл мәселенің өзектілігі 

мен маңыздылығының жоғары деңгейіне қарамастан, әдетте қарастырылмайды.  

Жүйелік тәсіл тұрғысынан компания сыртқы және ішкі тәртіп 

факторларының өзара әрекеттесу процесінде жұмыс істейтін ашық және күрделі 

экономикалық жүйе болып табылады. Осыған байланысты, компанияның тұрақты 

дамуын қарастыру кезінде сыртқы және ішкі тұрақтылық деңгейін анықтау қажет. 

Сыртқы тұрақтылықты компанияның қызметіне әсер ететін сыртқы факторлармен 

үйлесімді өзара әрекеттесу ретінде ұсынуға болады. Өз кезегінде, ішкі 

тұрақтылық – бұл компанияның барлық ішкі жүйелерінің үйлесімді өзара 

әрекеттесуі, бұл алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Осыған байланысты, компанияның тұрақты дамуын көп өлшемді процесс, өзара 

әрекеттесуі мен әсері компанияның сыртқы және ішкі ортаның өзгеруіне 

бейімделуін қамтамасыз ету арқылы даму процесінде өзін-өзі сақтауға 
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бағытталған элементтер мен қасиеттердің белгілі бір жиынтығы ретінде 

қарастырған жөн [2].  

 

Кесте – 1. Компанияның тұрақты даму тұжырымдамасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кәсіпорынның тұрақты даму тұжырымдамасын зерттеу және оның 

тұрақтылығын бағалау жүйесі кәсіпорынның тұрақты экономикалық даму 

тұжырымдамасын құруға көшуге мүмкіндік береді. Осы мақсатты жүзеге асыру 

үшін экономикалық жағдайды талдау, қаржылық нәтижелерді бағалау, факторлық 

детерминистік талдау, математикалық модельдеу және экономикалық жүйелерді 

болжау әдістері қолданылды [3].  

Жоғарыда айтылғандардың негізінде тұрақты дамудың динамикалық 

теориясын қолдану кезінде кәсіпорынның тұрақты экономикалық даму 

тұжырымдамасы жасалды, ол үш стратегияға негізделген: 

 Тұрақты экономикалық дамуды қамтамасыз ету үшін қаржы 

ресурстарын басқару стратегиясы. 

Тұрақты даму принциптері  

Басқару 

стратегиясы 

қаржы 

ресурстар 

Басқару 

стратегиясы 

басқару 

шешімдері 

Басқару стратегиясы 

материалдық, еңбек 

және адами 

ресурстар 

Абсолютті 

көрсеткіштер жүйесі  

Салыстырмалы 

көрсеткіштер жүйесі  

Жинақталған жүйе 

көрсеткіштері  

Нәтижелері 

(қаржылық, 

әлеуметтік)  

Компанияның тұрақты даму моделі  
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 Кәсіпорын ресурстарын оңтайландыру қағидаты бойынша өндірістік 

әлеуетті Басқару стратегиясы. 

 Оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау стратегиясы [4].  

Кәсіпорынның тұрақты дамуын басқару тұжырымдамасында кәсіпорынның 

мүмкіндіктері мен оның түпкі мақсатына сәйкестігінен туындайтын 

кәсіпорынның тұрақты дамуын басқару принциптері мен ережелерінің 

жиынтығын ескеру қажет. Қажетті ақпарат Бухгалтерлік есеп жүйесінде және 

маркетинг бөлімінің мәліметтерінде қамтылған. Кәсіпорын түпкілікті мақсатқа 

жете ме, жоқ па, ол жедел және ұзақ мерзімді шешімдерге байланысты. Демек, 

тұрақты дамуды басқару тетігінің тағы бір міндеті – кәсіпорын жұмысының оның 

мақсатына сәйкестігін бақылау және қажет болған жағдайда кәсіпорынның 

тұрақты дамуын қатаң реттеу [5]. 

Тұрақты даму қағидаттарын сақтау кәсіпорындарды өз қызметінде 

әлеуметтік, экологиялық және экономикалық аспектілердің өзара әрекеттесуін 

ескеруге міндеттейді. Тұрақты дамуға көшу экономикалық тиімділікті, әлеуметтік 

әділеттілікті, экологиялық қауіпсіздікті біріктіретін теңдестірілген жүйені құруды 

білдіреді. Сондықтан тұрақты дамудың элементтері ретінде экономикалық 

тұрақтылықты (қаржылық, өндірістік, инвестициялық және тұрақтылықтың басқа 

түрлерінің жиынтығы ретінде), әлеуметтік және экологиялық тұрақтылықты 

ескеру ұсынылады [6].  

Қорытындылай келе, Қазақстандық компанияның тұрақты даму 

стратегиясын құру шеңберінде олардың маңызы өте жоғары, өйткені оларды 

қалыптастыру компания басшылығының құндылықтарын бөліп көрсетуге 

мүмкіндік береді. Тұрақты даму стратегиясы – сыртқы ортаның әсерінің нәтижесі. 

Сонымен қатар, бұл процеске компанияның ішкі ортасы, сондай-ақ компанияның 

миссиясы қатысуы керек. Ұсынылған алгоритм стратегиялық талдау жүргізу 

арқылы ішкі және сыртқы ортаны диагностикалауды және сәйкесінше барлық 

кіріс факторларын пысықтауды қамтиды. Бұл ретте мүліктік жағдай ұзақ мерзімді 

активтердің құндық бағасы және инвестициялық саясаттың оңтайлылығы 

тұрғысынан қаралады. Қаржылық жағдай қысқа мерзімді (өтімділік, төлем 

қабілеттілігі) және ұзақ мерзімді (қаржылық тұрақтылық, банкроттық белгілерінің 

болмауы, компания құнының өсуі) перспективалар тұрғысынан қаралады. 

Экономикалық ұйымдастырушылық мәдениетке негізделген компанияның 

тұрақты даму стратегиясын қалыптастыру процесі басқару процестері санатына 

жатады және кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. Әр кезең өзара байланысты 

бірқатар операциялардан тұрады. 
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Аңдатпа. Мақалада кәсіпорынның басқару жүйесіндегі операциялық 

менеджментке талдау жасалады. Операциялық менеджменттің негізгі 

принциптері және олардың қазіргі нарықтық экономика жағдайында 

кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуіне әсері қарастырылады. Операциялық 

менеджмент өзіне тән функциялары және тұжырымдарына ие. Білікті маман үшін 

операциялық менеджер болу – жобалық менеджментпен қатар мансаптық өсудің 

негізгі бағыттарының бірі. Сол себепті операцияық менеджмент туралы білім кез-

келген басшыға немесе кәсіп иесіне пайдалы, әрі керек болады. 

Түйін сөздер. Операциялық менеджмент, операциялық менеджменттің 

негізгі принциптері, операциялық менеджменттің басты қағидалары. 

Операциялық менеджмент, ұйым менеджментінің бір түрі ретінде, ұйымды 

басқару мәселелеріне ең жаңа тәсілдердің бірі болып табылады. 

Бұл тақырыптың өзектілігі бизнес - білім мамандарды ұйымдарды 

басқарудың заманауи әдістерімен міндетті түрде таныстыруды көздейтіндігімен 

анықталады. Операциялық менеджмент өндірістік және сервистік ұйымдардың 

тұтыну құнын тиімді құруын қамтамасыз етуге арналған. 

Бүгінгі таңда, әдетте, операциялардың тек 5-7% - ы клиенттердің 

тұтынушылық сұранысын қанағаттандырады, операциялардың шамамен 30% - ы 

ұйымдардың өзін жетілдіруге бағытталған, ал операциялардың 63-65% - ы 

қайталанатын, артық немесе қате. Бұл білімді білу мамандарға операциялардың 
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құрылымын жақсартуға көмектеседі. Артық операцияларды жою және ұйымның 

бәсекеге қабілеттілігін арттыруға септігін тигізеді. 

Операциялық менеджменттің не екенін толығырақ қарастырайық. 

Операциялық менеджмент адамдар тауарлар мен қызметтерді өндіре 

бастаған сәттен бастап бар екендігі жалпыға белгілі. Қазіргі операциялық 

менеджменттің кәсіби дамуының басталуы 1920 жылдары болды, яғни ғылыми 

менеджмент тұжырымдамасының пайда болуымен байланысты. Фредерик в. 

Тейлор осы тұжырымдаманың негізгі принциптерін келесідей анықтады: 

1. жұмысшының күнделікті өндірісі ғылыми заңдарға сәйкес анықталуы 

керек. 

2. басқару персоналының қызметі ғылыми заңдарды әзірлеу және оларды 

өндіріс процесінде пайдалану болып табылады. 

3. жұмысшының функциясы басқару персоналының талаптарын сөзсіз 

орындау болып табылады. Бұл ретте өнім өндіру және оны басқару жөніндегі 

қызметке басты назар аударылды.[1] 

Операциялық менеджмент тұжырымдамалары: 

- нарықтық қатынастар жағдайында операциялық жүйенің жекелеген 

операцияларының нақты қалыптасқан қатынастары мен өзара тәуелділігі; 

- операциялар процесінің объективті барысын көрсету; 

- операциялар мен процестердің барысын реттеуші. 

1970 жылдардың аяғы мен 1980 жылдардың басында менеджментке өз 

кәсіпорындарының өндірістік қуатын бәсекелестік артықшылықтарды дамытудың 

стратегиялық құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін өндірістік стратегия 

моделі (5p операциялық менеджмент деп аталады) ұсынылды. 

Операциялық менеджменттің мазмұны туралы жалпы түсінік алу үшін "5Р" 

моделін (5Ps of operational management) пайдалану керек. Оған сәйкес 

операциялық менеджмент мыналарды қамтиды: 

1. өнім шығаратын немесе қызмет көрсететін әртүрлі ұйымдар (Plants); 

2. бизнес-процестерді жобалау (Processes);  

3. өнімдер мен қызметтер (Parts); 

4. жекелеген операциялар мен бизнес-процестерді орындау үшін 

персоналды іріктеу (People); 

5. басқару функцияларын орындау: жоспарлау, ұйымдастыру, талдау, 

бақылау және реттеу (Planning and Control Systems).[1] 

Кесте 1 - Операциялық менеджменттің 5p моделі. 
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Операциялық менеджмент – бұл қажетті ресурстарды сатып алу кезіндегі 

операцияларды басқаруға, оларды тұтынушыға (нарыққа) жеткізумен дайын 

өнімге немесе қызметке айналдыруға бағытталған қызмет. Операциялық 

менеджмент ұйымды жоспарлау, ұйымдастыру және басқару, ұйымның қызметін 

ынталандыру, бақылау және түзету операцияларына негізделген.  

Операциялық менеджмент – бұл параметрлерде және көрсеткіштерде 

көрсетілетін операцияларды басқарудың белгілі бір жүйесі. Оның мазмұны 

менеджердің кәсіби ойлауының сипаты мен ерекшеліктерін көрсетеді. 

Операциялық менеджмент - бұл белгілі бір құндылықтар, көзқарастар мен 

стереотиптер жүйесі түріндегі білім құрылымы. Операциялық менеджменттің 

мақсаты – өндірістегі операцияларды басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру. 

Ол кәсіпорын қызметінің нарықтық нәтижесін алу міндетімен нақты әрекеттер 

мен процедураларды орындау арқылы "басқарылатын" өндірістік жүйелерді 

құруға бағытталған. Нарықтық таңдау тек объективті шектеулердің, критерийлер 

мен стандарттардың нақты кәсіби есебіне негізделуі мүмкін. Оңтайлы 

операциялық шешімдер менеджерден дамып келе жатқан өндірістік жүйенің 

орталығында болуды талап етеді. Кәсіпорын қызметінің негізгі факторлары мен 

аспектілерін – қаржылық, ұйымдастырушылық, нарықтық, технологиялық және 

т.б. біріктіру тиімді басқару жүйесін қалыптастыру процесін операцияларды 

ұтымды басқару негізінде жүзеге асыруды талап етеді. [2] 

Операциялық менеджменттің мәні операциялық қызмет болып табылады. 

Операциялық қызмет – бұл еңбек және табиғи процестердің жиынтығы, 

нәтижесінде өнім жасалып, қызметтер көрсетіледі. 

Қазіргі теориялар мен практиканы қорытындылай келе, операциялық 

менеджменттің келесі негізгі принциптерін бөліп көрсетуге болады: 

- тұтынушыға бағдарлау; 

- стратегиялық бағыт; 

- жеткізушілермен және серіктестермен өзара тиімді қарым-қатынас және 

интеграция; 

- процесс тәсілі; 

- жүйелік тәсіл; 

- жұмыс сапасы және қызметкерлердің жауапкершілігі; 

- персонал құзыреттілігінің тұрақтылығы мен үздіксіз дамуы; 

- қызметкерлерді тарту; 

- топтық жұмыс; 

- ұжымда жақсы жұмыс пен шығармашылықты ынталандыратын сенім 

атмосферасын, салауатты психологиялық климатты құру; 

- өнімдердің, процестер мен операциялардың сапасын үнемі жетілдіру; 

- шығындар-ресурстардың барлық түрлерін тиімді пайдалану және 

шығындарды үнемі төмендету; 

- икемділік-тұтынушылардың жеке сұраныстарына сәйкес ассортиментті 

жылдам жаңарту және өнім көлемін өзгерту; 

- жылдамдық-өндіріс пен қызмет көрсету уақытын қысқарту; 



"ZIAT" Ғылыми-әдістемелік журнал №1 қаңтар 2023 ж.  

Научно-методический журнал "ZIAT" №1 январь 2023 г.*************************************************************************** 

20 
 

- қоршаған ортаны қорғауға және жергілікті қоғамдастықтардың 

талаптарына байланысты этикалық нормаларды, заңдарды, халықаралық 

стандарттар мен шектеулерді сақтау; 

- көшбасшылық-жоғары деңгейдегі менеджерлер аталған принциптерді 

жүзеге асыруға жауапты болуы керек. 

Осылайша, операциялық менеджмент қазіргі заманғы нарықтық қатынастар 

жағдайында әр кәсіпорында маңызды және міндетті жүйе болып табылады. 

Тауарлар мен қызметтерді өндіретін кәсіпорын, фирма немесе ұйым өнімге 

сұраныстың өзгеруіне, көрсетілетін қызметтердің сапасына уақтылы жауап беруі 

керек. [3] 

Операциялық менеджменттің негізгі қағидаттарының бірі тұтынушыға: 

өнімнің сапасы, ассортиментін жаңарту және өнім шығару көлемін өзгерту 

сияқты негізгі критерийлер бойынша бағдарлану болып табылатындықтан, 

тұтынушының қажеттіліктерін анықтау және олардың қажеттіліктерін 

қанағаттандыру стратегиясын әзірлеу мақсатында зерттеу және сауалнама жүргізу 

қажет. Ол үшін зерттеу жүргізуге жауапты адамдарды тағайындау қажет, олар 

кейіннен жаңа стратегиялардың жүзеге асырылуын бақылайды. 

Екінші маңызды критерий – серіктестер мен жеткізушілер арасындағы 

қарым-қатынас. Кәсіпорын немесе ұйым өз жеткізушілеріне сенімді болуы керек. 

Ол үшін басшы әлеуетті серіктестердің қаржылық байланыстарын, олардың 

істерінің ағымдағы жағдайын, сондай-ақ олармен ынтымақтастық кезінде мүмкін 

болатын артықшылықтарды мұқият зерделеуі керек. Серіктестермен жұмыс істеу 

кезінде тауарлар мен қызметтерді қамтамасыз ету үшін қолма-қол ақшаны 

ұтымды пайдалану жолдарын іздеу керек кең нарықтық арналар. [4] 

Қорытындылай келе, операциялық менеджменттің негізгі, айқындаушы 

қағидаты-бұл жұмыс сапасы мен персоналдың жауапкершілігі, персоналдың 

құзыреттілігінің тұрақтылығы мен үздіксіз дамуы, қызметкерлерді тарту, топтық 

жұмыс, сондай-ақ ұжымда жақсы жұмыс пен шығармашылықты ынталандыратын 

сенім атмосферасын, салауатты психологиялық климатты құру. Бұл қазіргі 

нарықтық экономикадағы ең маңызды болып табылатын персоналдың 

құзыреттілігін үздіксіз дамыту. Қызметкерлер жаңа стандарттарға тезірек қайта 

даярлана алады, заманауи жабдықтарда жұмыс істеуді үйренеді және тауарлар 

мен қызметтерді өндіру және сату процесінде туындайтын мәселелерді шешуде 

әртүрлі тәсілдерді таба алады, олардың жұмысының тиімділігі, сондай-ақ бүкіл 

ұйымның жұмысы соғұрлым жоғары болады. Ол үшін ұйымның нақты 

талаптарына сәйкес персоналды жалдау, сондай-ақ еңбек өнімділігін арттыру 

үшін мотивация жүйесін енгізу қажет. 

Осы ұсыныстарды ескере отырып, кәсіпорындар өз жұмысының тиімділігін 

арттыра алады, бұл кез-келген кәсіпорынның немесе ұйымның негізгі мақсатына - 

пайданың өсуіне әкеледі. 
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Витамины – низкомолекулярные органические соединения различной 

химической природы, катализаторы, биорегуляторы процессов, протекающие в 

живых организмах. Для нормальной жизнедеятельности человека витамины 

необходимы в небольших количествах, но так как в организме они не 

синтезируются в достаточном количестве, то должны поступать с пищей в 

качестве её необходимого компонента. Отсутствие или недостаток в организме 

витаминов вызывает гиповитаминозы (болезни в результате длительного 

недостатка) и авитаминозы (болезни в результате отсутствия витаминов). При 

приёме витаминов в количествах, значительно превышающих физиологические 

нормы, могут развивать гипервитаминозы. Сейчас известно свыше тридцати 

соединений, относящихся к витаминам. Различают собственно витамины и 

витаминоподобные соединения. К последним относятся биофлавоноиды (витамин 

Р), пангамовая кислота (витамин В15), парааминобензойная кислота (витамин Н1), 

оротовая кислота (витамин В13), холин (витамин В4), инозит (витамин В8), 

карнитин (витамин В5). В отдельных продуктах содержатся провитамины, то есть 

соединения, способные в организме превращаться в витамины. 
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В тоже время имеется группа соединений, часто близких к витаминам по 

строению, которые могут занять место в ферментных системах, но не в состоянии 

выполнять их функции. Их называют антивитаминами. 

Потребность человека в витаминах зависит от его возраста, состояния 

здоровья, условий жизни, характера деятельности, времени года, содержания в 

пище основных компонентов питания. Сведения о потребности взрослого 

человека в витаминах приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Суточная потребность и основные функции витаминов 
Витамин Суточная 

потребность, мг 

Функции 

Аскорбиновая 

кислота  

(витамин С) 

50-100 

среднее 70 

Участвует в окислительно-восстановительных 

реакциях, повышает сопротивляемость 

организма к экстремальным воздействиям. 

Тиамин (аневрин) 

(витамин В1) 

1,4-2,4 

среднее 1,7 

Необходим для нормальной деятельности 

центральной и периферической нервной 

системы. 

Рибофлавин 

(витамин В2) 

1,5-3,0 

среднее 2,0 

Участвует в окислительно-восстановительных 

реакциях. 

Пиридоксин 

(витамин В6) 

2,0-2,2 

среднее 2,0 

Участвует в синтезе и метаболизме 

аминокислот, метаболизме жирных кислот и 

ненасыщенных липидов. 

Ниацин 

(витамин РР) 

15,0-25,0 

среднее 19,0 

Участвует в окислительно-восстановительных 

реакциях в клетках. Недостаточность 

вызывает пеллагру. 

Ретинол 

(витамин А) 

0,5-2,5 

среднее 1,0 

Участвует в деятельности мембран клеток. 

Необходим для роста и развития человека, 

для функционирования слизистых оболочек. 

Участвует в процессе фоторецепции-

восприятия света. 

Кальциферол 

(витамин D) 

2,5-10 

среднее 6,0 

Регуляция содержания кальция и фосфора в 

крови, минерализация костей, зубов. 

Токоферолы 

(витамин Е) 

8-15 

среднее 10 

Предотвращают окисление липидов, влияют 

на синтез ферментов.  

 

По растворимости в воде витамины делятся на две группы: 

водорастворимые (В1, В2, В6, РР, С и др.) и жирорастворимые (А, Е, D и др.) 

Водорастворимые витамины.  

Витамин С (аскорбиновая кислота) необходим для нормальной 

жизнедеятельности организма человека; участвует в окислительно-

восстановительных процессах, положительно действует на центральную нервную 

систему, повышает сопротивляемость человека к экстремальным воздействиям. 

При недостатке аскорбиновой кислоты наблюдается разрыхление и 

кровоизлияние десен, выпадение зубов.  

Всё необходимое количество витамина С человек получает с пищей. 

Основные источники витамина С: овощи, фрукты, ягоды. Содержится в свежем 

шиповнике, чёрной смородине, капусте. Витамин С крайне нестоек, легко 

разрушается на свету кислородом воздуха, а также в присутствии следов железа и 
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меди. Более устойчив в кислой среде, чем в щелочной. В силу нестойкости его 

содержание в овощах и плодах при хранении быстро снижается. При тепловой 

обработке пищи разрушается на 25-60%. 

Витамин В1 (аневрин, тиамин) участвует в регулировании углеводного 

обмена. Недостаток вызывает нарушение в работе нервной системы. Основные 

источники: продукты из зерна, некоторые крупы (овсяная, ядрица, бобовые), 

мясопродукты. Витамин В1 стоек к действию света, кислорода и к повышенным 

температурам в кислой среде. В щелочной среде легко разрушается. 

Витамин В2 (рибофлавин) участвует в качестве кофермента в ферментных 

системах, катализирующих транспорт электронов в окислительно-

восстановительных реакциях, которые протекают в живом организме. При 

недостатке рибофлавина возникают заболевания кожи, воспаление слизистой 

оболочки ротовой полости, появляются трещины в углах рта, развиваются 

заболевания кроветворной системы и желудочно-кишечного тракта. Источники 

витамина В2: молоко, творог, яйца, хлеб, мясо, печень, бобовые, овощи и фрукты. 

Витамин В2 устойчив к повышенным температурам, но разрушается на свету и в 

щелочной среде. 

Витамин В6 (пиридоксин, адермин) участвует в синтезе превращения 

амино- и жирных кислот, входя в состав соответствующих ферментов. Необходим 

для нормальной деятельности нервной системы, органов кроветворения. 

Недостаток витамина В6 вызывает дерматит. Витамин В6 широко распространен в 

природе, основные его источники: мясные продукты, рыба, соя и фасоль, крупы, 

картофель. Пиридоксин устойчив к повышенным температурам, щелочам, 

кислотам, разрушается на свету. 

Витамин РР (ниацин, витамин В5). Под этим названием понимают два 

вещества, обладающих витаминной активностью: никотиновая кислота и её амид 

(никотинамид). Ниацин является коферментом большой группы ферментов 

(дегидрогеназы), участвующих в окислительно-восстановительных реакциях, 

которые протекают в клетках. При недостатке в организме витамина РР 

наблюдается вялость, быстрая утомляемость, бессонница, сердцебиение, 

пониженная сопротивляемость к инфекционным заболеваниям. 

Источники витамина РР: мясные продукты, рыба, молоко и молочные 

продукты. 

Жирорастворимые витамины. 

Витамин А (ретинол) участвует в биохимических процессах, связанных с 

деятельностью мембран клеток. При недостатке витамина А ухудшается зрение, 

замедляется рост молодого организма, наблюдается повреждение слизистых 

оболочек дыхательных путей, пищеварительных систем. Обнаружен только в 

продуктах животного происхождения, особенно его много в печени морских 

животных и рыб. Потребность человека может быть удовлетворена и за счет 

растительной пищи, в которой содержится его провитамины – каротины. Из 

молекулы β-каротина образуется две молекулы витамина А. β-Каротина больше 

всего в моркови, красном перец, помидорах, сливочном масле. Витамин А 

разрушается под действием света, кислорода воздуха, при кулинарной обработке. 
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Кальциферол (витамин D), под этим термином понимают два соединения – 

эргокальциферол D2 и холекальциферол D3. Регулирует содержание кальция и 

фосфора в крови, участвует в минерализации костей. Кальциферол содержится в 

продуктах животного происхождения: рыбьем жире, печени трески, говяжьей 

печени, яйцах, молоке, сливочном масле. Потребность частично удовлетворяется 

за счет его образования в коже под влиянием ультрафиолетовых лучей из 

провитамина 7-дигидрохолестерина. Витамин D почти не разрушается при 

кулинарной обработке. 

Токоферолы (витамин Е) предотвращают окисление ненасыщенных жирных 

кислот в липидах, влияют на биосинтез ферментов. При авитаминозе нарушаются 

функции размножения, сосудистая и нервная системы. Распространены в 

растительных объектах, в первую очередь в масле: в соевом, хлопковом, 

подсолнечном, в хлебе, крупах. 

Витамин Е относительно устойчив к нагреванию, разрушается под 

влиянием ультрафиолетовых лучей. 
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Комарова Т.С. говорит о том, что детское изобразительное творчество 

может успешно развиваться только при условии целенаправленного руководства 

со стороны педагога. Такое руководство возможно в том случае, когда педагог 
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знает, чему и как учить детей, имеет необходимую подготовку в области 

искусства, сам владеет изобразительными навыками и умениями. 

Для художественного творчества детей характерен поиск, 

непосредственность и яркость передачи впечатлений. Они любят 

экспериментировать с художественным и бросовым материалами, перестраивают 

свою деятельность в зависимости от получаемого результата, который могут сами 

оценить и при необходимости находят пути исправления недостатков. Методом 

проб и ошибок, зная цель своей работы, ребенок приходит к решению 

поставленной задачи. Это все могут дать ребенку занятия дизайном.  

 «В художественной дизайн - деятельности ребенка формируется его 

психика, интеллект, развиваются новые формы общения и возникают новые виды 

изо - пространственного творчества». 

Таким образом, детский дизайн - новая художественно - продуктивная 

деятельность, которая понимается как проектное мышление самого широкого 

диапазона. В дизайне важны не только развитие замысла, но и планирование 

результата, что способствует развитию ребенка. 

Методологические основы развития детского дизайна рассматриваются в 

трудах казахстанских педагогов - практиков Е.В. Бритвиной,  

Г.Н. Кошкиновой. Но в целом проблемы развития детского дизайна у 

дошкольников, как показал анализ литературных источников, изучены не 

достаточно.  

С целью развития у старших дошкольников детского дизайна, мной были 

подобраны и разработаны задания с использованием материала по ознакомлению 

с декоративно -прикладным искусством казахского народа, которые были 

предложены дошкольникам в учебной деятельности в развитии творческих 

навыков. 

На пятом году жизни интенсивно развиваются художественное восприятие 

и творческие способности детей, повышается стремление к самостоятельному 

творчеству, формируется оценочное отношение к окружающему, поэтому именно 

этот возраст очень благоприятен для занятий по дизайн - деятельности. Дети уже 

согласованнее могут выполнять общие работы, и боле качественно - 

индивидуальные. 

Чтобы привить любовь дошкольников к изобразительному искусству, 

вызвать интерес к рисованию, я широко использую в своей работе 

нетрадиционные техники изображения. Такое нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

По эмоциям можно судить о том, что в данный момент радует, интересует, 

подвергает в уныние, волнует ребенка, что характеризует его сущность, характер, 

индивидуальность. Затем постепенно ввожу элементы дизайна, которые в работе 

со старшими дошкольниками перерастают в самостоятельные занятия по дизайн - 

деятельности. 
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Задания направлены на решение практической ситуации по созданию 

нового изделия посредствам поиска возможностей применения известных техник 

и материалов, и способствуют развитию изобразительных и творческих умений, 

что является необходимым в развитии детского дизайна. 

Каждое задание ставило перед дошкольниками ситуацию, в ходе которой 

дети сталкивались с проблемой, которую могли разрешить, выполнив творческую 

работу, посредствам использования известных им способов работы. Развитию 

детского дизайна способствовала ситуация свободного выбора детьми материалов 

и техники работы. Дети могли использовать известные им техники, а так же 

знакомились с новыми.  

В процессе обучения знакомлю детей с особенностями, свойствами, 

возможностями различных художественных материалов и технологиями: 

рисование по мокрой бумаге; рисование зубной пастой по цветной бумаге, 

монотипии (целлофан, бумага, стекло); рисование через копировальную бумагу; 

рисование пластилином; пальцевая живопись; рука - трафарет, кляксография; 

применение приема «набрызг», коллаж, метод тычка, чеканки, витражи. 

Сначала, я познакомила их с профессией дизайнера, рассказала, чем он 

занимается и предложила им попробовать себя в этой роли. Первыми шагами в 

этом направлении стало использование простейших нетрадиционных методов 

(рисование пальчиками, ладошками, мелками, мятой бумагой и т.д.) 

Так, например, на учебной деятельности по теме «Красивая чаша для 

кумыса» было предложено задание украсить казахскую национальную посуду 

(чашу для кумыса) с использованием разнообразных материалов (детям были 

предложены цветные карандаши, мелки, фломастеры, краски, пластилин). Перед 

выполнением задания была проведена подготовительная работа, которая 

предполагала знакомство с различными видами орнамента и способами их 

изображения. После объяснения способов работы дети приступили к выполнению 

задания. 

Для того, чтобы научить детей изображать разный орнамент, самим 

придумывать интересные оригинальные его элементы, предложила вылепить 

орнамент из теста по теме «Казахский национальный орнамент». Детям 

предлагалось из солёного теста изготовить свой, не похожий на другие орнамент. 

Подготовительная работа заключалась в рассматривании разных орнаментов и 

нахождении в них сходства с элементами окружающего мира и природы. Затем 

дети сами придумывали орнаменты.  

Использование заданий по ознакомлению с декоративно - прикладным 

искусством казахского народа, направленных на решение практической ситуации 

по созданию нового изделия посредствам поиска возможностей применения 

известных техник и материалов в работе со старшими дошкольниками, 

способствует повышению уровня развития детского дизайна у детей. Для 

закрепления умений использовать казахский национальный орнамент для 

украшения изделий и осуществления дизайнерской задумки, а так же 

использовать различные материалы в выполнении изделий предложила задание 

по теме «Укрась юрту».  
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Детям были предложены заготовки юрт, цветные карандаши, фломастеры, 

краски, пластилин, цветная бумага, шаблоны.  

Работы дошкольников позволяют увидеть положительную динамику в 

развитии их дизайнерских умений. 

В своей работе я использую следующие методы 

- объяснительно - иллюстрированный или рецензивный (рассказ, лекция, 

объяснение и т.д.); 

- репродуктивный - воспроизведение действий по применению знаний на 

практике; 

- исследовательский - когда детям предлагается познавательная задача, 

которую они решают самостоятельно, подбирая необходимые для этого приемы. 

Также к основным методам формирования рациональных действий при 

обучении детей дизайнерским навыкам относятся показ и объяснение.  

Чтобы показ и объяснение были эффективными, я придерживаюсь 

следующих принципов:  

- четко представлять алгоритм рационального действия; 

- обеспечить совершенствование действий по осознанному и 

самостоятельному их применению; 

- помочь «перенести» усвоенное действие с одной конкретной поделки на 

другую, с одного материала на другой, корректируя действие с учетом специфики 

материала; 

- при выборе конкретных приемов показа и объяснения учитывать 

трудности, с которыми ребёнок встречается при усвоении действий (при 

выполнении работы внимание ребенка направлено на результат действия, а не на 

способ выполнения, поэтому необходимо при показе переключить внимание с 

результата на способ и учить выполнению нужных движений рукой и 

инструментом). 

Продолжая развивать дизайнерские навыки, использую готовые шаблоны, 

при помощи которых учу передавать в рисунке образ, составлять композицию. 

В старшей группе использую технику рисования витражными красками.  

В этом году я решила попробовать вместе с детьми использовать такую 

технику, как рисование на стекле акриловыми красками. 

При приобщении дошкольников к дизайн - деятельности педагог должен 

помнить: 

- нельзя предъявлять к детям завышенные требования, перегружая 

заданиями значительной сложности и объема; 

- Нельзя «улучшать» детские работы без ведома и согласия автора 

- Нельзя останавливать работу ребенка, предлагая другое задание, мешать 

выполнению задуманного до конца 

- Нельзя захваливать ребенка или подчеркивать его недостатки 

- Необходимо поддерживать атмосферу доброжелательности, поощряя 

каждого и группу в целом за успешную работу 
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Таким образом, включение дизайн - деятельности в жизнь детей формирует 

духовно - нравственные ценности у воспитанников, их сознательное отношение к 

этнонаследию народа и окружающему миру. 
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Аннотация. 

 В данный момент в условиях нестабильности мировой экономики 

организациям затруднительно сохранять прежний уровень 

конкурентоспособности. Такого рода периоды могут стать губительными для 

бизнеса, и чтобы минимизировать риск банкротства следует внедрять 

антикризисные стратегии, которые в свою очередь способствуют повышению 

экономической эффективности организации. В статье описываются три основных 

этапа антикризисного стратегического планирования, показывается важность 

корректировки миссии и системы целей, а также раскрывается значимость 

анализа внешней и внутренней среды организации. 

Ключевые слова: персонал, управление, бизнес стратегия, организация, 

организационные аспекты, концепция, работник. 

 

Управление персоналом как вид профессиональной деятельности и 

направление развития научной мысли находится в постоянной трансформации. Во 

многом это обусловлено динамичностью радикальных преобразований, которым 

подверглись социально-трудовые отношения в мире в течение последних 20—25 

лет. Размываются границы между привычными прежде видами и формами 

занятости, между статусом постоянного и временного работника, полностью либо 

частично занятого. Наша страна не может оставаться в стороне от подобных 

тенденций, будучи вовлечена в процессы глобального разделения труда. 

Рост значимости управления людьми на предприятиях и в организациях в 

это время был связан с двумя важными обстоятельствами:  

во-первых произошло смещение сил на политической арене в сторону 

демократии, во-вторых, не только требования широких масс относительно 

демократического управления, но и все более заметные экономические 

преимущества использования организаторского, творческого и интеллектуального 
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потенциала рабочих и служащих стимулировали поиски менеджмента в данном 

направлении. 

Многие предприятия сегодня не имеют возможности вкладывать средства в 

нововведения, которые смогут дать эффект только в перспективе [1].  

Не работают по-настоящему и механизмы социального партнерства. Однако 

мы считаем, что именно сегодня, как никогда ранее, потребность в специалистах, 

владеющих современными методами управления персоналом, становится 

особенно острой. Ведь проблемы с кадрами на большинстве предприятий 

выдвинулись в число первоочередных. Например, для ряда предприятий 

исключительное значение приобретают вопросы регулирования найма и 

занятости персонала, его развития и вознаграждения. Необходимо решить их 

цивилизованными способами, сохранив возможности для успешного 

функционирования предприятия в будущем. Без всяких сомнений можно 

утверждать, что без стратегического плана нельзя эффективно управлять 

персоналом, так как только на его основе можно принимать грамотные решения 

по отбору и найму персонала, оценке, аттестации и мотивации персонала, его 

подготовке и повышению квалификации [2].  

 Формирование кадровой политики неразрывно связано с общими планами 

и стратегическими целями, вне этой связи оно теряет всякий смысл. Особое 

внимание следует уделять формированию ценностей и в целом философии 

компании, именно эти слабо формализованные компоненты в значительной 

степени определяют экономический успех компании в агрессивной бизнес среде. 

Сами ценности могут быть достаточно универсальными, но вот их композиция и, 

что особенно важно, порядок их генерации и утверждения должны быть 

максимально приближены к компании. Таким образом, ценности, с одной 

стороны, остаются частью миссии и стратегии компании, с другой — именно 

ценности поддерживают реализацию стратегического блока. Чтобы ценности 

разделялись персоналом, необходимо обеспечить его участие в выработке 

ценностных ориентиров, учитывать желания и возможности работников. 

Управлять персоналом так же, как кадрами уже нельзя, приходится 

учитывать, что работникам (личностям) необходимо создавать комфортные 

физические, социальные и психологические условия труда. Поэтому в рамках 

управления персоналом, в отличие от кадрового управления, всем этим вопросам 

уделяется весьма значительное внимание (формируется благоприятный морально-

психологический климат, налаживается социальное партнерство, 

«разруливаются» конфликты и т.п.). 

Использование результативности труда как объекта управления персоналом 

обусловлено рядом условий [3]: 

• Должны быть четко определены критерии результативности и их 

количественное выражение в экономических показателях, основой чего служат 

чаще всего различные нормы и нормативы.  

• Должна быть установлена точная зависимость между трудовыми усилиями 

работника и экономическими результатами организации. Для персонала, занятого 

основными видами деятельности и непосредственно производящими конечный 
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продукт, это в принципе возможно. Но за пределами указанного процесса 

остается большая доля работников, результативность труда которых зависит от 

множества факторов, в том числе и независящих от их трудовых усилий.  

• Использование результативности труда как объекта управления 

персоналом предполагает его предсказуемость в рамках четко заданных 

технологий работы, но современные закономерности развития показывают 

возрастание доли таких видов труда, где результат непредсказуем, а его 

достижение зависит от личностных качеств работника. Например, 

перевыполнение плановых заданий может привести к трудностям сбыта 

продукции.  

• Результативность многих видов труда проявляется лишь по истечении 

определенного времени. Поэтому, используя этот объект управления, за 

пределами управленческих воздействий остается лишь труд работников, чьи 

результаты могут быть оценены лишь косвенно или в отдаленной перспективе, а 

использование показателей результативности конкретных работников 

(подразделений) может в ряде случаев входить в противоречие с целями 

организации.  

• Ориентация на результативность труда побуждает у работников 

стремление к выполнению несложных функций, приносящих быстрый эффект. 

Между тем сложные функции в большинстве случаев остаются важными для 

организации.  

• Достижение одного и того же результата возможно различными путями, в 

том числе с использованием неэффективных методов (при выполнении работы 

самостоятельно или при помощи руководителя и коллег; традиционным путем 

или новым; под влиянием благоприятных или препятствующих работе внешних 

обстоятельств) и т. д. 

Если вести бизнес без стратегии, в компании не будет прибыли, а клиентов 

уведут конкуренты. Чтобы развиваться и увеличивать продажи, нужно ставить 

главные и промежуточные цели, развивать кадры, анализировать показатели. 

Бизнес-стратегия – это план развития компании, как выполнить поставленные 

цели и задачи, которые приведут к успеху [4]. 

С ее помощью можно пережить кризис и вывести организацию на новый 

уровень: повысить показатели продаж, привлечь новых клиентов, выделиться 

среди конкурентов. 

Стратегию создают руководители компании или владельцы бизнеса, так как 

только они знают, каких целей нужно достичь. Работу над стратегией можно 

делегировать сторонним компаниям, которые занимаются организацией бизнес-

процессов. Но в этом случае нужно дать специалистам полную информацию о 

планах организации, поделиться данными о продажах, доходах и расходах, 

задачах всех отделов компании. 

Чтобы определить, на какой период разрабатывать стратегию, учитывают 

ситуацию на рынке и положение компании. Если сейчас экономика нестабильна, 

у организации есть проблемы, лучше составить план на 1-2 года, чтобы было 

легче его корректировать. Если положение устойчиво, можно прорабатывать 
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стратегию на ближайшие несколько лет. Стратегию разрабатывают для того, 

чтобы выбрать приоритетные направления развития, определить методы 

управления организацией. Она позволяет руководителям и сотрудникам понять 

перспективы и спланировать задачи для каждого подразделения компании. 

Стратегия помогает координировать работу отделов, определять финансовые, 

временные и другие ресурсы, оценивать и предотвращать риски. 

Бизнес-стратегия нужна и небольшим стартапам, и крупному бизнесу – всем 

компаниям, которые хотят выйти на лидирующие позиции в своей нише. Чтобы 

оценить стратегию, проработайте систему мотивации [5].  

 Систематизируйте данные о вашей организации, например, количество 

обращений и закрытых сделок в разные периоды, расходы и доходы, выясните 

проблемы отделов. Определите критерии оценки стратегии, например – 

выполнимость. 

Руководителю нужно определить, что мотивирует персонал на 

эффективную работу: возможность профессионально развиваться, расти в карьере 

или увеличивать свой доход. Затем разработать KPI: ключевые показатели, по 

которым будут оценивать работу сотрудников [3].  

 Например, количество звонков или встреч с клиентами за день, объем 

продаж за месяц, средний чек – в зависимости от должности. Поощрять тех 

сотрудников, кто справляется с показателями. Это может быть прибавка к 

зарплате, повышение в должности, бесплатные обучающие курсы. 

Руководитель должен построить систему обратной связи от всех 

подразделений. Это необходимо для адекватной оценки рынка сбыта, 

собственных ресурсов и процессов в компании. Также для успешной реализации 

стратегии нужно проанализировать текущие показатели и определить, какие из 

них и как должны измениться. Например, посмотреть планы продаж, оценить 

ресурсы и определить, насколько должны вырасти продажи и к какому сроку.  

После оценки у руководителя должны быть ответы на следующие вопросы : 

• что планирует продавать компания и что для этого необходимо? 

• какие нужны ресурсы, есть ли они сейчас у компании? 

• сколько денег нужно на достижение стратегии? 

• как привлекать клиентов и что для этого нужно? 

• какие отделы и как будут участвовать в стратегии, в чем будет их 

мотивация? 

• реально ли достичь результатов стратегии с учетом ситуации в компании и 

на рынке? 

• от чего будет зависеть успех, по каким критериям его определить?  

Как реализовать бизнес-стратегию развития организации?  

Определить текущее состояние компании. Соберите актуальную 

информацию о компании: объемы продаж, прибыль, расходы. Проанализируйте 

компетенции персонала и руководителей, условия сотрудничества с 

поставщиками и другими партнерами [6]. 
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Определить возможности компании. Оцените реальные возможности 

предприятия, изучите его слабые и сильные стороны. Если адекватно оценить 

собственные силы, получится выбрать верную стратегию. 

Подготовить изменения в структуре руководства компании. Это нужно, 

чтобы по необходимости открыть новые подразделения, принять в штат 

дополнительных сотрудников или создать собственный отдел логистики. Если 

заранее спрогнозировать возможные кадровые изменения, можно быстро 

сориентироваться в критичный момент. 

Устранить возможные риски. Этот шаг поможет избежать возможных 

потерь, обезопасить компанию от банкротства. Для этого нужно определить, что 

вы будете делать в случае проблем. Например, если рядом откроется конкурент 

или поставщик повысит цены.  

Скорректировать стратегию. Для этого нужно постоянно анализировать, 

что происходит в макро и микросреде [7].  

Например, учитывать изменения в законодательстве, появление новых 

рынков сбыта или конкурентов. Корректировки стратегии помогут достичь 

результатов, несмотря на перемены. 

В процессе исследования установлено, что предприятиям необходимо не 

только регулярно пересматривать свои позиции в отношении рынка, 

приоритетности формирования инновационных стратегий функционирования и 

развития, направленных на активное воздействие на деятельность, но и 

адаптировать принципы, формы и методы управления, организации производства 

и труда персонала к требованиям внешней среды. Завершающим этапом 

формирования инновационных стратегий функционирования и развития 

предприятия должна стать разработка адаптированных к современным 

требованиям потребителей практических направлений деятельности, способных 

увеличить массу прибыли.  

В свою очередь, последний этап формирования корпоративной стратегии 

функционирования и развития должен содержать разработку и реализацию 

системы мониторинга основных показателей, которая позволит достигнуть 

эффективности деятельности всего предприятия [7]. 

 Следовательно, разработка корпоративной стратегии функционирования и 

развития сложный системный подход к преобразованию организационных, 

произведственно-экономических и финансовых направлений деятельности, 

учитывающих особенности рыночной среды, основанных на положениях научно-

обоснованной теории и практики развития предприятия, обеспечивающих 

постоянный приток финансовых ресурсов и развитие бизнеса.  

Таким образом, теоретическое изучение позволило сделать обоснованный 

вывод о целесообразности поэтапного формирования и разработки обоснованного 

алгоритма разработки корпоративной бизнес стратегии функционирования и 

развития. В связи с этим предложено осуществлять разработку стратегии развития 

поэтапно, по мере привлечения и реализации инвестиций, исходя из возможности 

реструктуризации производства, труда и управления, выбора ассортимента 

продукции, пользующейся наибольшим спросом, способной обеспечить рост 
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прибыли, повышение уровня конкурентоспособности и качества продукции, 

выбора эффективных каналов товародвижения. 
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Aннотaция.  

В дaнной стaтье поднимaется aктуaльнaя проблемa несоответствия 

менеджеров компании - выпускников высших учебных зaведений, не отвечaющих 

современным требовaниям индустрии гостеприимствa. Рaскрыто понятие 

коммуникaтивной компетенции; выделены группы фоновых знaний, 

конкретизируется понятие иноязычной компетенци, выделенa ее структурa, a 

тaкже обосновывaется необходимость изучения инострaнного языкa современным 

менеджером гостиничного хозяйствa в период его обучения в высшем учебном 

зaведении. 

Ключевые словa: обрaзовaние, менеджеры компании, коммуникaтивнaя 

компетенция, иноязычнaя компетенция. 

Abstract.  

This paper raises a very important and actual for Russia problem that managers of 

hotel industry - graduates of higher education do not meet modern requirements of the 

industry of hospitality. On an example of the town-resort Anapa of Krasnodar territory 

the concept of the communicative competence is disclosed. Groups of background 
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knowledge are singled out, the concept of the foreign language competence is specified 

and its structure is described.The paper underlines that it is necessary for the modern 

manager of a hotel industry to study a foreign language during training in a higher 

educational institution. 

Keywords: anapa, education, management of the hotel industry, communicative 

competence, foreign language competence. 

Аннотация 

Бұл мақалада жоғары оқу орындарын бітірушілердің компания 

менеджерлері ретінде шет тілін білу туралы өзекті мәселе көтеріледі, олардың 

коммуникативтік құзыреттілік ұғымы ашылады, шет тілдік құзыреттілік ұғымы 

нақтыланады, сондай-ақ қазіргі заманғы компания менеджерлерін жоғары оқу 

орнында оқыту кезеңінде шет тілін үйрену қажеттілігі негізделеді. 

Кілті сөздер: компания менеджері, құзыреттілік, коммуникативтік,  

 

Қазіргі уақытта компания менеджерлерінің жоғары кәсіпқойлығымен қатар 

бастамашылдық, іскерлік, рационализм, серпінділік, өзекті жағдайға тез жауап 

беру қабілеті, салауатты оптимизм, коммуникабельділік сияқты жеке тұлғаның 

белгілері басты назарда болады. Жеке тұлғаның қасиеттерінің барлық осы 

сипаттары дамыған коммуникативтік құзыреттіліксіз өмір сүре алмайды [3]. И. В. 

Куламихина адамдармен және ақпаратпен жұмыс істеу дағдылары болатын 

критерийлер негізінде мамандардың коммуникативтік құзыреттілігін анықтайды. 

Адамдармен өзара қарым-қатынас кезінде коммуникативтік құзыреттілік 

қарым-қатынас, міндеттерді қалыптастыру, жанжалдарды шешу, әртүрлі мәдениет 

және зияткерлік топтар өкілдерімен өзара іс-қимыл жасай білу, Келіссөздер 

жүргізу қабілеттілігінде көрінеді. Ақпараттармен жұмыс барысында компания 

менеджері ақпаратты жазбаша түрде ғана емес, сонымен қатар ауызша түрде де 

баяндай білу, талқылау, пікірді қорғау, ақпаратты табу, алу, жүйелеу, ресімдеу 

және пайдалану біліуін көрсетуі тиіс.  

И. В. Куламихина өз еңбегінде коммуникативтік құзыреттілік - "Кәсіби 

коммуни-кация жағдайында көрінетін тиімді қарым-қатынасты жүзеге асыру 

қабілеті және маманның ақпарат, ой, сезім алмасудағы қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға қызмет етеді; өзара іс-қимылды жүзеге асыру, әріптестерімен 

және серіктестермен қарым-қатынас құру; жалпы ұстанымдарды жасау; рухани 

қарым-қатынасты орнату" деп анықтама берген. 

Коммуникативтік құзыреттіліктің құрылымдық компоненттері 

лингвистикалық, әлеуметтік-лингвистикалық, дискурсивтік, әлеуметтік-мәдени, 

стратегиялық және әлеуметтік болып табылады. Аталған құзыреттердің 

жиынтығы мамандарды дайындауда шет тілдері бойынша білім беру 

бағдарламасын қалыптастыру үшін бастапқы бағыт болып саналады. Осылайша, 

қарым-қатынастың табысты актісі үшін сұхбаттасушылар үшін ортақ тіл 

құралдарын ғана емес, сонымен қатар жалпы білім көлемін білу қажет. 

Коммуникативтік актіге қатысушылар үшін мұндай жалпы білім фондық білім 

болып табылады. Өз зерттеулерінде Е. М. Верещагин мен В. Г. Костомаров 

көрсеткеніндей, фондық білімнің төрт тобын ажыратуға болады [2,б. 13]. 
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Бірінші топқа жалпы адамзаттық білім, мысалы, мынадай ұғымдар жатады: 

күн, жел, ағаштар және т.б. 

Екінші топқа тек мүшелері бар мәліметтерді жатқызуға болады, яғни белгілі 

бір этникалық тіл қоғамдастығы. Бұл белгілі бір халықтың білімділігн, 

мәдениетін, тұрмысын және әдет-ғұрпын көрсетеді. 

Зерттеушілер білімнің үшінші тобына белгілі бір аймақтың тұрғындарына 

тән аймақтық білімді жатқызды. 

Соңында, зерттеушілер төртінші топқа кәсіби білім мен тиісті лексиканы 

жатқызды. 

Тіпті шектеулі ауқымда шынайы қарым-қатынасты қамтамасыз ету үшін 

қажет фондық білімнің төртінші тобына қатысты білім. Бұл жасалады функциясы 

құзыреттілігі. 

Неге коммуникативтік құзыреттілік болашақ компания менеджерлерінің 

үшін маңызды. 20 ғасырдың 30-шы жылдарында Дейл Карнеги өзінің қаржы 

істеріндегі, техникалық саладағы немесе инженерлік істе адамның табысы, оның 

кәсіби білімдерінің он бес пайызы және сексен бес пайызы - адамдармен қарым-

қатынас жасау білімділігіне байланысты екенін атап өтті. 

20 ғасырдың 30-шы жылдарында Дейл Карнеги белгілі бір адамның 

қаржылық қызметіндегі, техникалық саладағы немесе инженерлік қызметтегі 

жетістігі оның кәсіби білімінің он бес пайызына және сексен бес пайызы - 

адамдармен қарым-қатынас жасау шеберлігіне байланысты екенін байқады. 

Шет тілі оқу пәні ретінде студенттердің оқу үрдісінде шығармашылық 

қабілеттерін дамыту үшін кең мүмкіндіктерді ашатын ерекшеліктерге ие. Осыған 

байланысты оқушылардың шет тілдерін оқуға қызығушылығын ынталандыру 

және студенттердің шығармашылық өзіндік жұмысының рөлін анықтау 

мәселелері шет тілі оқытушыларының басты назарында. 

Компания менеджерлерінің қызметіндегі кәсіпқойлық көп жағдайда 

олардың өзге тілді коммуникативтік құзыреттілігі деңгейінің жоғарылылығымен 

анықталады. Бүгінде әлемде ағылшын тілін күнделікті өмірде өз ана тілі, екінші 

немесе шет тілі ретінде белсенді пайдаланатын 1 млрд. астам адам бар. 

Әлемде радиохабар таратудың 60% - ы ағылшын тілінде жүзеге асырылады, 

пошта хабарламаларының 70% - ы ағылшын тілінде орындалады, халықаралық 

телефон келіссөздерінің 85% - ы ақпараттық революция дәуірінде ағылшын 

тілінде жүргізіледі, біз олардың куәгерлеріміз және қатысушылары болып 

табыламыз, компьютерлердегі барлық ақпараттың 80% - ы ағылшын тілінде 

мазмұндалатыны да маңызды. 

И.В.Куламихина өзінің еңбегінде адамдармен және ақпаратпен жұмыс істеу 

дағды-лары болатын критерийлер негізінде мамандардың коммуникативтік 

құзыреттілігін анықтай отырып, қазіргі уақытта компания менеджері өзінің 

жоғары кәсіпқойлығымен қатар, бастамашылдық, іскерлігімен, 

рациональдығымен және серпінділігімен, өзекті жағ-дайға тез жауап беру 

қабілетімен, салауаттығымен, коммуникабельділік сияқты қасиеттері дамыған 

тұлға ретіндегі маман болу қажеттілігін айқындап көрсеткен. [3,б.6-7]. 
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Компания менеджерінің коммуникативтік құзыреттілігінің жоғары деңгейде 

дамуы әріптестермен, бастықтармен және бағыныштылармен өзара қарым-

қатынас процесінде туындайтын әртүрлі психологиялық кедергілерді еңсере 

білуді нақты психологиялық байланысты қамтамасыз етуін, қарым-қатынастың 

іскерлік және жеке деңгейлері үйлесімді үйлестірілетін тұлғааралық өзара қарым-

қатынастардың жемісті болуын анықтайды.  

Бұл жұмыстың тиімділігі мамандардың кәсіби құзыреттілігінің болуына 

байланысты олардың шет тілінде терең сөйлеу компонентіне біріктірілген. 

Алайда, тілдік емес жоғары оқу орындарында шет тілін оқытуды кәсібилендірудің 

айқын үрдісіне қарамастан, студенттің шет тілдік құзыреттілігін қалыптастыру 

міндеттері тиімсіз игерілген.  

Шет тілді құзыреттіліктің құрылымына дәстүрлі түрде тілдік 

құзыреттіліктер кіреді (көптілдімәдениеттілік және көптілді елтанушылық) және 

жеке басын куәландыратын, көп конфессиялы, көп тілді және байланыс-

технологиясы бар құзыреттілік кіреді.  

Бірақ біз компания менеджеріне сонымен қатар өзінің кәсіби шеберлігін 

тікелей нығайтатын ситуациялық коммуникациялық құзыреттіліктің қажеттілігін 

анықтадық: 

 Компанияның қызметіне байланысты сөйлеу алгоритмдерін қолдануға 

мүмкіндік беретін тақырыптық-сөйлеу; 

 Қарқынды өзгермелі жағдай туралы шетел ақпаратын дәл түсіндіруді 

қамтамасыз ететін мәтін-мәндік-сөйлеу. 

Бұл компоненттердің қалыптасуы компания қызметі жөніндегі менеджердің 

тұтас кәсіби құзыретінің тиімділік сапасымен сипатталады. Сондықтан қазіргі 

кезеңде шет тілінен практикалық сабақтарды жүргізудің алдында негізгі болашақ 

менеджерлердің коммуникативтік құзыреттілігін дамыту міндеті өзекті мәселе 

болып табылады. 

Маманды даярлау процесінде оқу пәні ретінде шет тілінің маңызды рөлін 

атай отырып, оның негізгі функцияларына тоқтаған жөн. Әрине, кез келген басқа 

оқу пәні ретінде шет тілінің жалпы функцияларының бірі білім алушының жалпы 

дамуын қамтамасыз ету, оның ой-өрісін кеңейту, оның қоршаған орта туралы, осы 

тілде сөйлейтін адамдар туралы, өнер туындылары туралы, басқа да ұлттық 

мәдениеттер туралы білімдерін кеңейту болып табылады. Сонымен қатар, кез 

келген оқыту білім алушының жеке басының белгілі бір белгілерін 

қалыптастырумен байланысты. 

Шет тілін тілдік емес ЖОО-дағы оқу пәні ретінде қарастыра отырып, қазіргі 

жағдайда, жалпы білім беру және тәрбие функцияларымен қатар, шет тілін оқыту 

маманның кәсіби бағыттылығын қалыптастырудың маңызды құралы болып 

табылатынын, яғни болашақ мамандыққа деген қызығушылықты және 

мүмкіндігінше көп коммуникациялық арналар бойынша білім алуға ұмтылуды 

ұмытпауымыз керек, олардың бірі шет елде кәсіби саладағы жетістіктермен 

танысу мүмкіндігін қамтамасыз ететін шет тілін меңгеру болып табылады. Бұл 

функция барлық оқу процесін ұйымдастыру, оқу материалының мазмұны, оның 

бағыттылығы, сондай-ақ осы материалды енгізу әдістері, оқытушы мен білім 



"ZIAT" Ғылыми-әдістемелік журнал №1 қаңтар 2023 ж.  

Научно-методический журнал "ZIAT" №1 январь 2023 г.*************************************************************************** 

37 
 

алушылардың оқу үрдісінде өзара іс-қимыл түрлері арқылы жүзеге асырылады. 

Мұнда алыс стратегиялық мақсатқа жету — кәсіби қалыптасуға қол жеткізу үшін 

-шет тілін меңгерумен байланысты жақын тактикалық мақсаттардың 

жетістіктерін меңгеру қажеттілігі туындайды. Бұл ретте студенттің, компанияның 

болашақ менеджері ретінде арнайы білім алуға және шет тілін меңгерудің 

табыстылығы арасындағы екі жақты байланыс орнатылады. 
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Түйін: Бұл мақалада ағылшын тілін үйренуге арналған веб-сайттарды 

талдаудың тиімді критерийлері қарастырылады. Бұл мақаланың мақсаты: 

ағылшын тілін үйренуге арналған веб-сайттарды бағалаудың тиімді жолдарын 

анықтау. Бұл мақала оқытушылар, студенттер мен ағылшын тілін 

үйренушілерге әдістемелік көмек ретінде қолданылады. 

Тірек сөздер: ағылшын тілі, оқу веб-сайттары, тіл үйрену, критерий, 

талдау 

Қазіргі таңда ағылшын тілін үйренуге арналған көптеген оқу веб-сайттары 

бар. Нәтижесінде, үйренушілердің қажеттіліктері мен қызығушылықтарына 

сәйкес келетін сапалы веб-сайттарды табу қиынға соғады. Кейбір веб-сайттарды 

сарапшы немесе сарапшылар тобы жасайды, ал басқаларын қарапайым адамдар 

немесе әуесқойлар жасайды. Көптеген веб-сайттар үнемі жаңартылып отырады 

және үзбей қызмет көрсетеді, басқалары бір реттік әрекеттер. Осыған орай веб-

сайттарды бағалаудың тиімді жолдары туралы көптеген әдебиеттер пайда болды.  
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Аталған жұмыста білім беру және тілді үйрену веб-сайттарын бағалауға 

арналған критерийлер көрсетілген және қарастырылған. Мысалы, Семенова 

жалпы білім беру веб-сайттарды бағалау үшін келесі параметрлерді ұсынады [1]: 

1. Мазмұнның нақтылығы – авторлар туралы ақпарат, фактілік 

ақпараттың сенімділігі, лингвистикалық компонентті бағалау. 

2. Жаңарту дәрежесі – сайтты жаңарту жиілігі. 

3. Контентті талдау – мазмұнның пайдалылық дәрежесі, қолданудың 

қарапайымдылығы 

4. Функционалдық – жаттығуларды, сілтемелерді орындау. 

Фуэнтес пен Мартинес нақты тіл үйренуге арналған веб-сайттарды 

бағалаудың тоғыз критерийді ұсынды [2]. Олар тіл үйрену сайттарын 

технологиялық критерийлерден басқа қолданбалы лингвистика саласын терең 

талдау арқылы бағалау қажет деп есептеді:  

1. Сайт туралы жалпы ақпарат – қолданушының тілдік деңгейі 

(elementary, pre-intermediate, intermediate, or advanced); сайтты құру күні; соңғы 

жаңарту күні; автор туралы ақпарат; байланыс мекен-жайы; қонақтар немесе 

тіркелген пайдаланушылар саны; қолданушыларының пікірлері. 

2. Тілдік дағдылар мен компоненттер - оқу, тыңдау, сөйлеу, жазу, 

грамматика, фонетика, лексика.  

3. Оқу материалдары - сабақтар, жүктелетін файлдар, ойындар, 

тесттер, жұмыс парақтары, өзін-өзі түзету жаттығулары. 

4. Мультимедианы пайдалану - аудио, бейнелер, әндер, мәтіндер, 

кескіндер, ақыл-ой карталары, анимация, флэш, сілтемелер. 

5. Интерактивтілік - әдістемелік немесе педагогикалық нұсқаулықтың, 

түсіндірулердің, кері байланыстың болуы. 

6. Байланыс - чаттар, CMC құралдары, бейнеконференция, электрондық 

пошталар, форумдар, әлеуметтік желілер. 

7. Веб-сайттың эргономикасы - мәтіндік стиль (қаріп), оқылым, қол 

жетімділік, пішіндер, мәзірлер, жүктеу жылдамдығы. 

8. Мазмұн сапасы - мазмұн мен әрекеттердің пайдалылығы, оқушы 

деңгейіне сәйкестігі, дәлдігі, дизайн икемділігі және сілтемелердің, баннерлердің 

сенімділігі. 

Фуэнтес пен Мартинестің ұсынылған критерийлері жалпы болып табылады 

және тіл үйренуге арналған әртүрлі сайттарды бағалау үшін пайдаланылуы 

мүмкін.  

Эллисон, Хейс, МакНулти, Янг мета-аналитикалық зерттеу жүргізіп, әлемде 

веб-сайттарды бағалау критерийлері туралы жазылған 69 зерттеулерді анықтады. 

Олар аталған 69 зерттеулерді шолып, жалпылап тілді үйренуге арналған веб-

сайттарды бағалаудың келесі параметрлерін ұсынды [3]: 

1. Пайдаланудың қарапайымдылығы - бұған навигация, тиімділік, 

веб-сайттың ыңғайлылығының жалпы компоненттері, пайдаланудың 

қарапайымдылығы, веб-сайттың жоғары интерактивтілігі.  

2. Мазмұны - веб-сайттың түсініктілігіне, толықтығына, дәлдігіне, 

өзектілігіне және уақытылылығына қатысты. 
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3. Функционалдылық - веб-сайт сілтемелеріне, жылдамдығына, 

қауіпсіздігіне және құрылғылармен және браузерлермен үйлесімділігіне қатысты. 

4. Веб-дизайн - медиа пайдалану, іздеу жүйелері, анықтамалық 

ресурстар, веб-сайттың өзіндік ерекшелігі, сайт картасы, көптілділік және қызмет 

көрсету ыңғайлылығы. 

5. Интерактивтілік - кері байланыс, пікірлер, электрондық пошта, 

форумдар, жиі қойылатын сұрақтар мүмкіндігі бар, тұтынушылық қызметтер мен 

фондық музыка.  

6. Қанағаттану - пайдалылық, ойын-сауық, сонымен қатар сыртқы түрі.  

7. Сенімділік - бұл веб-сайттың алғашқы әсерін көрсетеді. 

Ғылыми жұмыстармен қатар, тіл үйренуге арналған веб-сайттарды 

бағалайтын көптеген текресу/шолу формалары (check list) чек бар. Мысалы, 

Джонг-Бэ Сон 7 автордың жұмысын сыни талдау негізінде тіл үйренуге арналған 

веб-сайтты шолу формасын әзірледі. Бұл форма 5 бөлімнен тұрады [4]:  

 Сайт туралы ақпарат (Site Information); 

 Сайт сипаттамасы (Site Description); 

 Сайтты бағалау (Site Evaluation); 

 Жалпы рейтинг (Overall Rating); 

 Қосымша түсініктемелер (Additional Comments). 

1-ші “Site Information” бөлімінде келесі деректер сұралады: сайт атауы, URL 

мекенжайы, мақсатты аудитория және тіл бағыты (Оқу, Тыңдау, Грамматика, 

Жазу, Сөйлеу, Сөздік). 2-ші “Site Description” бөлімінде сіз сайтты қысқаша 

сипаттауыңыз керек. 3-ші “Site Evaluation” бөлім сұрақтары бар 15 критерийден 

тұрады. Қосымша, әр сұрақтан кейін баға қойылады: өте қанағаттанарлықсыз 

(Very Unsatisfactory), қанағаттанарлықсыз (Unsatisfactory), белгісіз (Uncertain), 

қанағаттанарлық (Satisfactory), өте қанағаттанарлық (Very Satisfactory). 

 

№ Критерийлер Сұрақтар 

1 Мақсаты 

(Purpose) 

Мақсат айқын ма? Мазмұн мақсатқа сәйкес келе ме? 

Веб-сайт мақсатты үйренушіге жарамды ма? 

2 Дәлдік 

(Accuracy) 

Мазмұн дәл ме? Емле мен грамматика дұрыс па? 

3 Сәйкестік 

(Currency) 

Сайт өзекті ме? Сайт үнемі жаңартылып тұрады ма? 

4 Авторлары 

(Authority) 

Автор туралы ақпарат бар ма? Авторы жақсы танымал 

ма? 

5 Жүктеп алу 

жылдамдығы 

(Loading speed) 

Сайт тез жүктеледі ме? Мазмұны бар беттер тез 

жүктеледі ме? 

6 Пайдалылығы 

(Usefulness) 

Веб-сайт пайдалы ақпарат бере ме? Тілдік жаттығулар 

немесе тапсырмалар пайдалы ма? 

7 Ұйымдастыруы 

(Organization) 

Веб-сайт жақсы ұйымдастырылған және ұсынылған ба? 

Веб-сайт көру және зерттеу қызықты ма? 

8 Навигациясы Веб-сайтты қарау оңай ма? Экрандағы нұсқауларды 



"ZIAT" Ғылыми-әдістемелік журнал №1 қаңтар 2023 ж.  

Научно-методический журнал "ZIAT" №1 январь 2023 г.*************************************************************************** 

40 
 

(Navigation) орындау оңай ма? Ақпаратты оңай алуға болады ма? 

Қосымша сілтемелер дұрыс берілген бе? 

9 Сенімділік 

(Reliability) 

Сайт қатесіз және кідіріссіз жұмыс істей ме? Сайтта 

жұмыс істемейтін сілтемелер жоқ па? 

10 Шынайылық 

(Authenticity) 

Оқу материалдары шынайы ма? Түпнұсқа материалдар 

тиісті контексте берілген бе? 

11 Интерактивтілік 

(Interactivity) 

Веб-сайт интерактивті ме?  

12 Кері байланыс 

(Feedback) 

Кері байланыс бар және пайдалы ма? 

13 Мультимедиасы 

(Multimedia) 

Веб-сайт графика, дыбыс және түстерді тиімді қолдана 

ма? Дыбыс сапасының деңгейі, сурет немесе бейне 

масштабы тіл үйренуге жарамды ма? 

14 Коммуникация 

(Communication) 

Пайдаланушы нақты адамдармен веб-сайт арқылы 

онлайн режимінде сөйлесе ала ма? Интернеттегі көмек 

қол жетімді ме? 

15 Интеграция 

(Integration) 

Оқу материалдарын оқу бағдарламасына еңгізуге бола 

ма? Мазмұн оқу мақсаттарына сәйкес келе ме? 

1-кесте: тілдерді үйренуге арналған веб-сайттарды шолу формасында 

Чон-Бэ Сон жасаған критерийлер. 

 

Қортындылай келгенде, веб-сайттар шет тілін үйренудің тиімді 

ресурстарының бірі болып табылады. Қазіргі уақытта сіз ағылшын тілін үйренуге 

арналған көптеген веб-сайттарды таба аласыз, мұнда ақпарат көлемі өте үлкен. 

Жаңа веб-сайтты іздеу немесе құру кезінде жоғарыда көрсетілген өлшемдерді 

ескеру қажет. Алайда, бұл зерттеу веб-сайттардың сапасын қалай анықтауға 

болатындығы туралы пікірталас әлі де ашық болып қалатындығын және оны 

бағалаудың көптеген тәсілдері мен модельдері бар екенін көрсетеді. Олардың 

көпшілігі ұқсас тәсілдер, сондықтан бұл критерийлерді қатаң номиналды түрде 

пайдалану міндетті емес. Әр тұтынушы өз қажеттілігіне сәйкес таңдап, 

пайдаланса болады.  
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Аннотация. Мақалада бизнес процестерді басқару ерекшеліктері 

қарастырылады. Бизнесті оңтайландыруға ықпал ететін салалардың бірі – бизнес 

процесстік тәсіл болып табылады. Бизнес процесс өзіне тән функциялары және 

процестің бес құрамдас бөлігіне ие. Бизнес-процестер кез келген кәсіпорын 

қызметінің ажырамас бөлігі болып табылады, бірақ олар уақыт өте келе ескіруге 

немесе тиімділігін жоғалтуға бейім.Сол себепті ұйымдағы бизнес процестер 

уақытылы жетілдіріп отыруды талап етеді. 

Түйін сөздер: бизнес-процестер, процесс моделі, басқару жүйесі, 

инновация, инфрақұрылым. 

 

Қазіргі жағдайда нарық өте серпінді, сондықтан бәсекелік 

артықшылықтарға қол жеткізу үшін кәсіпорындар сыртқы ортаның өзгеруіне 

сәйкес үнемі дамуы қажет. Бизнесті оңтайландыруға ықпал ететін салалардың бірі 

– бизнес процесстік тәсіл. Процесстік тәсіл ұйымның қызметін жақсартудың 

мүмкін құралдарының бірі ретінде қарастырылады Тиімді құрылған бизнес-

процес жүйесі кәсіпорынның жұмысын ашық етеді, бұл ұйымды басқару 

тиімділігін арттыруға, қызметті сыртқы ортадағы өзгерістерге тез бейімдеуге 

және нәтижесінде ұйымның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді.  

Процесті басқару моделінде негізгі ұғымдар «процесс» және «бизнес-

процесс» болып табылады, оларды әр түрлі авторлар әртүрлі түсіндіреді. Кейбір 

зерттеушілер бұл ұғымдарды бірдей деп санаса, басқалары бизнес-процестерді 

табыс немесе басқа да жеке пайда әкелетін қызмет ретінде анықтайды, ал 

«процес» пен «бизнес-процес» нәтижелерін олардың мақсаты бойынша әртүрлі 

деп санайды. [1] 

Ұйымды басқаруда процесстік тәсілді жүзеге асыру кезінде екі негізгі 

қолданбалы әдістемелік тұжырымдаманы бөліп көрсетуге болады:  

- басқарудың қолданыстағы ұйымдық құрылымы шеңберінде кезең-

кезеңімен жүзеге асырылатын процестерді үздіксіз жетілдіру. Бұл тұжырымдама 
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ұйымның тұрақты жұмыс істеуі жағдайында қолданыстағы бизнес-процестердің 

салыстырмалы түрде шағын өзгерістерін қамтиды. Ол, егер, жалпы алғанда, 

бизнес-процестер қалыптасқан шарттарға сәйкес болса, қолданылады. Бұл 

қажеттілік ұйымның бәсекеге қабілетті болып қалу және өз қызметін бірте-бірте 

және орташа тәуекелде дамыту ниетімен байланысты.  

- түбегейлі және бір уақытта жүзеге асырылатын басқарудың ұйымдық 

құрылымының мүмкін трансформациясы бар процестердің елеулі өзгеруі.[2] 

Әрбір бизнес-процестің негізгі элементтері бар: оның орындалуына 

жауапты бизнес-процестің иесі; кіру және шығу; ресурстар және басқару. Бизнес-

процестің иесі – өз қарамағында персоналы, инфрақұрылымы, бағдарламалық-

техникалық құралдары, бизнес-процесс туралы ақпараты бар, оның барысын 

басқаратын және бизнес-процестің нәтижелері мен тиімділігіне жауапты 

лауазымды немесе алқалы басқару органы. Бизнес-процестің иесі оны басқаруы 

үшін оның қарамағында қажетті ресурстар, сондай-ақ құқықтар мен өкілеттіктер 

қамтамасыз етілуі керек. Процесс иесі процестің ажырамас бөлігі болып 

табылады. Әрбір арнайы процеске процесс иесі тағайындалады. Әдетте, процестің 

иесі болып ұйымның құрылымдық бөлімшесінің басшысы немесе оның 

орынбасары немесе көмекшісі тағайындалады. Сондай-ақ бизнес-процестерді 

басқарудың екі деңгейлі схемасы бар, онда процесс иелері жоғарғы деңгейдегі 

менеджерлер арасынан тағайындалады, ал процеске жауапты адамдар 

процестермен жұмыс істеуге тікелей қатысады. 

Процесс иесінің функциялары 1-суретте көрсетілген.  

 

 
1 – сурет. Процесс иесінің функциялары 

 

Негізгі басқару дағдыларынан басқа, процесс иесі процесті тиімді басқару 

үшін нақты білім мен дағдыларға ие болуы керек. Ол процесті талдап, оны белгілі 

бір белгілермен сипаттай алуы, нормативтік құжаттарды әзірлеуі, жобаларды 

басқаруы қажет. 

Процесс барысын  

бақылау 

Процесске әсер ететін 
,   факторларды талдау 

Процесті жетілдіру 

бойынша 
ұсыныстар әзірлеу 

Процесті жетілдіруді 

үйлестіру 

 

Процесс иесінің функциялары 
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Процесті бақылау әрекеттері процесті жақсарту әрекеттерінен және 

процесті бақылау әрекеттерінен тұрады. Процесті басқарудың негізгі міндеті - 

ауытқулардың себептерін анықтау және жою арқылы процесті тұрақты, 

қайталанатын күйде ұстау. Өз кезегінде процесті жетілдіру жоғары тұрған 

басқару органының алға қойған мақсаттары негізінде процесті мақсатты және 

жүйелі түрде өзгертуге бағытталған. [3] 

 

 
2 – сурет. Процестің бес құрамдас бөлігі 

 

Процестерді қолданыстағы құрылымдық бөлімшелерге байланыстыра 

отырып, функционалдық принцип бойынша бөлектеу қисындырақ болар еді. Егер 

ұйымдағы құрылымдық бөлімшелердің қызметі жеткілікті түрде реттелген болса 

(қызмет түрлерін реттейтін құжаттар - бөлімше туралы ережелер, лауазымдық 

нұсқаулықтар бар), процестерді бөлу бұрыннан бар ұйымды басқару жүйесі 

шеңберінде неғұрлым егжей-тегжейлі және жүйелі болады.[4] 

Процесті сәтті сипаттау үшін, ең алдымен, оның шекарасын дұрыс анықтау 

қажет. Шекаралар процестердің кірістері мен шығыстарымен және процесті 

бастайтын және аяқтайтын оқиғалармен анықталады.Процесс шекаралары 

процесс иесінің құзыреті мен жауапкершілік саласын анықтайды. Процестердің 

шекаралары анықталып қана қоймай, сонымен бірге бір-бірімен үйлестірілуі 

керек, бұл ұйымда бөлінген процестер жиынтығын процестерді басқарудың 

интеграцияланған жүйесіне айналдыруға мүмкіндік береді. Процесс шекараларын 

үйлестіру нақты ресурстар ағындары – құжаттар, өнімдер, ақпараттар пайда 

болатын процесс деңгейінде сәтті орындалады. Әрбір ресурс үшін мүдделі 

тараптарға қажетті ақпараттың мазмұнын, оның қалай дайындалатынын, ресурсты 

беру мерзімі мен тәртібін және т.б. анықтау маңызды. Процесске жеткізушілер 

мен тұтынушылар ретінде қатысатын мүдделі тараптар процестің шекарасын 

кесіп өтетін ресурсқа қойылатын талаптарды келісіп, оларды құжаттауы керек.[5] 

Қорыта айтқанда, бизнес-процестер кез келген кәсіпорын қызметінің 

ажырамас бөлігі болып табылады, бірақ олар уақыт өте келе ескіруге немесе 

тиімділігін жоғалтуға бейім. Әртүрлі әдістер мен технологияларды қолдану 

ПРОЦЕСС 

МАТЕРИАЛ ТЕХНОЛОГИЯ ҚЫЗМЕТКЕР 

ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР ӨНДІРІСТІК ОРТА  
 

 
КІРУ ШЫҒУ 
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арқылы жүзеге асырылуы мүмкін кәсіпорындағы бизнес-процестерді жетілдіру 

бұл жағдайда туындайтын проблемаларды болдырмауға көмектеседі. Көбісі бұған 

аса қажет болғанда ғана өзгерістер енгізе отырып, тиісті мән бермейді. Бизнес-

процестерді басқаруды уақтылы жетілдіру қателіктерден аулақ болуға және 

бәсекелестеріңізден алда болуға мүмкіндік береді. 
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Оқушылардың оқылым дағдысын түрлі әдіс-
тәсілдер арқылы дамыту 

 

Таскинбаева Карлыгаш Ураловна  

Қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі 

Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік 

мектебі 

 

 

Аннотация 

Баяндама оқушылардың оқылым дағдысын дамытуға, екінші тілді 

оқушыларына қазақ тілін жеңіл меңгертуге арналады. Оқылым дағдысын, оқу 

сауаттылығын дамыту арқылы оқушылардың қоғам өміріне араласа алу, жазба 

мәтіндерді түсініп және оған рефлексия жасай білу, одан алған ақпараттарды өз 

мақсаттарына пайдалана алу дағдыларын жетілдіруге болады.  

 

М.Жұмабаев өзінің «Пидагогика» кітабында «Бала тәрбиясы – бір өнер, 

өнер болғанда ауыр өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Баланы 

дұрыс тәрбия қылу үшін әркімнің өз тәжірибесі жетпейді. Басқа адамдардың 

тәжірибесімен танысу керек» деген екен. Сол себепті бүгін Сіздермен тәжірибе 

алмасып отырғаныма өте қуаныштымын. 

Бүгін сіздермен екінші тілді оқытудағы жеткен жетістіктерімнің 

кейбіреуімен бөліскенді жөн көрдім. 2005 жылдан бері орыс сыныптарымен 
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жұмыс істеп келемін. Сондағы ең үлкен жетістігім – Назарбаев Зияткерлік 

мектептері арасында өткен желілік олипиадада 5 жыл қатарынан жүлделі 

орындарға және оқушыларымның Республикалық олимпиадада екі рет қатарынан 

қола және бір алтын медаль алғаны болды. Ол әрине Назарбаев Зияткерлік 

мектебінің жаңаша білім беру бағдарламасының арқасында.  

Неге оқылым дағдысын алдым. Себебі, оқылым дағдысын дұрыс дамыта 

алсақ, оқушы сауатты сөйлеуге, сауатты жазуға, тыңдалған мәтінін дұрыс қорыта 

алуына көмектесетініне көзім жетті. Көпшілігі жаңа бағдарламаның кесірінен 

қазіргі оқушылар сауатсыз жазады деп жатыр. Алайда оның түп төркіні жаңа 

бағдарламаның келуімен емес, жаңа сансыз технологияның келуімен екенін ешкім 

мойындағысы келмейді. Бұрын өзіміз бала кезімізде дәліздің жарығымен 

С.Мұқановтың «Махаббат қызық мол жылдарын», М.Әуезовтің «Абай жолын», 

І.Есенберлиннің «Ғашықтар», «Алтын құс» романдарын жастықтың астына тығып 

оқитынбыз. Қазіргі балалар, тіпті балабақшаға баратын бүлдіршіндер, тығылып 

ұялы телефон мен планшеттерді қарайды. Осындай гаджеттердің кесірінен қазіргі 

балалрдың 40 пайызының көру қабілеті нашар екен. Кез келген адам көркем 

әдебиетті көп оқыған сайын қай сөздің қалай жазылатынын, кітаби тілмей 

сөйлеуге, жазуға тырысады, себебі есінде қалып қояды. Тәуелсіз саясаттанушы 

және публицист Айгүл Омарова өзінің зерттеуінде қазіргі таңда көркем әдебиетті 

оқу әлдеқайда төмен және бұдан кейін де төмендей беретіндігін айтады. Ол 

жастардың ақпаратты үлкендерге қарағанда басқаша түсінетіндігін, олардың 

көркем әдебиетке деген қызығушылығының төмендеп бара жатқанын дәлелдеген. 

Сол себепті оқылым дағдысын дамыту өте маңызды. Ондағы мақсат – 

оқушыларымыз кез келген мәтінді оқи алуға, оқығанын түсіне алуға, тек түсініп 

қана қоймай, одан ой қорытып, сол ойға анализ, синтез жасап, автордың айтпақ 

болған ойын таба білуге дағдыландыру. Сонымен қатар екінші тіл ретінде оқитын 

оқушыларға оқылым дағдысын дамыту барысында міндетті түрде оқылым алды, 

оқылым және оқылымнан кейінгі тапсырмаларды жүйелі түрде беру маңызды.  

Яғни, оқылым алдындағы тапсырма: мәтін тақырыбын ашуға 

бағытталған жаттығулар, сөздерді алдын ала үйрету, мәтін мазмұнын болжауға 

байланысты сұрақтар қоюға болады. Оқылым тапсырмасы: әртүрлі оқылым 

дағдыларын дамытуға арналған жаттығулар, сұрақтар. Алғашқы жаттығулар 

жалпы мазмұнын түсінуге бағытталса, кейінгі жаттығулар нақты ақпаратты 

табуға арналуы тиіс. Оқылымнан кейінгі тапсырма: мәтінде көтерілген 

мәселеге, ақпараттарға байланысты талқылау сұрақтары. Мұндағы сұрақтар олар 

үйренген жаңа сөздерді, мәтінде кездестірген сөздерді қолдана отырып, жауап 

бере алатындай ұйымдастырылуы қажет. Сондай-ақ сұрақтар оқушылардың 

өмірлік тәжірибесімен де байланысып, өз көзқарастарын білдіруге мүмкіндік бере 

алатындай жасалуы керек.  

Бүгін сіздермен сабағымда жиі пайдаланатын және кәдімгідей нәтиже 

беретін бірнеше әдіс-тәсілдерді ұсынғым келеді. 

1) Өлең жолдарын мәтінге аудару арқылы тіл мәдениетін, сөздік 

қорларын дамыту. Мысалы, Қ.Аманжоловтың «Туған жер» өлеңін қара сөзбен 

жаздырғанда 9-сынытың А есімді оқушым Ол шеті мен бұл шетіне жүгірсең, 
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Шаршайсың ба, құмарың бір қана ма? деген жолдарын Ары бері жүгірсең 

шаршамайсың десе, Жата алмас ем топырағыңда тебіренбей, Ақын болмай 

тасың болсам мен егер деген жолдарын Ақын болғанша сол жердің тасы 

болғанымда дұрыс болар еді деп қара сөзбен берген. Бір жағынан күлкілі, бір 

жағынан екінші мысалда мағынасын түсінбеген.  

Бірақ жұппен орындаған кезде, дәл осы өлеңді. ............. деп жазды. Яғни, 

оқушы өлең мазмұнын дұрыс түсінбегенін мойындап, қатесін түзеді (әрине, 

қасындағы жұбының көмегімен).  

2) Белгілі бір тақырыпта мәтін оқытып, сол тақырыпты өз отбасымен 

байланыстырып жаздыру арқылы тіл мәдениетін дамытамын. Мысалы, 

«Анашым» тақырыбындағы мәтінді оқыған 8L сыныптың Д атты оқушысы ана 

туралы өз жазбасында «Мама, мені осы дүниеге алып келгенің үшін рақмет. 

Сіздей сияқты ана еш жерде жоқ. Сіз біз үшін тамақ дайындайсыз, тамақтың 

қалдықтарын мысыққа бересіз. Сізсіз біз ләғып жүретін едік» деп тақырыпты 

өзінше дамытады. Бұл жерде қазақ тілінде сөйлеуге қиналатын оқушының мәтін 

мазмұнын түсінгенін байқауға болады. Себебі мәтін анасын жақсы көретін бала 

туралы болатын. 

3) Оқылым дағдысын кесте, сызба, таблицалар арқылы жетілдіру. 

Мысалы, «Су» тақырыбын өткенде оқушыларға су туралы мәтін берілді. Берліген 

тапсырма оқу мақсатына сай мәтінді таблица, кесте арқылы сөйлету. Бұл 

тапсырманы берерде сыныпты жұпқа бөліп алған дұрыс. Жұптар мәтін негізінде 

кесте, диаграмма құрастырып, презентация жасап түсіндіреді. Бағалау 

критерийі: 

 Қосымша ақпаратты пайдалана алады; 

 Презентация түрінде қорғай алады; 

 Мәтін мазмұнын кесте, диаграмма, сызба түрінде ұсына алады; 

Оқушылардың жасаған жұмыстарын қараңыздар, әр жұмысқа мәтін 

қыстырылып берілген. Байқасаңыздар, кейбір таблицаларға мәтіннен ешқандай 

ақпарат алынбаған. Ол жерде оқушылар дескрипторды түсінбеген, мәтіннен 

ақпарат алуды ұмытып кеткен. 

4) Мәтін мазмұнын меңгеру мақсатында «Әр қатардағы артық сөзді 

тап» әдісі. Ол үшін оқушыларға шағын мәтін беріледі. Оқушылардың тілді білу 

деңгейіне қарай мәтін арасына бөтен сөздерді қосуға болады.  

Сәлем, Әсел! Менің туған күніме қонжық берген сыйлығыңа үлкен рақмет! 

Шынында, маған компьютерлік дәптер ойын керек еді! Сен де дәл тауыпсың. 

Ризамын! Сен сондай жақсы дөңгелек адамсың! Өзіңнің жағдайың қалай? Алдағы 

емтиханың абайсызда сәтті өтсін! Мен сенің жақсы тапсыратыныңа әкелемін 

сенемін. Жақсы хабар күтемін. 

Сәлемнен Арман. 

5) Мәтін тақырыбы, мазмұны бойынша коммуникативті құзыретті 

дамыту мақсатында мәтін мазмұны бойынша диалог құрастыру. Мысалы, 

«Санау» мәтінінен мынадай диалог шығаруға болады. 
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Санау 
 Адамдар санауды өте ертеде үйренген. 

Алғашында саусақтарын санайтын. Кейiн 

он саусақ аз бола бастады. Есептеу үшiн 

ұсақ тастар қолданылды. Бiршама уақыт 

өттi. Адамдар тастарды жiптерге тiзiп 

қоятын. Кейiн жiптiң орнына таяқша 

қолданылды. Бұл қазiргi есеп шоттың бiр 

түрi едi. Техника өстi. Есептер қиындай 

түстi. Оларды шешу үшiн машина керек. 

Электронды есептеу машиналар осылай 

шықты 

Санау 
- Адамдар санауды өте ертеде үйренген. 

Алғашында саусақтарын санайтын. Кейiн он 

саусақ аз бола бастады.  

- Есептеу үшiн ұсақ тастар қолданылды ма?  

- Иә, бiршама уақыттан кейін адамдар тастарды 

жiптерге тiзiп қоятын. Кейiн жiптiң орнына 

таяқша қолданылды. Бұл қазiргi есеп шоттың 

бiр түрi едi. Солай техника өстi. Есептер 

қиындай түстi. Оларды шешу үшiн машина 

керек болды.  

- Электронды есептеу машиналар осылай 

шықты ма сонда? 

- Иә, осылай шықты 

 

Нью-Йорк мемлекеттік университетінің профессоры Винсент Р.Руггиеро 

«Сыни оқу стратегиялары» атты зерттеуінде әр адам кез келген мәтінді оқу 

барысында төрт түрлі қағиданы ұмытпау керек дейді: шолу, талдау, оқу және 

бағалау. Сондықтан оқылым мәтінін бермес бұрын алдында міндетті түрде 3-4 

сұрақтан тұратын тест тапсырмаларын беремін. 

Оқылым стратегиялары: 

1) Шолып оқу: мәтін тақырыпшасын, бөлім аттарын, абзац сандарына 

шолу; 

2) Болжап оқу: мәтіннің құрылымдық бөліктерін жекелеп оқып, ары 

қарай не болатынын, автор ойын болжау; 

3) Көз жүгіртіп оқу: мәтіннің мазмұны мен құрылымын жылдам, 

жалпылай көз жүгіртіп оқу; 

4) Зерттеп оқу: мәтіннің астарлы ойын, автор көзқарасын, мәтіндегі 

көтерілген мәселені, факті мен көзқарасты зерделеп ажырату; 

Соңғы бір ескеретін жай – екінші тілді оқитын оқушыларға оқылым 

тапсырмаларын орындау неліктен қиын деп ойлайсыздар? Өйткені біз бұрын 

мазмұны жағынан салмақты болып келетін бір сарындас мәтіндерді қолдандық, 

тұрмыстық тілден гөрі ақпараттық қызықсыз мәтіндерді беріп отырдық. Егер 

оқытушы күнделікті оқылымға хат түрлерін, жарнама парақтары мен 

мақалаларды, әңгімелер мен поэмаларды, ас мәзірін, нұсқаулықтарды алып келіп, 

олардың стильдік ерекшелігіне, құрылымына назар аударта оқытатын болса, 

оқушы оқылымға әлдеқайда жүйрік болған болар еді. Сондықтан келешекте қысқа 

бала өміріне жақын мәтіндерді пайдалануды ұсынамын. 

 

Пайдаланған әдебиеттер:  

1. М.Жұмабаев. Пидагогика. Алматы «Рауан» 1993 ж. 

2. http://engime.org/oilim-strategiyalari-1-jildam-kezdesu.html.Оқылым 

стратегиялары 

3. https://365info.kz/2018/12/v-kazahstane-stali-malo-chitat-knigi-chem-eto-

chrevato. В Казахстане стали мало читать книги — чем это чревато? 

 

http://engime.org/oilim-strategiyalari-1-jildam-kezdesu.html
https://365info.kz/2018/12/v-kazahstane-stali-malo-chitat-knigi-chem-eto-chrevato
https://365info.kz/2018/12/v-kazahstane-stali-malo-chitat-knigi-chem-eto-chrevato
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Қазақстандағы кәсіпорынның цифрлық 
трансформация жүйесіндегі бизнес процестер 
 

Тілеумағамбет Дәмелі Ұзақбайқызы 

магистрант, Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және 

инжиниринг университеті 

Ғылыми жетекшісі: 

э.ғ.к., профессор м. а. Еркулова Гулмира Сериковна 

 

 

Аңдатпа. Қазіргі заманғы кәсіпорындар революциясы қарқынды дамып, 

көптеген бизнес-процестерге инновациялық инфо-коммуникациялық 

технологияларды енгізуге ықпал етуде. Осылайша цифрлық трансформация 

қалыптастырып және дамыту жүйелі іске асуда. Қазақстандағы кәсіпорынның 

цифрлық трансформациялар контекстінде кәсіпорындардың тұрақты даму 

тұжырымдамасын негіздеу негізгі мақсат болып табылады. Кәсіпорындарды 

тұрақты дамыту тұжырымдамасы әзірленіп, оны іске асыру кәсіпорынның 

экономикалық, экологиялық және әлеуметтік қызметін, басқарушылық, 

менеджмент саласындағы үйлестіру негізінде бағытталған.  

Түйін сөздер: цифрлық трансформация, бизнес-процесс, цифрлы Қазақстан, 

кәсіпорын қызметін автоматтандыру. 

Цифрлық трансформация (digital transformation) - бұл digital-

технологияларды бизнес-процестерге енгізу арқылы компанияның жұмыс істеу 

тәсілдерін өзгерту, сондай-ақ компанияның құрылымын өзгерту, өнімдер мен 

қызметтерді құрудың жаңа деңгейіне өту, клиенттермен қарым-қатынас 

схемаларын және корпоративтік этиканы өзгерту. Ендеше бизнес-процестердің 

цифрлық трансформациясы дегеніміз – бұл «digital» бизнес процестерді 

трансформациялау көбінесе «e-commerce, it» және «fintech» салаларында жүзеге 

асырылады. Оны жүзеге асыру компанияларға мүмкіндік береді. Олар:  

 өнімділікті арттыру және бизнес шығындарын азайту; 

 жұмысты жоспарлау және бизнесті басқару сапасын арттыру; 

 тұтынушыларға қызмет көрсетуді жақсарту және тұтынушыларға 

неғұрлым жетілдірілген және ыңғайлы өнімдерді ұсыну; 

 оң имидж құру және нарық сегментінде көшбасшылық позицияларға 

қол жеткізу. 

Бұл орайда Қазақстандағы кәсіпорынның цифрлық трансформациялау – бұл 

тиімділікті, бәсекеге қабілеттілікті арттыруға және табыс табуды молайтуға 

бағытталған терең, жүйелі өзгерістері. Жалпы бизнестің цифрлық 

трансформациясы – экономика жағдайында тиімді қызмет жүргізуге және 

олардың өзгерістеріне бейімделуге қабілетті, компаниялардың жаңартылған, 

тұрақты бизнес-модельдерін құру үшін жүзеге асырылады. Қазақстандағы 

кәсіпорынның цифрлық трансформация жүйесіндегі бизнес процестер, енді даму 

үстіндегі прогрессивті қозғалыс десек те болады. Тәуелсіздік алғаннан нарықтық 

экономикаға көшкенге дейінгі кәсіпорынның цифрландыру, жаңа технологияға 
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біртіндеп көшкені – елдегі қарқынды экономиканы көтеруге, дамушы мемлекет 

қатарынан болуына үлес қосты десек те болады. Цифрлық трансформация 

жүйесін қарастыратын болсақ, цифрлық трансформация жүйесіндегі бизнес 

процестер 3 топқа бөлінеді. Олар:  

1. Бизнес-процестер- өндірістік процестер тізбегі, клиентпен өзара 

әрекеттесу. 

2. Көмекші-өндіріс тізбегіне кірмейтін процестер, ұйымның жұмысын 

қолдау. 

3. Әкімшілік/басқару процестері оны талдау, әзірлеу және қабылдау, 

басқару шешімдері. 

Бизнесті трансформациялау идеясы алғаш рет Елбасының Қазақстан 

халқына жолдаған «Қазақстан-2050 стратегиясы» жолдауында қозғалып, онда 

Елбасы әлем белсенді түрде трансформацияланып жатқанын және бұл 

өзгерістердің жылдамдығы адамды таңқалдыратынын жеткізді [1]. Бұл салада 

кәсіпорынның цифрлық трансформациясының даму болуы мүмкін. Мысалы: 

 кешенді интернет-маркетинг және бизнесті ілгерілету стратегиялары; 

 заманауи технологияларды қолданатын жаңа сайттар; 

 әр түрлі платформаларға арналған тиімді мобильді қосымшалар; 

 өнімділікті арттыру және бизнес шығындарын азайту; 

 жұмысты жоспарлау және бизнесті басқару сапасын арттыру; 

 тұтынушыларға қызмет көрсетуді жақсарту және тұтынушыларға 

неғұрлым жетілдірілген және ыңғайлы өнімдерді ұсыну; 

 оң имиджін құру және нарық сегментінде көшбасшылық 

позицияларға қол жеткізу; 

«Цифрлық трансформация» бағдарламасы кәсіпорын үшін – ұлттық 

компанияның бағасын арттыру және көрсетілетін қызметтердің экономикалық 

тиімділігін көтеру, бизнес-процестерді жетілдіру, қызметті автоматтандыру және 

цифрландыру, қызметкерлердің кәсіби біліктілігін арттыру есебінен іргелі 

өзгерістерді жүзеге асыруды көздейді. Цифрлық технологиялар кәсіпорындардың 

үрдістерін, модельдерін, құрылымдары мен бизнес-операцияларын түбегейлі 

өзгертуге және жақсартуға қабілетті, бұл олардың жұмысының тиімділігін 

арттырудың негізгі драйвері болып табылады. Кәсіпорындарды цифрландыру 

соңғы жылдары бизнес үшін қолжетімді болған жаңа технологияларды енгізуге 

байланысты: үлкен деректер аналитикасы және машиналық оқыту, жасанды 

интеллект, толықтырылған шынайылық, заттар интернеті (IoT), 3D басып шығару, 

бұлтты есептеу және т.б цифрлық технология бар. «Meticulous Research» журнал 

болжамына сәйкес Қазақстанда 2025 жылы цифрлық трансформация нарығы 2019 

жылдан 2025 жылға дейінгі кезеңде орташа есеппен 22,7%-ға артып, 3 294 

миллиард долларға жетеді деп есептейді [2]. Сандық трансформация соңғы 

жылдардағы, соның ішінде корпоративтік ортадағы ең күшті тенденциялардың 

бірі. Қысқаша айтқанда, ол заманауи инфо-коммуникациялық технологияларды 

енгізу арқылы дәстүрлі бизнес-процесстерді өзгерту арқылы жүзеге асырылады. 

Трансформацияның түпкі мақсаты - жетілдірілген процесстер, бәсекеге 

қабілеттіліктің төмендеуі және тұтынушыларға жеке көзқарас арқылы бәсекеге 
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қабілеттілікті арттыру және менеджмент саласында ықпал етуді көздейді. 

Халықаралық тәжірибе жүргізілген талдауларды негізге ала отырып қысқаша 

шешімге келеді. Ол кәсіпорынды цифрландыру – бұл бизнес-модельдер мен 

өндіріске, сондай-ақ кез келген кәсіпорын үшін қайтымсыз болатын еңбек 

қатынастарына әсер ететін жаһандық және қайтымсыз үрдіс екенін назарға ала 

отырып, өнеркәсіп кәсіпорындары үшін индустрия элементтерін, сондай-ақ 

кәсіпорындар қызметінің тиімділігін арттыру үшін цифрлық жобаларды 

(шешімдерді) енгізу бойынша ұсынымдық тәсілдемесі әзірленді. 

Цифрлық трансформацияға қажетті негізгі мүмкіндіктерді түсіну үшін 

кемелдену үлгісіне көз жүгірту керек. Мұндай үлгілер ұйымның осы үрдісті 

дамытуға Цифрлық Қазақстан жобасы «Самұрық-Қазына» АҚ мен «Samruk – 

Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қорының қолдауымен, 

«Коммуникативтік бастамалар және стратегиялар» жеке қорымен іске асырылады. 

Қазақстан қазіргі таңда «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге 

асыруды бастады. Цифрлық технологияны агроөнеркәсіп кешеніне, көлік және 

басқа да негізгі салалардағы кәсіпорындарымызға енгізу әлі күнге дейін дамыту 

қажет етуде. Сонымен қатар цифрлық трансформация тек қана кәсіпорында емес 

адами капиталды одан әрі дамыту қажеттігі және білім беру жүйесін 

трансформациялаудың маңыздылығы жөнінде ұмытпаған жөн. Бұл өз кезегінде 

«Адами капиталды дамыту» мәселесін ұсынады. Келесі кезекте Қазақстандағы 

кәсіпорынның цифрлық трансформацияның қызметтер жүйесінде көптеген 

компанияларда қолданатын әдістер бар. Олар: 

1. Ақпараттық жүйелер аудиті - бұл кәсіпорын цифрлық 

трансформацияның басында кездесетін бірқатар сұрақтарға жауап беруге 

мүмкіндік береді. 

2. Инженерлік жүйелер, сервистік жүйелер: жобалау, жеткізу және 

енгізу – жалпы инфрақұрылымының негізгі базалық көрсеткіштерінің жиынтығы 

да, мысалы, ақауларға төзімділік инженерлік жүйелер мен ішкі жүйелердің 

қаншалықты сапалы жобаланғанына және іске асырылғанына байланысты.  

3. Есептеу инфрақұрылымы – бұл дамыту қажеттілігі цифрлық 

трансформация стратегиясының бөлігі ретінде бизнес-процестерді 

цифрландыруға қатысты деректердің күрт өсуіне жауап болып табылады.  

4. Корпоративтік желілер: жобалау, жеткізу және енгізу. Желілер - 

инженерлік жүйелермен қатар цифрлық трансформацияның негізгі элементі. 

Кәсіпорын трансформациясының тағдыры олардың қаншалықты сапалы 

жобаланғанына және іске асырылғанына байланысты.  

5. Бірыңғай байланыс: жобалау, жеткізу және енгізу - бірыңғай байланыс 

цифрлық трансформацияның маңызды бөлігі болып табылады. 

6. Ақпараттық қауіпсіздік тұрғысынан ақпараттық жүйелердің аудиті – 

компания кәсіпорынның ақпараттық жүйелерін қорғау тұрғысынан белсенді аудит 

бойынша қызметтерді, сондай-ақ тәуекелдерді жою бойынша ұсыныстарды 

ұсынады [3]. 

Бизнес-процестерді цифрлық трансформациялауды жүзеге асыруға 

көмектесетін бірнеше стратегиялық бағыттар бар. Оларға мыналар жатады: 
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 бизнес-процестерді цифрландыру – компаниялар қызметінің 

электрондық платформаларға көшуі. Бұл арқылы компания қызметкерлерінің 

қызметін бағдарламалық шешімдермен алмастыру арқылы белгілі бір 

тапсырманы орындау үшін қажетті қадамдар санын айтарлықтай азайтуға болады; 

 цифрлық әріптестік – қойылған міндеттерді шешу үшін компания 

серіктестермен бірлесіп ортақ цифрлық инфрақұрылымды (технологиялар және 

есептеу, телекоммуникациялық және желілік қуаттар кешенін) құру; 

 инновацияларды енгізу – бизнестің, өнімдер мен шешімдердің жаңа 

бағыттарын үнемі зерделеу және тестілеу. Бұл стратегия заманауи цифрлық 

арналар мен жүйелерді белсенді пайдалануды көздейді; 

 құндылықты басқару – осы стратегияның көмегімен пайдаланушының 

оларға қойылатын талаптарының өзгеруін ескере отырып, өнімдерді бейімдеу 

және жекелендіру бойынша іс-шаралар жүргізіледі. [4]. 

Қорытындылай келсек, әр кәсіпорында цифрлы трансформация туралы 

өзіндік түсінік бар, сондай-ақ басшылық тарапынан цифрландырудың 

артықшылығын түсінбеушілік те бар екені сөзсіз. Цифрлық трансформация 

жүйесі заман талабы. Қазақстандағы кәсіпорынның цифрлық трансформация 

жүйесіндегі бизнес процестер қарқынды дамуы дамыған мемлекеттердің 

қатарыннан орын алудың жоғары ерекшелігі болып келеді. 
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Ағылшын тілі пән мұғалімі 

Жаппарқұл Гүлбибі Әбусайылқызы 
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Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік 
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Абстракт  

Бұл зерттеу саңырау және мылқау балаларға арналған мамандандырылған 

мектепті бітіргеннен кейін оқуын жалғастыруға шешім қабылдаған және «Тігінші 
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– дизайнер» мамандығы бойынша оқуын жалғастыруға шешім қабылдаған, есту 

қабілеті ауыр бұзылған 25 оқушының тәжірибесі негізінде техникалық білім беру 

және кәсіптік білім беру мекемесінде инклюзивті білім беруді жүзеге асыруды 

сипаттайды. Есту қабілеті бұзылған студенттерге инклюзивті кабинеттерді енгізу 

бастамасы ТжКБ мекемесінің директорының міндеті болды, ол мәселенің ең 

дұрыс және тиімді шешімін шешуге жауапты болды. Бір жағынан, бұл жағдай 

ТжКБ директорының инклюзивті білім беру тәжірибесінде және ерекше білім 

беру қажеттіліктері бар студенттердің қатысуын қамтамасыз етуде кездесетін 

қиындықтарды ашады. Екінші жағынан, мұғалімдер, сондай-ақ ООП бар 

қарапайым студенттер мен арнайы білім беру тәжірибесін қамтамасыз етумен 

байланысты студенттер кездесетін үш кедергіні (қоғамдық, институционалдық 

және физикалық) көрсетеді; этикалық дилемманы көрсетеді. Барлық 

студенттердің әр түрлі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін дұрыс немесе бұрыс 

жауаптар жоқ, бұл жағдай ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерді 

орналастыруға арналған білім беру жетекшілеріне пайдалы сабақтар береді. 

Тірек сөздер: ТжКБ мекемелері, инклюзивті білім беру, ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар студенттер. 

 

Кіріспе 

Бұл зерттеу колледжде инклюзивті білім беру тәжірибесін енгізген ТжКБ 

мекемесінің директоры (бұдан әрі – колледж директоры) туралы баяндайды. Бұл 

зерттеуде есту қабілеті нашар 25 студенттің колледжге түсіп, «Тігінші-дизайнер» 

болғысы келетін тәжірибесі сипатталған. Бұл зерттеу есту қабілеті нашар 

студенттерге арналған инклюзивті білім беру сабағын бастаған колледж 

директоры туралы және сол колледжде арнайы білім беру мұғалімінің көмекшісі 

ретіндегі жеке тәжірибем туралы баяндалады. Бұл бір жағынан Қазақстандағы 

инклюзивті білім беру саясатының күрделілігін сипаттайды. Екінші жағынан, 

білім беру жетекшілері ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттермен 

жұмыс істеуден және олардың әртүрлі қажеттіліктерін қанағаттандырудан 

бірнеше практикалық сабақтар ала алады, өйткені іс қазақстандық білім беру 

жүйесіндегі нақты фактілерге негізделген. Гүлвира ханым 2014 жылы Оңтүстік 

Қазақстандағы орта кәсіптік білім беру колледжінің директоры болып 

тағайындалды. Оның бұрын педагогикалық психолог ретінде 15 жылдық 

тәжірибесі және бірнеше колледждерде пасторалды күтім жөніндегі директордың 

орынбасары ретінде 10 жыл тәжірибесі болды. Колледж 2000 жылдан бері жұмыс 

істеп келеді және жыл сайын мұнда жақын аудандар мен ауылдардан 140-150-ге 

жуық студент білім алады. Колледж студенттерінің көпшілігі орта әлеуметтік 

тапқа жатады және 30%-ға жуығы 16-19 жас аралығындағы жетім балалар, 

студенттердің он пайызы қолайсыз отбасылардан (аз қамтылған және көп балалы 

отбасылар). Студенттердің 40% ай сайын 16 000 теңге шәкіртақы алатын 

мемлекеттік стипендиаттар. Бұл ТжКБ мекемесі мемлекеттік колледж болып 

табылады және «Білім туралы» Заңға сәйкес мемлекет тарапынан гранттар мен 

қаржылық қолдау бірінші кезекте жетім балаларға, екіншіден мүгедек балаларға, 

содан кейін әлеуметтік жағдайы төмен отбасы балаларына (төмен) бөлінуі тиіс/ 
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табысы аз немесе көп балалы отбасылар). Колледж бітірушілерді жұмысқа 

орналастырудың жоғары көрсеткіштерімен және еңбек нарығында сұранысқа ие 

мамандықтардың кең спектрімен танымал. Педагогикалық ұжым өте алуан түрлі, 

басым көпшілігі 25 жылдан астам еңбек өтілі бар, КСРО білімінің дипломы бар 

жоғары білікті ұстаздар. Шағын бөлігі жоғары оқу орнынан кейінгі 

сертификаттары бар жас университет түлектері.  

Мамыр айында (2018 ж.) колледжде 2018-2019 оқу жылына қабылдау 

ашылды, одан кейін қабылдау комиссиясына есту қабілеті нашар 25 студент келіп 

түсу емтихандарына жазылды және қажетті құжаттарды тапсырды. Бұл 

колледжде білім алуды және кәсіптік білім алуды қалайтын ООП бар студенттер 

алғаш рет түсті. Оларды жоғары оқу орындарына қабылдаудан бас тарту мүмкін 

емес еді, өйткені «Білім туралы» Заңның 3-бабында барлық азаматтардың білім 

берудің барлық деңгейінде сапалы білім алуға тең құқықтары мен мүмкіндіктері 

бар екендігі көрсетілген. Колледж ешқашан білім беру қажеттіліктері бар 

студенттерді қабылдамағанымен, Гүлвира ханым колледждің миссиясы мен даму 

стратегияларын ерекше студенттер үшін инклюзивті ету үшін өзгерту туралы 

шешім қабылдады. Сонымен қатар, оның инклюзивті тәжірибені енгізуге жеке 

себептері болды, Гүлвира ханым үш әдемі баланың анасы, ең кішісіне 

церебральды сал ауруы (ДЦП) диагнозы қойылған. Ол әрқашан баласының 

қоғамда бірдей қабылдануын қалайтын, бірақ бұл оның арманы болып қала 

береді. Есту қабілеті бұзылған 25 оқушының дайындығы Гүлвира ханымның 

инклюзивті білім беруді енгізуге бастамасы болды.  

Инклюзивті білім беру жайлы семинардан кейін көптеген колледж 

оқытушылары өз мекемесіндегі инклюзивті сабақтарға қатысты теріс пікірлерін 

білдірді. Олар негізінен қарапайым студенттермен қатар ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар студенттерді оқыту үдерісімен айналысты. Олар сабақты әр 

түрлі қажеттіліктерге қарай қалай ұйымдастыру керектігін елестете алмады. 

Сондай-ақ, кейбір қызметкерлер ымдау тілін білмейтіндерін алға тартып, арнайы 

студенттермен жұмыс істеуден бас тартты. Мұғалімдердің көзқарасы бойынша 

бұл текетірес Гүлвира ханымды инклюзивті білім беруді енгізу туралы 

ұсынысының оң және теріс жақтары туралы ойлануға мәжбүр етті. 

Барлық көзқарастар мен ұсыныстарды тыңдай келе, біз мұғалімдердің 

біліктілігін арттыру курсын қалай ұйымдастыру керектігін, саңырау және мылқау 

студенттер үшін колледж инфрақұрылымын қалай бейімдеу керектігін айттық. 

Гүлвира инклюзияның не екенін және онымен байланысты проблемаларды 

білетініне соншалықты сенімді емес еді. Ол есту қабілеті бұзылған студенттерге 

арналған инклюзивті сыныптарды енгізу, барлық кедергілер мен тосқауылдарды 

еңсеру және мұғалімдерді колледжді өзгертуге дайындау туралы дилеммаға тап 

болды. Сонымен бірге ол мұны тоқтатқысы келді, өйткені колледж 

қызметкерлерінің басым көпшілігі қосуды қолдамайды. Оның үстіне екі ардагер 

ұстаз күйзелісте жұмыс істегісі келмегендіктен жұмыстан шығарылды. Жалпы, 

колледжде инклюзивті білім беретін маман, сурдоаудармашы, әр сыныпта 

проектор, есту қабілеті бұзылған студенттерді оқытуға арналған арнайы дабыл 

шамдары және басқа да иллюстрациялар болмағандықтан, педагогикалық ұжым 
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институттық кедергілер туралы көп айтылды. Осылайша, Гүлвира ханымның 

инклюзивті сынып идеясы қарама-қайшылыққа тап болды: бір жағынан 

мұғалімдерді институционалдық және коммуникациялық кедергілер алаңдатты; 

екінші жағынан, колледж әкімшілігі физикалық кедергілер мен басқа да тұрғын 

үй мәселелеріне алаңдады.  

Бұл мәселеге қатысты Гүлвира ханым былайша пікір білдірді: 

Мен ООП бар студенттерге инклюзивті сабақтар өткізуге ынталы 

болғандықтан, мен колледж мұғалімдеріне арналған екі айлық сурдо-ишара және 

сурдо-тілі курсын ұйымдастыру үшін қоғамдық ұйымға хабарластым. Осы 

қысқа мерзімді бағдарламасына қатысқаннан кейін менің пән мұғалімдерім 

ымдау тілі негізінен білім алды. Ерекше білім алуды қажет ететін 

студенттердің жайлы өмір сүруіне қатысты жергілікті кәсіпкерлер мен қала 

әкімшілігінен қаржылай көмек сұрадым. Ақыры екі сыныпты сыйдыра алдым. 

Мен инклюзияны жүзеге асыру үшін барымды салдым, өйткені мен әрқашан 

кенже балам туралы ойладым. Менің балам үшін басқа директорлар да солай 

жасаса ғой. 

Талқылау 

Гүлвира ханымның бұл оқиғасы тиімді көшбасшылық басқаларды сіздің 

шешімдеріңізді орындауға мәжбүрлеу ғана емес екенін көрсетеді. Біз адамдардың 

көзқарастары, пікірлері, өмірлік тәжірибесі әртүрлі қоғамда өмір сүріп 

жатқандықтан, біз әрқашан адамдардың үніне құлақ асуымыз керек. 

Көшбасшылардың өзгерістер жасайтыны сөзсіз, бірақ бұл өзгерістер біреуге 

пайда әкеліп, біреуге зиян тигізсе, оның мәні неде? Кешенді білім беру саясаты 

арқылы есту қабілеті бұзылған 25 оқушының білім алуға деген ұмтылысын жүзеге 

асырды. Бұл студенттер бастапқыда лайықты мамандық алып, болашақта 

лайықты өмір сүру үшін жұмысқа орналасуға деген құлшынысын көрсетті. Ал 

әлеуметтену және нақты өмірлік жағдайларға бейімделу мәселесі артта қалды. 

Батыл, епті және саналы көшбасшылар өзгеріс енгізу мүмкіндігін пайдаланған 

кезде прогресс болады. Интеграция ООП студенттеріне оқуға, жұмыс істеуге және 

жеке тұлға ретінде дамуға ниеті арқылы қоғамға үлес қосуға мүмкіндік береді. 

Нағыз трансформациялық көшбасшы ретінде Гүлвира ханым колледж 

қызметкерлерін бастапқыда жоспарлағанынан да көп нәрсені істеуге 

ынталандырады және көбінесе олар мүмкін деп ойлағаннан әлдеқайда көп. Басс 

пен Риджио (2006) сипаттағандай, трансформациялық көшбасшы жоғары 

талаптарға ие және әдетте жақсы нәтижелерге қол жеткізеді. Толық инклюзивті 

сыныптарды енгізудің нашар тәжірибесіне қарамастан, Гүлвира ханым өзара 

байланысты көптеген мүдделі тараптардың арасында консенсус таба алды. 

Мұғалімдермен сұхбат барысында Қазақстан инклюзиядан гөрі 

интеграцияға дайын екені анықталды. ТжКБ институттары мен университеттерге 

интеграция әртүрлі білім беру қажеттіліктері бар жастарды оқытудың ең жақсы 

баламасы бола алады деп ойлаймын. Құрылыс инфрақұрылымының, оқу және оқу 

ресурстарының болмауына байланысты. Интеграцияны жақтайтын тағы бір дәлел 

– қоғамның мүгедектерге деген теріс көзқарасы. Қарым-қатынас кедергісін 

өзгерту қиын, уақыт қажет. Қазақстандағы білім беру реформасының қазіргі 
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жағдайын талдай отырып, әлеуметтік интеграция мен инклюзивті білім беру 

саясаты микро, мезо және макро деңгейде үлкен жұмысты талап ететінін айта 

аламын.  

Ұсыныстар 

Бірінші ұсыныс – «Білім туралы» заңға өзгертулер енгізу және ООП 

студенттерінің білім берудің барлық деңгейінде білім алу құқықтарын нақтылау. 

Сондай-ақ, мамандандырылған оқу орындарының түлектері ТжКБ оқу 

орындарында оқи алатынын заңда нақтылау қажет. Білім мүмкіндігі шектеулі 

адамдарға дауыс беріп, күш-қуат береді. Екіншіден, білікті мамандар мен 

оқытушылар ТжКБ оқытушыларымен жұмыс тәжірибесімен бөлісетін 

семинарларды дайындау және ұйымдастыру маңызды. Қазіргі уақытта ТжКБ 

мұғалімдерінің көпшілігінің теориялық білімі белгілі, бірақ практикалық 

қатысудың болмауына байланысты бұл мұғалімдер институттық кедергілерге тап 

болуда. Техникалық және кәсіптік білім беру мен оқыту өмірде маңызды рөл 

атқарады. Бұл адамның табысты жұмыс істеу және өз бетінше өмір сүру қабілетін 

арттырады. Техникалық және кәсіптік білім беру – бұл жай ғана жұмысқа 

дайындық емес, ол өмірге дайындық. Сондықтан оны барлығына қолжетімді ету 

өте маңызды (ЮНЕСКО, 2013, 2-бет). 
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Требования к содержанию и оформлению 

  

Авторские права. 

Высылая материалы, автор гарантирует, что 

- по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, препятствующими размещению 

материалов;  

- отправляя материал для публикацию в журнале, Вы подтверждаете, что права на нее принадлежат Вам, и 

если возникнут проблемы с соблюдением авторских прав, то обязуетесь разрешать их самостоятельно; 

 

Требования к содержанию и оформлению статей:  
1.В структуру статьи должны входить: заглавие статьи; ФИО автора/ов; занимаемая должность; название 

учреждения; город/район; текст статьи; список литературы, который должен содержать лишь цитируемые в тексте 

работы.  

2. Заглавие статьи должно быть информативным, лаконичным.  

3. Статья предоставляется в редакцию журнала в электронном виде.  

4. Объем статьи не должен превышать 4 страниц формата А4, страницы должны быть целиком заполнены 

текстом. Шрифт 14 Times New Roman, интервал – 1,0. Поля: слева, справа, сверху, снизу – 2 см, включая таблицы, 

схемы, рисунки и список литературы.  

5. Все формулы должны набираться в «Редакторе формул» в текстовом редакторе Word.  

6. Все графики и диаграммы и прочие выстраиваемые объекты должны быть снабжены числовыми 

данными, обеспечивающими при необходимости их (графиков, диаграмм) достоверное воспроизведение, размер 

шрифта-12 пт.  

7. Табличные сноски располагаются под таблицей.  

8. Список литературы оформляется в конце статьи. 

9. Статья сопровождается краткими аннотациями (5-7 предложений), содержащими информацию о тематике 

и проблематике статьи, цели ее написания.  

10. Ответственность за содержание статьи несут авторы.  

11. Редакционная коллегия оставляет за собой право публикации или отклонения статьи.  

12. Материалы авторам не возвращаются.  

13. Статьи, оформленные с нарушением требований, к регистрации не принимаются.  

14. Фото не помещать в текст (сохранять отдельно в формате JPG с нумерацией от №1, №2). В тексте статьи 

указывать номер фото, выделяя жирным шрифтом.  

15. В отдельном от статьи файле (Заявка) указываются сведения об авторе: ФИО, учѐная степень, учѐное 

звание, занимаемая должность, название учреждения, домашний адрес, контактные телефоны, е-mail.  

16. Можно приложить качественную фотографию автора (в электронном виде).  

17. Редакционная коллегия имеет право вернуть на доработку автору материалы при невыполнении 

предъявляемых требований, наличии орфографических, грамматических и стилистических ошибок, отрицательной 

рецензии.  

18. Статья обязана сопровождаться Рецензией, с подписью автора и печатью учреждения, в которой 

работает рецензент (авторами рецензии могут быть, руководители МО, методисты, ППС института или вуза) 

19. Материалы представляются на казахском или русском языках на электронный адрес 

ziat.journal@mail.ru 

 

Требования к содержанию и оформлению методической разработки: 
1. Представляемый материал (методическая разработка, конспекты) должен являться оригиналом, 

неопубликованным ранее в других печатных изданиях. 

2. Первая страница должна содержать следующую информацию: заглавие, фамилию, имя автора, место 

работы (наименование организации) автора, далее следует текст. 

3. В конце метод.разработки должен быть приведен список использованной литературы. 

4. Материалы представляются на казахском или русском языках на электронный адрес ziat.journal@mail.ru в 

формате «Microsoft Word». 

5. Объем текста не должен превышать 4 страниц формата А4. Набор текста должен быть осуществлен с 

учетом соблюдения общепринятых стандартов (абзацные отступы, «одинарный» межстрочный интервал и тп.), тип 

шрифта «Times New Roman», шрифт 14, интервал – 1,0. Поля: слева, справа, сверху, снизу – 2 см. 

6. Ответственность за содержание материала несут авторы. 

7. Методические разработки, оформленные без соблюдения данных требований не принимаются к 

публикации. 

8. При наличии редакционных замечаний материал так же возвращается автору на доработку. 
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Мазмұны мен ресімделуіне қойылатын талаптар 

 

Авторлық құқық. 

материалды ұсынғанда, автор кепілдік береді 

- осы жұмыс бойынша авторда материалдарды орналастыруға кедергі келтіретін үшінші тұлғалардың 

алдында міндеттемелер жоқ;  

- журналға материалды жариялауға жібере отырып, сіз оған деген құқық Сізге тиесілі екенін растайсыз, егер 

авторлық құқықты сақтауда проблемалар туындаса, оларды өз бетінше шешуге міндеттенесіз; 

 

Мақалалардың мазмұны мен рәсімделуіне қойылатын талаптар:  

1.Мақала құрылымына: мақаланың атауы; автордың аты-жөні; атқаратын қызметі; мекеменің атауы; 

қала/аудан; мақала мәтіні; тек жұмыс мәтінінде дәйексөз келтірілетін әдебиеттер тізімі кіреді.  

2. Мақаланың тақырыбы ақпаратқа толы, жинақы болуы керек.  

3. Мақала журнал редакциясына электронды түрде ұсынылады.  

4. Мақала көлемі А4 форматындағы 4 беттен аспауы тиіс, беттер толық мәтінмен толтырылуы тиіс. Қаріп 14 

Times New Roman, интервал – 1,0. Өрістер: сол, оң, жоғарғы, төменгі – 2 см, кестелерді, сызбаларды, суреттерді 

және әдебиеттер тізімін қоса алғанда. 

5. Барлық формулалар Word мәтіндік редакторында "Формулалар редакторында" терілуі тиіс.  

6. Барлық кестелер мен диаграммалар және өзге де құрылатын объектілер сандық деректермен жабдықталуы 

тиіс, қаріп мөлшері-12 пт. 

7. Кестелік сілтемелер кестенің астына орналастырылады. 

8. Әдебиеттер тізімі мақала соңында рәсімделеді 

9. Мақала тақырыбы мен мәселесі, оны жазу мақсаты туралы ақпаратты қамтитын қысқаша 

аннотациялармен (5-7 сөйлем) сүйемелденеді.  

10. Мақала мазмұнына авторлар жауап береді.  

12. Редакциялық алқа мақалаларды жариялау немесе қабылдамау құқығын өзіне қалдырады.  

12. Материалдар авторларға қайтарылмайды. 

13. Талаптар сай келмейтін мақалалар тіркеуге қабылданбайды.  

14. Суретті мәтінге орналастырмау (№1, №2 нөмірленген JPG форматында жеке сақтау). Мақала мәтінінде 

Фото нөмірін жазып көрсеті қажет. 

15. Мақаладан бөлек файлда (өтінім) автор туралы мәліметтер көрсетіледі: аты-жөні, оқу дәрежесі, оқу 

атағы, атқаратын қызметі, мекеменің атауы, мекен-жайы, байланыс телефондары, е-mail. 

16. Автордың сапалы суретін (электронды түрде) қоса беруге болады. 

17. Редакциялық алқа қойылатын талаптар орындалмаған, орфографиялық, грамматикалық және 

стилистикалық қателер, теріс рецензиялар болған кезде материалдарды авторға толықтыруға, өзгертуге қайтаруға 

құқылы. 

18. Мақалаға рецензия жазылуы керек, онда рецензия жазған автордың қолы және рецензент жұмыс істейтін 

мекеменің мөрі қойылуы қажет (рецензияның авторлары ӘБ жетекшілері, әдіскерлер, институттың немесе ЖОО-

ның профессор-оқытушылар құрамы болуы мүмкін). 

19. Материалдар қазақ немесе орыс тілдерінде электронды мекен-жайға ұсынылады ziat.journal@mail.ru 

 

Әдістемелік әзірлемелердің мазмұны мен ресімделуіне қойылатын талаптар: 

1. Ұсынылатын материал (әдістемелік әзірлеме, конспектілер) бұрын басқа баспа басылымдарында 

жарияланбаған болуы тиіс. 

2. Бірінші бетте мынадай ақпарат болуы тиіс: материал тақырыбы, тегі, аты, жұмыс орны (ұйымның 

атауы), әрі қарай мәтін жазылады. 

3. Соңында пайдаланылған әдебиеттер тізімі келтірілуі тиіс. 

4. Материалдар қазақ немесе орыс тілдерінде "Microsoft Word" форматында электронды мекен-жайға 

ұсынылады ziat.journal@mail.ru. 

5. Мәтін көлемі А4 форматындағы 4 беттен аспауы тиіс. Мәтін терімі жалпы қабылданған стандарттарды 

(абзацтық шегіністер, жоларалық "бір" интервал және т.б) сақтауды есепке ала отырып жүзеге асырылуы тиіс.), 

"Times New Roman" шрифтінің түрі, 14 шрифт, интервал – 1,0.  

6. Материалдың мазмұнына авторлар жауапты 

7. Осы талаптарды сақтамай ресімделген әдістемелік әзірлемелер жарияланымға қабылданбайды. 

8. Орталық қойылатын талаптар орындалмаған жағдайда, орфографиялық, грамматикалық және 

стилистикалық қателер, болған кезде материалдарды авторға толықтыруға, өзгертуге қайтаруға құқылы. 

. 

 

 

 


