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1. Жалпы ақпарат
Қазастан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 168
қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен
дамытудың бірыңғай бағдарламасының (бұдан әрі – Бағдарлама)
«Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылай емес шаралары» деген төртінші
бағытының шеңберінде «Аға сеньорлар» құрамдауышын (бұдан әрі –
Құрамдауыш) іске асыру көзделген.
Бағдарламаға сәйкес 2016 жылдан бастап Қаржылай емес қолдау
операторы «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы (бұдан әрі –
«Атамекен» ҰКП) болып табылады. Қаржылай емес қолдау операторының
функцияларына Құрамдауышты іске асыру кіреді.
Функционалдық міндеттемелерді орындау мақсатында Қазақстан
Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (бұдан әрі – ҰЭМ) мен
«Атамекен» ҰКП арасында Мемлекеттік сатып алу туралы 2017 жылғы
07 наурыздағы № 24 шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. Жоғарыда аталған
Шарттың шеңберінде басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу және персоналды оқыту мәселелері бойынша жоғары
білікті шетелдік мамандарды (аға сеньорларды) тарту жөніндегі қызметтерді
көрсету көзделеді.
Осы есеп Құрамдауыштың 2017 жыл бойынша іске асырылу туралы
ақпаратты қамтиды.
1.1 Оператор туралы мәліметтер
«Атамекен» ҰКП – бұл бизнес пен биліктің тиімді әріптестігінің
негізінде кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдайлар қалыптастыру
мақсатында құрылған коммерциялық емес ұйым. 2013 жылғы 9 қыркүйекте
ҚР Үкіметі мен «Атамекен» одағы» ҚҰЭП бірлескен шешімімен құрылды.
2015 жылғы 27 наурызда «Атамекен» Қазақстан Республикасының
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы болып (ҚР ҰКП 27.01.2015ж. II кезектен тыс
съезінің шешімімен) ресми түрде қайта тіркелді.
«Атамекен» ҰКП өз қызметінде ішкі және сыртқы сауданы қоса
алғанда, кәсіпкерліктің барлық салаларын қамти отырып, шағын, орта және
ірі бизнестің мүдделерін білдіреді.
«Атамекен» ҰКП басты міндеті – бизнестің құқықтары мен
мүдделерін қорғау және барлық кәсіпкерлерді бизнес жұмысының
заңнамалық және өзге де нормативтік қағидаларын қалыптастыру процесімен
кеңінен қамтуды және тартуды қамтамасыз ету.
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«Атамекен» ҰКП қызметі ұлттық, сол сияқты шетелдік инвесторлар
үшін елдегі бизнестің іскери, инвестициялық ахуалын, тұрақтылығын
жақсартуға, бизнес жүргізу жағдайларын дамытуға бағытылған.
«Атамекен» ҰКП негізгі функциялары:

кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін білдіру және
қорғау;

өңірлердегі кәсіпкерлік белсенділіктің, кәсіпкерлік қызмет
жағдайларының қоғамдық мониторингін жүргізу;

кәсіпкерлікті
қолдау
мен
дамытудың
мемлекеттік
бағдарламаларына қатысу;

отандық өндірісті қолдау және ұйымдардың сатып алуында
жергілікті қамтудың үлесін арттыру;

кадрларды даярлау, қайта даярлау, біліктілігін арттыру,
сертификаттау және аттестациялау, техникалық және кәсіптік білім беруді
дамыту;

кәсіпкерлік субъектілерінің сыртқы экономикалық қызметін
ынталандыру;
инвестициялар тарту және экономиканы әртараптандыру.

Міндеттерді сапалы әрі уақтылы шешу мақсатында 2013 жылғы
8 қазанда Қазақстанның 14 облыс орталығында, сондай-ақ Астана және
Алматы қалаларында Өңірлік кәсіпкерлер палаталары құрылды.
Өңірлік кәсіпкерлер палаталарының мақсаты – кәсіпкерлік
субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін шоғырландырылған түрде
білдіру, қамтамасыз ету және қорғау, өңірлік бизнесті шоғырландырылған
кәсіпкерлік қоғамдастықты қалыптастыру процесімен кеңінен қамту және
тарту.
ӨКП міндеттері елдің әрбір өңірінде кәсіпкерлік секторын өсіру және
дамыту, кәсіпкерлік саласында мемлекеттік саясатты әзірлеу мен іске асыру
кезінде бизнесмендердің мүдделерін есепке алудың институционалдық
жағдайларын қамтамасыз ету, бизнес пен мемлекеттік органдардың өзара ісқимылының тетіктерін жетілдіру болып табылады.
Қазақстанның облыстары мен аудандарында жергілікті ауқымдағы
міндеттерді Өңірлік палаталар мен олардың аудандық филиалдары шешетін
болады. Егер мәселе Үкімет деңгейін қарауды қажет етсе не оны шешу үшін
заңнамаға өзгеріс енгізу қажет болса, онда мәселе «Атамекен» ҰКП Орталық
аппаратына беріледі.
Мұндай құрылым рұқсат беру рәсімдерін оңайлату, салықтық
әкімшілендіруді жақсарту сияқты бизнестің ауқымды да жүйелі мәселелерін
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бір уақытта шешуге, сөйте тұра шағын қалалар мен ауылдар кәсіпкерлерінің
маңызды проблемаларын назардан тыс қалдырмауға мүмкіндік береді.
1.2 «Аға сеньорлар» құрамдауышы туралы ақпарат
Құрамдауыш Аға сеньорлардың (сарапшылардың) жинақталған білім
мен тәжірибені пайдалана отырып, шағын және орта кәсіпорындарды
дамытуға жәрдемдесу бойынша миссияларына сәйкес олардың қызметін
үйлестіретін халықаралық және шетелдік ұйымдармен (бұдан әрі - ХШҰ)
ынтымақтастықта іске асырылады.
Сараптамалық көмек шағын және орта кәсіпорындардың персоналын
оқыту және бизнесті жүргізу бойынша туындаған мәселелерді шешудің
практикалық дағдыларын қалыптастыру мақсатында техникалық және
ұйымдастырушылық сипаттағы мәселелерді шешуде тәжіриебелік көмек
көрсету болып табылады.
Консультация беру бағдарламасы сарапшының (Аға сеньордың)
бағдарламаға қатысушымен тікелей кәсіпорынның аумағында кездесуін,
сондай-ақ эксперттің Бағдарламаға қатысушылар толтырған өтінімдерді
талдаудың негізінде әзірленген практикалық ұсынымдар беруін қамтиды.
Сондай-ақ, сараптамалық көмек көрсету шеңберінде кәсіпкерлер –
Бағдарламаға қатысушылар үшін семинарлар өткізу көзделген.
Құрамдауышты іске асырудың негізгі мақсаттары:

Шетелдік сарапшылар тарапынан консультациялық-менторлық
қызметтер алу жөніндегі шараларды іске асыру арқылы қазақстандық
кәсіпкерлердің кәсіби және біліми деңгейін арттыру;

Қазақстандық және шетелдік кәсіпкерлердің арасында іскери
байланыстар орнату болып табылады.
Сондай-ақ «Аға сеньорлар» құрамдауышын іске асыру мына
міндеттерді шешуге арналған:

Ірі шетел компанияларында жұмыс істеген сарапшылардың
тәжірибесі мен білімінің көмегімен салалық ерекшеліктерді ескере отырып,
кәсіпкерлердің құзыретін арттыру;

Басқарудың, өндіріс технологияларының және персоналды
оқытудың жаңа әдістерін енгізу;

Сарапшыларлың консультацияларын алған кәсіпорындардың
бизнес-жобаларын қаржыландыру кезіндегі тәуекелдерді азайту.
Сараптамалық көмек көрсету шарттары:

Бағдарламаға қатысушыларды қоса алғанда, экономиканың
басым секторларында қызметін жүзеге асыратын шағын және орта бизнестің
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жұмыс істепе тұрған кәсіпорындарының жоғары және орта буын басшылары
қатысушылар бола алады;

Құрамдауыш
бойынша
шетелдік
сарапшыларды
тарту
шығыстарын төлеу, сондай-ақ шетелдік сарапшылардың ұшуы бойынша
шығыстарды төлеу
республикалық бюджет қаражаты, байланысты және
байланысты емес гранттар есебінен жүзеге асырылады.

Қазақстанға сарапшының келуімен байланысты шығыстар: тұру,
тамақтану, ел ішіндегі көлік, тәуліктік шығыстарды, сондай-ақ
аудармашының қызметтерін кәсіпкерлер өздері төлейді.
2. Құрамдауышты іске асыру туралы есеп
Сараптамалық миссияларды ұйымдастыру үшін ХШҰ айқындау
мақсатында «Атамекен» ҰКП Президиумының 2015 жылғы 16 шілдедегі № 8
шешімімен бекітілген бюджет қаражаты есебінен құрылтайшы ретінде
«Атамекен» ҰКП қатысуымен, облыстардың, республикалық маңызы бар
қалалардың және астананың кәсіпкерлер палаталары және заңды тұлғалар
Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Тауарларды,
жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларының (бұдан
әрі – Қағидалар) 4-т.т. 35-1-тармағына сәйкес бір көзден алу тәсілімен сатып
алу рәсімдерін ұйымдастырып, өткізді.
Құрамдауышты тиімді іске асыру мақсатында Шарттың техникалық
ерекшелігіне сәйкес талаптардың негізінде 2017 жылғы 3 сәуірде
Германияның «Auftragsabwicklung Russische Föderation und Republik
Kasachstan» консалтингтік агенттігімен (бұдан әрі – ARFRK) ынтымақтастық
туралы меморандумға қол қойылды, оның қызметі аға сеньорлардың білімі
мен тәжірибесін пайдалану арқылы шағын және орта кәсіпорындарды
дамытуға жәрдемдесу бойынша миссияларына сәйкес олардың қызметін
үйлестіруді көздейді.
ARFRK компаниясымен шартқа 2017 жылғы 12 сәуірде қол қойылды
(№1 қосымша – ХШҰ шарт және меморандум).
ARFRK компаниясы аға сеньорларды тарту арқылы экономиканың
басым секторларында қызметін жүзеге асыратын шағын және орта бизнес
кәсіпорындарының жоғары және орта буын басшылары үшін сараптамалық
миссияларды ұйымдастыру тәжірибесіне ие. Бұл ұйым 2000 жылдан бері
жұмыс істеп келеді және бағдарламаларды дамыту, білім беру қызметін
ұйымдастыру және жүргізу, соның ішінде Қазақстандағы жобаларды
сараптау және тарту бойынша кеңес беру тәжірибесіне ие.
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Бағдарламада көзделген шарттарға сәйкес, Құрамдауышты тиімді іске
асыру мақсатында «Атамекен» ҰКП жергілікті атқарушы органдардың
қатысуымен Құрамдауышты іске асыру шарттары туралы электрондық
хабарламалар жөнелту, сондай-ақ «суық» қоңыраулар арқылы шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілерін ақпараттандыру және сараптамалық
миссияларға қатысуға тарту бойынша іс-шаралар өткізді. Құрамдауышқа
әлеуетті қатысушылардың өтінімдерін қабылдау мен өңдеуді Өңірлік
кәсіпкерлер палаталары, сондай-ақ Кәсіпкерлерге қызмет көрсету
орталықтары жүзеге асырды.
Сонымен қатар, кәсіпкерлер мен халықтың «Атамекен» ҰКП
қаржылай емес қолдау қызметтерін көрсетету тәртібі туралы хабардар болу
деңгейін арттыру үшін ақпараттық технологиялар кеңінен қолданылады.
Атап айтқанда, нысаналы аудитоияны Құралға қатысу мерзімдері мен
шарттары, сондай-ақ «Атамекен» ҰКП ұсынатын кәсіпкерлікті мемлекеттік
қолдаудың өзге түрлерін алу тетіктері туралы ақпараттандыру «Атамекен»
ҰКП www.palata.kz корпоративтік сайтында толық ақпарат орналастыру
арқылы жүзеге асырылады. (№ 2 қосымша, бұқаралық ақпарат құралдары)
Ұсынылған өтінімдердің талдау негізінде салалар бойынша
топтаумен өтінімдердің жиынтық тізімі жасалды. Құрамдауышқа
қатысушылар тізімі 2017 жылғы 24 сәуірде ҚР ҰЭМ-ге келісуге жіберілді.
Өтінімдер саны 99-ды құрады. ҚР ҰЭМ Құрамдауышқа қатысушылар тізімін
2017 жылғы 22 мамырда келісті.
Ағымдағы жылғы мамыр айында кәсіпкерлердің салалық ерекшеліктері мен
тілектерін ескере отырып Құрамдауышқа қатысушылардың бекітілген тізімі
кәсіпорындарға қажетті шетелдік сарапшыларды іріктеуді жүзеге асыру үшін
ARFRK компаниясына жіберілді.
Бағдарламаны іске асыру шеңберінде ұсынылған өтінімдерге сәйкес
Құрамдауышқа қатысушылардың тізімдері 2017 ж. 07 тамызда ҚР ҰЭМ
келісуге жіберілді, 2017 жылғы 10 тамызда келісілген өтінімдердің саны – 36.
2017 жылдың 9 қазанында келесі тізім келісуге жіберілді, 2017 жылдың 19
қазанында келісілген өтінімдердің саны -11. (№ 3 қосымша – ҚР ҰЭМ хат
алмасу).
Құрамдауышқа қатысушылардың бекітілген тізімдері ARFRK
кәсіпорындар үшін қажетті шетелдік сарапшыларды іріктеуді жүзеге асыру
мақсатында ARFRK компаниясына жіберілді.
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2.1 Салалық, жас ерекшелік, гендерлік, өңірлік бөліністерде және
ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша Құрамдауышқа қатысушылар
құрамы
«Аға сеньорлар» құрамдауышы бойынша 2017 жылы миссияларды
іске асыру нәтижесінде 67 миссия жүзеге асырылды. (№ 4 қосымша.
Құрамдауыштың 67 қатысушысының өтінімдері, № 5 қосымша Құрамдауыш
қатысушыларының тізімі).
Өңірлік тұрғыда Алматыда 7 миссия немесе миссиялардың жалпы
санының 10% -ы миссиялардың басым бөлігін жүзеге асырды. Ақмола
облысында 6 миссия немесе 9% іске асырылды. Маңғыстау және Оңтүстік
Қазақстан облыстарында бес миссиядан (7%) жүзеге асырылды. Алматы,
Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік
Қазақстан облыстары мен Астана қалаларында 4 миссиядан (6%) жүзеге
асырылды. Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қостанай облыстарында 3
миссиядан (4%) жүзеге асырылды. (Диаграмма 1).
Кесте № 1
№
Орналасуы
1
Астана
2
Алматы
3
Ақмола облысы
4
Ақтөбе облысы
5
Алматы облысы
6
Атырау облысы
7
Батсы Қазақстан облысы
8
Жамбыл облысы
Қарағанды облысы
9
10
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
11
12
Маңғыстау облысы
13
ОҚО
Павлодар облысы
14
15 Солтүстік Қазақстан облысы
16 Шығыс Қазақстан облысы
Барлығы:

Жоспар
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
64

Орындалды
4
7
6
3
4
3
4
4
4
3
4
5
5
4
4
3
67
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Диаграмма 1

Салалық құрылым бойынша компоненттің қатысушылары
Салалық бөліністе Құрамдауышқа қатысушылар мына салалардың
өкілдері болып табылады.
Басым бөлігі «Тамақ өнімдерін өндіру» саласының өкілдері - 15 қатысушы
(22%) қатысты. Екінші орында «Тұрғын үй қызметтері» саласының өкілдері
- 8 қатысушы немесе 12%. Үшінші орында «Өсімдік шаруашылығы және мал
шаруашылығы» секторының өкілдері - 7 қатысушы немесе 10%.
Өнеркәсіп «қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; қалдықтарды кәдеге
жаратудан 5 қатысушы немесе 7% ұсынды. «Білім» саласынан - 4 қатысушы
(6%). 3 қатысушыдан (4%) «Сәулет, инженерлік іздеулер және осы салаларда
техникалық кеңес беру», «Шығармашылық, өнер және ойын-сауық
саласындағы қызмет», «Жиһаз жасау» салалары ұсынылды. 2 қатысушыдан
(3%) - «Басқа кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет», «Пластикалық
өнімдерді өндіру», «Металлургия өнеркәсібі», «Электрлік жабдықтарды
өндіру». Басқа салалар үшін: «Сәуле, электромедициналық және
9

электротерапевтік жабдықтар өндіру», «Басқа да дайын өнімдерді өндіру»,
«Құрылыс металл конструкциялар мен бұйымдарды өндіру», «Құралсаймандарды
өндіру»,
«Медициналық
қызметтер»,
«Қыштан, плиткаларды және құрылыс бұйымдарын пісірілген балшықтан
дайындау», «Бетоннан, цемент пен гипстан құрылыс мақсаттарына арналған
өнімдерді өндіру», «Химиялық киімдерді қоспағанда, киім-кешек өндірісі»,
«Демалыс күндері тұрғын үймен қамтамасыз ету және қысқа мерзімді
тұрудың басқа да кезеңдері», «Мамандандырылмаған көтерме сауда»,
«Автокөлік жолдары бойынша жүк» 1 қатысушыдан құрылды. (Диаграмма
2).
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2-диаграмма.
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Ұйымдастырушылық-құқықтық нысандар бойынша
Құрамдауыш қатысушылары
2017 жылы бизнес жүргізудің ұйымдық-құқықтық нысандары
бөлінісінде Құрамдауышқа қатысушылардың көпшілігін қызметті ЖШС
нысанында жүзеге асыратын кәсіпорындар басшылары құрады – 45
қатысушы (67%). Жеке кәсіпкерлер ретінде 16 қатысушы (24%) қатысты. ӨК,
ШҚ екі қатысушыдан немесе 3% және СПК басқа ұйымдардан – бір-бір
қатысушыдан. (Диаграмма 3).
3-диаграмма.

Кәсіпорын көлемі бойынша қатысушылардың тізімі
Кәсіпорын мәртебесі бөлінісінде Құрамдауышқа қатысушылар
құрамының талдауы шағын бизнеске – 62 қатысушы (93%) жатады. Орта
бизнеске 5 қатысушы (7%) жатады. (Диаграмма 4).
4-диаграмма.

Гендерлік құрылым бойынша Құрамдауыш қатысушылары
Гендерлік қатынасы бойынша 37 адамнан (55%) ерлер болды, 30
адамнан (45%) әйелдер болды. (Диаграмма 5).
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5- Диаграмма.

Жас құрамы бойынша топтастыру
Құрамдауышқа қатысушылардың жалпы санының ішінде жас
кәсіпкерлер үлесі (17-29 жас) 5 қатысушыны (7%) құрады. Орта жастағы
кәсіпкерлер (30-49 жас) 41 қатысушыны (61%) құрады. Зейнеткерлік
алдындағы жастағы кәсіпкерлер (50-57 жас) 9 қатысушыны (13%) құрады.
Зейнеткерлік жастағы кәсіпкерлер (58 жастан жоғары) – 12 қатысушы (18%).
(Диаграмма 6).
6-диаграмма.

Басқа бағыттарға қатысушылардың көрсеткіштері
Жүргізілген пікіртерім деректері бойынша Құрамдауышқа 67
қатысушының ішінде, 36 қатысушы (54%) бұрын «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасының шеңберінде қандай да бір көмек түрін алмаған, 31
қатысушы (46%) Бағдарламаның басқа бағыттарына қатысушылар болып
табылды. (Диаграмма 7).
7 Диаграмма

.
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Кесте 2.

Кәсіпорын атауы

Аймақ атауы

Қатысушыны
ң аты жөні

1

2

3

1

ЖШС «Дала-Экос»

БҚО

2

ЖШС
«Вторсырье»

Солтүстік
Қазақстан
облысы

3

ЖШС "DD21"

Астана

4

ЖК "Рахимова
Г.А."

Астана

5

ТОО «Атай СК»

Солтүстік
Қазақстан
облсысы

6

ЖШС НПФ
"Эргономика"

Қарағанды
облысы

7

ЖШС "Хили
Пропертис"

8

Ассоциация
"Верховный Совет
Крестьян"

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Оңтүстік
Қазақстан
облысы

4
Мулдашев
Дамир
Кайргалиевич
Айсин
Кайыржан
Муратович
Ибраев Канат
Султанович
Алтынбекова
Асем
Болатовна
Буланбаев
Ринат
Дуйсенович
Добровольский
Игорь
Владимирович
Сагиндыков
Бакитжан
Оразович

9

ЖК Территория
дизайна de Sali

Маңғыстау
облысы

Салихова
Сауле
Халеловна

Маңғыстау
облысы

Абженов
Нурлан
Максатович

№

ПК СПК
"Бейнеуский
10
сельскохозяйственн
ый кооператив"
11

ЖШС "MKS
Logistics"

Маңғыстау
облысы

12

ЖШС "Caspiy
Operating"

Маңғыстау
облысы

Бірыңғай
бағдарламан
ың басқа
бағыттарына
қатысу
5
Бұған дейін
қатысқан емес
Қатысқан
Бұған дейін
қатысқан емес
Бұған дейін
қатысқан емес
Қатысқан

Бұған дейін
қатысқан емес
Қатысқан

Бұған дейін
Шалатаев Есей қатысқан емес
Дильдабекович

Серсембаев
Мурат
Серикказиевич
Парфенов
Сергей
Николаевич

Бұған дейін
қатысқан емес
Бұған дейін
қатысқан емес

Қатысқан

Бұған дейін
қатысқан емес
14

13

ПК Аспап

Қарағанлы
облысы

14

ЖШС Караганда

Қарағанлы
облысы

15

ЖШС «Туран
Пром Ресурс»

Батыс Қазақстан
облысы

16

ЖК "Іске Сәт"

Жамьыл
облысы.

17

ЖК "Манасыпов"

Жамьыл
облысы.

18

ЖШС "Ақбөпе2009"

Астана

19

ЖШС "Ел Аман"

Астана

20

ЖШС
"Молдасанова Р.Б."

21

Ашимов
Толеген
Мукатаевич

Бұған дейін
қатысқан емес

Киселёв Борис
Иванович

Бұған дейін
қатысқан емес

Укашева
Гульмаржан
Аблаевна
Джасабаева
Саярахан
Турсынбаевна
Манасыпов
Александр
Салимович
Бримжанов
Арман
Таргинович
Сарин Адиль
Серикович

Қатысқан

Қатысқан
Бұған дейін
қатысқан емес
Қатысқан
Қатысқан

Алматы облысы

Молдасанова
Роза
Бахтыбаевна

Бұған дейін
қатысқан емес

ЖШС "Keruen
plus"

Алматы облысы

Кая Т.

Қатысқан

22

ЖШС "Nurhan
group"

Алматы облысы

Таубалдинова
Гульмира

Бұған дейін
қатысқан емес

23

ЖК "Чукеева А."

Алматы облысы

Чукеева Аида

Бұған дейін
қатысқан емес

24

ЖШС "АзизПроект

Ақтөбе облысы

25

ЖШС "М-ТРИО"

Ақтөбе облысы

Турумбетова
Эльмира
Жусупбековна
Буданов
Александр
Сергеевич

Бұған дейін
қатысқан емес
Қатысқан

15

26
27

28

29

ЖК Касумов
ЖШС Орленок.к

ЖК "SAVILE
HOUSE"
ЖК "Жаманова"

Ақмола облысы

Бұған дейін
Касумов Рафик
Агагусейнович қатысқан емес

Ақмола облысы

Бұған дейін
Лемяцких
Елена Юрьевна қатысқан емес

Алматы

Алматы

30

ЖШС "Dance4U"

Алматы

31

ЖШС "ТОМИ" ltd

Алматы

32

ЖШС "Гулеке"

Атырау облысы

Копишева
Алия
Амантаевна
Жаманова
Куралай
Мерекеевна
Нурпеисова
Гульшат
Айтбаевна
Актаева Ольга
Павловна
Тынынбаева
А.А.

Бұған дейін
қатысқан емес
Бұған дейін
қатысқан емес
Бұған дейін
қатысқан емес
Қатысқан
Бұған дейін
қатысқан емес

Изтелеуова
Бұған дейін
Мейрамгуль
қатысқан емес
Шамшиденовн
а
Досымбаев
Рустам
Қатысқан
Мусагалиевич
Бушнев Сергей
Қатысқан
Леонидович,

33

ЖК "Изтелеуова"

Атырау облысы

34

ЖК "Калиева Т."

Атырау облысы

35

ЖК Бушнев С.Л.

ШҚО

36

ЖШС "Али Тур"

ШҚО

Уалиева Алия
Алибековна

Бұған дейін
қатысқан емес

37

ЖШС
"МехЛитКом"

Қостанай
облысы

Агаев Исмаил
Ибрагим оглы

Қатысқан

38

ЖШС «
СпецСтальКонстук
ции»

Қостанай
облысы

Аман Алексей
Георгиевич

39

ЖШС
"Экслюзивстрой"

Қостанай
облысы

Феленчук
Николай
Андреевич

Бұған дейін
қатысқан емес

40

ЖШС "Ибрайхан и
К ЛТД"

Қызылорда
облысы

Мусабаев
Ибрайхан

Бұған дейін

Бұған дейін
қатысқан емес

16

Мусабаевич

қатысқан емес

41

ЖШС О Сыр
Балажан

Қызылорда
облысы

Аубакирова
Бахыт
Ахдибаевна

Бұған дейін
қатысқан емес

42

ЖШС "Фирма
Алекри"

Солтүстік
Қазақстан
облысы

Божко Игорь
Чеславович

Қатысқан

43

44

45
46
47

48
49
50
51

52

53
54

Жакенова
Бұған дейін
ЖК Жакеноова
Алматы
Лаззат
қатысқан емес
Мерекеевна
Альмухаметова
ЖШС "ITАлматы
Айгуль
Қатысқан
медицина"
Кадровна
Симоненко
ЖШС Hockey
Алматы
Оксана
Қатысқан
World
Николаевна
Қатысқан
ЖШС
Мадеев Актан
Ақмола облысы
AgroAcademy
Галымжанулы
Рахметилдаев
Қатысқан
ШҚ "Ернар"
Жамбыл облысы
Рысбек
Маскеубекович
Катеков
Қатысқан
КХ Койшыбай
Жамбыл облысы
Орынбасар
Маметкулович
Ұзақ Мадениет
Қатысқан
ЖШС "Mirstankov"
Павлодар
Ерлықұлы
Береговой
Қатысқан
ЖШС "RBS
Павлодар
Владимир
Bunding"
Юрьевич
Диао Серік
ЖШС Family Farm Ақмола облысы
Қатысқан
Мәжітұлы
ЖШС
«Карагандинский
научноКалдыбаев
Қарағанды
Бұған дейін
исследовательский
Дамир
облысы
қатысқан емес
институт
Серикович
растениеводства и
селекции»
Саугабаев
ЖШС "CementМаңғыстау
Айтжан
Қатысқан
Beton M"
облысы
Сахиевич
Қызылорда
ЖК Махамбет
Руководитель
Қатысқан
облысы
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55

ПК "Есед"

Оңтүстік
Қазақстан
облысы

56

ЖШС фирма
"Технологические
линии"

Павлодар
облысы

Шек Владимир
Владимирович

Қатысқан

57

ЖШС «Dostar
New»

Солтүстік
облысы

Загаевский
Станислав
Вячеславович

Қатысқан

58

ЖШС
"KAZMEDPRIBOR
Holding"

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Оңтүстік
Қазақстан
облысы

Канатбекулы
Каныбек

Қатысқан

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Председатель

Бұған дейін
қатысқан емес

Жунисова
ЖШС «Эко-Барс»
Гулжан
Жумабековна
ЖШС
Селищева
Павлодар
"Черноярская
Ирина
облысы
жемчужина"
Ивановна
Базарбай
ЖШС "Центр Сана
Қызылорда
Раушан
сезим"
облысы
Ахметтулаевна
Хуспанова
Батыс Қазақстан
ЖШС «Zhuldyz»
Жулдуз
облысы
Казиевна
Лазовский
Батыс Қазақстан
ЖШС «134»
Иван
облысы
Иосифович
Чабаненко
ЖШС «Dastan
Ақтөбе облысы
Николай
Hotel Aktobe»
Николаевич
ЖК Исаханова
Исаханова
Шолпан
ШҚО
Шолпан
Стахановна
Стахановна
Есжанова
ЖК Есжанова
Ақмола облысы
Фарида
Буташевна
Копишева
ЖШС «GREEN
Ақмола облысы
Алия
Which Hotels»
Амантаевна

Бұған дейін
қатысқан емес
Қатысқан
Бұған дейін
қатысқан емес
Қатысқан
Бұған дейін
қатысқан емес
Бұған дейін
қатысқан емес
Бұған дейін
қатысқан емес
Қатысқан
Бұған дейін
қатысқан емес
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2.2 Кәсіпкерлердің Бірыңғай бағдарламаның басқа бағыттарына
одан әрі қатысуының көрсеткіштері
Құрамдаушқа қатысушылардың арасында өткізілген сауалнамалар
негізінде, барлық қатысушылар (98,5%) Бірыңғай бағдарламаның басқа
бағыттарына
қатысуға
ниет
білдірді.
Кәсіпкерлердің Бірыңғай бағдарламаның басқа бағыттарына одан әрі қатысу
көрсеткіштері:
Таблица 3.
Компания атауы
№
1

ЖШС «Дала-Экос»

Аймақ атауы

Құрамдас атауы

Батыс Қазақстан
облысы

«Бизнес-Кеңесші»,

«Бизнес мектебі»,
«Бизнес – өсу»
«Іскерлік қатынастар»
құралы

2

ЖШС «Вторсырье»

Солтүстік
Қазақстан
облысы

«Кәсіпкерлерге берілген
несиелер бойынша
пайыздық ставканы
субсидиялау және
банктерге берілетін
кепілдікті несие.
«Іскерлік қатынастар»
құралы

3

ЖШС "DD21"

Астана

Келесі жылы қатысуға
жоспарлар жоқ

4

ЖК "Рахимова Г.А."

Астана
Сервистік қолдау

5

6
7

ЖШС «Атай СК»

ЖШС НПФ
"Эргономика"
ЖШС "Хили
Пропертис"

Солтүстік
Қазақстан
облысы

Қарағанды
облысы
ОҚО

Кредиттер бойынша
пайыздық мөлшерлемені
субсидиялау және
кәсіпкерлерге берілген
кредиттерге кепілдік
беру
«Іскерлік қатынастар»
құралы
«Аға сеньорлар»
компоненті, «Іскерлік
байланыстар» құралы
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8

9

10

Ассоциация
"Верховный Совет
Крестьян"
ЖК Территория
дизайна de Sali

ОҚО

Басқа салаларға
қатысудың қажеті жоқ

Маңғыстау
облысы

Басқа компоненттер
қажет болған жағдайда
қатысуға жоспарлайды

ПК СПК "Бейнеуский
сельскохозяйственный
кооператив"

Маңғыстау
облысы

11 ЖШС "MKS Logistics"

Маңғыстау
облысы

12

Бизнесті мемлекеттік
қолдаудың
мүмкіндіктерін
қарастырады
«Аға сеньорлар»
компоненті және
қарыздың пайыздық
мөлшерлемесін
субсидиялау

ЖШС "Caspiy
Operating"

Маңғыстау
облысы

13

ПК Аспап

14

ЖШС Караганда

15

ЖШС «Туран Пром
Ресурс»

Қарағанды
облысы
Қарағанды
облысы
БҚО

16

ЖК "Іске Сәт"

Жамбыл облысы

«Бизнес мектебі»,
«Бастау бизнес»,
«Іскерлік қатынастар»
құралы

17

ЖК "Манасыпов"

Жамбыл облысы

«Бизнес мектебі»,
«Бастау бизнес»,
«Іскерлік қатынастар»
құралы

18

ЖШС "Ақбөпе-2009"

Астана

Сервистік

Қазіргі уақытта басқа
салаларға қатысу
жоспарланбаған
Іскерлік байланыстар»
құралы
Іскерлік байланыстар»
құралы
«Бизнес-Кеңесші»,
«Бизнес мектебі»,
«Бизнес – өсу»
«Іскерлік қатынастар»
құралы

20

19

ЖШС "Ел Аман"

Астана

20

ЖК "Молдасанова
Р.Б."

Алматы облысы

ЖШС "Keruen plus"

Алматы облысы

21

қолдау
«Бизнес мектебі»

Шешімдер қабылдау
процесінде
Шешімдер қабылдау
процесінде

22

ЖШС "Nurhan group"

Алматы облысы
Шешімдер қабылдау
процесінде

23

ЖК "Чукеева А."

Алматы облысы
Шешімдер қабылдау
процесінде

24

ЖШС "Азиз-Проект

Ақтөбе облысы
Шешімдер қабылдау
процесінде "

25

ЖШС "М-ТРИО"

Ақтөбе облысы
Шешімдер қабылдау
процесінде

26

27

ЖК Касумов

ЖШС Орленок.к

Ақмола облысы

Ақмола облысы

28 ЖК "SAVILE HOUSE"

Алматы

29
30

ЖК "Жаманова"
ЖШС "Dance4U"

Алматы
Алматы

31

ЖШС "ТОМИ" ltd

Алматы

32

ЖШС "Гулеке"

Атырау облысы

33

ЖК "Изтелеуова"

Атырау облысы

34

ЖК "Калиева Т."

Атырау облысы

35

ЖК Бушнев С.Л.

ШҚО

36

ЖШС "Али Тур"

ШҚО

Шешімдер қабылдау
процесінде
«Іскерлік қатынастар»
құралы
«Аға сеньорлар»
Компоненті, Сервитік
қолдау
"Бизнес-кеңесші"
«Іскерлік қатынастар»
құралы
«Аға сеньорлар»
Компоненті, Сервитік
қолдау
Шешімдер қабылдау
процесінде
Шешімдер қабылдау
процесінде
Шешімдер қабылдау
процесінде
Шешімдер қабылдау
процесінде
Шешімдер қабылдау
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37

ЖШС "МехЛитКом"

Қостанай облысы

38

ЖШС « СпецСталь
Констукции»
ЖШС
«Ээксклюзивстрой»
ЖШС "Ибрайхан и К
ЛТД"
ЖШС Сыр Балажан

Қостанай облысы

39
40
41

Қостанай облысы
Қызылорда
облысы
Қызылорда
облысы
Солтүстік
Қазақстан
облысы

42

ЖШС "Фирма
Алекри"

43
44
45

ЖК Жакенова
ЖШС "IT-медицина"
ЖШС Hockey World

Алматы
Алматы
Алматы

46

ЖШС AgroAcademy

Ақмола облысы

47

ШҚ "Ернар"

Жамбыл облысы

48
49

ШҚ Койшыбай
ЖШС "Mirstankov"

Жамбыл облысы
Павлодар облысы

50

ЖШС "RBS Bunding"

Павлодар облысы

51

ЖШС Family Farm

Ақмола облысы

52

ЖШС
«Карагандинский
научноисследовательский
институт

Қарағанды
облысы

процесінде
«Аға сеньорлар»
Компоненті
«Аға сеньорлар»
Компоненті
«Аға сеньорлар»
Компоненті
«Аға сеньорлар»
Компоненті "
«Аға сеньорлар»
Компоненті
Кредиттер бойынша
пайыздық мөлшерлемені
субсидиялау және
кәсіпкерлерге берілген
кредиттерге кепілдік
беру
"Бизнес-кеңесші"
"Бизнес – мектебі
«Іскерлік қатынастар»
құралы
«Іскерлік қатынастар»
құралы
"Бастау бизнес",
"Бизнес-мектеп"
"Бастау бизнес"
«Сервистік қолдау»
«Іскерлік қатынастар»
құралы , "Бизнесмектеп"
Экономиканың және
өңдеу өнеркәсібінің
басым секторларында
қызмет ететін
кәсіпкерлерді қолдау
«Іскерлік қатынастар»
құралы
«Іскерлік қатынастар»
құралы
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53

растениеводства и
селекции»
ЖШС "Cement-Beton
M"

54

ЖК Махамбет

55

ПК "ЕСЕД"

Маңғыстау
облысы

Қызылорда
облысы
ОҚО

56

ЖШС фирма
"Технологические
линии"

Павлодар облысы

57

ЖШС «Dostar New»

Солтүстік
Қазақстан
облысы

58

ЖШС
"KAZMEDPRIBOR
Holding"
ЖШС «Эко-Барс»

ОҚО

Павлодар облысы

62

ЖШС "Черноярская
жемчужина"
ЖШС "Центр Сана
сезим"
ЖШС «Zhuldyz»

63

ЖШС «134»

БҚО

64

ЖШС «Dastan Hotel
Aktobe»

Ақтөбе облысы

59

60
61

бағдарламалар бойынша
субсидияларды белсенді
пайдаланушысы
«Аға сеньорлар»
Компоненті
Мүмкін, «Іскерлік
қатынастар» құралы
Экономиканың және
өңдеу өнеркәсібінің
басым секторларында
қызмет ететін
кәсіпкерлерді қолдау
Несиелер бойынша
пайыздық мөлшерлемені
субсидиялау және
кәсіпкерлерге берілген
банктерге несие беру
Қолдауда қажеті жоқ

ОҚО

Қызылорда
облысы
БҚО

Қазіргі уақытта басқа
салаларға қатысудың
қажеті жоқ
Сервитстік қолдау
«Аға сеньорлар»
компоненті
"Бизнес-кеңесші",
"Бизнес-мектеп",
"Бизнес - өсу",
инструмент "Іскерлік
қатынастар"
"Бизнес-кеңесші",
"Бизнес-мектеп",
"Бизнес - өсу", "Іскерлік
қатынастар"
«Аға сеньорлар»
компоненті
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65
66
67

ЖК Исаханова
Шолпан Стахановна
ЖК Есжанова
ЖШС «GREEN
Which Hotels»

ШҚО
Ақмола облысы
Ақмола облысы

Шешім қабылдауда
"Іскерлік қатынастар"
"Іскерлік қатынастар"

Осылайша, «DD21» ЖШС және «Каспий Оперейтинг» ЖШС Бірыңғай
бағдарламаның басқа бағыттарына, «Ауыл шаруа қожалығы» Қауымдастығы
мен «KAZMEDPRIBOR Holding» ЖШС-не қолдауды қажет етпейді, «ЭкоБарлар» ЖШС - қолдауға мүдделі емес. Қалған кәсіпкерлер бұдан әрі
Бірыңғай бағдарламаның әртүрлі компоненттеріне қатысуды жоспарлап
отыр.
2.3 Сауалнамалық пікіртерімге сәйкес консультациялардың
сапалық көрсеткіштері
Берілген консультацияларды бағалауды жүзеге асыру мақсатында
сауалнамалық пікіртерім нысанында Құрамдауышқа қатысушылардың
сапалық көрсеткіштеріне талдау жүргізілді (№ 6 қосымша. Құрамдауышқа
қатысушы сауалнамасы). Пікіртерім деректеріне сәйкес, сарапшы бейінінің
талаптарға толық сәйкестігін 49 қатысушы (73%) атап көрсетті.
Құрамдауышқа қатысушылардың 12 (18%) сарапшы бейініне неғұрлым
көбірек сәйкес келді. Ішінара сәйкес келгендердің саны cарапшы бейіні 5
құрамдауыш (7%). Тек 1 қатысушы (2%) сәйкес келмеді. (Диаграмма 8).
«МКС Логистикс» ЖШС-нің үміттерімен сарапшының сәйкес
келмеуі бірнеше себептерге байланысты екенін атап өткен жөн. Бастапқыда
сарапшы өсімдік шаруашылығына маманданған ЖК Жайынбаваның
кәсіпорнына келуі қажет болған. Сарапшының күтуі органикалық өнімдерді
орау және тасымалдау саласында практикалық және теориялық білімдер
болды. Бастапқыда, сарапшы осы жылдың тамыз айында күтілуде болған,
бірақ Александр Галушинның денсаулығының нашарлауына байланысты
және
кәсіпкердің (әкесінің қайтыс болған) жағдайының салдарынан
сарапшының
ұшып
келуі
мүмкін
емес
еді.
Осыған байланысты сарапшыға «МКС Логистикс» ЖШС және «Бейнеу ауыл
шаруашылық кооперативі» компаниясы ұсынылды, олар да органикалық
өнімдерді тасымалдау әдістері мен әдістеріне қызығушылық танытты. Екі
компания да Александр Галушиннің сараптамалық көмегін қабылдады.
Консультациялар «МКС Логистикс» ЖШС, ал «БКП Бейнеу» ауыл
шаруашылық кооперативінің кәсіпорны Александр Галушиннен кеңес
сапасы мен түріне қанағаттанған болатын.
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Диаграмма. 8

4 Кесте
№

Атауы

Аты-жөні

Аймақ

1

2
ЖШС «Дала-Экос»

3

4
Батыс
Қазақстан
облысы
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Астана

1

2

ЖШС
«Вторсырье»
ЖШС "DD21"

3

4

ЖК "Рахимова
Г.А."
ЖШС «Атай СК»

5

6

ЖШС НПФ
"Эргономика"

7

ЖШС "Хили
Пропертис"

8
9

Ассоциация
"Верховный Совет
Крестьян"
ЖК Территория
дизайна de Sali

Мулдашев Дамир
Кайргалиевич
Айсин Кайыржан
Муратович
Ибраев Канат
Султанович
Алтынбекова
Асем Болатовна
Буланбаев Ринат
Дуйсенович
Добровольский
Игорь
Владимирович
Сагиндыков
Бакитжан
Оразович
Шалатаев Есей
Дильдабекович
Салихова Сауле
Халеловна

Сарапшы
профилінің
сәйкестігінің
талаптары
5
Ия, толығымен
сәйкес

Ия, толығымен
сәйкес
Ия, толығымен
сәйкес

Астана
Ішінара
сәйкестендірілген
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Қарағанды
облысы
ОҚО

ОҚО

Маңғыстау
облысы

Ия, толығымен
сәйкес
Ия, толығымен
сәйкес
Неғұрлым көбірек
сәйкес
Ішінара
сәйкестендірілген
Неғұрлым көбірек
25

сәйкес

11

ПК СПК
"Бейнеуский
сельскохозяйствен
ный кооператив"
ЖШС "MKS
Logistics"

12

ЖШС "Caspiy
Operating"

10

ПК Аспап
13

ЖШС Караганда
14

15

ЖШС «Туран
Пром Ресурс»
ЖК "Іске Сәт"

16

ЖК "Манасыпов"
17

18

ЖШС "Ақбөпе2009"
ЖШС "Ел Аман"

19

20
21
22

ЖК "Молдасанова
Р.Б."
ЖШС "Keruen
plus"
ЖШС "Nurhan
group"
ЖК "Чукеева А."

23
24

ЖШС "АзизПроект

Маңғыстау
облысы

Неғұрлым көбірек
сәйкес

Маңғыстау
облысы

Сәйкес келмеді

Маңғыстау
облысы

Неғұрлым көбірек
сәйкес

Қарағанды
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Қарағанды
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

БҚО

Неғұрлым көбірек
сәйкес

Жамбыл
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Жамбыл
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Астана

Ия, толығымен
сәйкес

Астана

Ия, толығымен
сәйкес

Алматы
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Чукеева Аида

Алматы
облысы
Алматы
облысы
Алматы
облысы

Ия, толығымен
сәйкес
Ия, толығымен
сәйкес
Ия, толығымен
сәйкес

Турумбетова
Эльмира

Ақтөбе
облысы

Ия, толығымен

Абженов Нурлан
Максатович
Серсембаев
Мурат
Серикказиевич
Парфенов Сергей
Николаевич
Ашимов Толеген
Мукатаевич
Киселёв Борис
Иванович
Укашева
Гульмаржан
Аблаевна
Джасабаева
Саярахан
Турсынбаевна
Манасыпов
Александр
Салимович
Бримжанов
Арман
Таргинович
Сарин Адиль
Серикович
Молдасанова
Роза Бахтыбаевна
Кая Т.
Таубалдинова
Гульмира

26

Жусупбековна
ЖШС "М-ТРИО"
25

ЖК Касумов
26

ЖШС Орленок.к
27

28

ЖК "SAVILE
HOUSE"
ЖК "Жаманова"

29

ЖШС "Dance4U"
30
31
32

ЖШС "ТОМИ" ltd
ЖШС "Гулеке"
ЖК "Изтелеуова"

33

ЖК "Калиева Т."
34

ЖК Бушнев С.Л.
35

ЖШС "Али Тур"
36

ЖШС
"МехЛитКом"
ЖШС « СпецСталь
38
Констукции»
37

39

ЖШС
«Ээксклюзивстрой
»

Буданов
Александр
Сергеевич
Касумов Рафик
Агагусейнович
Лемяцких Елена
Юрьевна
Копишева Алия
Амантаевна
Жаманова
Куралай
Мерекеевна
Нурпеисова
Гульшат
Айтбаевна
Актаева Ольга
Павловна
Тынынбаева А.А.
Изтелеуова
Мейрамгуль
Шамшиденовна
Досымбаев
Рустам
Мусагалиевич
Бушнев Сергей
Леонидович,
Уалиева Алия
Алибековна
Агаев Исмаил
Ибрагим оглы
Аман Алексей
Георгиевич
Феленчук
Николай
Андреевич

сәйкес
Ақтөбе
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Ақмола
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Ақмола
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Алматы

Ия, толығымен
сәйкес

Алматы

Ия, толығымен
сәйкес

Алматы

Алматы
Атырау
облысы
Атырау
облысы
Атырау
облысы

Ия, толығымен
сәйкес
Ішінара
сәйкестендірілген
Ия, толығымен
сәйкес
Неғұрлым көбірек
сәйкес
Неғұрлым көбірек
сәйкес

ШҚО

Ішінара
сәйкестендірілген

ШҚО

Ішінара
сәйкестендірілген

Қостанай
облысы
Қостанай
облысы

Неғұрлым көбірек
сәйкес
Ия, толығымен
сәйкес

Қостанай
облысы

Ия, толығымен
сәйкес
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40

ЖШС "Ибрайхан
и К ЛТД"

41

ЖШС Сыр
Балажан

42

ЖШС "Фирма
Алекри"

43

ЖК Жакенова

45

ЖШС "ITмедицина"
ЖШС Hockey
World

46

ЖШС
AgroAcademy

44

ШҚ "Ернар"
47

ШҚ Койшыбай
48

49

ЖШС
"Mirstankov"

50

ЖШС "RBS
Bunding"
ЖШС Family Farm

51

52

53

Мусабаев
Ибрайхан
Мусабаевич
Аубакирова
Бахыт
Ахдибаевна
Божко Игорь
Чеславович
Жакенова Лаззат
Мерекеевна
Альмухаметова
Айгуль Кадровна
Симоненко
Оксана
Николаевна
Мадеев Актан
Галымжанулы
Рахметилдаев
Рысбек
Маскеубекович
Катеков
Орынбасар
Маметкулович
Ұзақ Мадениет
Ерлықұлы
Береговой
Владимир
Юрьевич
Диар Серік
Мәжітұлы

ЖШС
«Карагандинский
научноКалдыбаев
исследовательский
Дамир Серикович
институт
растениеводства и
селекции»
ЖШС "CementСаугабаев
Beton M"
Айтжан
Сахиевич

Қызылорда
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Қызылорда
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Алматы

Ия, толығымен
сәйкес

Алматы
Алматы

Ия, толығымен
сәйкес
Неғұрлым көбірек
сәйкес
Ия, толығымен
сәйкес

Ақмола
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Жамбыл
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Жамбыл
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Павлодар
облысы

Неғұрлым көбірек
сәйкес

Павлодар
облысы

Неғұрлым көбірек
сәйкес

Ақмола
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Қарағанды
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Маңғыстау
облысы

Ия, толығымен
сәйкес
28

ЖК Махамбет

Махамбет
Патима
Шаймерденкызы

Қызылорда
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

ПК "ЕСЕД"

Игликова
Тумаркуль
Исабаевна

ОҚО

Ия, толығымен
сәйкес

Павлодар
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Солтүстік
Қазақстан
облысы
ОҚО

Ия, толығымен
сәйкес

ОҚО

Ия, толығымен
сәйкес

Павлодар
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Қызылорда
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

БҚО

Ия, толығымен
сәйкес
Неғұрлым көбірек
сәйкес

54

55

56

57

ЖШС фирма
"Технологические
линии"
ЖШС «Dostar
New»

ЖШС
58 "KAZMEDPRIBOR
Holding"
ЖШС «Эко-Барс»
59

60

61
62
63
64

65

ЖШС
"Черноярская
жемчужина"
ЖШС "Центр
Сана сезим"
ЖШС «Zhuldyz»
ЖШС «134»
ЖШС «Dastan
Hotel Aktobe»
ЖК Исаханова
Шолпан
Стахановна
ЖК Есжанова

66
67

ЖШС «GREEN
Which Hotels»

Шек Владимир
Владимирович
Загаевский
Станислав
Вячеславович
Канатбекулы
Каныбек
Жунисова
Гулжан
Жумабековна
Селищева Ирина
Ивановна
Базарбай Раушан
Ахметтулаевна
Хуспанова
Жулдуз Казиевна
Лазовский Иван
Иосифович
Чабаненко
Николай
Николаевич
Исаханова
Шолпан
Стахановна
Есжанова Фарида
Буташевна
Копишева Алия
Амантаевна

БҚО
Ақтөбе
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Ия, толығымен
сәйкес

ШҚО

Ия, толығымен
сәйкес

Ақмола
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

Ақмола
облысы

Ия, толығымен
сәйкес

29

Сараптамалық миссияның табыстылығының көрсеткіштері
Жүргізілген сауалнамаға сәйкес, кәсіпорынның кәсіпкерлік бейіндегі
маманның кәсіптік бейінін бағалау келесі нәтижелерді көрсетті.
Сараптамалық миссияның табыстылығы 49 қатысушы (73%) бағалады. 12
қатысушының (18%) сараптамалық миссиясы аса табысты деп бағаланды. 6
қатысушының (9%) сараптамалық миссиясы жартылай табысты деп
бағаланды. (Диаграмма 9).
9-диаграмма.

Таблица 5.

№

Атауы

1

2
ЖШС «Дала-Экос»

1

ЖШС «Вторсырье»
2

3

ЖШС "DD21"

Ф.И.О.
участника
3

Аймақ

Мулдашев
Дамир
Кайргалиевич

4
Батыс
Қазақстан
облысы

Айсин
Кайыржан
Муратович

Солтүстік
Қазақстан
облысы

Ибраев Канат
Султанович

Астана

оценка
успешности
экспертной
миссии
5
Табысты

Жартылай
табысты
Табысты
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4

ЖК "Рахимова Г.А."

Алтынбекова
Асем Болатовна

ЖШС «Атай СК»
Буланбаев Ринат
Дуйсенович

5

Астана
Солтүстік
Қазақстан
облысы

Аса
табысты

Табысты

6

ЖШС НПФ
"Эргономика"

Добровольский
Игорь
Владимирович

Қарағанды
облысы

Сагиндыков
Бакитжан
Оразович

ОҚО

7

ЖШС "Хили
Пропертис"

8

Ассоциация
"Верховный Совет
Крестьян"

Шалатаев Есей
Дильдабекович

9

ЖК Территория
дизайна de Sali

Салихова Сауле
Халеловна

10

Жартылай
табысты
Маңғыстау
облысы
Маңғыстау
облысы

11

ЖШС "MKS
Logistics"

Серсембаев
Мурат
Серикказиевич

Маңғыстау
облысы

12

ЖШС "Caspiy
Operating"

Парфенов
Сергей
Николаевич

Маңғыстау
облысы

13

ЖШС Караганда
14

ЖШС «Туран Пром
Ресурс»
15

Аса
табысты

ОҚО

ПК СПК
"Бейнеуский
Абженов Нурлан
сельскохозяйственн
Максатович
ый кооператив"

ПК Аспап

Табысты

Ашимов Толеген
Мукатаевич
Киселёв Борис
Иванович
Укашева
Гульмаржан
Аблаевна

Қарағанды
облысы

Жартылай
табысты

Жартылай
табысты

Табысты

Аса
тыбысты

Табысты

Қарағанды
облысы

Табысты

БҚО

Табысты

31

ЖК "Іске Сәт"

Джасабаева
Саярахан
Турсынбаевна

Жамбыл
облысы

Табысты

ЖК "Манасыпов"

Манасыпов
Александр
Салимович

Жамбыл
облысы

Табысты

ЖШС "Ақбөпе2009"

Бримжанов
Арман
Таргинович

Астана

Табысты

ЖШС "Ел Аман"

Сарин Адиль
Серикович

Астана

Табысты

16

17

18

19

20

ЖК "Молдасанова
Р.Б."

Алматы
облысы

Табысты

Табысты

Кая Т.

Алматы
облысы

Таубалдинова
Гульмира

Алматы
облысы

Табысты
Табысты

Чукеева Аида

Алматы
облысы

Молдасанова
Роза
Бахтыбаевна

ЖШС "Keruen plus"
21

22

ЖШС "Nurhan
group"
ЖК "Чукеева А."

23

ЖШС "Азиз-Проект

Турумбетова
Эльмира
Жусупбековна

Ақтөбе облысы

Табысты

ЖШС "М-ТРИО"

Буданов
Александр
Сергеевич

Ақтөбе облысы

Табысты

24

25

ЖК Касумов
26

ЖШС Орленок.к
27

28

ЖК "SAVILE
HOUSE"

Касумов Рафик
Агагусейнович
Лемяцких Елена
Юрьевна
Копишева Алия
Амантаевна

Ақмола
облысы
Ақмола
облысы
Алматы

Аса
табысты
Табысты
Аса
табысты

32

ЖК "Жаманова"

Жаманова
Куралай
Мерекеевна

Алматы

Табысты

ЖШС "Dance4U"

Нурпеисова
Гульшат
Айтбаевна

Алматы

Табысты

ЖШС "ТОМИ" ltd

Актаева Ольга
Павловна

Алматы

ЖШС "Гулеке"

Тынынбаева
А.А.

Атырау облысы

Жартылай
табысты
Табысты

ЖК "Изтелеуова"

Изтелеуова
Мейрамгуль
Шамшиденовна

Атырау облысы

Табысты

ЖК "Калиева Т."

Досымбаев
Рустам
Мусагалиевич

Атырау облысы

Табысты

29

30

31
32

33

34

ЖК Бушнев С.Л.
35

ЖШС "Али Тур"
36

37

ЖШС
"МехЛитКом"

ЖШС « СпецСталь
38

Констукции»

Бушнев Сергей
Леонидович,
Уалиева Алия
Алибековна
Агаев Исмаил
Ибрагим оглы

Аман Алексей
Георгиевич

ШҚО

Жартылай
табысты

ШҚО

Жартылай
табысты

Қостанай
облысы

Қостанай
облысы

Табысты

Табысты

39

ЖШС
«Ээксклюзивстрой»

Феленчук
Николай
Андреевич

Қостанай
облысы

Мусабаев
Ибрайхан
Мусабаевич

Қызылорда
облысы

Табысты

40

ЖШС "Ибрайхан и
К ЛТД"

Аубакирова
Бахыт
Ахдибаевна

Қызылорда
облысы

Табысты

41

ЖШС Сыр
Балажан

Жартылай
табысты

33

42

ЖШС "Фирма
Алекри"
ЖК Жакенова

43

44

Табысты
Алматы

ЖШС Hockey World

Симоненко
Оксана
Николаевна

Алматы

Табысты

Ақмола
облысы

Табысты
Табысты

ЖШС
AgroAcademy

Мадеев Актан
Галымжанулы

ШҚ "Ернар"

Рахметилдаев
Рысбек
Маскеубекович

Жамбыл
облысы

ШҚ Койшыбай

Катеков
Орынбасар
Маметкулович

Жамбыл
облысы

48

ЖШС "Mirstankov"
49

ЖШС "RBS
Bunding"
ЖШС Family Farm

51

52

Алматы

Альмухаметова
Айгуль
Кадровна

47

50

Жакенова Лаззат
Мерекеевна

Табысты

ЖШС "ITмедицина"

45

46

Божко Игорь
Чеславович

Солтүстік
Қазақстан
облысы

ЖШС
«Карагандинский
научноисследовательский
институт
растениеводства и
селекции»

Ұзақ Мадениет
Ерлықұлы
Береговой
Владимир
Юрьевич
Диар Серік
Мәжітұлы

Павлодар
облысы
Павлодар
облысы
Ақмола
облысы
Қарағанды
облысы

Жартылай
табысты

Табысты

Аса
табысты
Аса
табысты
Табысты
Табысты

Калдыбаев
Дамир
Серикович
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ЖШС "CementBeton M"

Маңғыстау
облысы

Табысты

Табысты

Руководитель

Қызылорда
облысы

Председатель

ОҚО

Табысты

Павлодар
облысы

Табысты

Солтүстік
Қазақстан
облысы

Табысты

Саугабаев
Айтжан
Сахиевич

ЖК Махамбет
54
55

ПК "Есед"

56

ЖШС фирма
"Технологические
линии"

57

58

ЖШС «Dostar
New»
ЖШС
"KAZMEDPRIBOR
Holding"
ЖШС «Эко-Барс»

59

60

61

ЖШС
"Черноярская
жемчужина"

Загаевский
Станислав
Вячеславович

ОҚО
Канатбекулы
Каныбек
Жунисова
Гулжан
Жумабековна
Селищева Ирина
Ивановна

Аса
табысты
ОҚО

Табысты

Павлодар
облысы

Табысты

Табысты

ЖШС "Центр Сана
сезим"

Базарбай
Раушан
Ахметтулаевна

Қызылорда
облысы

ЖШС «Zhuldyz»

Хуспанова
Жулдуз
Казиевна

БҚО

62

ЖШС «134»
63

64

Шек Владимир
Владимирович

ЖШС «Dastan
Hotel Aktobe»

Лазовский Иван
Иосифович

Табысты
БҚО

Ақтөбе облысы

Аса
табысты
Табысты

Чабаненко
Николай
Николаевич
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ЖК Исаханова
65 Шолпан Стахановна
ЖК Есжанова
66

67

ЖШС «GREEN
Which Hotels»

Исаханова
Шолпан
Стахановна

ШҚО

Табысты

Есжанова
Фарида
Буташевна

Ақмола
облысы

Табысты

Ақмола
облысы

Табысты

Копишева Алия
Амантаевна

Сараптама миссиясының аяқталғанынан кейін сауалнамалық
пікіртерімге сейкес Құрамдауыш қатысушылары 37 қатысушы (55%)
шетелдік әріптестермен ынтымақтастықты жоспралап отырғанын, ал 30
қатысушы
(45%)
әртүрлі
себептермен
ынтымақтастық
орнау
жоспарламайтындығын атам өтті (Диаграмма 10).
10. Диаграмма.

Шетелдік сарапшылармен ынтымақтастықты жоспарлауда:
«Дала-Экос» ЖШС, «Рахимова Г.А.» ЖШС, «Атай СК» ЖШС, ЖШС
Эргономика НПФ, IP Iске сәт, ЖК Манасыпов, ЖШС «"Ақбөпе-2009», ЖК
Молдасанова , ЖШС «Nurhan group», «Чукеева А.» ЖШС, «Азиз-Проект»
ЖШС, «Орленокк» ЖШС, «Жаманова» ЖК, «Dance4U» ЖШС, «ТОМИ»
ЖШС,
«Гулеке»
ЖШС,
«СпецСтальконструкция»
ЖШС,
«Эксклюсклюзивстрой» ЖШС, «Фирма Алекри» ЖШС, ЖК Жакенова, «ITмедицина» ЖШС, Hockey World ЖШС, «AgroAcademy» ЖШС, «Mirstankov»
ЖШС, «RBS Bunding» ЖШС, «Family Farm» ЖШС, ««Карагандинский
научно-исследовательский институт растениеводства и селекции»» ЖШС,
«Cement-Beton
M»
ЖШС,
«Технологиялық
линии»
ЖШС,
«KAZMEDPRIBOR Holding» ЖШС, «Черноярская Жемчужина» ЖШС «Сана
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Сезім орталығы» ЖШС, «Жұлдыз» ЖШС, «134» ЖШС, «Dastan Hotel Aktobe
ЖШС, .Ежанова ЖК.

Шетелдік әріптестермен ынтымақтастық жоспарламайтындар:
«Вторсырье» ЖШС, "DD21" ЖШС, "Хили Пропертис" ЖШС, Ассоциация
"Верховный Совет Крестьян", Территория дизайна de Sali ЖК, ПК СПК
"Бейнеуский сельскохозяйственный кооператив", "MKS Logistics" ЖШС,
"Caspiy Operating" ЖШС, ПК Аспап, Караганда ЖШС, «Туран Пром Ресурс»
ЖШС, "Ел Аман" ЖШС, "М-ТРИО" ЖШС, Касумов ЖК, "Savil House"
ЖК, "Изтелеуова" ЖК, "Калиева Т." ЖК, Бушнев С.Л. ЖК, "Али Тур"
ЖШС, "МехЛитКом" ЖШС, "Ибрайхан и К ЛТД" ЖШС, Сыр Балажан
ЖШС, "Ернар" ШҚ, Койшыбай ШҚ, Махамбет ЖК, ПК "Есед", «Dostar
New» ЖШС, «Эко-Барс» ЖШС, Исаханова Шолпан Стахановна ЖК,
«GREEN Which Hotels» ЖК,
Құрамдауышқа қайта қатысу көрсеткіштері
56 қатысушы (84%) келесі жылы шетелдік сарапшыларды тарту
бойынша Құрамдауышқа қатысуға ниет білдірді. 11 қатысушы (16%) қайта
қатысуға ниет білдірмеді. (Диаграмма 12).
Ақмола облысы: «Касумов» ЖК, Орленок.к ЖШС, «GREEN Which
Hotels» ЖШС, AgroAcademy ЖШС, Family Farm ЖШС, « Есжанова» ЖК.
Ақтөбе облысы: "Азиз-Проект ЖШС, «М-ТРИО» ЖШС, «Dastan Hotel
Aktobe» ЖШС.
Алматы облысы: "Молдасанова Р.Б." ЖШС, "Keruen plus" ЖШС, "Nurhan
group" ЖШС, "Чукеева А." ЖК.
Алматы қаласы: "SAVILE HOUSE" ЖК, "Жаманова" ЖК, "Dance4U"
ЖШС, "ТОМИ" ЖШС, "IT-медицина" ЖШС, «Жакенова» ЖК, «Hockey
World» ТОО.
Астана қаласы: "DD21" ЖШС, "Рахимова Г.А." ЖК, "Ақбөпе-2009"
ЖШС, "Ел Аман" ЖШС.
Атырау облысы: "Гулеке" ТОО, "Изтелеуова" ЖК, "Калиева Т." ЖК.
Шығыс - Қазақстан облысы: «Исаханова Шолпан Стахановна» ЖК
Жамбыл облысы: "Іске Сәт" ЖК, "Манасыпов" ЖК, "Ернар" ШҚ,
Койшыбай ШҚ.
Батыс Қазақстан облысы: «Дала-Экос» ЖШС, «Zhuldyz» ЖШС, «134»
ЖШС.
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Қарағанды облысы: НПФ "Эргономика" ЖШС, ПК Аспап, Караганда
ЖШС, «Карагандинский научно-исследовательский институт
растениеводства и селекции» ЖШС.
Қостанай
облысы:
"МехЛитКом"
ЖШС,
«СпецСтальКонстукции» ЖШС, "Эксклюзивстрой" ЖШС.
Қызылорда облысы: "Ибрайхан и К ЛТД" ЖШС, Махамбет ЖШС,
"Центр Сана сезим" ЖШС.
Маңғыстау облысы: "MKS Logistics" ЖШС, "Cement-Beton M" ЖШС.
Павлодар облысы: "Mirstankov" ЖШС, "Технологические линии"
ЖШС, "Черноярская жемчужина" ЖШС.
Сонымен қатар, басқа қатысушылар 11 (16%) сарапшыларды
шақыруды жоспарламады, (11-диаграмма).
Шығыс Қазақстан облысы: Бушнев С.Л. ИП, "Али Тур" ЖШС.
Батыс Қазақстан облысы: «Туран Пром Ресурс ЖШС.
Қызылорда облысы: Сыр Балажан ЖШС
Маңғыстау облысы: Территория дизайна de Sali ЖК, ПК СПК
"Бейнеуский сельскохозяйственный кооператив", "Caspiy Operating" ЖШС.
Палодар облысы: "RBS Bunding" ЖШС.
Солтүстік Қазақстан облысы: «Вторсырье» ЖШС, «Dostar New»
ЖШС
11 диаграмма.

2.4 Қатысушылар бизнесі дамуының/жаңғыруының 2017 жылы
күтілетін көрсеткіштері
Құрамдауыш қатысушылары арасында жүргізілген сауалнамаға
сәйкес 2017 жылға қатысушылардың дамуын / жаңғыртуын күтілетін
көрсеткіштері төмендегідей болды.
Көрсетілетін қызметтер сервисі мен сапасының жақсаруын 10
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қатысушы (15%) күтуде:
ЖШС "Хили Пропертис", ЖК "Іске Сәт", ЖШС "Ел Аман", ЖШС
Орленок.К, ЖК "Savil House", ЖК "Манасыпов", ПК "Есед", ЖШС
"Черноярская жемчужина", ЖШС "Центр Сана сезим" и ЖШС «Dastan Hotel
Aktobe».
Өндіріс технологиясы мен ұйымдастырылуын жақсартуды 25
қатысушы (37%) күтуде:
ЖШС НПФ "Эргономика", ЖШС "Caspiy Operating", ЖШС "Ақбөпе2009", ЖШС "Nurhan group", ИП "Чукеева А.", ЖШС "Азиз-Проект , ЖК
"Жаманова", ЖК Бушнев С.Л., ЖШС «СпецСтальКонстукции», ЖШС
"Эксклюзивстрой", ЖК Жакенова, ЖШС "IT-медицина", ЖШС Hockey
World, ШҚ Койшыбай, ЖШС "Mirstankov", ЖШС "RBS Bunding", ЖШС
«Карагандинский научно-исследовательский институт растениеводства и
селекции», ЖШС "Cement-Beton M", ЖК Махамбет, ЖШС фирма
"Технологические линии", ЖШС «Эко-Барс», ЖШС «Zhuldyz», ЖШС «134»,
ЖК Исаханова Шолпан Стахановна, ЖК Есжанова
Бизнесін кеңейтуді 5 қатысушы (7%) күтуде:
ЖК "Молдасанова Р.Б.", ЖШС "Гулеке", ЖК "Изтелеуова", ЖК
"Калиева Т.", ТОО "Али Тур"
Шығыстарының азаюын 5 қатысушы күтуде (8%):
ЖШС «Атай СК», ЖШС "М-Трио, ЖШС "МехЛитКом", ЖШС
"Фирма Алекри", ЖШС «Dostar New».
Құрамдауышты іске асырумен байланысты өзге де күтулер 18
қатысушыда (27%) бар:
ЖШС «Дала-Экос», ЖШС «Вторсырье», ЖШС "DD21", ЖК
"Рахимова Г.А.", ПК СПК "Бейнеуский сельскохозяйственный кооператив",
ПК Аспап, ЖШС Караганда, ЖШС "Keruen plus", ЖК Касумов, ЖШС
"Dance4U", ЖШС "ТОМИ" ltd, ЖШС "Ибрайхан и К ЛТД", ЖШС Сыр
Балажан, ЖШС «GREEN Which Hotels», ЖШС AgroAcademy, ШҚ "Ернар",
ЖШС Family Farm , ЖШС "KAZMEDPRIBOR Holding",
4 қатысушы (6%) ештеңе күтпейді: Ассоциация "Верховный Совет
Крестьян, ЖК Территория дизайна de Sali, ЖШС "MKS Logistics", ЖШС
«Туран Пром Ресурс». (Диаграмма 12).
12 Диаграмма
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2.5 Құрамдауыштың 2016 жылы іске асырылуының мониторингі
ҰКП статистикалық көрсеткіштерді қоса алғанда, сандық, сол сияқты
бизнесті
дамытудың/жаңғыртудың
көрсеткіштері
сияқты
нақты
көрсеткіштерді қамтитын,
Құрамдауыш бойынша жұмыстардың
орындалуын бағалау үшін іске асырылу мониторингін жүргізілді. (№7
қосымша, Өңірлік кәсіпкерлер палатасынан алынған электронды пошта
скриншоттары).
Компоненттің 2016 жылға арналған бақылау мониторингі мыналарды
көрсетті:
Өткен кезеңмен салыстырғанда жетілдірілген кәсіпорындарда орташа
жылдық кірісі ұлғайып және 9 кәсіпорын жаңа жұмыс орындарын құрды:
«Образовательный центр Ecofermer ЖШС, «МунайТранссервис и К» ЖШС,
«Изекен»ЖШС, «Сырат» ЖШС, «Научно-практический центр «REBIOMED» ЖШС, «International British House», АО «Нуржанар», ТОО «Палм
ЕС», ТОО «Hili Properties».
4 кәсіпорын орташа жылдық табысын арттырды: «Жетісу Жамбыл желісі»
ЖШС, «Хазипов Р.С.» ЖК, «Джумагулова» ЖК, «Jet Logistic» ЖШС.
Жаңа жұмыс орындарын құрғандардың саны 3: «Лагута С.В.»,
«Иманалинова Ж.О» ЖК және ТОО «Dala fruit.
Құрамдауыш қатысушылары барлығы 170 жаңа жұмыс орнын құрды.
Компонентке қатысатын кәсіпорындардың мониторингінің сандық және
сапалық нәтижелері:
Компонентке қатысатын кәсіпорындардың мониторингінің сандық және
сапалық нәтижелері:
1) Алматы қаласының ЖШС «Оқу орталығы Ecofermer» кәсіпорны. Білім
беру қызметтерімен айналысадыі. Жобаға қатысу нәтижесі: кәсіпорын
Алматы қаласының маңындағы экологиялық ауылды салуды бастады.
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Орташа жылдық кіріс 100 000,0 мыңнан 300 000,0 мың теңгеге дейін өсті.
Жұмыс орындарының саны 3-тен 4-ке дейін өсті.
2) Атырау облысының «Мунай Транссервис және К» ЖШС кәсіпорны. Көлік
қызметтерін ұсынады. Орташа жылдық кіріс 600 0000 мың теңгеден 800 000
мың теңгеге дейін өсті. Жұмыс орындарының саны 30-дан 45-ке дейін өсті.
3) Атырау облысының «Изекен» ЖШС кәсіпорны. Кәсіпорын қонақ үйдің
қызметтерін ұсынады. Жылдық орташа табыс 33 000 мың теңгеден 34 000
мың теңгеге дейін өсіп, жұмыс орындарының саны 15-тен 16-ға дейін өсті.
4) ЖШС «RE-BIOMED» ғылыми-практикалық орталығы» Астана қаласы.
Кәсіпорын косметика өндірісімен айналысады. Сарапшымен бірлескен
жұмысының қорытындысы бойынша кәсіпорын сапалы бақылауды орнатып,
белсенді ынтымақтастық жалғасуда. Егер компания алғашында ғылыми
зертхана ретінде жұмыс атқарса, 2017 жылдың қыркүйек айынан бастап
компания Қазақстандағы косметика өндірісі бойынша алғашқы зауытты іске
қосты. 2017 жылдың 9 айындағы табыс 7 100 мың теңгеге артты. Жұмыс
орындарының саны 7-ден 15-ге дейін өсті.
5) Алматы облысының «Сырат» ЖШС кәсіпорны. Кәсіпорын бөтелкедегі
суды өндірумен айналысады. Сарапшы көмек көрсеткеннен кейін, шөлмекті
суды өндіру еуропалық стандарттарға сәйкес жаңартылды. Орташа жылдық
кіріс 10 млн. теңгеден 60 млн. теңгеге дейін өсті. Жұмыс орындарының саны
25-тен 40-ға дейін өсті.
6) ЖШС «International British House» Алматы қаласынан. Тілдік курстар
жүргізеді және шетелде білім алуға байланысты қызметтер көрсетеді.
Мамандандырылған көмек көрсеткеннен кейін мектепте балабақша ашылды.
Сонымен қатар, сарапшымен ынтымақтастық орнатылды. Сарапшы
анықтаған кезде кәсіпорында маркетинг жоспары берілді, соның арқасында
балабақша ашылды. Жылдық орташа табыс 1 млн. Теңгеден 2 млн. теңгеге
дейін өсті. Жұмыс орындарының саны 3-тен 5-ке дейін өсті.
7) Батыс Қазақстан облысының «Нұржанар» АҚ кәсіпорны. Компания
минералды сулар мен алкогольсіз сусындар өндірумен айналысады. Орташа
жылдық кіріс 449 000 мың теңгеден 500 000 мың теңгеге дейін өсті. Жұмыс
орындарының саны 160-дан 220-ға дейін өсті.
8) Алматы облысы бойынша «Палм ЕС» ЖШС кәсіпорны. Кәсіпорын
минералды шикізатты (шайырдағы алтын) өңдеуді жүзеге асырады. Орташа
жылдық кіріс 101 млн. Теңгеден 1200 млн. теңгеге дейін өсті. Жұмыс
орындарының саны 96-нан 120-ға дейін өсті.
9) Алматы облысының «Жетісу Жамбыл жиhаз» ЖШС кәсіпорны. Кәсіпорын
жиһаз өндірумен айналысады. Орташа жылдық кіріс 50 000 мың теңгеден 170
000 мың теңгеге дейін өсті.
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10) Шығыс Қазақстан облысынан «Хазипов Р.С.» ЖК. Кәсіпорын
жылыжаймен айналысады. Кәсіпорынның орташа жылдық табысы 84,591
мың теңгеден 128,031 мың теңгеге дейін өсті.
11) Батыс Қазақстан облысынан «Джумагулова» ЖК. Кәсіпорын сүтті өңдеп,
йогурт және қаймақ шығарумен айналысады. Шетелдік сарапшының
ұсынысына сәйкес өнімнің жарамдылық мерзімін ұзарту үшін қосымша
жабдықты сатып алу жоспарлануда жаңа өнім сызығы (йогурт) енгізілді.
Жобаға қатысу нәтижесінде өнім желілерінің саны 3-тен 4-ке дейін өзгерді.
Орташа жылдық кіріс 70 000,0 мың теңгеден 71 000,0 теңгеге дейін өсті.
12) Павлодар облысы «Jet Logistic» ЖШС кәсіпорны. Кәсіпорын көлік және
логистика саласында қызмет көрсетумен айналысады. Миссияның
нәтижесінде дамыған елдерде логистика саласында оң тәжірибе жинақталды,
жұмыс жүйесін автоматтандыруға көмектесетін көлік қызметтері саласында
жұмыс істеудің жаңа әдістері мен әдістері көрсетілді. Көлік қызметтері
саласында жұмыс әдістері енгізілді, логистика саласында дамыған елдердің
тәжірибесі қолданылды, бұл компанияның жұмысын автоматтандыруға
мүмкіндік береді. Орташа жылдық табыс 2 000 мың теңгеден 3 890 мың
теңгеге дейін өсті.
13) Оңтүстік Қазақстан облысының «Hili Properties» ЖШС кәсіпорны.
Кәсіпорын қонақ үй және мейрамхана қызметтерін ұсынады. Орташа
жылдық кіріс 26 172 мың теңгеден 43 000 мың теңгеге дейін өсті. Жұмыс
орындарының саны 80-ден 83-ке дейін өсті.
14) Ақмола облысының «Лагута СВ» ЖК кәсіпорны. Кәсіпорын білім
саласында қызмет көрсетумен айналысады. Жобаға қатысу нәтижелері
бойынша қызметкерлерді басқару және ынталандыру үшін жоспар әзірленді.
Жұмыс орындарының саны 30-нан 40-қа дейін өсті.
15) Жамбыл облысынан «Иманалинова Ж.О.» ЖК кәсіпорны. Кәсіпорын
білім беру курстарын жүргізеді (ағылшын, саналы арифметика), мерекелерді
ұйымдастырады. Сарапшының көмегінің арқасында Республикалық білім
Ассоциясының қамқорлығымен келесі жобаны іске қосты. Жобаның шартты
атауы - кітап болып табылады, ол алты айға арналған 3-6 сынып
оқушыларына ағылшын тілінде жазбаша тілде сөйлеуді үйрету болып
табылады, оларды мұғалімдермен бірге ағылшын тілінде бірлескен кітабын
жазуға және басып шығаруға қатысу. Екі қосымша жұмыс орны ашылды.
16) Алматы қаласынан «V&A Royal Education Services». Тілдік курстар
жүргізеді және шетелде білім алуға байланысты қызметтер көрсетеді. Жобаға
қатысу нәтижесінде маркетинг жоспары жасалды. Бір жыл ішінде компания
өз қызметтерін сараптамалық кеңестерді қолданды. Сонымен қатар, ЖШС
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кірістері арта алмады, өйткені қаржы дағдарысы салдарынан компания
қазіргі уақытта өз мүмкіндіктерін қамтамасыз ете алмайды.
17) Атырау облысынан «Калиева Ш.Д.» ЖК. Кәсіпорын нан және кондитер
өнімдерін өндірумен айналысады. Жобаға қатысу нәтижесінде азық-түлік
өнімдерінің ассортименті, қызметкерлердің кәсіби деңгейі артты
18) Батыс Қазақстан облысының «Ашигалиев» ЖК. Кәсіпорын минералды
сулар мен алкогольсіз сусындар өндірумен айналысады. Жобаға қатысу
нәтижесінде минералды су өндірумен қатар, шырындар өндірісі енгізілді,
шетелдік сарапшының көмегімен шетелдік жабдықтарды сатып алу бойынша
келіссөздер жүргізілуде. Жобаға қатысу нәтижесінде өнімдердің ауқымы 2ден 3-ке дейін өсті.
19) Маңғыстау облысынан «Фирма Пирамида» ЖШС кәсіпорны. Кәсіпорын
қонақ үй қызметтерін ұсынады. Жобаға қатысу нәтижесінде қонақ үй қызметі
және көрсетілетін қызметтердің сапасы жақсарды, сондай-ақ жаңа қызметтер
енгізілді.
20) Маңғыстау облысынан «Ахметова» кәсіпорны. Компания туризм
саласында (демалыс үйлері) қызмет көрсетеді. Қызмет көрсету сапасы
жақсарып, оны кеңейту үшін демалыс базасында құрылыс жұмыстары
жүргізілуде.
21) Павлодар облысының «Тепличный
комплекс Аксу» кәсіпорны.
Кәсіпорында қызанақ өсірілетін жылыжай кешені бар. Көкөніс ауруларына,
әсіресе қызанақтарға қатысты ақпарат алынған, өсімдік ауруларына қарсы
профилактикалық жұмыстардың жоспары жасалды. Комбинат әлі
пайдалануға берілмеді, құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталу сатысында тұр.
22) Павлодар облысынан «Павлодарский тепличный комбинат» ЖШС
кәсіпорны. Кәсіпорында қызанақ өсірілетін жылыжай кешені бар. Жобаға
қатысу нәтижелері бойынша компания қызметкерлерінің біліктілігі
жақсарды, қызанақтың зиянкестері мен зиянкестерімен күресу жөніндегі ісшаралар туралы хаттама жасалды. Қияр өсіру үшін қызанақты өсіруден қайта
бағыт алғаннан кейін проблемалық мәселелер шешілді. Тұтастай алғанда,
сарапшылық миссиядан кейін қызметкерлердің жұмыс сапасы жақсарды, бұл
да кәсіпорын шығындарын азайтуға мүмкіндік берді.
23) Солтүстік Қазақстан облысынан «Редин В.Г» ШҚ кәсіпорны. Кәсіпорын
өсімдік және мал шаруашылығымен айналысады. Жүгері силосын төсеу және
сақтау технологиясы өзгертілді.
24) Кәсіпорын Солтүстік Қазақстан облысынан «Шаймерденов Б.А.» ШҚ.
Кәсіпорын өсімдік және мал шаруашылығымен айналысады. Жобаға қатысу
нәтижелері бойынша жабық дақылдардың өнімділігін арттыру және
көкөністердің жаңа сорттарын өсіру технологиялары игерілді.
43

25) Ақмола облысының «Парус» ЖК. Кәсіпорын туризм саласында қызмет
көрсетеді. Жобаға қатысу нәтижесінде менеджмент қайта құрылды.
26) Ақмола облысының «Мустафин С. Л.» ЖК. Кәсіпорын Бос уақытты және
ойын-сауықты ұйымдастырумен айналысады. Жобаға қатысу нәтижелері
бойынша қызметкерлердің біліктілігі жақсарды, клиенттермен жұмыс
істеудің жаңа әдістері алынды.
27) Кызылординской облысындағы ««Сыр маржаны» ЖШС кәсіпорны.
Кәсіпорын күріш өндірумен айналысады. Жер қойнауын пайдалану туралы
ақпарат өнімділікті арттыру мақсатында 2017 жылға арналған міндетті ісқимыл жоспарына енгізілген.
28) Қызылорда облысының ПТ «Абзал мен К» кәсіпорны. Күріш өндіру және
өңдеу. Компанияның маркетингтік жоспары әзірленіп, практикада сәтті
қолданылды
29) Қызылорда облысынан «Қызылорда Құрылыс НК» ЖШС кәсіпорны.
Кәсіпорын күріш өндіру және өңдеу саласында жұмыс істейді. 2017 жылдың
егу маусымында күріштің кірістілігін арттыру бойынша ұсыныстар енгізілді.
30) «Бәйтерек саяхат отратылығы» ЖШС. Кәсіпорын туризм саласында
қызмет көрсетеді. Жобаға қатысу нәтижесінде кәсіпкерлерге арналған жаңа
технологиялар енгізілді: қонақүй менеджменті, халықаралық маркетинг,
сандық медиа интеграциясы (веб-сайттың мазмұны, әлеуметтік медиа,
маркетинг, деректерді өндіру, шығармашылық видео, SEO), клиенттерге
қызмет көрсету, оқыту және халықаралық саяхат үшін маркетинг.
31) Жамбыл облысынан «Жамбыл сервис» ЖШС кәсіпорны. Кәсіпорын
туризм саласында қызмет көрсетеді. Жобаға қатысу нәтижесінде
кәсіпкерлерге арналған жаңа технологиялар енгізілді: қонақүй менеджменті,
халықаралық маркетинг, сандық медиа интеграциясы (веб-сайттың мазмұны,
әлеуметтік медиа, маркетинг, деректерді өндіру, шығармашылық видео,
SEO), клиенттерге қызмет көрсету, оқыту және халықаралық саяхат үшін
маркетинг.
32) Шығыс Қазақстан облысынан «Шашуро Мария Николаевна» ЖК.
Кәсіпорынның негізгі қызметі алкогольсіз сусындарды өндіру болып
табылады. Жобаға қатысу нәтижесінде маркетинг бөлімінің (жарнамалық,
маркетинг) жұмысына көзқарас қайта қаралды.
33) Шығыс Қазақстан облысынан «Кенжетай» ШҚ. Компания ашық және
жабық жердегі көкөністерді өсірумен айналысады. Жобаға қатысу
қорытындысы бойынша жабық топырақ дақылдарының өнімділігін арттыру
және көкөністердің жаңа сорттарын өсіру бойынша ұсынымдар алынды.
34) Астана қаласының «SIRIUS PLUS» ЖШС кәсіпорны. Кәсіпорын
косметика өндірісімен айналысады. Жобаға қатысу қорытындысы бойынша
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компания технологиялық жағынан дамуда, косметика жаңа желісін құру
бойынша дайындық жұмыстары жүргізілуде. Қаржылық-шаруашылық
қызметте ешқандай өзгеріс жоқ, себебі қазіргі уақытта «SIRIUS PLUS» ЖШС
өндіріс саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді.
35) Қарағанды облысындағы «Карагандинский завод металлоизделий» ЖШС.
Кәсіпорын машина жасаумен айналысады. Сарапшы миссиясын жүзеге
асыру нәтижесінде Канадаға 3 доңғалақты велосипедтер жайында
келіссөздер жүргізілуде.
36) Қарағанды облысының «Centr AT» ЖШС кәсіпорны. Кісіпорын білім
саласында қызмет көрсетумен айналысады. Жобаға қатысу нәтижелеріне
сүйене отырып, персоналды басқарудың жаңа жүйесі енгізілді (көрсеткіштер
бойынша еңбекақы төлеу).
37) Ақтөбе облысынан «Актобе Фурнитур Компани» ЖШС кәсіпорны.
Кәсіпорын жиһаз өндірумен айналысады. Жобаға қатысу нәтижесінде жиһаз
жасаудың техникалық әдісі жетілдірілді.
38) Астана қаласының «Астанинский технологический центр»» ЖШС
кәсіпорны. Кәсіпорын машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл
бұйымдарын шығарумен айналысады. Жобаға қатысу нәтижелері бойынша
компанияның өндірістік процестеріне жауапты қызметкерлердің біліктілігі
артты.
39) Ақтөбе облысының «LONDON-EC» ЖШС кәсіпорны. Компания білім
саласында қызмет көрсетеді. Жобаға қатысу нәтижесінде компания
қызметінің деңгейі және ұсынылатын қызметтердің сапасы артты.
40) Қостанай облысы бойынша «Пищекомбинат» ЖШС кәсіпорны.
Кәсіпорын нан және ет өнімдерін өндірумен айналысады. Жобаға қатысу
нәтижесінде пісірілген нан ассортименті 3 түрге дейін өсті, кондитерлік
өнімдер (торттар, кондитерлік өнімдер) өндірілді.
41) Қостанай облысының «Дәмді» ЖШС кәсіпорны. Кәсіпорын нан және ұн
өнімдерін өндірумен айналысады. Жобаға қатысу нәтижесінде аймақта
өндірілмейтін 20 түрге арналған кондитерлік өнімдердің ассортименті өсті,
сатудың қосымша нүктелерін ашу жоспарлануда. Сондай-ақ канадалық
технолог рецепт бойынша нан өндіруді енгізді.
42) Қостанай облысының «Ерғалиева Г.Ф.» ЖК. Кәсіпорын перделерді тігу,
сыртқы киімді тігу және қалпына келтіру жұмыстарымен айналысады.
Жобаға қатысу нәтижелеріне сүйене отырып, өнімділіктің 30% -ға өсуін
күткен өнім сапасы жақсарады. Өнімдерді сатудың жаңа нарығын табу
бойынша жұмыс жүргізілуде. Халықтың сұранысы жеке тапсырыстардың
өсуіне байланысты зерттелген.
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43) Маңғыстау облысынан «Zhamal-ai» ЖШС кәсіпорны. Кәсіпорын арнайы
киім, мектеп формасы мен аяқ киім өндірумен айналысады. Жобаға қатысу
нәтижелері бойынша қажетті жабдықтардың тізімі сатып алынды. Өндіріс
бірлігін өндіруге қажетті уақытты 15% төмендететін технологиялық циклдің
өзгеруі.
44) Солтүстік Қазақстан облысының «Тайынша сүті» ЖШС кәсіпорны.
Кәсіпорын сүтті қайта өңдеумен айналысады. Жобаға қатысу нәтижелері
бойынша қызметкерлердің біліктілігі жақсарды.
45) Оңтүстік Қазақстан облысының «Стандарт Цемент» ЖШС. Кәсіпорын
басқа да металл емес минералды өнімдер өндірумен айналысады. Компания
тұрақты режимде жұмыс істейтіндіктен елеулі өзгерістер болған жоқ.
46) Оңтүстік Қазастан облысының «Horeca Services» ЖШС кәсіпорны.
Кәсіпорын қонақ үй және мейрамхана қызметтерін ұсынады. Жобаға қатысу
нәтижелері бойынша қызметкерлердің біліктілігі жақсарды, ал шығу
қызметтері басталды.
47) Оңтүстік Қазақстан облысының «Dala fruit» ЖШС кәсіпорны. Компания
көгалдандыру, көкөністер мен жемістерді сақтаумен айналысады. Жұмыс
орындарының саны 21-ден 50-ге дейін өсті.
48) Оңтүстік Қазақстан облысының «Ердыс-нан» ЖШС кәсіпорны.
Кәсіпорын кондитерлік өнімдерді, нан және торт өнімдерін өндірумен
айналысады. Канадалық сарапшының ұсынған кондитерлік өнімдерінің жаңа
түрлері халыққа талап етілмеді және осыған байланысты олар өндірістен
шығарылды, ұсынылған жаңа орау тәсілі қолданылады. Компания Кентау
нарығында тұрақты жұмыс істейді.
2.6 Консультанттар мен олардың кәсіпорындардағы қызметі
туралы ақпарат, сондай-ақ әзірленген практикалық ұсынымдар.
Шартқа сәйкес шетелдік мамандар миссиясының мерзімі 2 аптаны (10
жұмыс күнін) құрады. (№ 8 қосымша. Үшжақты шарттар). Шетелдік
мамандардың әрбір миссиясының аяқталуы бойынша жұмыс нәтижелері
туралы есеп қоса беріледі (№ 9 қосымша. Жұмыс нәтижелері туралы
сарапшылардың есептері).
Сарапшылар қызметтері қызметкерлерді оқытудан және бизнесмәселелермен айналысатын практикалық дағдыларды қалыптастыру үшін
техникалық және ұйымдастырушылық сипаттағы мәселелерді шешуде
тәжірибелік көмек көрсетуден тұрады. Консультациялық бағдарламаның
аясында сарапшылар кәсіпорындарда тікелей қатысушылармен кездесіп,
кәсіпорындардың дамуында нақты мәселелерді анықтады, Компонент
қатысушыларына ұсынылған өтінімдерді талдау негізінде тәжірибиелік
ұсыныстар мен шешімдер ұсынды. Сарапшылардың есептерін талдай
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отырып, есепте сарапшы жазған фактілер анықталғанын ескеру қажет.
сарапшының берген ұсыныстары оның тәжірибесіне, технологиялық
талаптарына, сондай-ақ оның елінде қабылданған мәдени және адамгершілік
нормаларға негізделген. Сарапшының жұмысы және Құрамдауыш шағын
және орта бизнесті қолдауға, кәсіпорындарды технологиямен, өндірісті
ұйымдастыруда, өнімнің сапасы мен менеджерлер мен қызметкерлердің
құзырына жеткізуге бағытталған.
6. Кесте
№

Кәсіпорын
атауы

1

«Дала-Экос»
ЖШС

2

«Вторсырье»
ЖШС

3
4

ТОО «DD21»
ЖШС
«Рахимова
Г.А.» ЖК

Аты-жөні

Қызметі

Мулдашев
Дамир
Кайргалиевич
Айсин
Кайыржан
Муратович
Ибраев Канат
Султанович
Алтынбекова
Асем Болатовна
Буланбаев
Ринат
Дуйсенович
Добровольский
Игорь
Владимирович

Директор

Директор

Директор

Директор
Директор
Директор

Аймақтың
атауы
Батыс
Қазақстан
облысы
Солтүстік
Қазақстан
облысы

Эксперт

Thomas Nec

Thomas Nec

Астана

Eichert
Benjamin

Астана

Polzer Felix

Солтүстік
Қазақстан
облысы

Klaus
Breitenstein

Қарағанды
облысы

Klaus
Breitenstein

Астана

Jakluene
Knappe

5

«Атай СК»
ЖШС

6

НПФ
Эргономика
ЖШС

7

«Ақбөпе2009» ЖШС

Бримжанов
Арман
Таргинович

8

ЖК «Калиева
Т.»

Досымбаев
Рустам
Мусагалиевич

Атқарушы
директор

Атырау
облысы

Gunter
Schuster

9

ЖК
«Жаманова»

Жаманова
Куралай
Мерекеевна

Директор

Алматы

Karl Buss

10

«ТОМИ LTD»
ЖШС

Директор

Алматы

Jakluene
Knappe

11

«Гулеке»
ЖШС

Директор

Атырау
облысы

Gunter
Schuster

АКТАЕВА
ОЛЬГА
ПАВЛОВНА
Тынынбаева
А.А.

Директор
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«Спецсталькон
струкции»
ЖШС

Аман Алексей
Георгиевич

Директор
орынбасары

Қостанай
облысы

Dietrich
Toews

13

«Іске Сәт» ЖК

Джасабаева
Саярахан
Турсынбаевна

Директор

Жамбыл
облысы

Kai Uwe
Dohler

14

«Бушнев С.Л.»
ЖК

Бушнев Сергей
Леонидович

Директор

ШҚО

Soeren
Scharnweber

15

«Изтелеуова»
ЖК

Изтелеуова
Мейрамгуль
Шамшиденовна

Директор

Атырау
облысы

Gunter
Schuster

16

«Молдасанова
Р.Б.» ЖК

Молдасанова
Малика
Канатбековна

Директор
орынбасары

Алматы
облысы

Таубалдинова
Гульвира
Джаумбаевна

Директор

17

«NURHAN
group» ЖШС

Алматы
облысы

18

«Чукеева
А.Е.» ЖК

Чукеева Аида
Ерсайынова

19

«Фирма
Алекри» ЖШС

Божко Игорь
Чеславович

20

«МехЛитКом»
ЖШС

Агаев Исмаил
Ибрагимоглы

Директор

Феленчук
Николай
Андреевич
Ашимов
Толеген
Мукатаевич
Киселев Борис
Иванович

Директор

21

«Эксклюзивстр
ой» ЖШС

12

22
23

24

ПК «Аспап»

«Караганда»
ЖШС
«Территория
дизайна deSali» Салихова Сауле
(Салихова
Халеловна
С.Х.) ЖК

Директор

Директор

Алматы
облысы
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Қостанай
облысы
Қостанай
облысы

Төраға

Қарағанды
облысы

Директор

Қарағанды
облысы

Директор

Маңғыстау
облысы

Karl Buss
Jens
Bangnowski
Annet Hintzte
Klaus
Breitenstein
Grammlich
Werner

Galina Toews
Dietrich
Toews
Galina Toews

Tatjana
Winkler
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«М-Трио»
ЖШС

Буданов
Александр
Сергеевич

Директор

26

«Азиз-проект»
ЖШС

Дастенова
Бибикатша
Момыновна

Директор

Ақтөбе
облысы

27

«Али Тур»
ЖШС

Уалиева Алия
Алибековна

Директор

ШҚО

28

«Туран Пром
Ресурс» ЖШС

Укашева
Гульмаржан
Аблаевна

Директор

«Keruen pius»
ЖШС

Каташев Айдын

Директор
орынбасары

25

29
30
31

«Caspiy
Operating»
ЖШС
«Ел Аман»
ЖШС
Ассоциация
"Верховный
Совет
Крестьян"

Парфенов
Сергей
Николаевич
Сарин Адиль
Серикович

Директор

Ақтөбе
облысы

Батыс
Қазақстан
облысы
Алматы
облысы
Маңғыстау
облысы

Директор

Астана

Шалатаев
Есей
Дильдабекович

Төраға

ОҚО

«Ибрайхан и К
ЛТД» ЖШС

Мусабаев
Ибрайхан
Мусабаевич

Директор

Қызылорда
облысы

34

«SAVILE
HOUSE» ЖК

Раманкулов
Даурен
Казтаевич

Директор

Алматы

35

«DANCE4U»
ЖШС

Нурпеисова
Гульшат
Айтбаевна

Бас
директор

Алматы

Серсембаев
Мурат
Серикказиевич

Директор

Маңғыстау
облысы

Абжанов
Нурлан
Максатович

Төраға

Маңғыстау
облысы

Сагиндыков
Бакитжан
Оразович

Бас
менеджер

32

33

36

37

38

«MKS
Logistics»
ЖШС
ПК СПК
«Бейнеуский
сельскохозяйст
венный
кооперати»
«Хили
Пропертис»
ЖШС

Udo Vogel
Tatjana
Winkler
Soeren
Scharnweber

Thomas Nec
Gerhard Folie

Thomas Nec
Kai Uwe
Dohler

Olexander
Galuschin

Thomas Nec
Lutz Roland
Litetze

Ralf Iwan

ОҚО

Olexander
Galuschin

Olexander
Galuschin
Kai Uwe
Dohler
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39

40
41
42

«GREEN
Which Hotels»
ЖШС
«Сыр
Балажан»
ЖШС
«Касумов»
ЖК
«Орленок.к»
ЖШС

Копишева Алия
Амантаевна

Директор

Ақмола
облысы

Аубакирова
Бахыт
Ахдибаевна

Директор

Қызылорда
облысы

Касумов Рафик
Агагусейнович
Лемяцких Елена
Юрьевна
Манасыпов
Александр
Салимович

43

"Манасыпов"
ЖК

44

« Agro
Academy»
ЖШС

Мадеев Актан
Галымжанулы

45

«Family Farm»
ЖШС

Диар Серік
Мәжітұлы

46

ШҚ «Ернар»

Рахметилдаев
Рысбек
Маскеубекович

47

ШҚ
«Койшыбай»

48

«IT-медицина»
ЖШС

49

50

51

«Mirstankov»
ЖШС
"R.W.S.
BINDING
(Р.В.С.
БАИНДИНГ)"
ЖШС
«Жакенов» ЖК

Директор
Директор

Ақмола
облысы
Ақмола
облысы

Kai Uwe
Dohler
Jakluene
Knappe
Karl Buss
Karl Buss

Директор

Жамбыл
облысы

Kai Uwe
Dohler

Директор

Ақмола
облысы

Georg Gerl

Директор

Ақмола
облысы

Maximilian
Loesch

Директор

Жамбыл
облысы

Max Stadler

Директор

Жамбыл
облысы

Ulrich Mayer

Директор

Алматы

Dr. Andre
Henke

Директор

Павлодар
облысы

Dirk Udo
Fricke

Береговой
Владимир
Юрьевич

Директор

Павлодар
облысы

Dirk Udo
Fricke

Жакенова
Ляззат
Мерекеевна

Директор

Алматы

Kasrl Buss

Катеков
Орынбасар
Маметкулович
Альмухаметова
Айгуль
Кадровна
Ұзақ Мадениет
Ерлықұлы

50

52

53

54

«Карагандинск
ий научноисследовательс
кй институт
растениеводств
а и селекции»
ЖШС
«ЦементБетон-М»
ЖШС
«HOCKEY
WORLD»
ЖШС

Калдыбаев
Дамир
Серикович

Саугабаев
Мурат
Айтжанович
Симоненко
Оксана
Николаевна
Махамбет
Патима
Шаймерденкыз
ы
Игликова
Тумаркуль
Исабаевна

Директорды
ң міндетін
атқарушы

Қарағанды
облысы.

Nael Baba

Директор

Маңғыстау
облысы

Stefan Bley

Директор

Алматы

Siegfried
Fischer

Директор

Қызылорда
облысы

Franz
Ottillinger

Төраға

ОҚО

Simon Asam

Директор

Павлодар
облысы

Grammlich
Werner
Grammlich
Werner

55

«Махамбет»
ЖШС

56

ПК "Есед"

57

фирма
"Технологичес
кие линии"
ЖШС

Шек Владимир
Владимирович

58

«Dostar New»
ЖШС

Загаевский
Станислав
Вячеславович

Директор

Солтүстік
Қазақстан
облысы

59

«KAZMEDPRI
BOR Holding»

Канатбекулы К

Бас
директор

ОҚО

Chistian
Holletzik

60

«Эко-Барс»
ЖШС

Бас
директор

ОҚО

Sascha Kröner

61

«Черноярская
жемчужина»
ЖШС

директор

Павлодар
облысы

Natalya
Meyer

62

«Центр Сана
Сезим» ЖШС

Директор

Қызылорда
облысы

Natalya
Meyer

63

«Zhuldyz»
ЖШС

Директор

Батыс
Қазақстан
облысы

Tatjana
Löwen

Жунисова
Гулжан
Жумабековна
Селищева
Ирина
Ивановна
Базарбай
Раушан
Ахметтулаевна
Хуспанова
Жулдуз
Казиевна
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Директор

Батыс
Қазақстан
облысы

Ditrisch
Reiche

64

«134» ЖШС

Лазовский Иван
Иосифович

65

«Dastan Hotel
Aktobe» ЖШС

Чабаненко
Николай
Николаевич

Директор

Ақтөбе
облысы

Gunter
Schuster

66

«Исаханова
Шолпан
Стахановна»
ЖК

Исаханова
Шолпан
Стахановна

Директор

ШҚО

Gunter
Schuster

67

«Есжанова»
ЖК

Есжанова
Фарида
Буташевна

Директор

Ақмола
облысы

Tanya Brecht

«Аға сеньорлар» компоненті бойынша миссияларды іске асыру 2017
жылдың мамыр-маусым айларында ұйымдастырылды. Барлығы 6 миссия
ұйымдастырылды.

Сарапшы: Томас Нек
Кәсібі – дипломы бар инженер-агроном
Консультацияларының
тақырыптары
–
химия,
қалдықтарды кәдеге жарату, кәдеге жарату жөніндегі
кәсіпорындарды құру, кәдеге жарату бойынша құралжабдықтарды жеткізу саласындағы сарапшы

1) ЖШС «Дала-экос» кәсіпорны.
Орналасқан жері: Орал қаласы
Бағдарламаға қатысушы: директор Мулдашев Дамир Каиргалиевич
Кәсіпорын қалдықтарды өңдеумен айналысады
1. Кәсіпорын проблемаларының диагностикасы және сәйкестендіру:
Бас директоры көптеген жылдар бойы белсенді түрде жаңа технологияларды
инновациялаумен айналысқан Дамир Молдашев болып табылады.
Эконимаканың дамуына және қоршаған ортаға әсерін тигізетін жаңа
технологияларды дамыту – оның мақсаты табылады. Атап айтқанда,
ғалымдар мен сарапшылардың көмегімен қалдықтарды қайта өңдеудің бір
жолы практикада қолдануға әзірленді. Батыс Қазақстан облысында
әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін мұнай үлкен рөл атқарады. Сонымен
қатар, қоршаған ортаны қорғау аса маңызды міндеттердің бірі болып
табылады. Осыған орай Қазақстан Үкіметі мүмкіндігінше қалдықтардан жаңа
шикізат түрін алу мақсатында қаулы қабылдады. Еуропадағы қоршаған
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ортаны қорғау саясаты 20 жылдан астам уақыт бойы жақсы дамуда. Оралда /
Батыс Қазақстан облысында, ресми мәліметтерге сәйкес, мұнай алу
салдарынан ай сайын 300 т мұнай қосылыстары және күкірт полимерлері
қалдыққа айналады.
«Дала-Экос» ЖШС инновациялық технологиясы бойынша туындаған
мұнай қалдықтарынан жаңа жол жамылғысы жасалып, практикада қолданды.
Нәтижесінде бұл технология арқасында дәстүрлі асфальтқа сапалы балама
табылды.
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Консультациялар мақсаты: ЖШС Dala-Экос технологиясы бойынша
неміс компанияларының қызығушылық оятап, кейін бірігіп бұл жаңа жол
құрылыс технологиясын алдымен Қазақстанда, кейін Еуразиялық Одақ
елдеріне және Еуропалық Одаққа енгізңп, қолдану.
Осылайша, кәсіби тұрғыдан сапалы және экономикалық жағынан
тиімді жол құрылыс технологиясы Қазақстанда қолдануға мүмкін және
орынды болатынын растайды. Ауылдық аудандардағы жаман жол жағдайына
байланысты жол құрылысы ауқымды және ұзақ мерзімді болатыны күтулуде.
Сол себепті бұл қызыққан неміс серіктестерін қызықтырады. Томас Нек
төмендегі компаниялар, бірлестіктер мен мекемелермен байланыс орнатты.
Бұл - консультативтік миссиясының сапарынанбірден оралғаннан кейін
алғашқы идеялар мен нақты ұсыныстар. Сондықтан, тізім толық емес.
- GIZ Эшборн; KFWФранкфурт; СӨП - (Франкфурттағы химиялық
өнеркәсіп одағы) Құрылыс химиясының кәсіпқой одағы
- Германияның құрылыс саласы/ Кәсіпқойлардың жол және жерасты
құрылғыларын салу жөніндегі СебастианГерушка федералды тобы. Жұмыс
телефоны: 03020314553
- Неміс және Еуропалық асфальт өндіру одағы
- Минералды май өндіру одағы (Берлин қаласы)
- Мұнай алу одағы (Ганновер қаласы)
- Финансты саласы: Хайнц Мюллер, «DZ Bank» банкі Вольфганг
Блэси, бұрынғы EkosemAgrar/ EKOTECHNIKA
- АҚ «NRGAG» Петер Штрак, тел:№ 015785083883 Email: info@tmaster.de – Бакытгали Акшолаков
2. Жаңа басқару әдістерін, өндіріс технологияларын енгізу
бойынша ұсыныстар,жабдықтар:Германия мен Еуропадағы жол
құрылысында ұқсас жобалар тәжірибесі туралы неміс мамандарының және
фирмалармен сараптамалық талқылау.
3. Автоматтандыру және оңтайландыру бойынша ұсыныстар,
жобаны басқару және бизнес процестер: Қазақстан Республикасындағы
білім және тәжірибе ерекшелігін ескере отырып Германиядағы және
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Еуропадағы жол құрылысында ұқсас жобалар тәжірибесі туралы неміс
мамандарының және фирмалармен пікір қажетті алмасу ұсынамыз.
4. Германияда компаниялармен жұмыс істеу үшін ұсыныстар:
Жобаның кәсіби аспектілері, олардың жағдайы мекемелер мен
сарапшылармен жақсы өзара ынтымақтастық нәтижесінде озық деңгейде, өте
сауатты болып табылады. Сондай-ақ, ұйымдастырушылық бизнес-процестер,
жеткілікті
мемлекеттік
органдар
мен
Қазақстан
министрліктері
ынтымақтастық арқасында ұсынылады. мамандандырылған БАҚ және
облыстық газеттерде жақсы байланыстар жауапты қалдықтарды басқарудың
маңыздылығын қоғам және мамандардың білім беру үшін үлкен көмек болып
табылады және жоба жақсы белгілі жасауға болашақта пайдаланылуы тиіс.
Біз технология аралас целлюлоза талшықтарынан пайдалану батыс
Қазақстанда қалдықтарды маймен деп айтуға болады қорытындылау, өте
инновациялық және перспективалы болып табылады. Мысалы, Еуропада,
көптеген жылдар бойы асфальт индустриясы өте сәтті асфальт-жабылған
жолдардың қасиеттерін жақсарту үшін табиғи целлюлоза өнімді
пайдаланады.
2) ЖШС «Вторсырье» кәсіпорны. Сарапшы: Тoмас Нек
Орналасқан жері: Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавловск қаласы
Бағдарламаға қатысушы: директор Айсин Кайыржан Муратович
Кәсіпорын қайталама шикізатты жинау және сұрыптаумпен айналысады
Предприятие занимается: Сбор и сортировка вторсырья
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендір. Кәсіпорын Петропавл қаласында жергілікті шаруа
қожалықтары мен бизнес қалдықтардыжинайды және сақтайды. Компания
қалдықтарды кәдеге жарату үшін қоймалары бар. Қоймаларда қалдықтардың
әр түріне арналған көлемді 4 фракция бар: пластик, шыны, металл және ағаш
(атап айтқанда, ағаш паллет). Бұл жағдайда, жалпы көлемнің ең үлкен бөлігін
пластик құрайды.
Кәсіпорынның айтуынша, бүгінде айына шамамен орташа 100 тонна
қалдықтар жиналады. Пластикалық фракция құжатталған және тегжейлі
талданған. Ол тек қана складп, кейін теңдер склад аумағында аспанның
астында
сақталады.
Бұған
дейін,
қысылған
пластикалық
фракциятасымалданған.
Кәсіпорында сыйымдылығы 7.5 тонна болатын 6 жеке шағын
автофургон және жабық фургон сияқты тасымалдаушы құралдар бар.
Автокөліктер орталықта нүктелерде, үй шаруашылықтары жақын жерлерде,
алдын-ала іріктелген қалдықтарды жинайды.
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2. Семинар/ Сұрыптау, майыспайтын және пластмасса өңдеу
мүмкіндігі тақырыбы бойынша оқыту
Видеофильм мысалында анық әрі тегжейлі CMS (контейнерлерді
өндіруді басқару жүйесі) процесі суреттелген: жинау, ұсақтау, жуу, кептіру
және пестицидтерден айырылған HDPE канистрлерін престеу.
3. Жаңа басқару әдістерін, өндіріс технологияларын енгізу
бойынша ұсыныстар, жабдықтар: жаңа сұрыптау әдістері, сығымдау және
сақтау. HDPE пластмасса асылдандыру бастап - өңделген материалдардан
уатылған материалды немесе түйіршіктер ретінде - еуропалық және азиялық
нарықтар кәдеге жарату өңдеу үшін орта мерзімді перспективада бұл үрдісті
жетілдіру бойынша шараларды жүзеге асыру қиын болуы мүмкін. Кәсіпкер
Петропавл облысында ауыл шаруашылығы HDPE-банка неғұрлым қарқынды
коллекцияда күшті қызығушылық танытты және кәсіпорынның орналасқан
жері оңтайландырылған аралық өңдеуді жүргізді. Артықшылығы - Солтүстік
Қазақстан облысында қазіргі заманғы ірі ауқымды шаруа қожалықтары
болуы. Ауыл шаруашылығы аймақтағы маңызды экономикалық рөл
атқарады. Мақсаты: канистрлерді ұсақтау, жуу және кептіру. Алдын-ала
тазартылады вафли, содан кейін ірі қуаты қаптардағы тегістеуіш материал
ретінде жүктелмейді, тіпті осы кезеңде өңдеу сайтына алыс қашықтыққа,
мысалы астам тасымалданатын болады. Ресейде, басқа елдерде немесе EAC
талаптарына, тіпті Еуропадағы, түйіршіктер үшін экструдере бар
балқытылған болады. Содан кейін ол қайталама қалдықтарды өндіру үшін
бастапқы өнім болады. Ол жақын қазақ және орыс кәсіпорындар мен EAC
елдерді екі жатып өңдеу қайта өңделген пластиктен үшін аймақтағы бір
зауыт қарастыру өңірлік даму шеңберінде ұсынылады.
4. Автоматтандыру және оңтайландыру, жобаларды басқару
бойынша ұсыныстар және бизнес процестер: Өте пайдалы бағалау үшін
облыс немесе өсірілетін аудандарда өсімдік шаруашылығы гектар емдеу
өсімдіктерді қорғау өнімдері бойынша статистика енгізілді еді. Мақсаты
алдын ала есептеу және Компания қызметі саласындағы үшін HDPE
пластикалық есепке алу банка әлеуетті санын бағалау қабілеті болуы тиіс.
Осыдан кейін жуу және кептіру жабдықтарының қуатын есептеуге болады.
5. Германияда компаниялармен жұмыс істеу үшін ұсыныстар:
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RIGK кәсіпкерге келесі қайта өңдеу өнеркәсіптер туралы мәлімет берді: Германиядағы қайта өңдеу зауыты, Multiport компаниясы,
Бернбург қаласы, СаксонияАнхальт жері. - қалдықтарды өңдеумен
айналысатын кәсіпкер: Алексей Котов, кейбір операциялық ұйымдар
Воронеж қаласы. –Висбаден қаласында RIGK өзінің көмегін қуана кейінгі
сұрақтарға жауап беру үшін көрсете алады немесе қызыққан жағдайда
Германияда «PAMIRA» жүйедегі «CMS Deutschland» өзекті стандарттары
туралы сұрақтарға жауап ретінде кездесу ұйымдастырады. Жүйесі ( «ауыл
аймақтарда орау заттарын қайта өндіру» қысқартылған).
Сарапшы: Клаус Брайтенштайн
Кәсібі – Сертификатталған энергия аудиторы
Консультацияларының тақырыптары – өнеркәсіп пен
кәсіпорындар
үшін
энергия
мәселелері
бойынша
консультация беру, ғимараттар мен тұрғын емес үй-жайлар
үшін энергия тиімділігі бойынша консультация беру

3)
ЖШС «Атай СК» кәсіпорыны. Эксперт: Клаус Брайтенштайн.
Орналасқан жері: Солтүстік Қазақстан облысы, Кызылжар ауданы
Бағдарламаға қатысушы: директор Буланбаев Ринат Дуйсенович
Кәсіпорын: құс фабрикасы
Компанияға сараптамалық көмек сумен жабдықтау, электр энергиясы, жылу,
ылғалдандыру үшін өндірістік процесті жетілдіру Баламалы энергияны
пайдалану (күн, желдік ресурстар) қажет.
Жалпы ақпарат: соңғы 3 жылда компания екі заманауи өндірістік
желілерін (мекиеннің үшін батареяларды) сатып алды. Біріншісін
Испаниядан, екіншісін қазақстандық өндірушіден сатып алды. Ол толық
автоматты режимде жұмыс істейді. Басқа тауық қоралардағы батареялар өте
ескі. Компания басшылығы халықаралық нарықты және эталондық
көрсеткіштерін бақылап отыр. Өз көрсеткіштері (тауық, және жылына ұялар
саны) Халықаралық өлшемдерге өте жақын екенін атап өткен жөн. Осы
жылдан бастап, біз ауыл шаруашылығы экономиканың басқару Білікті және
тәжірибелі мамандар орындауы деген қорытынды жасауға болады. өндіру
туралы қорытындылар және ол консультациялар тақырыбы емес еді. Өйткені
кәсіпорынның экономикалық қарым-қатынастар ұсынылады емес.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру: Кәсіпорын консультанттарға өзінің 5 біліктілік талаптарын
көрсеткен:
а) су сапасы және сумен қамтамасыз ету.
б) құс кешенінжарықтандыру
с) құс қожалықтарындағы микроклимат
г) жылумен қамтамасыз ету
D) ауамен қамтамасыз ету
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Осылайша, тексеру барысында компанияныңәлсіз анықталды. Ерекше
назарды
құс
кешеніндегі
жарықтандыруға(1,5
LX
деңгейіндегі
жарықтандыру дәрежесі төмендегі көрсеткіштерінен айтарлықтай төмен)
назар аударылуға тиіс. Оң жақтарына LED жарықтандыру шамдарын
көшкенін, ал теріс жағына шамдар санының аздығынан туындайтын
жеткіліксіз жарықты айтып кеткен жоқ. Мұның себебі өндірістік
технологиялар саласындағы қажетті білімі бар жоқ, өз проблемаларын
шешуге күш көруге болады. Бұл сондай-ақ басқа да салаларға сай.
Тек желдету жоғары жазғы температурада құс салқындату. Осыған
орай, «тұман» арқылы осындай Адиабаталық салқындату сияқты қосалқы
шараларды қарайды. Құс қыста қыздырылған емес. құс сыртқы
аймақтарында температура әрең қату нүктесі жоғарыда болып табылады.
Көріністің биологиялық тұрғыдан алғанда, бұл тауықтар өз дене
температурасын ұстап тұру үшін, бұл шын мәнінде әкеледі көп арнаны
тұтынуға қажет, орнына жұмыртқа қалау. Ол өйткені бұл, жем шығындар
олар болуы тиіс қарағанда жоғары деп болжанып отыр. Салыстырмалы
ылғалдануы және салқындату, бұл мәселені шешу, сондай-ақ белгілі кәсіби
әдістерін пайдалану қажет екенін атап өткен жөн. басқа компанияларға
әрекеттері өз ұңғымаларды су сұраныс су тазарту құны құдықтан су
пайдалану өте қажет екенін көрсетті жабу шамамен қоғамдық су желісінің су
салыстырғанда бірдей.
2. Семинар / Тақырыпқа қатысты оқыту: жалпылама тәжірибесі /
өнімділігі материалдармен қысқа фильмдер көрсететін және материалдардың
арқылы балапандар мазмұнына тренингтер өткізді.

3. Жаңа
басқару
әдістерін,
өндіріс
технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсыныстар:Бұл сәтте кәсіпорынның табыс
деңгейі құс фермасында заманауи технологияларды одан әрі инвестиция
жасауға жеткіліксіз болады деп болжануда. Ескі құс жағдайды жақсарту үшін
нүктелік шаралар жақсартылған әкелуі екіталай, дәлірек айтқанда, шығындар
мен пайданы қатынасы капитал қорын құру үшін жеткілікті болады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің арқасында бизнесті жүргізудің жаңа
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моделіне көшу мүмкіндігі бар жаңартылатын энергия көздерін көшу және
байланысты материалдық көмек жоспарланған. Ұйым, мысалы, электр және
жылу өндіру үшін энергия өндіруші ретінде болып табылатынын қарастыру
керек. Жел және күн батареяларын турбина бастап биогаз зауыт немесе
электр. Өтемділік мерзімі мұндай технологиялары есебінен электр
энергиясын сатудан мемлекеттік субсидиялар үшін салыстырмалы түрде
қысқа болуы тиіс. Меншікті капиталының пайдаға есесін қайтару мерзімі
соңында жаңа құс фабрикасын салу инвестициялануы мүмкін.
4. Автоматтандыру және оңтайландыру, жобаларды басқару
бойынша ұсыныстар және бизнес процестер:Сұхбат жобаларды бағалау
және салыстыру салдарынан жобаларды басқару бойынша білімді болмауына
тұжырымдар мен шешімдеріне белгісіздік әкеледі. Бұл жағдайда, бір ғана
қатты оқыту қызметтерін ұсыну, қажетті ноу-хау кәсіби компанияларды
шақыру ұсына алады.
5. Германияда компаниялармен жұмыс істеу үшін ұсынымдар:Ол
АЭС аймақтық кеңсесі «Атамекен» жақсы қолдау, жергілікті бизнесті бар
екендігі анықталды. Консультант RPC «Атамекен» және Сауда неміс
палатасының (бұдан әрі СӨП) арасындағы байланыстарды құруды ұсынды.
Сауда палатасы, сондай-ақ GMP «Атамекен» Қазақстан Германияда орта
компанияларды қолдайды. Тиісінше, қажеттілік қазақстандық кәсіпорындар
әдейі тиісті неміс компанияларымен байланыс белгіленуі мүмкін болған
кезде. Германияда Саксония-Анхальт, жаңартылатын энергия көздерінен
электр энергиясын өндіру бойынша жетекші орын алады жел мен биогазды
зауыттарды өндірушілерді бар, сондай-ақ осындай орнату шешуде көп
жылдық жұмыс тәжірибесі бар. Мұндай технологияларды енгізуге дайын
бизнес үшін Германияға келу керемет пайдалы болар еді. Нақты бизнес
мамандардан осы тақырып бойынша қажетті кәсіби ақпарат алуға және
қарым-қатынас жасауға мүмкіндіки болар еді.
4)
Эргономика» ЖШС кәсіпорыны. Сарапшы: Клаус Брайтенштайн.
Орналасқан жері: Солтүстік Қазақстан облысы, Кызылжар ауданы
Бағдарламаға қатысушы: директор Добровольский Игорь Владимирович
Кәсіпорынға сараптама кәсіпорын электр энергиясын тарату және бақылау
жабдықтарын өндіру энергия үнемдеудегі халықаралық тәжірибесі бар маман
қажет.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру: Тек I және басқа да жергілікті кәсіпорындардың, мен өте
жылы ЖШС «Эргономика» алынды. Компания негізінен қалалар үшін су мен
жылу ауыз құбырлары айналысады. Бұл салада, компания жоғары деңгейде
және халықаралық жеткізушілермен ынтымақтасады. пилоттық жобаларды
іске асыру бойынша, компания Қазақстандағы технологияларды енгізу
жолын дайындалуда. ЖШС «Эргономика» сертификаттады: ISO 9001, ISO
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14001 және ISO 18001 Бар жүйелері өзінде кешенді басқару ретінде
пайдаланылады.
Бірақ барлығы бірдей бұл көмек талап етеді. Ол кеңес және
нәтижелері туралы алғашқы пилоттық жобалар үшін қаржылық қолдау
көрсетуге және онымен байланысты жабдықтарды іріктеу және сатып алуға
кеңес қажет. Мен АЭС «Атамекен» бірінші компаниялармен келіссөздер
барысында медиацияны жүргізу береді деп үміттенеміз.

2. Семинар / Тақырыпқа қатысты оқыту:Жүргізілген
консалтингтік жұмыс. Қазіргі уақытта, компания бұл қазақстандық
кәсіпорындардың көпшілігі түсіністік жетіспейді. Сондай-ақ осы Ереженің
енгізу үшін құрылымдық және техникалық мүмкіндіктері деп болжанып отыр
ISO 50001. сертификаттау ұстанады. Сондықтан Эргономика ЖШС DINEN
16247-1 негізделген энергетикалық аудит жүргізу үшін олардың жекелеген
жолдарын, баруға тырысады.
3. Жаңа басқару әдістерін, өндіріс технологияларын енгізу
бойынша ұсыныстар, жабдықтар: Әлеуетті клиенттер заңнамалық
деңгейде өзінде болып табылатын, металлургия, тау-кен, металлургия және
басқа да, мысалы, ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар болуы мүмкін
энергетикалық аудит жүргізу қажет. Эргономика ЖШС-ның сипаттамасы
негізінде осы кәсіпорындардағыүнемдеудің жоғары дәрежедеекенін көруге
болады. Осылайша Эргономика ЖШС-ға міндетті түрде кеңесшілердің
көмегі қажет.
4. Автоматтандыру және оңтайландыру, жобаларды басқару
бойынша ұсыныстар және бизнес процестер: Менің білуімше, мысалы,
TOO фирмаларды құру «Эргономика» 3 ғимараттар Астана, Алматы және
тіпті бір қалада салынды. Мен қалалық ғимараттар / құрылыс кешендерін
үшін, сондай-ақ өнеркәсіп энергетикалық аудит жүргізу басқару
ұйымдастыру туралы білімді (FacilityManagement) инфрақұрылым тарататын
болады, осы ғимараттар жабдықталған оқу орталықтарын ашу ұсынамын. Ең
дұрысы, пилоттық жобалардың тексеру нәтижелері туралы есептерді талдау
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жасауға болар еді. Бұл жол арқылы тұрақты түрде энергетикалық аудиттің
ноу-хауын жергілікті сарапшылар өздері өнеркәсіптің энергетикалық
жаңадан жабдықтауы мүмкін.
5. Германияда компаниялармен жұмыс істеу үшін ұсыныстар:
Мен бұл ноу-хауды энергетикалық аудиттарға үйрететін мамандарды тартуға
үлес қоса аламын.Менің компаниямның «Ingenieurbüro Energiededektiv
(Инженерлік Office Energy Детектив)» негізгі құзыреті неміс
компанияларының энергия тексерулер болып табылады: қажеттілігін талдау,
кезең барысында, лицензиялық қорытынды қамтамасыз ету. Осы орайда, мен
қуана Эргономика ЖШС компаниясына қолдау көрсете аламын.

Cарапшы: Феликс Полцер.
Кәсібі - Жиһазды толық ағаштан/ бірқабатты шере өндіру
маманы. Мүсін жасау, ағаш ұстау, бедерлеу өнері.

5)
ЖК «Рахимова Г.А.» кәсіпорыны
Орналасқан жері: Астана қаласы
Бағдарламаға қатысушы: директор Алтынбекова Асем Болатовна
Предприятие занимается: Производством мебели
Сұралған сарапшы көмегінің толық сипаттамасы: ЧПУ станоктарының
жұмысын оқыту, ағашты кесу(қол еңбегі, оюлау, мүсін, сурет салу). Ағаштың
қатты(жапырақты) түрлерімен жұмыс. Жиһазды, кесілген ағаш бөлшектерін
бояу технологиясы.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру: Ағаш шеберханасына алғаш барған кезде дереу көзге
түсетіндер, ағаш пен әйнек қалдықтары шаңмен және қабырғаларға сүйеніп,
барлық шеберхана тегіс көрінеді. Мүмкіндігінше, өндірістік үй-жайлардың
шаңы (мысалы, пайдаланылған вентиляция, шаңсорғыш және т.б.) алынып
тасталуы керек.
Қауіпсіздік ережесі. Шеберханада темекі шегуге тыйым салынады,
себебі кішкене шаң бөлшектері жарылысқа алып келуі мүмкін. Жұмыс ашық
пышақ білігіне жүзеге асырылады, қорғаныш жабыны алынып тасталмай,
тіпті желдетуден (ол тіпті жоқ), үнемі бітеліп, жұмысын қиындатады. Мұның
бәрі өте қауіпті. Дөңгелек арадағы қорғаныс құрылғылары жоқ.
Жұмысшылар қорғаныс киімін (шымтезек, тығыз материалдан жасалған
шалбар, болат төсемімен аяқ киім және т.б.) кимейді. Машина жағдайы
Жіңішке тақталар үшін планер мен планер жақсы күйде, бірақ әлі де жұмыс
ашық пышақ білігіне жүргізіледі, себебі пайдаланылған желдеткішсіз
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қорғаныс жабыны үнемі бітеліп, жұмысын қиындатады. Циркуляр
қарапайым күйде болды, бірақ ол өз жұмысын орындайды. Ағаш өңдеу
машинасы еуропалық стандарттарға сәйкес келеді. Өкінішке орай, желдету
пайдаланылмаған машиналарда, ол жұмысшылардың денсаулығына кері
әсерін тигізеді және ластанған кезде нашар сапаға әкеледі. Лакты қолдану
шеберхананың машина бөлмесінде жүзеге асырылады, ал бөлмедегі барлық
қызметкерлер лактың зиянды буларын тыныстауға тиіс. Ауа шығатын
желдетуді орнату өте маңызды. Жарықтандыру / Windows. Бөлмелерде іс
жүзінде ешқандай терезе жоқ, жарық жеткілікті емес.
Бұл жұмыстарды орындау өте қиын, атап айтқанда, лак-бояу жағу
кезінде жақсы жарықтандыру сапа айырмашылығына әсер етеді. Басшы
қызметкер адамдарды басқаруға және ынталандыруға, сондай-ақ бір мезгілде
жауапкершілікті басқаларға беру керек.
Менеджер жақсы жұмыс атқарған кезде қызметкерлерге сенімсіздік
танытпайды, сондықтан да ол көп нәрсені өзі жүзеге асырады. Мақсатты
нұсқаулар мен тренингтерді енгізу қажет (қажет болған жағдайда, тіпті қайта
пайдалануға болады). Қызметкер өзінің тәжірибесі мен білімдерін
әріптестерімен бөлісуі керек, осылайша оларға әртүрлі жұмыс жұмыстарын
жүргізуге мүмкіндік береді. Қызметкер өз қызметкерлеріне көп нәрсені
істеуге мүмкіндік бере алады, бірақ бұл операцияларды жүргізудің әдістемесі
/ процедурасын білу үшін уақыт қажет. Менеджердің шамадан тыс жұмысы.
Шеберханада жұмыс істеуді компьютерде жұмыс істеуімен біріктіру қиын,
яғни, жоспарлау / ұйымдастыру мәселелері. Менеджер ұсынған ақпаратқа
сәйкес, компьютермен жұмыс істеуде қиындықтар бар және тәжірибесі жоқ.
Осыған байланысты, жобаларды есептеу мүмкіндігі жоқ. Күштер
практикалық жұмыста, жиһаз өндірісінде және басқа да заттарда айқын
көрінеді.
Қызметкер көп жұмыс атқарады, оны Германияда көптеген адамдар
жүзеге асырады. Менеджер барлық жұмыстарды орындай алмайды, басқару,
жоспарлау, ұйымдастыру, есеп жүргізу саласында қолдау көрсету қажет.
Қызметкерлердің бір қызметкерден басқа қызметкерлерді ынталандыруы,
басқа қызметкерлердің барлығы өте әсерлі әсер қалдырады. Жұмыстың
нашар орындалуы, олар үшін ешқандай айырмашылық жоқ. Мұнда менеджер
қатаңдықты көрсетуі керек және тиісінше, жақсы жұмыстарды ынталандыру
арқылы ынталандыру жасайды.
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2. Тақырып бойынша семинар / оқыту. Германиядағы қолөнер
өндірісі Германиядағы ағаш ұстасының жұмыс жағдайына шолу (ағаш
ұстазының тарихы, салт-дәстүрі, біліктілігін арттыру және кәсіптік дамыту,
қосарлы оқыту жүйесі, ағаш ұста шеберханасының жабдықтары, рөлдерді
тағайындау және т.б.)
Стационарлық жабдықтар Европалық цехтарда қолданылатын жабдықтарды
ұсыну (панельді аралау, фасонды баспа, цилиндрлік кескіш кескіш, планер,
жіңішке тақталар үшін планер, үстелді фрезерлы станоктар, кескіш
машиналар, кең белбеу тегістеу машиналары, тербелмейтін тегістеу
машинасы) ролик, жоғарғы кескіш).
Қолмен жабдықтау ағаш пен ағаш материалмен жұмыс істейтін ағаш өңдеуді
жеңілдетеді, бұл еңбек қарқындылығының артуына әкеледі. Ең алдымен,
Festool-дан Lamello Classic X және Domino машинасын пайдалану ағаш пен
ағаш материалдарын байланыстыруды едәуір жеңілдететін өндіріс үшін
ұсынылады. Тегістеуіш, тар аралау пышағы, кол кескіш кескіш, сымсыз
бұрауыш сияқты қолмен жабдықталған, бұрғылау қол жетімді, дегенмен,
шаңсорғышсыз және дұрыс зығыр тегістеуіш құрылғысы нақты уақытты
үнемдеуге әкелмейді. Көрмелер тақырыбы бойынша жиһаз өндірісі /
интерьер безендіру және Еуропадағы үрдістер көрмесі IMM Köln көрмесі
(Кельндағы Халықаралық жиһаз жәрмеңкесі), мен осы жылы өзіме келді.
Мысал ретінде суреттерді пайдалану Еуропаның түрлі кәсіпорындарында
нақты үрдістердің қандай екенін көрсету мүмкін болды. Фотосуреттер
менеджерге де берілді, олар үшін оларға алғыс білдірді және оларды идея
көзі ретінде қарастырады. Еуропадағы ең ірі екі көрме (IMM Cologne және
Salone Milan) ең маңызды ақпаратты (күні, тіркеу процедурасы, шығындар
және т.б.) жазды және өткізілді, сондықтан екі көрменің қатысуына немесе
қатысуына кедергі келтіретін ештеңе жоқ.
3.
Басқарудың
жаңа
әдістерін,
өндіріс
технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар
Тозаңдатқыш желдету жаңа жабдықты сатып алудан басқа, таза ағаш цехы
маңызды рөл атқарады. Тиімді шығынды вентиляция уақытты үнемдеуге,
сондай-ақ беттердің өңделуіне тікелей әсер етеді - әлдеқайда жақсы
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нәтижелерге жетеді. Бұған қоса, бұл жұмыс қауіпсіздігінің жоғарлауына,
сондай-ақ түрлі жабдықтардың жұмысының дәлдігіне әкеледі. Ағаш
шаңының пайда болған көлемдері үшін сізге шешім табу қажет. Көптеген
кәсіпорындар ағаш шаңын брикеттерге батырады, олар сатылады және
оттықтарда немесе пеште жылыту үшін қолданылады. Жаңа цех құрылысын
жоспарлау. Жаңа шеберхананы жоспарлау кезінде не іздеймін? машиналарды
кедергісіз жұмыс процесі қамтамасыз етілетін етіп орналастырыңыз.
Машинаны орнату тәртібі сіздің әріптестеріңізге кедергі жасай бастаған
кезде «ағымдағы жағдайға» қарсы тұрудың қажеті жоқ.
Қойма: ағаштарды бөренелер арасында ауа айналымы бар етіп сақтаңыз.
Көбінесе жиһаздың көмегімен 3 метрге дейін ағаш ұстауға болады,
сондықтан тақтайшалар барлық тақталарға оңай жету үшін тік күйінде
орналасуы керек. Мұнда табақшалардың қалыңдығына немесе олардың
әртүрлілігіне байланысты тақталарды әртүрлі бөліктерге бөлу керек.
Уақытты үнемдеңіз! Лак камерасы: лаксты мүмкіндігінше шаң жоқ бетке
қолдану үшін шеберхананың қалған бөлігінен ерекше түрде бөлінуі керек.
Стендтер лакпен байытуды жеңілдетеді және үлкен уақыт аралығы жоқ екі
жақты лакпен қамтамасыз етеді. Камераның алдында лакпен бояу қолдану
үшін, шағын және үлкен бөліктерді кез-келген сөреде бірден суытуға болады,
себебі оларды бүкіл цехте қайтадан тасымалдауға болмайды.
Сонымен қатар, тегістеу кеңістігін (бетінің қорғанышы үшін қақпағы бар
үстелді, сондай-ақ шаңсорғышты және тегістеуішті, сөрелерде, тегістеу
бұрыштарында және беттердің сапасын жақсарту үшін қажетті басқа да
құралдармен) қамтамасыз ету керек. Бос кеңістік: шеберханада бөліктерге /
троллейбустарды орналастыруға немесе уақытша ұйымдастыруға болатын
жеткілікті бос орынды жоспарлау қажет . - Жеңіл: тезірек жұмыс істеуге
мүмкіндік береді және, ең бастысы, лак қаптамасын қолдануды жеңілдететін
жарық көздерінің жеткілікті сандарын жасаңыз. Осы цехқа арналған
мақсатты түрде әртүрлі станоктардан станоктылар тиісті модельдер таңдап
алынды, олар Ресейдегі өндірушімен талқыланғаннан кейін расталды және
тапсырыс берілді. Бәлкім, бір адаммен бақыланатын сандық басқару
бағдарламалық жасақтамасы бар машинаны сатып алу мағынасы бар шығар.
Дегенмен, бұл адам материалда жақсы хабардар болуы керек және осы
салада оқыту керек. Қолмен жабдықталуы Германияда қолданылатын
жабдықтарды ұсыну. Lamello Fräs eClassic X және Domestone құрылғысы
Festool-дан құрылымды түрлі ағаш элементтерін бекітуге көмектесу үшін
ұсынылады. Шаңсорғышпен бірге бірнеше адам бір мезгілде қолмен жұмыс
істейтін жабдықпен бірге жұмыс істей алу үшін қолмен жабдықтау үшін 2-3
жұмыс істейтін шаңсорғышты жоспарлау керек. Міндеттерді нақты бөлу
Еуропадағы көптеген кәсіпорындарда белгілі бір машиналарды ұстауда
мамандардың пайда болуына әкелетін міндеттердің айқын бөлінуі бар.
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4. Автоматтандыру және оңтайландыру, жобаларды басқару
бойынша ұсыныстар және бизнес процестер
IT- / компьютер маманы және кеңсе қызметкерлері Менеджер ұсынған
ақпаратқа сәйкес, ол компьютерлер мен жобалық есептеулерді мүлдем
түсінбейді. Ол осы бағытта жаттығу керек немесе ол осы қызметті жүзеге
асыратын адамды табу керек. Соңғы нұсқасы ең жақсы деп саналады, себебі
қызметкердің жиһаз өндірісіндегі күшті жақтары айқын көрінеді. Жетекші
жақсы дамыған ұйымдық дағдылары бар және компьютерлер мен математика
бойынша жақсы білетін адаммен тығыз байланыста жұмыс істей алады.
Мысалға, кездесу күніне бір рет өткізілетінін және ол қазірдің өзінде
жасалған немесе жасалуы керек деп жазылғанын елестете аласыз. Демек,
қызметкердің «сол қолы». Аптаның жұмысын ұйымдастыру. Алдағы
аптадағы дүйсенбіде талқылау. Осы аптада әр қызметкердің қандай
тапсырмалары бар, ол не істейді. Тапсырмаларды мүлтіксіз бөлу өндірістік
процессті кедергісіз жүргізуге мүмкіндік береді. Жүзеге асырылатын
жобалардың жоспары Көптеген жобалар бір мезгілде орындалады.
Бақылауды жоғалтпау үшін IT / компьютер маманы немесе офис қызметкері
ақпараттың жинақталуы және әрбір жобаға тапсырыс берілетін жүйені
енгізуі керек, тапсырыс нөмірі, тұтынушының байланыс ақпараттары, қанша
уақыт қажет екендігі туралы мәліметтер жиһаз, жұмыс уақыты және т.б.
Жұмыстың жақсы ұйымдастырылуы табысқа жетудің кілті болып табылады.

Cарапшы: Айхерт Беньямин
Кәсібі - Ұсталыққа үйрету, Thier ұсталық шеберханасы.

6)
ЖШС "DD21" кәсіпорыны
Орналасқан жері: Астана қаласы
Бағдарламаға қатысушы: директор Ибраев Канат Султанович
Кәсіпорын: жиһаз өндірісімен айналысады.
Кәсіпорынға сараптама көмегі өндірісті ұйымдастыру, жұмыс жабдықтарын
пайдалану, өнім сапасын бақылау бойынша маман қажет.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру:
Сақтау нөмірлер (қоймалау, қазіргі көп орын алып, қызметкерлер үшін
тәуекелдерді асырады және пластиналардың бетінің зақымдалу қаупін
арттырады) - тұсаукесерлер бөлмесінде «Көрме залы» өте тартымды емес
жабдықталған – подъездік жол біркелкі емес - Griggio жабдықтар (итальян
өндіруші), бірақ тек машина Griggio әрекетсіз - Ол мекеменің екі
атауларының - жиһаз дизайны айқын желісін анықтау мүмкін емес
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2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту
Оқушыларға арналған жиһаз (фальси, слот) жасау әдістері - дизайнерлер
үшін плиталық материалдар мен жабындар - жиһаздар көрмесіне арналған
жиһаз эскиздерін, оқушылармен жеке өлшеу және іске асыру, Бенджамин
Айхерттің қабылдау және ұсыныстары.

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар.
- Жиһаз өндірісі, жеңілдікті жеңілдіктер
- тақталарды плиталар үшін қауіпсіз және бүлдірмей сақтауға
арналған қоймаларды пайдалану, кәсіпорынның дизайны мен орналасқан
жеріне қатысты ұсыныстар
- жиһазды сақтауға арналған жүйелік сөрелерді пайдалану, дизайн
бойынша ұсыныстар - жиһазды безендіруге арналған негізгі тәсіл, жақсы
стиль табуға және келесі жиһаз көрмесінде мақсатты топтың
презентациясына бағытталған
- Пластиналарды неғұрлым кеңінен өңдеуге арналған кәсіпорынның
кеңеюі, аталған құжаттаманы қарау және машинажолды кеңейту бойынша
ұсынымдар.
4.
Жобалар
мен
бизнес
процестерді
автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар:
- Астанадағы келесі ағаш цехы, Агша маркетинг бөлімшесі ретінде
Griggio, Агша сатушы ретінде байланыстыру. Агша сауда делдалы ретінде.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс жөніндегі
ұсынымдар:
- Оқушыларды жаттықтыруға үйрету
а) сатып алынатын жабдықты пайдалану,
b) неміс өндірісінің техникасы және еуропалық және аралас
комбинациясы үшін жаңа дизайн идеяларын алу
Қазақ элементтері.
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- неміс цехында жекелеген қазақстандық оқушылар жұмысының
мүмкіндіктерін талқылау.
2017 жылдың шілде-қыркүйек айларында «Аға сеньорлар» компонентіне
арналған миссиялардың орындалуы. Барлығы 36 миссия ұйымдастырылды.
Эксперт Гунтер Шустер.
Кәсібі – гастроном.
Мамандықтары - кондитер, аспаз, қонақ үй бизнесінің
шебері
Консультациялар
тақырыптары:
Кәсіпорын
құру.
Ұсынылатын ассортиментті айқындау. Кәсіпорынның
тұрақтылығы. Жабдықтар, құрылғылар. Жарақтандыру және
іске қосу.
Менеджмент проблемалары бойынша консультация берумен айналысады
және бизнес иелері мен гастрономиялық кәсіпорындар иелері үшін
семинарлар мен шебер-кластар, сондай-ақ қонақ үй бизнесіне оқитындарға
ұзақ уақыт жәрдемдесуді ұсынады.
1) Кәсіпорын: «Қалиев» ЖК, «Тоқаш» аспазханасы.
Орналасқан жері: Атырау облысы, Атырау қ.
Бағдарламаға қатысушы: атқарушы директор: Досымбаев Рустам
Мұсағалиұлы
Кәсіпорын кондитерлік өнімдер мен нан-тоқаш өнімдерін өндірумен
айналысады.
Кәсіпорынға менеджментті ұйымдастыруда, өндіріс процесін
ұйымдастыруда, персоналдың біліктілігін арттыруда, өнім сапасын
бақылауда, өнімді өткізу мен маркетингте сарапшылық көмек қажет.
1. Кәсіпорын проблемаларының диагностикасы және сәйкестендіру.
Кәсіпорынның бастапқы диагностикасы наубайхананың клиенттерді тартуға
ықпал ететін көрнекі сыртқы түрі жоқ екенін көрсетті. Ғимараттың сыртқы
түрін косметикалық жөндеу және сыртқа жарнама орналастыру есебінен
жақсарту қажет.
Сондай-ақ кәсіпорында кадрлар тұрғысынан едәуір қиындықтар бар.
Кадрлардың жұмыстан көптеп кетуі және кәсіпорын бойынша
қызметкерлерді уәждеудің әлсіздігі байқалады. Кәсіпорында басқа қалаларда
филиалдар ашу бойынша жоспары бар, бірақ білікті басқарушы кадрлардың
жетіспеушілігінен оны іске асыру мүмкіндігі жоқ.
Кәсіпорында өндірілетін өнім ассортименті нарықта жеткілікті
дәрежеде бәсекеге түсуге мүмкіндік берсе де, жаңа ассортимент позициялары
есебінен анағұрлым күшті бәсекелестік позициясын құру және бұрыннан бар
клиенттерден «айрылмау» үшін кеңейтуді қажет етеді.
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Одан басқа, кәсіпорынның қаржылық менеджментінде проблемалы
тұстар табылды. Зерттеу жүргізу кезінде сауда нүктесі – кофе өткізушінің
сату орны үшін тиесілі жалдау ақысын төлемейтіндігіне байланысты едәуір
дебиторлық берешек болды.
2. Тақырып бойынша семинар / оқыту. Шетелдік сарапшы
кәсіпорынның басқарушы қызметкерлері үшін екі семинар өткізді.
Бірінші семинар кәсіпорынның ассортимент саясаты мәселелері және
макетинг бойынша өттрі. Ассортиментті басқарудың негізгі қағидалары
қарастырылды: жаңа позициялар енгізу және өндірістен тиімсіз
позицияларды алып тастау. Ассортимент позицияларын олардың
пайдалылығы мен перспективалылығы тұрғысынан талдау мәселелері
қаралды. Ассортиментті кеңейту және оны нарыққа ілгерілету бойынша
практикалық ұсынымдар берілді.
Екінші семинар кәсіпорынның кадрлық проблемаларын еңсеруге
арналды. Кадр тапшылығын жою, жұмыс беруші мен жұмыскердің арасында
ұзақ мерзімді іскери қатынастар орнату жүйесін құруға ұсынымдар берілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Сарапшы мынадай
практикалық ұсынымдар берді.
Компанияның ассортиментіне талдау жүргізу, өндірістен алынатын
позицияларды айқындау, сарапшы әзірлеген каталогтардан мысалдарды
пайдалана отырып, жаңа өнімдер тізбегін дайындау.
Жабдықтарды пайдаланудың тиімділігін және шығарылатын өнімнің
сапасын арттыру үшін оларға техникалық қызмет көрсетудің картасын
әзірлеу.
Кәсіпорын маркетингін жақсарту бойынша бірқатар ұсынымдарды
орындау: жарнамалық баннерге тапсырыс беріп, оны ғимараттың қасбетіне
орналастыру, сату бөлімі үшін полиграфиялық жарнама санын ұлғайту.
Дебиторлық берешекті өндіріп алу щшараларын қабылдау не
жосықсыз жалдаушымен жалдау шартын бұзып, кофе өткізумен өздері
айналысуға кірісу.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар. Кадрлық
проблемаларды шешу үшін жаңа бизнес-процестер ұсынылды. Жұмысшы
кадрлардың жетіспеушілігін азайту үшін кәсіптік білім беру колледждерімен
іскери ынтымақтастық орнату схемасы ұсынылды. Оның мәні кәсіпорын
білім алушылар үшін практика базасын ұсынатыны, олардың ішінде үздіктері
оқуды аяқтаған соң жұмысқа оналастырылатыны болып табылады.
Сондай-ақ қызметкерлердің «жасырындылығыну» азайтатын және
«көмек қолын сезінуді» арттыратын бірлескен іс-шараларды кезең-кезеңмен
өткізу арқылы ұжымда командалық рухты арттырудың іскери схемасы
әзірленді.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Қазіргі уақытта кәсіпорын үшін Германия кәсіпорындарымен
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ынтымақтастықтың орындылығы жоқ. Жабдықты жоспарлы түрде ауыстыру
мерзімі басталған кезде, сондай-ақ сарапшының ұсыныстары есебінен
ассортиментті кеңейту кезінде жабдықты өнідурішелір, сол сияқты
техникалық қайта жарақтандыруды өндірушілер және аз пайдалану
мерзімімен өз жабдығы өткізушілер ретінде неміс компанияларының
ұсыныстарын зерледеу ұсынылады.
2) Кәсіпорын: «Гүлеке» ЖШС. Сарапшы Гунтер Шустер
Орналасқан жері: Атырау облысы, Атырау қ., Московский даңғылы, 5-үй.
Бағдарламаға қатысушы: атқарушы директор: Тынынбаева А.А.
Кәсіпорын нан, жаңа піскен кондитерлік өнімдер, торттар, тәтті
тоқаштар өндірумен айналысады.
Кәсіпорынға менеджментті ұйымдастыруда, өндіріс процесін
ұйымдастыруда, персоналдың біліктілігін арттыруда, өнім сапасын
бақылауда, өнімді өткізу мен маркетингте сарапшылық көмек қажет.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Кәсіпорынды диагностикалау кезінде бірқатар проблемалар
анықталды.
Ең басты проблема – кадрлар проблемасы. Кәсіпорында кадрлардың
салыстырмалы түрде жұмыстан көптеп кетуі байқалады. Сондай-ақ
кәсіпорындағы
уәждемелік
жүйесінің
әлсіздігі
салдары
ретінде
қызметкерлердің нашар уәжделуі байқалады. Кәсіпорын Қазақстанның басқа
қалаларында филиалдар ашуды жоспарлайды, бірақ білікті басқарушы
мамандарды таба алмайды. Сондай-ақ жұмысшы кадрлардың жетіспеушілігі
білінеді.
Одан басқа наубайхананың өндірістік алаңы, өндірістік асхана
бойынша таныстыру экскурсиялары ұйымдастырылды.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту. Сарапшы басқарушы
қызметкерлерге кадрлық саясатты қалыптастыру және персоналды уәждеу
бойынша оқыту жүргізді. Сондай-ақ компанияның технологиялық персоналы
үшін оқу жүргізілді. Алма штруделін, ақбасты орамжапырақтан бәліш,
ірімшік салмасымен тауық төс етін және қышамен, балмен маринадталған
балық филесін пісіру бойынша шебер-класс жүргізілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Сарапшы шығарылатын
өнімнің ассортиментін кеңейту бойынша ұсынымдар берілді, бірқатар
рецептер, қосымша тұүтынушыларды тарту үшін өнімнікң маусымдық
ассортименті бойынша бірнеше ұсыным берілді. Сондай-ақ шұжықтардың
бірнеше түрін өндіру және олар үшін жабдықтар таңдап алу бойынша
консультациялар жүргізілді.
Сондай-ақ өндірісте өнімділікті бақылаудың комерциялық әдісі
бойынша ұсынымдар берілді.
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4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар. Ұсынымдар
маркетинг мен кадрлық саясаты мәселелеріне қатысты болды.
Сату бөлімін қайта құрылымдау және оның орналасқан жерін қалаға
жақыныраұқ жерге ауыстыру бойынша ұсыныс берілді.
«Жасырындылықты» бодырмау үшін өндіріс бөлімі қызметкерлерінің
тауарды сату жүргізілетін орындарға баруы және керісінше сатушылардың
өндіріс орнына баруы ұсынылды. Кәсіпорында «біртұтастық сезімін»
қалыптастыру үшін қызметкерлер арасында іс-шаралар өткізу ұсынылды.
Жұмысшы кадрлардың жетіспеушілігін жою үшін тиісті кәсіптік білім
беру училищелерімен іскери ынтымақтастық орнату және практика өтуді
ұсынудың схемасы әзірленді.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Кәсіпорын шұжық шығаруды бастайтын кезде оған
Германиядағы жаңа, сол сияқты пайдалану мерзімі аз және бағасы бойынша
тиімді, бұрын қолданыста болған тиісті жабдықтар ұсынысын зерделеу
ұсынылды.
3) Кәсіпорын: «Ізтілеуова» ЖК „Altin Dаn“, сарапшы Гунтер Шустер.
Орналасқан жері: Атырау облысы, Құлсары қ.
Бағдарламаға қатысушы: басшы: Ізтілеуова Мейрамгүл Шамшиденқызы.
Кәсіпорын нан, жаңа піскен кондитерлік өнімдер, торттар, тәтті тоқаштар
өндірумен айналысады.
Кәсіпорынға менеджментті ұйымдастыруда, өндіріс процесін ұйымдастыруда
сарапшылық көмек қажет.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Диагностикалау кезінде өндіріс процесін ұйымдастыруда
мынадай қиындықтар анықталды. Кәсіпорынның шығаратын өнімінің
ассортименті шектеулі, бұл оны бәсекеге түсуде аса табысты етпейді.
Ассортиментте көбіне көлемі үлкен нан-тоқаш бұйымдары жасалады, бұл
тұтынушыға әрдайым тиімді бола бермейді және сыртқы түрі де тартымды
болмайды.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту. Сарапшы ашытқы
қамырынан, тартылған ашытқы қамырынан, қаттама қамырдан, сондай-ақ
шоколадты ашытқы қамырынан шағын көлемдермен кондитерлік өнімдер
пісіру бойынша оқыту жүргізді. Осының бәрі өнімдер тізбегін, сол сияқты
талғам түрін арттырады, ол компанияның тұтынушылар тұрғысынан
тартымдылығын көтереді. Ашытқы қамырынан корица қосып баранкалар,
ашытқы қамырынан алма ружасын, қаттама қамырдан ірімшікті-сары өрікті
салмасымен печенье, қаттама қамырдан ірімшік таяқшаларын, қаттама және
шоколадты үгілмелі қамырдан дөңгелек тоқаштар пісіру бойынша шеберкластар өткізілді.
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Одан басқа өнімдер ассортиментін кеңейту бағыттары бойынша
ұсынымдар берілген семинар өткізілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Дайындалатын өнімнің дәмдік
қасиеттерін жақсарту үшін қаттама қатыр мен тартылған ашытқы қамыры
үшін маргариндерді пайдалану ұсынылды.
Сондай-ақ осы кәсіпорын үшін оңтайлы болып табылатын
сипаттамаларымен қамыр жаймалау жабдығын сатып алу ұсынылды.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар. Сарапшы
өндірісті басқарудың бизнес-процесін оңтайландыруды ұсынды. Көп
партиямен шығарылатын шектеулі ассортименттің орнына дәндері бар нан,
пісіруге аз уақыт кететін тұтастай тартылған астықтан жасалған нан пісіру
есебінен өнідірілетін өнім ассортиментін едәуір кеңейту және нарық
сұранысына икемді әсер ету үшін әрбір түрінің партиясын азайту ұсынылды.
Пісірмелерді шағын көлемдермен өндіру бұрыннан бар технологиялық
процеске оңай енгізілуі мүмкін.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Сарапшы қамыр жаймалау жабдығын Германиядан сатып
алуды ұсынды.

Сарапшы Кай-Уве Дёлер.
Кәсібі – қонақ үй және қоғамдық тамақтану бизнесінің
маманы & экономика және қонақ үй қызметін ұйымдастыру
маманы.
Консультациялар тақырыптары – қонақ үй менеджменті.

4) Кәсіпорын: «Іске Сәт» ЖК, Hotel «Reach».
Орналасқан жері: Жамбыл облысы, Шу қ., Балуан Шолақ көш., 12a.
Бағдарламаға
қатысушы:
директор:
Жасабаева
Саярахан
Тұрсынбайқызы.
Кәсіпорын қонақ үй және туристік қызметтер көрсетумен айналысады.
Кәсіпорынға туристік қызметтер сапасын арттыруда, туризм
демалудың, сауығудың, адамдардың өзара түсінушілігінің, тарихи және
мәдени құндылықтарға қол жеткізудің әлеуметтік факторы ретінде деген
нысаналы
бағдарларды
көрсететін
фирма
үшін
жаңа
туризм
тұжырымдамасын әзірлеуде сарапшылық көмек қажет.
Сондай-ақ фирма ұсынатын және ұсына алатын туристік қызметтердің
жалпы сипаттамасын, жіктемесін және негізгі қасиеттерін сипаттау мен
бағалауда сарапшылық көмек қажет.
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1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Компания басшыларымен өткен диагностикалық сұхбаттың
және жағдайды жеке зерделеудің нәтижесінде мыналар анықталды.
Менеджмент этикасы мен психологиясы негіздерін білмеу,
адамдармен араласа білмеу, шет тілдерін білмеу, бұл шетелдік қонақтарға
қызмет көрсетуде өте маңызды.
Табысты бәсекеге түсу үшін бағыттардың жаңа түрлері сафари,
рафтинг, орнитологиялық туризм, трекинг, альпинизм, аң аулау, балық
аулауды дамыту қажет етіледі.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту. Өңірлік туристік
мүмкіндіктерді зерттеу және маркетингтің туристік тұжырымдамасын
дамыту бойынша, сондай-ақ өңірлік маркетингтік даму бойынша семинарлар
өткізілді.
Қонақ үй персоналымен клиентті қабылдау мен орналастыру
кезеңіндегі өзара іс-қимылды арттыру бойынша оқу жүргізілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Сарапшы берген ұсынымдар
мынадай бағыттар бойынша топтастырылды.

Сарапшы Кай Уве Долер және қонақ үйдің басқарушы персоналы
Бизнесті институционалдық қолдау. Өңірлік қоғамдық туристік ұйым
(Одақ/Қоғам), сондай-ақ Туристік бюро құру ұсынылды. Туризм
саласындағы мамандар өңірге бағдарланған, туристік көрсетілетін қызметтер
топтамасын әзірлеуі тиіс, оған тапсырыс беруге болады. Бұл тапсырыс
беруге болатын туристік өнімдер өңірдің мүмкіндіктері мен әлеуетіне қарай
әртүрлі түрде әзірленуі тиіс. Консултациялар беру және өңірлік туристік
дамуды қолдау мәселесінде Атамекен ұсынатын мүмкіндіктерді толық
дәрежеде пайдалану қажет.
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Ағылшын тілі білімдерін дамыту және жетілдіру. Ағылшын тілін
қосымша оқытуды ұйымдастыру; тілдік құзыреттіліктер қатарын анықтау,
олар бір оқыту циклі ішінде жақсартылуы қажет. Жергілікті тіл мектебімен
ұзақ мерзімді ынтымақтастық орнату ұсынылды. Ағылшын тілінде
коммерциялық ұсыныс ресімдеу қажет. Тіл мектептерін бітірушілерді
ағылшын тілінде экскурсиялар әзірлеу үшін пайдалану.
Бизнесті дамытудың электрондық ресурстарын пайдалану. Қазіргі
уақытта Шудағы отельдер „Booking.com“ ұсынылмаған. Алматы + Бішкек
жақын жатқан өңірлер ретінде жақсы ұсынылған. „Booking.com“ брондау
үшін онлайн-платформаларды пайдалану қажет. Нарыққа жақсы шығару
үшін жүгіну тәсілін түсіндіру. «Базар саудагерлері үшін жұмыс туризмін»
одан әрі дамыту мен тереңдету.

Қонақ үйдің банкет залы
Инфрақұрылымдық ұсынымдар. Қазіргі уақыттағы жағдайды бағалау,
сондай-ақ қала орталығындағы жоспарланған құрылысты мүқият жоспарлау
және пайдалалығын тексеру, маркетингті жоспарлау және бюджет
құрастыру. Проспектілер / ақпараттық кітапшалар жасауды жеделдету.
Өңірлік туристік даму бағдарламаларын жасау / сүйемелдеу кезінде «Rich
Hotel» қонақ үйін тартуды ойластыру.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру,
оңтайландыру,
басқару
бойынша
ұсынымдар.
Көрсетілетін қызметтерді, мысалы көліктік қызметтер, қоғамдық
тамақтануды ұйымдастыру, мәдени іс-шаралар бағдарламалары, қаланың
көрнекі жерлерін аралау қызметтерін ұсынуды өңірлік бірлесіп дамыту.
Жетекші және туристік қызметтер тапсырыстарын орналастыру және басқару
орталығы ретіндегі туристік ақпарат оларды сату және тарту.
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5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Тапсырыс беруге болатын өнімге қатысты саясатты
тұжырымдауды қамтитын өңірлік маркетинг тұжырымдамасын, қажетті баға
саясатын, қарым-қатынастың әртүрлі түрлерін, сондай-ақ туристік өнімді
өткізуді бірлесіп ұйымдастыру ұсынылды.
5) Кәсіпорын "Ел Аман" ЖШС, «Red Village Hotel» қонақ үйі. Сарапшы
Кай Уве Делер
Орналасқан жері: Астана қаласы
Бағдарламаға қатысушы: директор Сарин Әділ Серікұлы.
Кәсіпорын қонақ үйлер қызметін ұсынумен айналысады.
Кәсіпорынға мына салаларда сарапшылық көмек қажет:
 Менеджментті ұйымдастыру;
 Өндіріс процесін ұйымдастыру;
 Персоналдың біліктілігін арттыу;
 Өнім сапасын бақылау;
 Өнімді өткізу және маркетинг.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Сарапшы жекелеген учаскелермен таныстыру және асүйден,
мейрамханадан, шаруашылық қамтамасыз етуден жауапты қызметкерлермен,
сондай-ақ техникалық жұмыскермен әңгімелесу өткізді. Наталья ханымның
кейіннен отель басшылығымен әңгімелесумен қонақ үйді аралауы. Оның
мазмұны мен ұсынымдар / импульстерді айқындау мынаны білдіреді:
- Отель ұйымы / отель басшылығы
- Күтілетін пайда мен ауыспалы шығасылардың арасындағы айырмаға
қатысты ақпарат алу үшін Exel негізінде бюджет есебін / пайда-шығын есебін
ұсыну.
- Мейрамханадағы ахуал / фойе / бақ.
- Ішкі бөлік: тамақтану үшін отыруға арналған жиһаздың /
дивандардың біршамасы ыңғайсыз.
- Сыртқы бөлік: толық жетілдірілмеген бақ павильоны.
- Жедел / шұғыл шешімдер ұжыммен бірлесіп бірден іске асырылды,
оның мақсаты қонақ үйге келушілерді ешқандай кемшіліксіз қарсы алу
болды.
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Қонақ үйдің сыртқы келбеті
Бұдан болашақ „Red Village Lounge“ тартымды қоғамдық орын пайда
болды, әртүрлі жиһаз қоюдың нәтижесінде мейрамханан анағұрлым ыңғайлы
орындықтарға ие болды, демалуға арналған үй-жайдың сыртқы бөлігінде –
дивандар қойылған бұрыш, ал фойеде – дивандардың көмегімен
қолайлылықты арттыру. Пайдаланымайтын мини-барлар сәнделді және отель
фойесінде қоймалар мен сақтау орындары ретінде пайдаланылатын болды.
Гастрономиялық тұрғыдан ашылу салтанатына арналып ас мәзірі
әзірленді және кешкісін іс жүзіне асырылды.
Демалуға арналған үй-жайды сәндеу отель құрылтайшысы Анар
ханыммен бірлесіп жүргізілді.
Нарыққа бірінші рет ұсыну сол күні алдымен Атамекен ҰКП-ның
телевизиялық тобының қызметкерлер мен аға консультанттардан сұхбат
алуымен, сондай-ақ отельді аралауды телевизияға түсіруімен жүзеге
асырылды.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту. Қонақ үйдің басқарушы
қызметкерлерімен өңірлік туристік мүмкіндіктерді зерттеу және туристік
маркетинг тұжырымдамасын дамыту, сондай-ақ өңірлік маркетингтік даму
бойынша семинар өткізілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды
енгізу
бойынша
ұсынымдар.
Отель
жұмысын
ұйымдастыруда мынадай өзгерістерді жұзеге асыру ұсынылды.
Әрбір қызметкердің өкілеттіктері мен жауапкершілігін айқындау үшін
штат кестесі мен ұйымдық құрылым құрастыру керек.
Отель басшысына қазіргі уақытта шектеулі өкілеттіктер берілген,
мысалы, оның тамақтануды ұйымдастыруға еш ықпалы жоқ. Меншік иелері
оперативті салаға өте үлкен ықпал етеді, бұл ықпал 3 ай ішінде қысқаруы
тиіс, ал отель басшылығына кеңейтілген өкілеттіктер берілуі тиіс.
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4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар. Бизнеспроцестердің мынадай топтарын оңтайландыру бойынша ұсынымдар берілді.
Ішкі коммуникация.
Function sheet деп аталатын бір ішкі коммуникациялық тұжырымдама
бойынша құзыреттің жекелеген салалары арасында келісу қажет. Ол отель
басшылығымен бірлесе отырып әзірленді және іс-шаралар өткізуге
сұраныспен мазмұны бойынша келісілді. Осылайша, аталған құралдың
көмегімен барлық бөлімдер мен жауапты тұлғаларды үйлестіруге және
басшылықты жүзеге асыруға болады.
Іс-шаралар өткізуге арналған барлық шарттарды, сұрауларды және
коммерциялық ұсыныстарды жыл сайын үздік шолу және бақылау үшін
„Follow – Up“ немесе материалды қайта беру жүйесін құру.
Танымалдылық деңгейін арттыруға арналған ішкі байланыстар
Демалыс күндері немесе іс-шаралар өткізу кезінде маңайдағы
келушілер үшін «көрші ұсынысын» дамыту.
Бірлескен туристік топтамалар құру үшін отель маңайында іс-шаралар
өткізуге арналған үй-жайлар.
«Мерекелік ашу& көркемөнер көрмесін жабу» жобасын дамытудың
арқасындағы маркетингтік нәтижелер.
Қонақ үй туралы кітапшаны гастрономияның мүмкіндіктері,
конференция өткізу ұсыныстары туралы сандар мен фактілер көрсетілген
қосымшаның көмегімен толықтыру.
Персоналдың жағдайы
Қонақтар тұратын аймақ / әкімшінің тұратын жері
- 12 с. ауысым түнгі портье & күзет
- Қызметші әйелдер күніне 8 с
Мейрамхана мен асхана бөлігі (таңдау 24 с. !) 12 с. 1 аспаздың & 1
даяршының түнгі ауысымы.
Сағат 22.00 – 06.00 арасындағы гастрономиядағы айналым
персоналдың екі рет келуін ақтамайды. Таңертеңгі асқа дайындық жүргізу
үшін түнгі портье мен күзетті тартуды оңтайландыру қажет. Осылайша, күн
сайын 16 сағат жұмыс уақытын үнемдеуге болады.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Байланыс орнату бойынша тақырыптық көрмелерге қатысу
және Германия оқыту кәсіпорындарында біліктілікті арттыру ұсынылды.
6) Кәсіпорын: «Хили Пропертис» ЖШС, сарапшы Кай Уве Делер
Орналасқан жері: Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қ.
Бағдарламаға қатысушы: бас менеджер Сағындықов Бақытжан Оразұлы
Кәсіпорын қонақ үй қызметтерін көрсетумен айналысады.
Кәсіпорынға мейрамхана және қонақ үй сервисі саласында сарапшылық
көмек, персонал үшін оқыту бағдарламаларын әзірлеуде, халықаралық
практикаларды қолдануда көмек қажет.
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1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Жалпы қонақ үйдің жағдайы жаман емес, дегенмен
жабдықтың тозғандығы көзге бірден көрінеді. Қазіргі уақытта ол сын
тұрғысынан қарайтын мәселе емес, алайда жақын арада оны жаңарту
мәселесін шешу қажет болады.
Тіркеу бағанын қоспағанда, персонал ағылшын тілін нашар біледі
немесе мүлдем білмейді.
Бөлмелердің толымдылығы да қуантарлық емес.
Персоналдың кішіпейілділігі мен қонақжайлылығы клиенттің
тілектерін қабылдау, ұсақ кемшіліктер мен ақауларға (жанып кеткен шамды
ауыстыру) жедел ден қою мәселесінің дұрыс ұйымдастырылмағанын
көрсетеді.
2. Тақырып бойынша семинар / оқыту. Бірінші, орындалған
жұмыс – бұл персонал арасында тілді білмеу деңгейін төмендету. Әрбір
жұмыскердің кәсіби саласы бойынша негізгі сұрақтар мен жауаптарды
қамтитын шағын тілашарлар әзірленді. Мысалы қызметшілер «бөлмені
жинаңызшы», «қазір емес, кейін» тағы сол сияқты сөз тіркестерін білуі
қажет, әрине, бұл тілді білудің жалпы деңгейіне әсер еткен жоқ, бірақ бұл
персоналға таныс емес жағдайларды жартылай түсінуге көмектеседі.

Қонақ үй ұжымымен
Қонақ үй менеджерлерімен ақпарат орналастыру және бөлмелерді
брондау үшін интернет ресурстарды пайдалану бойынша оқу жүргізілді.
Сондай-ақ қонақ үйдің басшылығы қонақ үй базасында ұсынуға
болатын қосымша қызметтер мен сервистер туралы ақпарат алды.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Клиенттерге қызмет көрсету
мәселелерінде клиенттердің икемді болуын арттыру, ұсақ өндірістік
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мәселелерді шешу үшін тікелей байланыс арнасын құру қажет, сондай-ақ
жауапты тұлға сайлау қажет.
Барлық тілектер мен шағымдарды қонақ үйдің кез келген жұмыскері
дереу хабарлауы тиіс (мысалы whatsapp бойынша) және оларға жедел ден
қоюға міндеттеі жіне өкілеттігі бар бір адамға түсуі тиіс.
Шығыс материалдарын сақтауды реттеу керек. Қоймада не бар екенін
жауапты тұлға ғана біледі. Нақты бір затты онсыз тауып алу қиын. Ол үшін
сөрелер жүйесі, материалдарды орналастыру логикасы, санаттар бойынша
қолдар және т.с.с. қажет.
4. Жобаларды және іскери процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар. Шығыс
материалдарын беру процесін және есептен шығару процесін жеңілдету үшін
материалдарды есепке алу базасымен жалғастырылған, штрих-кодтарды
есептеуге арналған аппарат орнату және шығыс материалдарының өздеріне
штрих-кодтарды орналастыру ұсынылды.
Қазіргі уақытта қазақстандық қонақ үй бизнесі интерактивті
телевизияның, электрондық мини-барлардың, жеңілдетілген АБЖ (Opera,
Fidelio және т.с.с.) болмауымен жалпы шетелдік бизнестен артта қалған.
Сондықтан жаңалықтардың жүйнлі мониторингі және оларды біртінлеп
практикаға енгізу қажет. Тұтастай көшіріп алудың қажеті жоқ. Бүгінгі күні
ЕО елдерінде не норма болып табылатынын, шетелдік турист қонақ үй
сервисінен нені күтетінін айқындау маңызды.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Қонақ үй нарығындағы соңғы өзгерістерді қадағалап отыру
үшін Германияда өтетін тақырыптық көрмелерге жиі қатысып тұру
ұсынылады.
Сондай-ақ Германияның сауда-өнеркәсіп палаталарымен байланыс
орнату және мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету сатып алу
ұсынылады.
7) Кәсіпорын: «GREEN Which Hotels» ЖШС,
«Green Which» қонақ үйі. Сарапшы Кай Уве Делер
Орналасқан жері: Ақмола облысы, Көкшетау қ.
Бағдарламаға қатысушы: директоры Көпішева Әлия Амантайқызы
Кәсіпорын тұру және тамақтану бойынша қызметтерді көрсетумен
айналысады.
Кәсіпорынға менеджментті ұйымдастыруда, өндіріс процесін
ұйымдастыруда, персоналдың біліктілігін арттыруда, қызметтер сапасын
бақылауда, маркетингте сарапшылық көмек қажет.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Қонақ үй басшылығы сапарға мұқият дайындалғандықтан,
егжей-тегжейлі диагностика жасалды.
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1.2 Ішкі коммуникация
a. Ашылғанына бір жыл ғана болған қонақ үй жалпы өте күтімді
және таза көрінеді. Жекелеген учаскелер (лифтілер / мейрамханаға кіреберіс /
баспалдақ бояулары) темекі түтінінің иісімен және / немесе түгі кеткен
кілемдермен көзге түседі.
b. Жекелеген учаскелердің арасында, ең алдымен асүй мен ішкі
араласу тұжырымдамасы бар қызмет көрсету арасында F&B (тағам мен
сусындар) учаскесіндегі келісу.
c. Кейбір қоғамдық бөлімдердің құндылығының, лифтерден бастап,
қонақ үйдің соңғы қабатына дейін, оптикалық көтерілуі салдарынан и
қонақта оған үн қатқандай сезім пайда болады.
d. Қонақ үйді көруге қатысты «баяндау тәсілін» дамыту, яғни сату
жөніндегі менеджер немесе бас менеджер болмаған жағдайда менеджменттің
басқа да қызметкерлеріне қонақ үймен таныстыруды мазмұнды, дұрыс
жүргізуге мүмкіндік беретін жол сілтеу.
e. Әсіресе вестибюльге көптеген тілдерде қызмет көрсету арқылы,
сондай-ақ гастрономиялық аспектіден қонақ үйдің бірінші визит карточкасы
ретінде ерекше мән беру керек. Жауапты FrontdeskManager ғимаратқа
кіреберістің төменгі жағында байланысушы тұлға ретінде қызмет ете алатын
еді.
1.2 Қойма
шаруашылығы.
Қойма
шаруашылығының
орталықтандырылған шешімі жолға қойылған. Жалпы тұтас құнақ үй
бойынша тазалыққа және тәртіпке қатысты кемшіліктер жоқ.
2. Тақырып бойынша семинар / оқыту.
2.1 Тарелкаларды шапшаң қармау және тасымалдау бойынша тренинг
өткізу.
2.2 Қызметкерлерге арналған бонустық жүйе
Бонустық жүйенің (сату / "сыртқы офис" / F&B) көмегімен тиісті
бөлімдерде қосымша сатуға қол жеткізу бойынша тренинг өткізу, төлемді
жүзеге асыратын бөлімдерде бюджеттің сақталуы немесе пайдаланылған
тауарлардың санын (F&BCosts) сақтағаны үшін мысалы 25 – 30 %
мөлшерінде гонорар төлеу жүйесі түсіндірілді.
2.3 F&B ұсынысы
Тәулік мезгіліне және клиенттің қажеттіліктеріне қарай тағамдар
ассортиментін жасауға оқыту
2.4 Сусындар ұсынуды үйрету
Мейрамхана:
Сусындары бар ас мәзірі – және жеке бөтелкелер – шарап – шампан /
шампаны бар ас мәзірі
(шарапты ашу: 2 – 3 ақ – және қызыл шарап, 1 – 2 қызғылт шарап
сыра: 1 өңірлік және 1 – 2 бөшкедегі сыраның халықаралық сорттары
және бөтелкелердегі ерекше сорттар)
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар .
3.1 Вестибюль
Вестибюльге арналған арнайы бағдарлама жасау ұсынылды (кофе /
шай / тәтті нандар / балмұздақ / күнделікті газеттер мен жаңа журналдар
(оның ішінде халықаралық). Жарнама / басқа кәсіпорындарға сілтемелер,
әсіресе өз кітапшаларың болмааған кезде ұсынылмайды. Егер клиентке
жүгінгің келсе, жеке мүмкіндіктер арқылы жүгіну қажет.
3.2 Келіссөздерге арналған үй-жай
Келіссөздерге арналған үй-жай клиенттердің ықтимал келуіне орай
стандартты түрде дайындалуы тиіс, яғни, мысалы жазба кітапшалар,
қаламдар, стакандар қойылған, сондай-ақ тақтада сәлемдесу сөзі жазылған
10-12 адамға арналған блок.
3.3 Қоғамдық тамақтануды ұйымдастыру
Нан, тәтті нандар жәнет шағын торттар жеткізуден бастап, маңайдағы
бизнес-орталықтарға ықтимал клиенттер ретінде жүгінуге болады.
3.4 Асүйлер
Іргеқабат:
Тағамды биікке көтеру кезінде сапасын жоғалтпау үшін тарелкалар
барлық жағдайларда алдын ала қыздырылуы тиіс.
„Renner&SchläferAnalyse“ талдауына сәйкес «alacarte» үлкен ас мәзірі
шамамен 50 %-ға қысқартылуы тиіс, ал оның орнына ұсыныста шефаспаздың ұсынымы ретінде маусымдық және өңірлік тағамдар жиі болуы
тиіс.
Асүй мен қызмет көрсету арасындағы коммуникацияға қатысты асүй
тарапынан да ас мәзірінің реттелген бірізділігіне мән беру қажет. Яғни екінші
тағам қонақ бірінші тағамды жеп болғаннан кейін, екінші тағамды қызмет
көрсетуші персонал талап еткеннен кейін дайындалуы / үстелге берілуі тиіс.
Наубайхана мен кондитерлік цех та қонақ үйдің бетпердесі болып
табылады. Ұсыным: әкімшінің бағанында қызмет көрсету / дәмін көру
үлгілері ретінде „Petitfours“ сияқты өнімнің шағын таңдауы әрдайым дайын
тұруы керек.
4. Жобаларды және іскери процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар .
4.1 Тағам мен сусындар ұсыну
Қазіргі жағдай мен ішінара көптен пайдаланылып келе жатқан әртүрлі
нәрселердің, сондай-ақ ас мәзіріндегі дизайнерлік таңдауға дейін қарапайым
көшірмелердің жағдайы танылып болды.
Қонақ үйдің щеф-аспазы мен басшылығы бірлесіп қоғамдық
жарнамаға жүгінуге мүмкіндік беретін көпжақты шешімді қарастырды.
Аффилиирленген кәсіпорынмен, ел астанасы Астанадағы «Zerno»
мейрамханасымен бірлесіп, жылына екі рет шығатын және мусымдық
айырмашылықтарды егжей-тегжейлі сипаттайтын журнал әзірленуі тиіс.
Үлгі ретінде ұқсас журнал көрсетілді.
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Тікелей ұсыныс туралы негізгі ақпарат орыс, қазақ және ағылшын
тілдерінде жазылуы тиіс.
4.2 Интернет-бет
Таныстыру шеңберінде жаңа ас мәзірін өңдеу / жаңарту. Қонақ үйдің
интернет-бетін қабылау және жағдайдың өзекті дамуына қарай жыдлам
сәйкестікке келтіріп отыру, мұнда тиісті орында жұмыс жүргізу қажет.
Негізінен экологиялық / «жасыл» мазмұн тұрғысынан интернет-бетке
дербес талдау жүргізу қажет етіледі.
4.3 Көршілерге арналған ұсыныстарды дамыту
Мысалы, демалыс күндері немесе маңайдағы әріптестерде өтетін ісшараларға келушілер үшін. Конференциялар мен басқа ірі іс-шараларды
үйлестіру қонақ үй рақылы жүзеге асырылуы тиіс. Вернисаж жобасын
дамыту және көрмелердің жабылуы салтанатындағы іс-шаралар
нәтижесіндегі алдағы уақыттағы маркетингтік әсерлер және осыған сүйене
отырып – F&B-іс-шараларын маусымдық жоспарлау.
4.4 Баспа жарнама
Жаңа әс мәзірімен қатар – қонақ үй туралы проспект жасау, мысалы
гастрономиялық мүмкіндіктер туралы цифрлар мен фактілер, сондай-ақ
конференциялар өткізу туралы ұсыныстар жазылған қосымшасы бар,
жиналыстарға арналған жазба кітапшасын ұсыну.
4.5 „Жасыл“ қол
Бұл философия белгілі бір шығындарға әкелмейді, сонымен қатар
оларды болдырмауға мүмкіндік береді, мысалы:
- өңіраралық тасымалдарды болдырмау:
Бұл ретте басты назар өңірлік пікірлерді ұсыну мен барлық
ұсыныстың кемінде 80 % мөлшерінде өңірлік тағамдар мен сусындарды
ұсынуға ғана шоғырлануы тиіс.
- Су тұтынуды қысқартуға арналған инвестициялар, 30% дейін
үнемдеуге болады – ванна бөлмелерінде махера іш киімдерді көп рет
пайдалану, кірлегеннен кейін ғана ауыстыру туралы ақпарат.
- Жаңа жарнамалық материалдарды қайталама өңдеу шикізатынан
жасалған қағазда басып шығару.
Бұл іс-шараларға әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдарында және
жұртшылық алдында сөз сөйлеу кезінде сілтеме жасап отыру қажет. «Жақсы
істер істе және ол жайлы айта жүр» - бұл PublicRelation үздігі.
4.6 Саяси қоршаудың интеграциясы
„Opionleader“ қоғамдық пікірін туғызушыларды қандай да бір
экологиялық, сондай-ақ F&B-іс-шарасына тарту. Осылайша қонақ үймен
анағұрлым қарқынды сәйкестендіруге, әсіресе, жергілікті экологиялық /
жасыл мазмұнға қатысты сәйкестендіруге қол жеткізуге болады. Бұл ретте
мақсат осы тұлғалардың қонақ үйге байланыстылық сезімін арттыру болып
табылады. Мысал: Атамекен / орталық аппараттар / қала әкімшілігі және т.б.
4.7. Өрт қауіпсіздігі
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Жергілікті өрт қауіпсіздігі қызметімен басшылықтың өзекті
сұхбатында бұл тұрғыдан жарнамалық акция жасау қажеттігі көрініс тапты:
«Бізге – GreenWhich қонақ үйінің қызметкерлеріне келушілеріміздің
қауіпсіздігі өте қымбат, өрт қауіпсіздігі бойынша жаттығулар жүргізу кезінде
бізді құптауыңызды сұраймыз».
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Практикалық / қол өнері дағдыларын, сондай-ақ сату
саласындағы дағыдыларды алу үшін оқу өте қажет. Мейрамхана ісінің
арнайы оқытылған маманын тарту ұсынылады. Практикалық сабақтар алу
үшін қызметкерлердің Еуропадағы қонақ үйлермен және мейрамханалармен
алмасуы жайлы ойлану керек. Бірақ оның алдында тілді оқыту қажет.

Сарапшы: Лутц Роланд Литце
Консультациялар тақырыптары: ортопедтік аяқ киім
техникасы бойынша, сәнді аяқ киім,
MBTMasai Barfussтехнологиясы , былғары бұйымдар,
супинаторлар / бандаждар
8) Кәсіпорын: ЖК "SAVILE HOUSE"
Орналасқан жері Алматы қаласы
Бағдарламаға қатысушы - директор Раманқұлов Дәурен Қазтайұлы
Кәсіпорын аяқ киім өндірісімен айналысады
Сарапшының көмегі аяқ киім өндірісі бойынша процесті ұйымдастыруда
қажет болды
1. Кәсіпорын проблемаларының диагностикасы және
сәйкестендіру: Сарапшылық көмектің мәні -аяқ киім өндірісі бойынша
процесті ұйымдастыру. Сарапшының пікірінше, өңірлік нарықта жақсы
мүмкіншілікке жете алады. Сапасы жақсартылуға және қызметкерлер саналы
түрде іске асыруға тиіс. Егер шығарылатын аяқ киімнің сапасы дұрыс болса,
онда оған медициналық супинаторлар қосылғанда мұның өзі, жаңа деңгейге
көтерілу болып табылады, бұл дегеніміз қаржы табудың жаңа көзі
болмақ.Өңірде аты мәлім болады.
Сарапшы батыс бағыттағы шет елдер үшін кәсіпорын бәсекелестікке әзір
жарай қоймайды деп санайды және кәсіпорын мұндай салаға жеткенше, әлі
біраз уақыт керек болады. Осыны бірінші кезектегі міндет деп санайды.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту
Кәсіпорын қызметкерлері үшін –класс по ортопедтік супинаторлар өндірісі
жөнінде мастер – класс өткізілді. Бұл табыс табу үшін жаңа мүмкіндік болып
табылады.
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды
енгізу бойынша ұсынымдар:
Өнімділігі неғұрлым жоғары жабдық –электрэнергиясына байланысты, енді
көбірек орынды қажет етуі мүмкін, кейбір учаскелерде дайындық
жұмысымен айналысатын көбірек жұмысшыларға жауапкершілік артуға тура
келуі мүмкін, түпкі бақылау бұрынғыдан да жақсы болуы керек, адамдардың
денсаулығы түтін сорғыш үшін жақсартылуға тиіс, үй-жайдан зиянды болып
табылатын заттарды, мысалы желім құюды, алып кету қажет болады.
3.
Жобаларды
және
бизнес-процестерді
автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар.
Сарапшы қайсыбірін қарап шығып, ол жайында білім беру үшін танысу
жүргізілген процестерге шолу жоспарын жасайды. Техниалық элементтер
және жабдық жөніндегі ұсынымдар тізімде.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша ұсынымдар.
Сарапшы тәжірибе алмасу және практика өту үшін өзінің фирмасын
ұсынады, сондай-ақ аталмыш кәсіпорынмен іскерлік қарым-қатынас
жасайды. Мүмкін, кәсіби айрықша өнімдер және жабдықтар жөнінде
делдалдық қажет болар. Батыс нарығында сатуды байқап көруге болады.
Сарапшы Сёрен Шарнвэбер
Кәсібі – жартылай фабрикаттар бойынша маман.
Консультациялар тақырыптары – Жоғары дайындық
дәрежесі бар (тұтынуға дайын қатырылған) жартылай
фабрикаттарды өндіру, сату және оның логистикасы.

9) Кәсіпорын: «Бушнев С.Л.» ЖК
Орналасқан жері: Шығыс Қазақстан облысы, Зыряновск қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор Бушнев Сергей Леонидович
Кәсіпорын қатырылған жартылай фабрикаттар дайындаумен
айналысады.
Кәсіпорынға менеджментті ұйымдастыруда, персоналдың біліктілігін
арттыруда, өнімді өткізу мен маркетингте сарапшылық көмек қажет.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Кәспорынмен танысу бір күнге созылды, консультациялар
берілді. Есептеулермен және іскери идеялармен алмасу ненізгі тақырып
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болды, бұл ретте кәсіпорынның инвестор іздеп отырғаны барынша белгілі
бола түсті.

Кәсіпорынды зерттеу сәті
Кәсіпорынның қазіргі сәттегі жағдайы мұнда инвестициялар салуды
жүзеге асыруға келмейді. Кәсіпорын басшысы өз кәсіпорны үшін жаңа
идеяларға қатысты мүлдем ашық емес. Одан кейін өндірістік бөліммен
таныстыру өтті, кейін келесі күннен баста практикалық оқу
(жаңа
тағамдарды өңдеу және дайындау) жүргізуге шешім қабылданды.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту. Жаңа өнімдер әзірлеуді
және маркетинг жүйесін жетілдіруді қамтитын, кәсіпорынның тауар саясатын
жетілдіру бойынша оқу жүргізуге шешім қабылданды.
Кәсіпорынның қажеттіліктерін ескере отырып, тауар саясатында
тереңдетіп қатыру өнімдерінің ассортиментін кеңейтуше баса назар
аударылды. Өнімнің бұл түрі тасымалдауға жақсы, өз қасиеттерін жақсы
сақтайды. Облыстың басқа елді мекендеріне өнімді өткізу нарығын кеңейту
бойынша практикалық ұсынымдар берілді. Осы өнім түрін ілгерілету
бойынша ұсынымдар берілді.
Ассортиментті айқындағаннан кейін сарапшы бірқатар өнімдер
дайындау бойынша шебер-кластар өткізді. Практикалық сабақтар сиыр
етінен жасалған ружас пен қарапайым клецтардың екі түрінен басталды.
Одан әрі Рудные горы өңірінің картоптан жасалатын клецтары мен пісірілген
клецтар дайындау бойынша оқу жүргізілді. Оқудың соңында сарапшы
бірлесіп дайындалған және әзірленген өнімдердің рецептурасын берді.
Сарапшы голубец, көкөніс шөбі қосылған тағамдар, сегед гуляшын дайындау
бойынша рецептер мен жұмыс нұсқаулықтарын берді.
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Шебер-класс өткізген сәт

Барлық өнімдер терең қатыруға жарайды, осылайша ұсынысты жақса
кеңейтуге болады. Практикалық оқытудың соңында сарапшы рецептура
берді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Ең алдымен кәсіпорын өз
компаниясына инвестиция салуы қажет:
- Жаңа жабдыққа инвестициялар қажет.
- Энергия үнемдеу техникасын қолдану.
- Тоңазыту және мұздату камераларын жаңалау, бұл үлкен шығындар
мен энергияны үнемдейді.
Өнімнің сапасыз болып шығуына алып келетіндіктен, технологияны
бұзбау үшін процестердің дұрыс бірізділігін сақтаған маңызды. Осыған
байланысты
кәсіпорында
түпкілікті
өнім
өндіру
кезінде
пайдаланылатындары ғана емес, сонымен қатар тікедей сау желілеріне және
қоғамдық тамақтану нүктелеріне
өткізілетіндердің де қозғалысы мен
сақталуын есепке алу мен бақылау ұйымдастырылуы тиіс.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру,
оңтайландыру,
басқару
бойынша
ұсынымдар.
Өнеркәсіптік автоматтандыру саласында, басқару саласындағы шешімдер
және бағдарламалық шешімдер барлық өндірістік процестерге сәйкес келеді.
Бұл пайдалы әрі нәтижелерге бағдарланған шешімдер:
-өндірістің пайдалылығы мен пайдағы арттыруға;
-тұтынушылардың қалауын өзгертуге ден қоюға;
-өндірістік шығындарды азайтуға;
-өнімнің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
Бұл кәсіпорында автоматтандыруды бизнес-процестерді стандраттау,
қателердің пайда болуын және ақаулардың туындауының алдын алатын
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«Пока-йоке» менеджменті жүйесін енгізу, сондай-ақ CRM жүйелерін
пайдалану арқылы жүзеге асыруға болады.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Кәсіпорынға екі аспектіде Германиямен ынтымақтастықты
кеңейту орынды.

Сарапшымен бірге түскен сурет
Бірінші – бизнес-процестерді автоматтандыру және бағдарламалық
қамтамасыз етуді сатып алу тәжірибесін зерделеу. Екінші – рецептуралармен
алмасу
үшін
тақырыптық
көрмелерге
және
сауда-өнеркәсіптік
палаталарының таныстырылымдарына бару, бұл кәсіпорынға шығарылатын
өнімнің ассортименті бойынша көшбасшы болу мүмкіндігін береді.
10) «Али Тур» ЖШС кәсіпорны, сарапшы Сёрен Шарнвэбер
Орналасқан жері: Шығыс Қазақстан облысы, Зыряновск қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор Уәлиева Әлия Әлібекқызы
Кәсіпорын қатырылған жартылай фабрикаттарды дайындаумен, ет
өнімдерін қайта өңдеумен айналысады.
Кәсіпорынға өндірістік процесті ұйымдастыруда сарапшылық көмек
қажет. Өнімді өткізу және маркетинг. Өнім сапасын бақылау.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Өнімге және өнімді өткізуге талдау жүргізілгеннен кейін
сарапшы кәсіпорын басшысы жақсы өндірістік тізбек ұйымдастырған деген
тұжырым жасады. Аздаған қаражатпен, жақсы идеялардың көмегімен
және жақсы ұйымдастырумен табысты кәсіпорындар пайда болуы мүмкін
екені таң қалдырады. Өңірде жаңа өткізу арналарын табу оңай емес,
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сондықтан қыста алыс жерлерге шығу өте қиын немесе мүмкін емес. Осы
себептен оның Германияға жеткізу мүмкіндігін жүзеге асырғысы келетін
тілегін іске асыру қиын. Басшының айтуынша, талап етілетін барлық
стандарттар сақталады.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту. Оқу кәсіпорынның тауар
саясатын әзірлеуден басталды. Сарапшы шығарылатын өнім ассортиментін
кеңейтудің бірнеше бағытын ұсынды. Кәсіпорын тереңдетіп қатыру бағытын
кеңейткісі келеді. Ол үшін жаңа идеяларын немесе тиісінше рецептер қабыл
алынады.
Оқыту барысында сарапшы сатуға шығарылған тауарлардың
есептеулері, көлемі туралы, персоналды ұстау, электр шығыстары туралы,
сондай-ақ жоспарланған пайда мен алдын ала төленген ҚҚС туралы ақпарат
берді.

Оқыту процесінің сәті
Кәсіпорынды ассортиментті кеңейту қызықтырды, голубец пен
Рудные горы өңірінің картоптан жаслатын клецтары, сондай-ақ пісірілген
клецтар дайындау бойынша практикалық оқу жүргізілді. Барлық өнім
тереңдетіп қатыруға жарайды, осылайша ұсынысты жақыс кеңейтуге болады.
Сондай-ақ, кәсіпорын қызметкерлерінің тілегін ескере отырып,
лейпциг қамырдағы қара өрігін және саксон ірімшілігін дайындау бойынша
шебер-класс өткізді.

87

Жаңа өнімдер үлгілері
Практикалық оқытудың соңында сарапшы зерделенген барлық
тағамдардың рецептурасын берді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Өндіріс процесінің және
басқару процесінің тиімділігін арттыру мақсатында сарапшы мынадай
ұсынымдар берді:
- IFS немесе BRC стандарттарын енгізу мүмкіндігін тексеру қажет.
- Жаңа қайта өңдеу жабдығына инвестициялар салу.
- Энергия үнемдеу техникасын қолдану.
- Тоңызытқыш және мұздатқыш оқшаулықтарын жаңарту, бұл үлкен
шығындар мен энергияны үнемдейді.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар. Сарапшы
кәсіпорынға ұйымдастыру құрылымын өзгерту керек, басқа қызметкерлерге
күнделікті істерді жүргізуді тапсыру қажет деген ұсынымдар берді.
Кәсіпорын басшысы контроллинг бойынша оқудан өтуі тиіс. Мемлекет
заңнамалық түрде белгілеген ең аз сақтау мерзімі тек 30 к.н екені анықталды.
Тереңдетіп қатыру өнімдері үшін бұл тым аз мерзім. Германияда ең аз сақтау
мерзімі өнімге және оны ақйта өңдеуге байланысты шамамен 12 айды
құрайды. Ұсыным: осы процесті қалай сәйкестікке келтіруге болатынын
ойластыру қажет, олай болмағанда бұл кәсіпкерлер, сондай-ақ қайта
өңделген өнімдер шығындарының ұлғаюына алып келеді.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Кәсіпорын басшысы рекреациялық аймақты кеңейту үшін
капиталға деген қажеттілік туралы пікірін айтты. Сарапшы бұл мәселеде
кәсіпорынға көмек көрсетуге дайын. Сондай-ақ сарапшы фирмаға 5 000,00
евро мөлшерінде пайызсыз кредит алуға көмектсеуге дайын, себебі
кәсіпорын басшысы (сарапшының айтуынша) өте тырысуда және алға үлкен
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жоспарлар жоспарлауда, сондықтан жұмыс орындарын құруда қолдау
көрсету ниеті білдірілді.

Сарапшы: Аннет Хинце
Кәсібі – диеталық тағамдардаың кәсіби аспазы.
Консультациялар тақырыптары – тамақ өнімдерін өндіру
технологиясы және басқару.

11) «NURHAN group» ЖШС кәсіпорны,
Орналасқан жері: Алматы облысы, Талдықорған қ.
Бағдарламаға
қатысушы:
директор Таубалдинова Гульвира
Джаумбаевна
Кәсіпорын нан өндірумен; жаңа піскен ұннан жасалған кондитерлік
өнімдер, торттар мен тәтті тоқаштар өндірумен айналысады.
Кәсіпорынға кондитерлердің, аспазшылар мен аспаздардың
біліктілігін арттыруда сарапшылық көмек қажет.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. ЖШС екі жылдан бері жұмыс істейді, қызметкерлер саны 18
адам. Дәмхана дүйсенбіден сенбіге дейін, сағ. 9.00-ден 19.00-ге дейін жұмыс
істейді. Өткен жылы дәмханаға қонақтарды тарту барынша күрделі болды.
Оның себебі мүгедектермен жұмыс істеу болып табылауы мүмкін, оны
жергілікті тұрғындар жақтырмайды. Сөйте тұра, сарапшы кәсіпорынға
Таубалдинова Г. ханымның жақсы басшылық етіп отырғаны және өте жақсы
құрылымы бар екенін атап көрсетті.
Асүйде жұмыс істеуді барлық қызметкерлер бірлесіп орындады,
осылайша аталған кәчіпорында дәмдік қасиеттері бойынша үй тағамына
ұқсайтын сапалы тағамдар дайындалады.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту. Оқытудағы басымдықтар
айқындалғаннан кейін тағамдар дайындау бойынша шебер-кластар өткізілді,
ол картоп қосылған, өз шырынында дайындалған голубец және үш түрлі
салат (шұжықтардан жасалған Бавар салаты, кориандр қосылған қызанақ
салаты және ақбасты капуста салаты) жасаудан басталды. Одан кейін бұл
тағамдарды қызметкерлер мен келушілер татып көріп, бағаларын берді.
Одан әрі мынадай тағамдар дайындау бойынша оқу жалғастырылды:
- жылы картоп салаты
- майонез қосылған картоп салаты
- жеке өндірілген макаронға ұсынуға болатын томат соусы
- болгар бұрышы қосылған сиыр етінен жасалған салат
- ананас қосылған құс етінен жасалған салат
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- екі түрлі хот-дог түрі, олар үшін тоқашын наубайханада өздері
пісіреді
- сиыр етінен жасалатын гамбурлерген де булоска өздерінде пісіріледі
- «чили кон карне».
Одан кейін сарапшы қызметкерлерді күрделірек тағамдар дайындауға
оқытуға шешім қабылдады:
 Ақбасты орамжапырақтан, қызылбасты орамжапырақтан және
полякша тюринг картоп клецтардан жасалған, өз шырынындағы
Duett von der Poularde
 Қияр қосылған, күріш пен көкөністер қосылған, ақ шараптан
жасалған соусы бар, терісімен қйырылған судак еті
 Ескіше немісше, ірімшік қосымған бәліш
 Швед алма торты
Кейіннен жұмысшылар кәсіпорынның аспазы Гүльмира Лимен бірге
алынған дағдыларды бекіту бойынша жұмыс жүргізді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Сатып алуды жақсы үйлестіру
керек, бас аспаз кешкілікте тапсырыстарды жазып алуы тиіс, қызмет көрсету
және жинау бөлімінің жауапты адамы да осыны орындауы тиіс, одан кейін
тапсырыс телефон, WhatsApp, факс немесе электрондық пошта арқылы
тікелей жеткізушіге немесе дүкенге берілуі керек. Бұл ретте өнімді
таңертеңгілік уақтылы жеткізу өте маңызды болып табылады!!! Уақтылы
жеткізбеудің салдарынан асүйде күні бойы жұмыс та дұрыс үйлеспейді!
Етті тұтас сатып алып, бөліктерге бөліп тиісінше қатырған дұрыс
екенін ойлану қажет. Осылайша ақшаны да үнемдеуге болады, керек тауар да
ылғи қол астыңда болады.
Асүйдегі жұмыскерлер жұмыспен барлық уақытта жүктелмеген, сол
уақыттарда асүйді жинауға болады. Мысалы плитканы жуу, сөрелердің
түптерін және киім ауыстыратын үй-жайды тазалау, осының жауаптылық
саласына беру керек және бас аспазға басқаруға құқық беру керек.
Гүлмира Лидің жетекшілігімен асүйдегі команда бір бірімен өте
жақсы жұмыс істейді, солай бола тұрса да даяршылар дайын мтағамдарды
күтіп әрдайым асүйде тұрады, мұны қозғалыс тәртібін өзгертумен оңай жолға
қоюға болады. Асүйге кіретін тағы бір есік болғандықтан, бұл ғимаратты
қайта салу бойынша қандай да бір іс-шараларсыз-ақ жұмыс істейтін болады.
Сондай-ақ ыдысты ыдыс жуатын жерге қайтару да бөгет жасамайтын
болады.
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Кәсіпорында оқыту сәті
Асүйдің ортасындағы персоналған арналған үстел алынып тасталды.
Арасында үзіліс (таңертеңгі ас, түскі ас, түстен кейінгі үзіліс) жасау үшін
офистің жанында тұрған үй-жайды пайдалануға болады. Осылайша басшы да
кім қай кезде үзілісте болатынын, кім асүйде болатынын көріп отырады.
Қызмет көрсету қызметкерлеріне де осы ұсынылды. Үзіліс жасау өте
маңызды, бірақ олар қызмет көрсетудің алдында не одан кейін
ұйымдастырылуы тиіс.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру,
оңтайландыру,
басқару
бойынша
ұсынымдар.
Мейрамханаға адамдарды барынша көптеп тарту үшін сарапшы таңертеңгілік
асты «швед үстелі» немесе «өзіңмен бірге таңертеңгілік ас» типінде
ұйымдастыруды ұсынды, себебі орналасқан жерге жақын жергілікті
фирмалар көп, анда-санда келіп тұратын клиентті ойластыруға болады.
Таңертеңгілік астан түсетін пайда көп емес, дегенмен осындай тәсілмен тез
арада танымал болуға болады, соның арқасында түскі астарға немесе кешкі
астарға қонақтарды тартуға болады.
Негізгі кіре берістегі аумақты гүлдермен және сәйкес жарнаммен
рәсімдеу ұсынылды. Сондай-ақ вестибюлді барынша эстетикалық етуге, кофе
немесе шай холлын ұйымдастыруға болады, одан қонақтар үшін сыртқа
әдемі көрініс ашылатын еді. Мұндай холлда қазақ ұлттық тағамдарынан
шағын тағамдар ұсынуға болады.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Сарапшы неміс қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының бизнеспроцестерді ұйымдастыру және автоматтандыру саласындағы тәжірибесін
зерделеуді ұсынды.
Сондай-ақ ассортиментті кеңейту тұрғысынан көрмелер мен
конференцияларға қатысу ұсынылды. Кәсіпорынның қазақ тағамдарын
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дайындаудағы тәжірибесі де Германияның бірқатар кәсіпорындары үшін
қызықты болар еді.

Сарапшы: Татьяна Винклер.
Кәсібі – жеке кәсіпкер.
Консультациялар тақырыптары – жобаларды басқару,
кәсіпорынды басқаруға бағдарламалық қамтамасыз етуді
енгізу, уәждеу және команда құру.

12) «Салихова» ЖК кәсіпорны, «Территория дизайна deSali» студиясы
Орналасқан жері: Маңғыстау облысы, Ақтау қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор Салихова Сәуле Халелқызы
Кәсіпорын жиһаз бен жасыл желектер сатумен (жеткізумен) біріктірілген
интерьерлер мен ландшафты сәулет бойынша жобалар дизайнын әзірлеумен
айналысады.
Кәсіпорынға мынадай салаларда сарапшылық көмек қажет: Баға
саясаты, жобалар дайындау жылдамдығы, клиенттер тарту. Дайын мамандар
жоқ. Бағдарламалық қамтамасыз ету – қазір қандай бағдарламаларды
пайдаланған дұрыс? Персоналды оқыту. Қызметкерлер арасында
функцияларды бөлу, команданың жоба үстінеде тиімді жұмыс істеуі.
Уәждемелік бөлік.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Жобалауға дизайнерлік білімі бар 4 адам, ландшафтылық
сәулет бойынша маман, жобаларды көрнекі ету маманы және сату жөніндегі
менеджер тартылған. Барлық мамандардың орта арнаулы білім бар. Дизайн
жобалары REVIT және 3D MAX бағдарламасында орындалады. Тапсырыс
берушіге берілген құжаттаманың негізінде дизайн бойынша тапсырыс беруші
материалдарды өзі сатып алады және орындайтын құрылыс фирмаларын
табады. Кәсіпорын жобаны іс жүзіне асыру кезінде тапсырыс берушіні
сүйемелдейді.
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Сарапшының ұжыммен жұмыс істеу сәті
Басшының айтуынша жобаны пысықтаудың тереңдігін әртүрлі
түсінуге байланысты тапсырыс берушімен шиеленіскен жағдайлар орын
алып жатады. Сондай-ақ жеке бағыттағы мамандардың болмауынан көптеген
қателер жіберілетіні байқалды.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту. Сарапшының кәсіпорында
болу уақытында интерьер жобасы көрсетіліп, талқыланды.
Бірнеше қысқа семинарлар өткізілді, оларда кәсіпорын үшін
анағұрлым өзекті мәселелер талқыланды:
- Германияда қандай бағдарламалық қамтамасыз ету пайдаланылады?
- Тапсырыстар қалай белсендендіріледі?
- Тапсырыстарға бюджет қалай бөлінеді?
- Жобаның құрамдас бөліктері және жобаға қатысатын аралас
мамандықтар.
- Жауапкершіліктің бөлінуі.
- Клиенттермен жұмыс.
- Жобаның графикалық бөлігі.
- Жобаның орындалуын авторлық қадағалау.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Тапсырысты қабылдау
кезіндегі шиеленіскен жағдайлардың алдын алу үшін құрылыс нормаларына
сәйкес шығарылатын өнім стандартын нақты анықтап алу керек:
- Тұжырымдама? Жоба? Жұмыс жобасы? Бас жобалау немесе тек
матреиалдар ерекшелігімен тұжырымдама-Дизайн?
Осыған сәйкес шақырту (Freelancer) бойынша ұзақ мерзімді
келісімшарттар жасасуға болатын жекелеген бөліктер бойынша мамандарды
іріктеу қажет. Бұл аралас және міндетті түрде сәулетші-көлемші дипломы
бар мамандар болуға тиіс. Интерьер дизайнының жұмыс жобасы құрылыс
конструкцияларының, материалдар қасиеттерінің, құрылыс физикасының,
өрт қауіпсіздігінің және т.с.с. кешенді өзара үйлесімін қажет ететіндіктен,
сәулетші-көлемші білімі қажет.
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Бағдарламалық қамтамасыз ету ретінде дұрысы ARCHICAD орнату,
себебі бұл бағдарлама сәулетшілер үшін әзірленген және жобаның
графикалық тұрғысына қатысты оның көптеген алын ала қондырғылары бар.
Қызметкерлердің бағдарламамен жұмыс істеуге үйренгені маңызды, өйткені
өз бетімен зерделеуден кейін қолдану жеткілікті дәрежеде тиімді болмайды.
Жобалауда және егер шығарылатын өнім «Жоба» деп аталса, құрылыс
нормаларына сәйкес сызбаларда құрылыс үшін қажетті ақпаратты беруде
қабылданған шартты белгілерді міндетті түрде ұстанған жөн.
Егер шығарылатын өнім «Дизайн-тұжырымдама» деп аталса онда кез
келген белгілерді қолдануға болады, тек таратып жазып көрсету керек. Бұл
ақпарат дәрежесіне де қатысты.
Көрнекілендіру 3D MAX-та, сол сияқты ARCHICAD-та орындалуы
мүмкін. Бұл өте көп еңбекті қажет ететін жұмыс, сондықтан шартта
ұсынылатын жағдайларды нақты айқындап алу қажет. Мысалы: 3 дана
шарттың бағасына кіреді, қосымшаның бәрі данасына «Х» сомада тұрады.

Сарапшы кәсіпорын ұжымымен бірге
Жобаға бюджет бөлу үшін де шартта материалдарды сатып алу
кезінде клиентке еріп жүретін және консультация берілетін уақыт келісілуі
керек. Мысалы: 8 сағат шарттың сомасына кіреді, ал нормадан асқаны сағат
бойынша бір сағатына «Х» сомасы төленеді.
Шартта егер жүргізілетін болса, авторлық қадағалау тармағы айқын
көрсетілуі тиіс. Мысалы: құрылысқа аптасына 1 рет бару.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру,
оңтайландыру,
басқару
бойынша
ұсынымдар.
Тапсырыстарды аквирлеу ұсынылады:
- ВЕБ сайт міндетті түрде. Ең қарапайымы: фирманың негізгі күндері,
қандай қызмет көрсетілетін және референциялар – фото немесе
көрнекілендіру.
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- Кәсіби құрылыс салушылардың showroom визиткалар қалдыру.
- Көрмелерге, жиһаз жәрмеңкелеріне қатысу.
Жобалауға жұмсалатын жеке шығындарды анықтау үшін әрбір
жұмыскердің бөлімдер бойынша жұмыскердің жұмыс уақытын сағатпен
есептеу жүргізуі қажет.
- Қандай жоба?
- Қандай фаза: аквиза, шарт, Тапсырыс берушінің консультациялары,
жобалау, көрнекілендіруді орындау, біліктілікті арттыру және т.б. Ақпарат
аптаның соңында беріледі және жоба аяқталған соң талдау жүргізіледі.
Осылайша, жеке шығындар мен пайдаларды болжамдауға болады.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Егер қызығушылық болса, Саксониядағы неміс жиһазын
өндірушілермен байланыс орнату туралы ұсыныс берілді. Мысалы
«RATIOMAT in Leubsdorf».
13) «АЗИЗ-ПРОЕКТ» ЖШС кәсіпорны. Сарапшы: Татьяна Винклер.
Орналасқан жері: Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор Дастенова Бибіқатша Момынқызы
Кәсіпорын жобалаумен, техникалық қадағалаумен, авторлық қадағалаумен,
техникалық тексеріп қараумен және ведомстводан тыс сараптамамен
айналысады.
Кәсіпорынға тәжірибе алмасуда сарапшылық көмек қажет.
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Кәсіпорын жобалау, техникалық қадағалау, авторлық
қадағалау, техникалық тексеріп қарау және ведомстводан тыс сараптама
жүргізу бойынша көптеген қызметтерді орындайды.
Жобалаушылар штаты негізінен 35 жасқа дейінгі жас адамдармен
жиынтықталған, бұл Германиядағы жағдай үшін таңсық.
Қызметкерлер үлкен қызығушылықпен жұмыс істейді, шамадан тыс
жұмыстар (шығу және төлем Қазақстан заңнамасына толық сәйкестікте
жүзеге асырылады) болып тұрады.
Жұмыстың
жақсы
ұйымдастырылмауы,
әсіресе
құрылыс
компанияларымен өзара іс-қимылда байқалады.
2. Тақырып бойынша семинар / оқыту. Кәсіпорын ұжымы үшін үш
семинар өткізілді.
Бірінші семинар жобалаушының еңбегін ұйымдастыруға және жұмыс
орнының құрылғысына байланысты болды. Қызметкерлер еңбек тиімділігін
арттырудың негізгі аспектілерін білді: жұмыс орны, құжаттаманы сақтау,
біліктілік және мамандану, сыртқы ортамен өзара қарым-қатынас.
Екінші семинар жобалау саласындағы жаңа шешімдер мен үрдістерге,
бағдарламалық қамтамасыз етуді және дайын шешімдерді пайдалануға
арналды.
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Үшінші семинар жобаларды басқару бойынша болды. Онда аталған
фирмаға жетіспей келген негізгі аспектілер қаралды: жұмыстарды жоспарлау
және оның иерархиясы, жобаны нәтижелері бойынша тұжырымдар мен
қорытындылар, стейкхолдерлерді және коммуникацияларды басқару.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар.
1. Кәсіпорын жұмысының тиімділігін арттыру үшін жобалардың
белгілі бір түрі бойынша маманданған орынды. Бұл жобалаушыларға
жұмыстың сапасы мен жылдамдығын арттыратын дағдыларды үйренуге
мүмкіндік береді. Басшылықта жұмыскерлерді пәндік оқыту және біліктілігн
арттыру мүмкіндігі пайда болады.
2. Құжаттарды сақтау тәртібі мен оларды жүйелеуге баса назар аудару
қажет. Фирмаға жылдар, жобалар және тапсырыс берушілер бойынша
жүйеленген құжаттаманы орналастыратын қосымша сөрелер мен шкафтар
қажет.
3. Шартта егер бар болса, авторлық қадағалау бөлігі айқын белгіленуі
тиіс. Сондай-ақ тапсырыс берушімен байланыс компанияның өзі үшін көбіне
ойлағандай шыға бермейтіндіктен, күйгелектік пен әбігерленушілікті
болдырмау үшін онымен құрылыс объектілеріне бару кестесін келісу қажет.
4. Жобаны іске асыру нәтижелері бойынша жобаның орындалу
барысын міндетті түрде талқылау, қателерді анықтау және оларды жою
жолдарын іздестіру қажет. Өкінішке орай, қазіргі уақытта көптеген қателер
барлық жобаларда қайталануда.
4. Жобаларды және іскери процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар .
1. Көрнекілендіру 3D MAX-та, сол сияқты ARCHICAD-та орындалуы
мүмкін.
2. Бағдарламалық қамтамасыз ету ретінде дұрысы ARCHICAD орнату,
себебі бұл бағдарлама сәулетшілер үшін әзірленген және жобаның
графикалық тұрғысына қатысты оның көптеген алын ала қондырғылары бар.
Қызметкерлердің бағдарламамен жұмыс істеуге үйренгені маңызды, өйткені
өз бетімен зерделеуден кейін қолдану жеткілікті дәрежеде тиімді болмайды.
3. Сондай-ақ жобалармен жұмысты жеңілдету үшін өзіндік
техникалық шешімдер базасын құру ұсынылады.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Германиядан бағдарламалық қамтамасыз ету және дайын
жобалық шешімдер сатып алу бойынша ұсыныс жасалды.
Сарапшы Карл Бусс.
Кәсібі – наубайханашы-кондитер.
Мамандықтары – Аға сарапшының жеке кәсіпкер –
наубайханашы және кондитер ретінде көп жылғы еңбек өтілі
бар, наубайхана және кондитерлік кәсіптің барлық
салаларында ауқымды білімі бар.
Консультациялар
тақырыптары:
жұмыс
процесін
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ұйымдастыру, жаңа өнімдер рецептурасы, бақылау сапасы.
Тамақ өнімдерін өндіру кәсіпорындарының технологиясы
және оны басқару бойынша консультациялар берумен
айналысады.
14) ЖК «Жаманова» кәсіпорны, сарапшы: Карл Бусс
Орналасқан жері: Алматы қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор Жаманова Құралай Мерекеқызы
Кәсіпорын кондитерлік және басқа өнімдер өндірумен, сондай-ақ
мейрамхана бизнесімен айналысады.
Кәсіпорынға мына салаларда сарапшылық көмек қажет: технология,
сапаны арттыру және жаңа кондитерлік өнімдердің, тәтті нандардың
рецептурасы.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Кәсіпорында жақсы жабдық бар, оның кейбірі Германияда
жасалған: 2 қамыр илеу құрылғысы және неміс пеші.
Кәсіпорынның негізгі қызметкерлері әйелдер, тек пеш маңында
тұратын жұмыскерлер ер адамдар. Бірлескен жұмыс өте табысты болды,
жаңа өнімге деген үлкен қызығушылық білдірілді.
Қызметкерлердің өз саласы бойынша білімдері жақсы, бірақ өнім
туралы, оны өндіру технологиясы туралы белгілі бір білімдер жетіспеді.
Сондай-ақ жабдықты технологиялық тұрғыдан орналастыруда
бірқатар кемшіліктер байқалды.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту. Оқу үгілмелі ашытқы
қамыры мен үгілмелі қамыр арасындағы айырманы түсіндіруден басталды.
Мен жаңа рецептура ретінде ұсынған жаңғақ, көкнәр және кремді
салма қосылған үгілмелі ашытқы қамыры жақсы қабылданды, бірақ, өкінішке
орай, бұл жерде ашытқымен аздаған проблема туындады. Қызметкерлер
қамырдың белгілі бір проблемаларға алып келген мұндай түрлерін тез өңдеу
керектігін бірден байқады да жұмыс процесінде қалпына келтірді.

Нан пісіру шебер-класы
97

Шебер-кластар жүргізу кезінде сарапшы мынадай тағамдар дайындау
технологиясын көрсетті.
Жаңа үгілмелі қамырдан «Наполеон» торты.
Нан өнімдерінен сарапшы чиабаттаны қалай дайындауды, сондай-ақ
ашытқымен ашытылғарн өз қамырынан, құрамында 30-50% қара бидай
ұныбар нан пісіруді көрсетті.
Рецептермен танысқаннан кейін үгілмелі ашытқы қамыран, үгілмелі
қамырға және круасанға үлкен қызығушылық туды.
Сондай-ақ сарапшы кәсіпорын қызметкерлерін үгілмелі қамырдан алма, өрік және ақ ірімшік қосылған штрудель жасауға үйретіп, рецепт берді.

Кондитерлік өнімдер дайындаудың щебер-класы
Кәсіпорын қызметкерлерімен ашытқымен жасалған әртүрлі нандар,
мейіз қосылған тәтті тоқаштар дайындау бойынша жұмыс жүргізілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Дайын өнімнің жоғары сапасы
көптеген факторлардан қалыптасады, басты факторлардың бірі – өндірістік
процестің барлық сатысында өнімдерді өңдеуге және дайындауға қойылатын
технологиялық талаптарды сақтау.
Кондитерлер жұмыс орындарында технологиялық карталармен
қамтамасыз етілуі тиіс. Бұл карталар осы кәсіпорында қолданылатын
рецептуралардың негізінде әрбір кондитерлік өнімге жасалады.
Технологиялық карталарда өнімнің атауы, рецептураның нөмірі мен
нұсқасы, шикізаттың бір порцияға салынатын таза салмағының нормасы
көрсетіледі, сондай-ақ белгілі бір ыдыста дайындалатын порциялардың
немесе өнімдердің белгілі бір көлемінің есептеулері беріледі, шығатын өнім
көлемі көрсетіледі.
Карталарда да тағамды дайындаудың технологиялық процесінің
қысқаша сипаттамасы және оның безендірілуі келтіріледі, өнімдердің
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жылумен өңделуіне қарай мерзімдеріне байланысты салудың ретіне мән
беріледі,
тағамның
сапасына
қойылатын
талаптар,
тағам
еңбексыйымдылығының коэффициенттері сипатталады. Еңбексыйымдылығы
коэффициенттері аспаздың осы тағамды дайындауға жұмсалатын еңбек
шығындарын ескереді.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру,
оңтайландыру,
басқару
бойынша
ұсынымдар.
Қызметкерлер үшін пештен басқа жерге баратын қашықтық алыс болуына
байланысты кемшіліктерді жою үшін кондитерлік жабдықты оңтайлы
орналастыру жөнінде ұсыныстар айтылды.
Көп өнімнен соңында нақты не дайындалатынын өнімді қарқынды
енгізу үшін уақыт тапшы болғандықтан кәсіпорынның басшысы шешетін
болады. Сарапшы осы жоба шеңберінде ұсынылған уақыт ішінде кейбір
өнімдерді көрсетті.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Технологиялық мамандар мен басқарушыларды Германия
оқыту кәсіпорындарына бір айға жуық уақытқа мерзімдік тағылымдамаларға
жіберу ұсынылады.
15) ЖК «Молдасанова Р.Б.» кәсіпорны. Сарапшы: Карл Бусс.
Орналасқан жері: Алматы облысы, Талғар қ.
Бағдарламаға қатысушы: директордың орынбасары Молдасанова Малика
Қанатбекқызы
Кәсіпорын кондитерлік өнімдерді және басқа да тамақ өнімдерін өндірумен
айналысады.
Кәсіпорынға мына салаларда сарапшылық көмек қажет: Персоналды
кондитерлік өнімдер дайындауға оқыту, жаңа кондитерлік цех үшін
жартылай фабрикаттар мен кондитерлік өнімдер дайындау бойынша
дайындау тәжірибесі мен рецептер берілді.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Кәсіпорында қамыр илегіш сияқты ең қарапайым жабдық
жетіспейді.
Асүй ұтымсыз ұйымдастырылған, қолайлы жұмыс істеу үшін және
өнімнің көптеген түрін дайындау үшін алаң жеткіліксіз.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту. Бірінші күні әртүрлі
салмаларымен үгілмелі торт және шоколадты бисквит дайындау бойынша
шебер-класс жүргізілді. Пеш жақсы пісіреді, бірақ аздаған порцияларды ғана
пісіре алады.
Ашытқы қамырынан өз рецептурасы бойынша нан және тоқаштар
пісіру үйретілді.
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Оқыту сәті
Сондай-ақ, сарапшының жетекшілігімен қызметкерлер бисквиттермен
жұмыс істеді және әртүрлі кремдері бар торттарды жасады. Тоқбасарлар,
ыстық оладилер, құймақтар жасап шығарды.
Кейінгі күндері кондитерлік өнімдер жасап шығарды және сарапшы
рецептура бойынша қамырмен жұмыс істеді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Ең бірінші кезекте сарапшы
өзінің кәсіпорны үшін жақсы, сапалы өндірістік құрылғы алуға ұсыныс
жасады. Сондай-ақ, мүмкіндік бойынша өндіріс алаңын кеңейту ұсынылды,
өндірістік құрылғыны ұйымдастыру бойынша кеңестер берілді. Сарапшы
көмегімен кәсіпорын қызметкерлері игерген жаңа рецептуралар бірден емес,
бірте-бірте енгізілетін болады.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар. Кішігірім
наубайханалар жұмысында кәсіпкерлік қасиеттерге баса назар аударылады.
Іскерлік қасиеттердің тамаша үйлесімі: бастапқы кезеңде шығармашылықсерпінді «новатор», одан әрі әкімшілік-атқарушылық «ұйымдастырушы».
Іскерлік табыс үшін қажетті қасиеттер: ішкі түйсік, бастама, тәуекелге
баруға дайын болу, ұжымдағы жұмыс қабілеті, оқуға қабілеті, пікірі,
коммуникабелділік, қызметкерлерін сауатты бағалау қабілеттері және
олардың «күшті» тараптарын пайдалану. Құқықтық нормалар, техникалық
және технологиялық нормативтерді білу міндетті. Өз саласы бойынша
қызметкерлердің біліктілігін арттыруға жіберу, тәжірибе алмасу
бағдарламаларына қатысу.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Сарапшы өз саласы бойынша біліктілігін арттыру үшін
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қызметкерлерді Германия оқыту кәсіпорындарына жіберу, тәжірибе алмасу
бойынша халықаралық басқа бағдарламаларға қатысуға ұсыныс берді
16) «Орленок.к» ЖШС кәсіпорны, Сарапшы: Карл Бусс.
Орналасқан жері: Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Қатаркөл ауылы.
Бағдарламаға қатысушы: директор Лемяцких Елена Юрьевна
Кәсіпорын қонақүй қызметерін көрсетумен айналысады.
Кәсіпорынға қажетті сарапшылық көмек: Кондитерлік және нан-тоқаш
цехының жұмысын ұйымдастыру, өнім сапасын бақылау, рецептуралар
әзірлеу.
1. Кәсіпорын мәселелерінің диагностикасы және сәйкестендіру.
Кәсіпорын орналасқан жері Бурабай ауданының рекреациялық
аймағында, бұл демалушылардың үлкен ағынын қамтамасыз етеді.
Демалушылар арасында кондитерлік өнімдер үлкен сұранысқа ие.
Кәсіпорынның үлкен аудандары өзінің аумағында ғимараттар үшін қосымша
шығындарсыз цех ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Цехта орналасқан
жабдық жоғары сапалы және пайдалану мерзімі аз.
Кәсіпорын ұжымының, әдетте, арнайы кондитерлік білімі жоқ.
Сондай-ақ, кәсіпорынның өз рецептурасы жоқ. Рецептура ,әдетте, азпаздың
басында болады, мөлшерлеме көбінесе «көзбен» орындалады. Бұлардың
барлығы, сонымен қатар шектелген сұрыптама кәсіпорынның негізгі
проблемалары болып табылады.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту. Мұнда сондай-ақ
бастапқы кезде нанға қамыр бөлу техникасы бойынша дайындық өткізілді
және апта соңында барлығы жақсы шықты .

Осынша қысқа уақыт аралығында сарапшы мен қызметкерлер тоқаш,
үлкен және кіші багеттер, гамбургерлер, чиабаттардың әртүрлі сорттарын,
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сарапшы рецептурасы бойынша 30-50% қара бидай ұнынан ұйытқымен
қамырдан нан әзірлеу үшін көп еңбек етті, мұнда барлығы жақсы болды.
Сондай-ақ қолда жақсы құрылғы болды және қызметкерлер үлкен
қызығушылық танытты.
Жұмыс жақсы жүргізілді, бірақ арнайы лексика көп болғандықтан
көбісін ымдап көрсету қажет болды, себебі ұйытқыдағы және уыттан
жасалған ұн тақырыбы кеңейтілген болды.
Өзінің арнайы әдебиетінің көмегімен сарапшы бас аспазға көбісін
көрсете және түсіндіре алды, ол барлығын түсініп және білімін
қызметкерлерге берді.
Одан кейін сарапшы жергілікті маргариннің кесірінен араластыру
онша болмаған, аралас массадан алма бәлішін жасады.
Өнімнің үш түрі күнделікті өндіріске бірден берілді, олар багеттер,
50% қара бидай ұнынан қара нан және өте маңыздысы сарапшының авторлық
рецепті бойынша қамырдан дайындалған пицца.
Сондай-ақ өндіріс процесін ұйымдастыру бойынша басшыға кеңес
беруге тура келді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар .
Ең алдымен рецептілер кітабын жасау, сонымен қатар қосындылар
мөлшерлемесін бақылау енгізу ұсынылды. Сондай-ақ өндіріс процестерін
жеңілдету үшін кейбір көмекші элементтер алу ұсынылды.
Сондай-ақ,фирмалық стиль әзірлеу және жеке қаптамаға салу
ұсынылады.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар. Кәсіпорын
негізгі тасымалдаушылардан алшақ орналасу себебінен, өндіріс ақауының
жоғары ықтималдығы бар, тапсырыс дұрыс түсінілмейді және тиісінше
орындалмайды. Берілген мәселені азайту үшін кәсіпорынға тапсырыстарды
желі бойынша жіберу қажет, бұл өндіріске қажетті қосындыларға ие болуға
мүмкіндік береді.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Кәсіпорын үшін азық-түліктерді және кондитерлік цехтың
басқа ингредиенттерін тасымалдау бойынша неміс тәжірибесін үйрену
маңызды болып табылады.
17) ЖК «Касумов» кәсіпорны. Сарапшы: Карл Бусс
Орналасқан жері: Ақмола облысы, Көкшетау қаласы
Бағдарламаға қатысушы: директор Касумов Рафик Агагусейнович
Кәсіпорын кептірілген нан және печенье өндірісімен, ұннан жасалған
кондитерлік өнімдерді, торттарды, тәтті нандарды, бәліштер мен ұзақ
сақтауға арналған бисквиттер өндірумен айналысады.
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Кәсіпорынға қызметкерлердің біліктілігін арттыруда сарапшылық
көмек қажет.
1. Кәсіпорын мәселелерінің диагностикасы және сәйкестендіру.
Берілген кәсіпорын жабдығының көбі ескі. Бұл өндіріс болмады дегенді
білдірмейді, керісінше – көп торттар мен кекстер шығарылғанын ал
қызметкерлердің өнімдер көп көлеммен шығарылғандықтан, аталған
құрылғыға үйренгенін білдіреді.

Кәсіпорын ұжымымен
Құрылғы тек аз ғана өнім топтамаларын өндіруге арналғандықтан,
кіші араластырғышқа жүгінуге тура келді, бірақ ол өкінішке орай,
араластырудың тек бір ырғағымен жабдықталған, сол себепті масса онша
араласпады.
Кәсіпорында үш пеш болған, олардың біреуі жаңа және жақсы
пісіреді, кекстер үшін айналмалы пеш қарастырылған және пеш операторы
онымен қалай жұмыс істеу керектігін біледі, тек менің жас қызметкерлерім
аралас массаға арналған ескі пештерді қолданды, сол себепті үсті пісе
бастағанда, асты қарайып кетті.
Жабдықтың кесірінен кекстерді пісіру жоспарланған сапасымен
шықпады.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту. Алдымен шоколад кремі
және өрік тоспасынан бисквит негізін әзірлеу бойынша шебер-класс өткізілді.
Одан кейін қызметкерлер өрік мармелады мен десерт үшін кесілген
бөліктермен толықтырылған Захер тортын дайындауды үйренді. Сапасын
арттыру үшін тапсырма берілгендіктен, сарапшы пісіруге арналған рецепті
көрсетті.
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Оқыту нәтижесі
Кейінгі күндері қызметкерлер сарапшымен бірге бисквит, кекс
қамыры, сондай ақ торттарға арналған әртүрлі кремдер түрімен жұмыс істеді.
Тоқбасардың бірнеше түрін игерді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Сарапшы өз рецептілерімен
бөлісті және өнім сапасын арттыру үшін қажетті ұсынымдар берді. Бірақ, ең
алдымен бұл кәсіпорында басты мәселе ескі және жұмыс істемейтін жабдық
болып табылады және оны ауыстыру қажет. Сарапшының пікірінше, таспалы
конвейер өте ескі және жөндеуге келмейді, бұл жабдыққа енді инвестиция
салудың қажеті жоқ, оның орнына қолданыста болған, бірақ әлі жақсы
жабдықтарды алған дұрыс. Кәсіпорынды жоғары деңгейге жеткізу үшін көп
инвестициялар салу қажет, оны алайда кәсіпорынның басты мәселесі
қаржыда секілді.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар. Сарапшы
кішігірім наубайханалар жұмысында маңызды рөл кәсіпкерлік қасиеттерге
берілетіндігін атап өтті. Іскерлік қасиеттердің тамаша үйлесімі: бастапқы
кезеңде шығармашылық-серпінді «новатор», одан әрі әкімшілікатқарушылық «ұйымдастырушы» қасиеттері.
Іскерлік табыс үшін қажетті қасиеттер: интуиция, бастама, тәуекелге
баруға дайын болу, ұжымдағы жұмыс, оқуға қабілеттілік, өзіне сендіре білу,
коммуникабелділік, қызметкерлерін сауатты бағалау қабілеттері және
олардың «күшті» жақтарын пайдалану. Құқықтық нормалар, техникалық
және технологиялық нормативтерді білу міндетті. Персонал өз бағыты
бойынша біліктілігін үнемі арттырып отыруы, тәжірибе алмасу
бағдарламаларына қатысуы тиіс, себебі шығарылатын өнім сапасы
қызметкердің біліктілігіне байланысты. Ең алдымен жабдыққа қатысты
мәселені шешу қажет.
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5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Кәсіпорын жабдығын жаңарту ұсынылды, оны Германиядан алу
арқылы, үлкен шығындар болмас үшін, қолданыста болған жабдыққа назар
аудару қажет, себебі барлық жабдықты өзгерту қажет.
Сарапшы Вернер Грамлих.
Кәсібі – құю өндірісінің шебері.
Мамандықтары – технолог, техник-кеңесші, жобалар
басшысы
Консультациялар тақырыптары: Қара металдарды құю
өндірісі бойынша технологиясы және ұйымдастыру
Құю өндірісін ұйымдастыру, оның технологиясы және оны
басқару мәселелері бойынша консультация берумен айналысады.
18) «МехЛитКом» ЖШС кәсіпорны, сарапшы: Вернер Грамлих
Орналасқан жері: Қостанай облысы, Жітіқара қаласы
Бағдарламаға қатысушы: директор Агаев Исмаил Ибрагимоглы
Кәсіпорын болаттан, шойыннан құйылған өнімдерді, қорытпаларды
өндірумен, жөндеу және тораптар мен бөлшектерді әртүрлі жабдықтарды
қайта қалпына келтірумен, әртүрлі металл конструкцияларын дайындаумен,
қосалқы бөлшектерді жасаумен, электр қозғалтқыштарын (100 кВт дейін
және жоғары), тұрақы және айнымалы тоқ қозғалтқыштарын,
трансформаторларды, генераторларды және т.б жөндеумен айналысады.
Кәсіпорынға қажетті сарапшылық көмек: болат балқытудың
технологиялық процестерін баптау, құю өндірісінде санаулы орындарды
анықтау үшін мамандар қажет.
1. Кәсіпорын мәселелерінің диагностикасы және сәйкестендіру.
Құю цехында арнайы білікті қызметкердің болмауы.
Жабдықтардың жиі жөндеуді қажет етуі, қажетті жабдықпен
жабдықталмауы.
Құю цехы бүгінгі күні техниканың соңғы деңгейлеріне және
қойылатын талаптарға сай емес. Клиенттер аса жоғары талаптар мен
жасақтаушы тораптарына сұрау салулары себебінен және қазақ нарығында
клиенттер тілектері мен бәсекелестік шындығына әсер ету үшін, құю цехы
сұр шойын - болат фасонды құюға, техника құю саласындағы ең жаңа
технологиялық міндеттерді қоюды жақсартуға мәжбүр.
1. Модельдеу бөлімі:
Модельдеуде сериялық өндіруге арналған әртүрлі модельдік
жабдықтар жөнделеді, құю шикі нысанын қалыптауға арналған нығыздау
астындағы шайқалтатын қалыптау құрылғылары жақсартылды.
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Пенопластан модельдер дайындау мұнда жақсы өндіріледі. Құрылым
сызбаларынан бастап модельдің әртүрлі контурларын әзірлеуді оқытылған
және арнайы қызметкер дайындайды.
Құю-техникалық дайындық, кесу және пенопластан жасалған
модельді жүктеу техникасын тәжірибелі технолог орындайды.
2. Нығыздау астындағы шайқалтатын қалыптау құрылғысы:
Берілген құрылғының шығынды жаппай келешекте ұзақ жұмыс
істейтіндігі анықталды.
3. Газдалған модельдер бойынша құюға арналған толық қалыптар
құрылғысы:
Бұл процес орындалу үстінде және өнімдерді жақсы нәтижемен
шығарады.
4. Балқыту процесі/жасау шихтаны/ металлургия
Құю цехінің жүрегі болып шихтаны құру табылады, одан кейін
балқыту процесі іске асырылады, бұл білікті металлургияны талап етеді.
Мұндай мамандарсыз мақсатты балқыту/легирлеу жұмыс істеуі мүмкін емес.
Жақсы жұмыс атқаратын балқыту ретке келтірілген бөлек сұрыптау құрамдас
бөлігінің сынықтары мен айналмалы материалдарды GGкGS көздейді.
Берілген талап осы уақытқа дейін орындалмаған.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту. Зауыттың әртүрлі торабынан
кәсіпорын сауалнамасы бойынша кеңестер өткізілді:

Құю цехы;

Модельдеу бөлімі

Дайын өнім қоймасы

Электр цехы
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Мынадай ұсынымдар және
қосымша ақпарат өндіріс процестерін қолдау үшін арналған.
Әртүрлі құрылғыны толықтыру және құю цехында қалып және құю
процесі бойынша технологиялық және өндірістік процестерді жүзеге
асырмайынша өндіріс бағдарламасын оңтайландыру, сондай-ақ бар
технологияны жақсарту.
1.Модельдеу бөлімі
2. Нығыздау астындағы шайқалтатын қалыптау құрылғысы
3.Газдалатын модель бойынша толық пішінге арналған құрылғы
4. Балқыту процесі/ шихта жасау / металлургия
5. Қалыптағыш және құю техникасы
1. Модельдеу бөлімі:
Сериялық өндірістерге арналған аз өлшемді модельдер үшін көбік
нысандары құрылуы тиіс.
Пенопластан үлкен және қиын модельдер үшін CAD фрезерлейтін
білдек ұсынамыз.
Берілген ұсыныс пенопластан модель әзірлеудің ең тиімді, жылдам
және дәл тәсілі болып табылады.
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2. Нығыздау астындағы шайқалтатын қалыптау құрылғысы:

Техникалық құжаттамамен танысу
Құм сапасын тығыздау проблемасы оны алдыңғы көлемін қысқартуға
және нысан мен құмның сапасы бойынша жарамсыздықты оңтайландыруға
мүмкіндік бермейді. Құм қоспасы жағдайында қоспа тепе-теңдігін
оңтайландырып көру қажет, сондай-ақ майлы бөлгіш жабдық мәз емес.
Берілген құрылғыны пайдалануды тоқтату керек.
2 Мүмкіндігінше, GJL немесе GS құрамдас тораптары бар сериялық
құрамдауыштар үшін оңтайлы қалыптау құрылғыны іске қосу қажет.
3. Газдалған модель бойынша құюға арналған толық пішін үшін
құрылғы:
Аз өлшемді бөліктері бар құм сапасын арттыруды жүзеге асыру
қажет.
Қалыптауда вакуум көмегімен құю дайындамаларының жарамсыздық
саны азаяды (тығыздау).
Осы барлық уақытта білінетін бөлік құю элементтерінде көрінеді.
(күйген құм).
Құю процесінде вакуум ажыратылуының уақытына назар аудару
қажет.
Өзара салыстырылатын, жақсы нәтижелерге жету үшін әртүрлі
контурлы әртүрлі сынама қораптары әрекеттерінен бастау қажет,
Газдалған модельдер құю үшін толық пішіндердің берілген әдісінің
негізі осы құю цехының дайындау әдістерін әрі қарай жылжыту болуы
мүмкін.
Мұның барлығы егжей-тегжейлі құю цехының басшылығымен
келісілді.
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Құю өндірісімен танысу
4. Балқыту процесі/шихта жасау/ металлургия
Осы уақытқа дейін шихтаны жасау орындалмады.
Бағдарламаланған жарамсыздыққа алып келетін, тиісті аз бөлшектері
бар келесі қалыптау жәшігін алып тастау үшін міндетті түрде мына қадамды құю алдындағы температура мен шығарылым температурасын қайта өлшеуді
ұстану қажет.
Үздіксіз алдын ала құю шөміштері мин 800° С дейін ысытылуы қажет.
Біз тек осылайша ғана оңтайлы балқытылған металды тең бөлуге жете
аламыз, бірақ құю жылдамдығы үлкен әсер ететіндігі де белгілі ( оңтайлы
уақыт: 40-60 сек).
Сондай ақ құю шөміші тығынының материалын тексеру қажет, себебі
балқытылған металдың бірнеше кг алдын ала құмға құю қалыптау
жәшіктеріне құймаса ол ешқандай мағына бермейді.
Төтенше жақсы балқытылған металл құю шөмішінің төменгі бөлігінде
орналасқан.
5. Қалыптау және құю техникасы:
Құю техникасының, яғни қию және тиейтін техниканың жақсы жұмыс
істеуі үшін кейбір модельдеу техникасы бар бағдарламалар бар.
Қазіргі уақытта оларды пайдаланған жөн. Олар мұнда да көп
кезедеседі және әрине, оларды оңтайландырып отыру қажет. Бұл аталған
бағдарламалардың артықшылығы құю өндірісіне байланысты есептеулер мен
тәжірибиелік қолданулар болып табылады. Қалыптау техникасын төтенше
жақсы тығыздаумен қамтамасыз ету қажет. Бұл тазалау артықшылығын
төмендетуге, шығынды азайтуға және уақытты аз шығындауға алып келеді.
Қалыптау және құю кезіндегі қателіктерді болдырмау үшін шикі қалыптау
кезінде қалыпқа нығыздаушы құм тоылп алмауы үшін керамикалық литникті
сүзгішті монтаждау қажет.
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Дайын өнімді зерделеу
Нәтиже қорытындысы:
Құю цехының одан әрі жұмыс істеуі үшін жоғары сапалы станоктар
мен цемент өндірісінің жабдығына арналған құю өнімдерін шығару қажет,
болашақта көп үміт күттіретін осы бағытты жоспарлау қажет және
инвестициялар салу қажет.
Құю цехының аталған есептемесінде көрсетілген барлық жоғарыда
келтірілген мәселелер кәсіпорын басшылығымен және технологпен тұрақты
түрде талқыланды, сондай-ақ ұсынымдар берілді.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар.
Автоматтандыру, жартылай механикаландыру, жұмыс процестерін
(мыс. балқыту процесі) оңтайландыруды жақсарту, процес кезеңдерінің және
өндіріс әдісінің бірізділігін үйлестіру.
Құю техникасын оңтайландыру.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Металл құю бойынша салалық көрмеге бару (GIFA
Дюссельдорф 2019).
«VDG Vereindeutscher Gießerei Fachleute» бірлестігінде біліктілікті
арттыру курстары мен үйрету курстарына бару.
Сарапшы: Герхард Фоли
Кәсібі – дипломы бар қысым өңдеу инженері
Консультациялар тақырыптары – өндірісте
басқару.

сатуды
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19) «Keruen plus» ЖШС кәсіпорны
Орналасқан жері: Алматы облысы, Талғар қаласы
Бағдарламаға қатысушы: директордың орынбасары Каташев Айдын
Кәсіпорын құрылыс пластикалық өнімдер өндірумен айналысады.
Кәсіпорынға өндірістік циклын оңтайландыруда, өндіріс процесін
ұйымдастыруда, техникалық қызметкерлерді оқыту кезінде және т.б.
сарапшылық көмек қажет.
1. Кәсіпорын мәселелерінің диагностикасы және сәйкестендіру.
Кәсіпорын пластиктен кең өнімдер спектрін өндіріп шығады:
металпластикалық терезелер үшін профильдер, полипропирленген құбырлар
мен фитингтер, кәріз жүйесіне арналған құбырлар мен фитингтер және
поливинилхлоридтер, терезе алдылар және т.б.өндіреді.
Мекеменің технологиялық жарақталуы жоғары деңгейде тұр, сонымен
қатар еңбекті ұйымдастыруда бірқатар проблемалар бар.

Аяқталмаған өндірістер цехта қоймаланады, өтпелерді бөгейді
және инвестиция салуды қажет етеді.

Бақылау өндіріс бастығымен жеке цехты аралау арқылы
жүргізіледі.

Өндірістік жұмысшылар үшін көрнекі құралдар жоқ. Бір
операцияны үшеуі әртүрлі жасауы мүмкін.
2. Тақырып бойынша семинар / оқыту.
Кәсіпорын басшылығы үшін lean-technology негізінде еңбекті ұтымды
ұйымдастыру жүйесі бойынша семинар өткізілді. Семинарда lean-technology
негізгі құралдары қарастырылды.
Кейін кәсіпорын ұжымы тәжірибиелік тапсырмаларды орындады.
Алдымен өздерінің учаскелерінде кәсіпорынға пайда алып келмейтін
әрекеттер мен операцияларды анықтады. Одан кейін өндіріс-техникалық
бөлімдер өндірістер арақатынасының өзара әрекеттесу тораптарын талдады,
негізгі проблемалы нүктелер есепке алынды.
Оқыту жүргізілгеннен кейін тәжірибиелік ұсынымдар берілді.
Еңбек тәртібі мен қауіпсіздігін арттыру үшін цехта дайын өнімдерді,
өндірістік қорды, жабдықтың орналасқан аймақтарын көрсететін белгілер
орнату ұсынылды.
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Жұмыс процесіндегі сәт
Өндіріс басшылығымен бірге өкілеттік беру жүйесін айқындау. Енді
оған цехты аралау қажет емес, ол дайын өнім туралы ақпаратты бригадирден
алады. Сапасын бақылауды тиісті бөлім маманы жүргізді, ол бұрын мұны
жүргізбеген, себебі оны өндіріс бастығы қадағалап отырған.
4. Жобаларды және іскери процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар.
Аяқталмаған өндірістің қорларын қысқарту үшін FIFO жүйесін
қолдану ұсынылды, бұл бірінші келген тапсырыс бірінші кезекте орындалып
тапсырыс берушіге жүктеледі. Ол үшін өндірістік-техникалық бөліммен
жұмыстар жүргізілді. Оларға аяқталмаған тапсырмаларды өндіріске жібермеу
туралы тапсырма түсіндірілді. Енді барлық жобалық құжаттама жасалатын
дайын тапсырыстар беріледі. Өндіріс бірінші кезекте бірінші келген
тапсырысты орындауға міндетті және оны зауыт аумағынан жіберуі қажет.

Герхард Фолие кәсіпорын ұжымымен
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Бригадирлер, өндіріс бастығы және өндірістік-техникалық бөлім
бастығы барынша проблемалы операцияларды орындау стандарттары
бойынша көрнекі құрал әзірлеуді ұсынды. Осылайша жаңа жұмысшыларды
бейімдеу тез жүзеге асады және операцияны орындау кезінде ақаулар саны
азаяды.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Кәсіпорын жеткілікті дәрежеде технологияландырылған. Бұл
өндіріс құрылымына үлкен назар аудару қажет екендігін білдіреді. Ол үшін
басқарушы персоналға өндірісті ұйымдастырудағы негізгі проблемалы
тұстарды айқындау қажет және осы сияқты проблемаларды шешуде олардың
тәжірибиесін қолдану үшін Германия осындай оқыту кәсіпорындарына
жүгінуі қажет.
Сарапшы: Ральф Иван
Кәсібі – тәуелсіз спорт сарапшысы және консультант
Мамандықтары – жеңіл атлетика бойынша дипломы бар
бапкер, бизнес-әкімшілендіру магистрі
Консультациялар тақырыптары: спорт ұйыдарына
басшылық ету.
Спорттағы кәсіпкерлік мәселелері бойынша консультация
берумен айналысады.
20) Кәсіпорын: «DANCE4U» ЖШС.
Орналасқан жері: Алматы қ.
Бағдарламаға қатысушы: бас директор Нұрпейісова Гүлшат
Айтбайқызы
Кәсіпорын би билеуге үйретумен айналысады.
Кәсіпорынға персоналдың біліктілігін арттыруда сарапшылық көмек
қажет.
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру.
Алматы
қаласында
Мәскеуден
келген
ресейлік
«GallaDanceFranchise» франшизасымен би мектебі ретінде қызметін
атқаратын «GallaDance» фирмасы стагнацияланатын немесе тіпті төмендеп
келе жатқан клиенттер санына және кадрлардың – әсіресе биге
үйретушілердің тұрақтамауына шағымданады. Фирма бес жылдан бері
жұмыс істейді және берілген мәліметтерге сәйкес, үш жылдың өзінде 370
клиенті мен мүшелері болды. Кейбір, қызметін дербес жүргізгісі келген би
үйретушілердің кетуі салдарынан «GallaDance Алматы» фирмасы осы би
үйретушілердің соңынан кеткен маңызды клиенттерінен айырылып қалды.
Бұған, сонымен қатар, шоттар бойынша елеулі айналымның құлдырауы әсер
етті.
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Ерлан Нурпейісов пен Иван Ральф
Бұдан басқа, Бас директор Гүлшат Нұрпейісова енді бұл осы
франшизамен би мектібінің осы бинес-моделінің Алматы қаласы үшін нарық
талаптарына сай екендігіне сенімі жоқ. Ол өзінің маркасы мен өзінің клубын
құруды ойластырып жүр. Бұл клуб билермен қатар йоганы, стретчингті,
аспаздық курстары мен заманауи өмір салтына арналған өзге де курстарды
ұсынуы тиіс. Нұрпейісова ханым қазірдің өзінде осы курстарды және
практикалық курстарды жүргізе алатын мамандармен байланысып үлгерді.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту. Барлығы, фирманы
таныстыру үшін бес отырыс және практикалық семинар (4 х 1,5 сағ., 1 х 4
сағ.), проблемаларды айқындау, талқылаулар, сондай-ақ қызметкерлерге
сауалнама жүргізілді. Келуге қосымша, скайп арқылы Бас директор Гүлшат
Нұрпейісовамен 30 минуттық конференция өткізілді.
Бұл жерде «GallaDance» үшін тіл проблемасы талдау мен
консультациялар жүргізу үшін ерекше кедергі жасады. Бас директор Гүлшат
Нұрпейісова ағылшын тілінде сөйлейтін жалғыз байланысатын адам болды.
Бетпе-бет сөйлесу кезінде, кейінгі отырыстарды қызметкерлермен және оның
іскер әріптес рөлінде сөйлеген жұбайымен сөйлесу кезінде болған, ешқандай
қиыншылықтар туындаған жоқ.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар.
Ең алдымен, біз ұш негізгі жаңы ықтимал стратегияны әзірледік:
№ 1 стратегия:
«GallaDance» іскерлік моделін оңтайландыру. Бұл стратегияның
басында оған сол жерде басымдық берілді және уақыт тығыз болғандықтан,
бірінші болып қаралды (іс-қимылға берілетін ұсынымдарды қараңыз).
№ 2 стратегия:
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Жаңа салалар мен коммерциялық ұсыныстарды «GallaDance» іскерлік
моделіне қосу. Аталған стратегия пікір таласулардың бірінде талқыланды,
бірақ тереңдетілген жоқ.
№ 3 стратегия:
«GallaDanceFranchise» жабу, сондай-ақ бағдарламасында билері
болатын, бірақ заманауи өмір салтына арналған басқа да курстар мен йога
сияқты денсаулықты сақтауға арналған басқа да курстарды, саламатты түрде
тамақтану және басқа да фитнес-курстарын ұсынуы мүмкін жаңа маркалы
«Клуб 120» құру. Бұл стратегия, сондай-ақ қысқаша ғана қарастырылды,
бірақ әзірше уақыт жетпегендіктен пысықталған жоқ.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар. Сол жерде
егжей-тегжейлі таладау жүргізгеннен кейін қызметкерлерге қатысты
басшылықтың
проблемалары
анықталды.
Қызметкерлермен,
би
үйретушілермен, қызмет көрсету персоналымен және басшылықпен
әңгімелесу, қызметкерлердің жеткілікті қолдау мен тиісті басқарудың
сезінбейтінін көрсетті. Дегенмен, қазіргі ұжымның (әзірше) уәжделуі мен
ниеттестілігі жеткілікті сияқты. Әртүрлі шаралар қолдану жолымен
қызметкерлерді, сондай-ақ жекелеген қасиеттері мен күшті жақтарын
«GallaDance» фирмасына және іскерлік процестерге жақсырақ интеграциялау
ұсынылады. Уақыт жетпегендіктен «GallaDance» баға моделі қысқаша
таныстырылып, талқыланды, бірақ бұл жерде де оңтайландыру үшін тағы бір
бастау нүктесі бар.
Бұдан басқа, әрі қарай, сондай-ақ № 2 стратегияға қатысты
нарықтық әлеуетін анықтап, растау үшін Алматы қаласындағы нарыққа
неғұрлым дәл талдау жүргізу ұсынылады.
Іскерлік модельді және іскерлік процестерді жақсартуға үшін үшінші
бастау нүктесі маркетинг саласында, әсіресе интернет желісі мен әлеуметтік
медиа-ресурстар саласында көрініс тауып отыр. Өзінің мәліметтері бойынша
Бас директордың Фейсбук және Инстаграм әлеуметтік желілерінде шамамен
50 000 жолын ұстанушылары бар.
Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Кәсіпкерліктің мына салаларында:
1. Бизнес-модельді дамыту
2. Стратегияны дамыту
3. Персоналды дамыту мен персоналды басқару процесі
4. Нарық пен сыртқы ортаны талдау
5. Бизнес-процестерді басқару
6. Қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштерін құру
салаларында бизнес-консультацияларымен жұмыс істеу ұсынылады.
Келесі Ынтымақтастық құрамдауышы «GallaDanceFranchise», сондайақ «Развитие марки и деловой модели Клуб 120» «Жаңа коммерциялық
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ұсыныстар» тақырыбына ықтимал іскерлік стратегиялар мен іскерлік
модельдерді жасау саласында болып отыр.
Ал талдау мен тұжырымдамалық жұмысты Берлинде жасауға болған
кезде, басшылықпен және қызметкерлермен сөйлескенде онлайнкездесулерге, оқыту құралдарына, онлайн-семинарларға жүгінуге тура
келеді. Пайдаланылатын және өзін жақсы жағынан көрсеткен технологиялар
edubreakCAMPUS, edudipи CitrixGotoMeeting болып табылады.
Консультациялар беру өкілеттігі шеңберінде Алматыда тікелей өзінің
қатысуымен келесі практикалық семинарды өткізуі мүмкін.
Сарапшы: Дитрих Тёвс
Кәсібі – дипломы бар инженер-құрылысшы.
Мамандықтары
–
оқытушы,
инженер-конструктор,
жобалау құжаттамасын басқару жөніндегі инженер
Консультациялар тақырыптары: құрылыс
конструкцияларын жобалау

21) «СПЕЦСТАЛЬКОНСТРУКЦИИ» ЖШС кәсіпорны,
Орналасқан жері: Қостанай облысы, Лисаковск қаласы
Бағдарламаға қатысушы: директордың орынбасары Аман Алексей
Георгиевич
Кәсіпорын жеңіл металл конструкцияларын шығарумен айналысады.
Кәсіпорынға жеңіл металл конструкцияларын шығару процесін
ұйымдастырып, жолға қоюда сарапшылық көмек қажет.
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. «СпецСтальКонструкции» компаниясы ТМЦ сақтаудағы
проблемаларды шешу, қажетті жабдықтар мен мамандандырылған техникаға
қызмет көрсету үшін бірегей ғимараттар салады, ТЖМ қаңқалы
палаткаларын: дала госпитальдарын, полярлық жылы палаткалар, дала ас
үйлерін, авиациялық ангарлар, кез келген мақсаттағы қоймаларды салады.
Компания тез құрастырылатын тент құрылыстарын жобалаумен,
дайындаумен және монтаждаумен айналысады. Ангарлар жеткілікті деңгейде
заманауи эстетикалық түрде. Компанияға металл конструкцияларын шығару
бойынша меншікті конструкторлық бөлімі, цехы болғандықтан, ПВХ тентін
дәнекерлеу учаскесінің арқасында өнімінің сапасы жақсы болуын сақтап
тұруға мүмкіндігі бар.
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Сарапшы кәсіпорын ұжымымен
«СпецСтальКонструкции» ЖШС салған металлтент ангарларының
конструктивті
шешімдеріне
талдау
жүргізілді.
Ең
алдымен
конструкторлардың біліктілігі жетпегендіктен, бірқатар конструктивті
қателіктер мен ақаулықтар анықталды.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту. Германияда іске
асырылған осыған ұқсас жобаларды мысалға ала отырып, «Өнеркәсіп
құрылысындағы заманауи конструктивті шешімдер» тақырыбына семинар
өткізілді.
Жұмыс істеуге бөлінген уақытта бұл тақырыпты толық меңгеру мүмкін
болмағандықтан, әдістемелік материалдар мен жобалық құжаттаманың
үлгілерін конструкторлық бөлімнің инженерлеріне беру туралы
уағдаластыққа қол жеткізілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Қаңқаның:

Кергіштердің;

Қабатаралық элементтердің;

Ригельдер мен балкалардың;

Тік және деңгейлік байланыстардың металл конструкциясын
оңтайландыру бойынша ұсынымдар берілді.
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Ангардың құрылыс алаңында
Ангарларды жылыту әдістемесі бойынша:

Сэндвич-панельдердің

Тақтайша материалдарының

Орама материалдардың

Эковаттардың

Көбікті полиуретан үккішінің артықшылықтары мен кемшіліктері
түсіндірілді.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар. Басқару
және есепке алу бағдарламаларын енгізу бойынша ұсынымдар берілді.
Жалпыға қолжетімді бағдарламалардың ішінде MS project пайдалану
ұсынылады. Сондай-ақ жобаларды басқару бойынша 1С бағдарламасының
мүмкіншілігі кең, бірақ оның мүмкіншіліктерінің 10% да пайдаланылмайды.
Кәсіпорында жобалау құжаттамасын жүйелендіру бойынша жұмыс
жүргізілді.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Германиядан келген сапалы тент жапқыштарын жеткізушілер
ұсынылады.
Авторлық әдістемелік әдебиет пен жоблау құжаттамасын беру туралы
уағдаластыққа қол жеткізілді.
22) «Аспап» ӨК кәсіпорны, Сарапшы: Дитрих Тёвс
Орналасқан жері: Қарағанды облысы, Қарағанды қ.
Бағдарламаға қатысушы: Әшімов Төлеген Мұқатайұлы, төраға
Кәсіпорын: кең бейінді құрылыс жұмыстары
Кәсіпорынға өндіріс процесін ұйымдастыруда, өнім сапасын бақылауда,
персоналдың біліктілігін арттыруда сарапшылық көмек қажет.
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Кәсіпорын ғимараттар мен құрылыстар салу жөніндегі
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мердігер, тұрғын үй ғимараттарын салу бойынша мердігерлер, ғимараттарды
реконструкциялау, жаңғырту, күрделі жөндеу жөніндегі мердігер,
ғимараттарды жөндеу, қалпына келтіру жөніндегі мердігер болып табылады.
Компанияның мамандары құрылыс жобаларын, архитектуралық жобаларды,
сызбалар мен макеттерді әзірлеу бойынша қызмет көрсетеді. Сондай-ақ ұйым
авторлық қадағалау бойынша ұйым ретінде бола алады.
Кәсіпорынның өзінің меншікті конструкторлық бөлімі бар. Жқбалау
құжаттамасын сақтауда мұқиятсыздық, қолман жасалған еңбектердің үлесі
көп, жобалаушы-инженерлердің жұмыс орнының ұйымдастырылу нашар
екенін атап өтеміз.
Жобалаушы-инженерлердің біліктілігі жеткіліксіз болғандықтан
жобаларда конструктивті қателіктер анықталды.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту. «Еңбек пен жұмыс
орнын ұйымдастыру» тақырыбына семинар өткізілді, компанияның
қызметкерлері жұмыс орнын тиімді орналастыру, құжаттаманы сақтауды
ұйымдастыру бойынша, осының арқасында жұмыста қателіктер мен
ақаулықтарды болдырмау туралы базалық білім алды.
Консультанты бар кәсіпорынды басқару
Сондай-ақ жобалаушылар сапаны жалпыға бірдей басқару жүйесінің
негіздерін қарастырды. Инженерлер практикалық мысалдарда жүйенің
негізгі: ақаулықтар шығармау, ақаулықтарды әрі қарай бермеу, ақаулықтарды
қабылдамау қағидаттарын қарастырды.
3.
Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Жаңа басқару әдісі ретінде
қызметкерлер: өндірілетін өнімге құндылық қоспайтын керексіз іс-қимылдар
жасамау сияқты шығындарды жою есебінен еңбек өнімділігі мен өнім
сапасын арттыруға мүмкіндік беретін, күтімді өндіру элементтерін пайдалану
ұсынылды.
Жұмысты жобалаушылар мен өндірушілерге өндіріс тізбегіндегі
осындай жерлер көрсетіліп, оларды жою бойынша ұсынымдар берілді.
Сондай-ақ Германияда құрылысты пайдаланылатын және олардың
құны аз болса да, еңбек өнімділігін арттыратын кіші механизация құралдары
ұсынылды.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар. Басқару
және есепке алу бағдарламаларын енгізу бойынша ұсынымдар берілді.
Жалпыға қолжетімді бағдарламалардың ішінде MS project пайдалану
ұсынылады. Сондай-ақ жобаларды басқару бойынша 1С бағдарламасының
мүмкіншілігі кең. Инженерлердің жұмыс компьютерлеріндегі құжаттарды
іздеу процесін оңайлататын және файлдарға кіруді жеңілдетін
каталогтандыру өзгертілді.
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5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Германиядан келген кіші механикаландыру құралдарын
жеткізушілер ұсынылды.
Тұрғын үй құрылысы саласындағы дайын конструктивті шешімдер
бойынша жобалау құжаттамасын Германиядан сатып алу бойынша
келіссөздер жүргізіліп жатыр.
Германияның сауда-өнеркәсіп палаталарымен тәжіибе алмасу үшін
іскерлік байланыстар орнату ұсынылды.

Сарапшы: Галина Тёвс
Кәсібі – дипломы бар инженер-құрылысшы.
Мамандықтары
–
инженер-конструктор,
жобалау
құжаттамасын басқару жөніндегі инженер
Консультациялар тақырыптары: өнеркәсіптік және
азаматтық құрылысты жобалау

23) Кәсіпорын «Қарағанды» ЖШС,
Орналасқан жері: Қарағанды облысы, Қарағанды қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор Киселев Борис Иванович
Кәсіпорын: кең бейінді құрылыс жұмыстарымен айналысады.
Кәсіпорынға өндіріс процесін ұйымдастыруда, өнім сапасын
бақылауда, персоналдың біліктілігін арттыруда сарапшылық көмек қажет.
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. «Қарағанды» ЖШС құрылыс жұмыстарының кең спектрін
орындайды. Ксіпорын активінде өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс,
құрылыс объектілерін жөндау бойынша жобалар бар.
Кәсіпорын сәулет саласында қызметтер көрсетеді. Меншікті
архитектуралық жобаларды әзірлейді, бөтен ұйымдарға жобалау бойынша
қызметтер көрсетеді, авторлық қадағалауды жүзеге асырады.
Кәсіпорында
жобалаушылар
мен
сәулетшілер
жұмысының
ұйымдастырылуы нашар екені байқалды. Жобаларды қайта жасаулар мен
қателіктер бар. Жобалау жұмыстарының спектрі кең болғандықтан
инженерлер
мамандандырыла
алмайды.
Сақтау жүйесі ұтымды
болмағандықтан құжаттар жоғалады. Қайта жасап, құжаттарды іздеуден
қызметкерлердің жүктемелері ауыр, бұл сапалы жұмыс істеуге ықпал ете
алмайды.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту. «Инженердің жұмысын
ұйымдастыру» тақырыбына семинар өткізілді, құжаттаманы сақтау жүйесін
қалай жеңілдетуге болады, жобаны орындау уақытын қысқартып, жұмыс
сапасын арттыратын конструкторлық шешімдердың орталықтандырылған
базасын құру бойынша мысалдарда қарастырылды.
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Инженерлік-техникалық мамандармен тренинг өткізілді, онда
конструкторлық бөлім мен жұмыс өндірушілер арасындағы өзара ісқимылдар пысықталды. Анықталған проблемалар тіркеліп, шешімдерін
іздестіру үшін басшыға берілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Жобалаумен байланысты
қиыншылықтардың бір бөлігін шешу үшін жобалық шешімдердің дайын
базаларын сатып алу ұсынылды. Қазіргі уақытта, кәсіпорынға бірінші кезекте
қажетті жаболық шешімдердің тізбесі айқындалуда.
Сондай-ақ, семинардың нәтижесі бойынша жобалау бөлімінің
басшысына жобалау құжаттамасын сақтау кеңістігін: сөрелер сатып алу,
каталогтар жүргізу және тағы басқа ұйымдастыру бойынша ұсынымдар
берілді.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар. Жобалау
бөлім мен құрылыс учаскелері арасындағы өзара іс-қимылдың оңтайлы
схемасын салу үшін Bizzagi Modeling бизнес-процестерді құру мен
модельдеу бағдарламасы ұсынылды. Жағдайларды модельдеу, өткізілген
семинардағыдай прорабтар мен жобалаушылардың толық түсінбеушіліктерін
азайтады, керек емес рісімдерді болдырмайды және еңбек өнімділігін
арттырады.
Құрылыс жобаларын басқаруда MS Project бағдарламасын пайдалану
ұсынылады. Ол жобаны орындау серзімін бақылауға мүмкіндік береді және
қызметкерлерді тең жүктемеуді азайтады.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Германиядан келген құрылыс жобаларын басқару бойынша
мамандарды тарту ұсынылады, ол құрылыс жұмыстарының жылдамдығы
мен сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
Тұрғын үй құрылысы саласындағы дайын конструктивті шешімдер
бойынша жобалау құжаттамасын Германиядан сатып алу бойынша
келіссөздер жүргізіліп жатыр.
Германиядағы және басқа ЕО елдеріндегі құрылыста озық
тәжірибелерді меңгеру үшін тақырыптық көрмелерге жиі барып тұру
ұсынылды.
24) Кәсіпорын «ЭксклюзивСтрой» ЖШС, Сарапшы: Галина Тёвс
Орналасқан жері: Қостанай облысы, Лисаковск қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Феленчук Николай Андреевич директор
Кәсіпорын: спорт тауарлары мен өзге де бұйымдарды шығарумен
айналысады
Кәсіпорынға өндіріс процесін ұйымдастыруда, өнім сапасын
бақылауда, персоналдың біліктілігін арттыруда сарапшылық көмек
қажет.
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1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. «ЭксклюзивСтрой» ЖШС көпмақсатты тез салынатын
ангарлар шығарумен айналысады.
Өндірістің негізгі кемшіліктеріне:
- ғимарат қаңқасының тиімсіз конструктивті шешімдерді қолдануы;
- пайдаланылатын жобалау әдістері заманауи ғылыми-техникалық
мүмкіндіктерге сай емес екендігі;
- металлтент ангарларын салу үшін сапасы төмен тентжабындысын
пайдалануы жатады.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту. Жобалау бөлімінің
басшыларымен және қызметкерлерімен «Құрылыстағы заманауи жобалау
әдістері»
тақырыбында
семинар
өткізілді.
Заманауи
құрылыста
пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз ету, жобалаушының еңбегін
ұйымдастыру әдістері, ЕО елдерінде пайдаланылатын жобалық шешімдер
қарастырылды.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды
енгізу
бойынша
ұсынымдар.
Жұмыс
процесін
оңтайландыру үшін мынадай ұсынымдар берілді:

Сарапшы жаңа ангардың құрылыс алаңында
Аралықтары 50 метрге дейін болған кезде тірек конструкциялар
ретінде тартқышы бар екі таврлы немесе қораптық қиылысты тегіс
рамаларды пайдаланған жөн. Ригель мен қадалардың қатты жанасуы,
колонналарға шарнир секілді тірелген фермалар мен біліктер түріндегі
осыған ұқсас көлденең рамамен салыстырғанда, металды неғұрлым тиімді
пайдалануға қол жеткізіледі және ригельдің қаттылығы елеулі артады.
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Сарапшы мен кәсіпорын басшылары
Тент жабындысын ангардың қаңқасына бекіту үшін ПВХ құрамынан
тұратын ұзын шыбық түріндегі ПВХ кордты (ядроны) білдіретін «Кедер»
пайдалану ұсынылады. Бұл кордтың диаметрі әртүрлі болуы және түсі
палитрасы әртүрлі болуы мүмкін. Корд (ядро) қалыңдығы әртүрлі псажен
матасымен оралған. Корд оралған матаның тысының пжасені бар, ал іш жағы
ПВХ құрамымен жабылған. Корд пен матаны қосу процесі жоғары жиілікті
жабдықтың көмегімен орындалады. Бұл технология «ЭксклюзивСтрой»
ЖШС-нің өндіріу процесі үшін оңтайлы.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар. Расчёт
Конструкциялар есептелемері мен жұмыс сызбаларын әзірлеуді 3D-жобалау
(Dlubal, Autodesk-Adwansteel,Tekla Structures) заманауи платформаларын
қолдана отырып орындау ұсынылады.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Бағдарламалық қамтамасыз ету мәселелерінде ақпарат алмасу.
Тент жабындысын жеткізуші ретінде Verseidag фирмасы ұсынылады.
Бұл фирма жекелеген жабындылардан тұратын, баннерлік ПВХ матадан
жасалған ангар жабындыларын дайындайды, бұл тех монтаждауды
қамтамасыз етеді. ПВХ тент фирманың өнімдері үшін оңтайлы, сондай-ақ
компанияның өнім желісін кеңейту кезінде де пайдаланылуы мүмкін.
Сарапшы: Жаклин Кнаппе
Кәсібі – дипломы бар экономика және өндірісті ұйымдастыру
маманы. Дипломы бар үй-жайларды безендіруші.
Мамандықтары – педагог, үй-жайларды безендіруші,
кәсіпкер
Консультациялар тақырыптары: балаларды үйрету,
көрмелер ұйымдастыру, жұмсақ жиһазды дизайндау.

25) Кәсіпорын «ТОМИ LTD» ЖШС,
122

Орналасқан жері: Алматы қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор Ақтаева Ольга Павловна
Кәсіпорын: Мұражай қызметін көрсетумен айналысады.
Кәсіпорынға сарапшылық көмек қажет: мұражай қызметін жандандыру
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Ольга Ақтаева «Разбитые сердца» деген кішігірім галереяның
иесі болып табылады және көлемі шамамен 70 м2 үй-жайға, әйел мен
еркектің арасындағы адами қарым-қатынастың нақты драмаларын көрсететін
арт-объектілерді қояды.
Бұл көрме ағымдағы жылғы ақпаннан бастап өткізіледі және осы
көрме шеңберінде проблемалардың шешімдерін ұсынатын кәсіби
терапевтермен семинарлар өткізіледі.

Галереяны жарақтаушылармен бірге
Қазіргі уақытта көрмені жарнамалау, жылжыту және қаржыландыру
бойынша қиыншылықтар бар.
Келешекте ол ұқсас тақырыппен айналысатын, Германиядан келетін
концепцияларды іздестіріп жүр, ол өнердің көмегімен белгілі бір заттарға
көңіл аудартқысы, жаңа, еліктіріп әкететін, адамдар көргісі келетін көрмелер
жасағысы келеді.
2. Семинар/Тақырып бойынша оқыту. Қызметінің ерекшелігіне
байланысты, оқыту дәстүрлі түрінде өткізілген жоқ, мынадай тақырыпқа
Ақтаева ханым мен сарапшының арасында қарқынды тәжірибе алмасу
болды:
- галерея жұмысы Германияда қалай өткізіледі
- көрмелер қалай ұйымдастырылып, жарнамаланады
- мазмұны қалай беріледі
- өнер қызметкерлері қаржыландыру
- Хемница суретшілер одағындағы және жер федерациясындағы менің
қызметім
123

- Ольганыкі сияқты мазмұны ұқсас Германияның мұражайларымен
байланыс орнатудың қандай мүмкіншіліктері бар?
- Германияда/Дрездендегі мұражайлардың қандай жаңа әдістері мен
концепциялары бар?
- қаржыландырудың қандай әдістері бар
- қай нұсқаның Ольганың галареясы үшін мағынасы бар
- жобамен жұмыс/уақытша шаралар
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Ольга Актаева алуан түрлі
көрме нұсқалары үшін өте ашық. Ол өзінің назарын меншікті көрме үйжайларына тігеді, ал басқа жерде өзінің концепциясын көрсетіп,
ұйымдастыруға жаңалық үшін айтарлықтай икемді түрде ашық.
Жақындасу процесінде екі жақтан да неміс-қазақ шығармашылық
идеясы туындады, келесі жылғы мамырда, қатысатын суретшілер тиісті
тақырыппен айналысатын және бұл жұмыстар жұртшылық көруі үшін
қойылатын болады.
Нақты сарапшы жобаны шығармашылық басқарумен айналысатын
болады, ал Ольга Актаева сол жерде барлық қажет заттармен айналысатын
болады.
Біздің жобаны жоспарлау кезінде, қабылдаушы тараптың арқасында
сарапшы, Германияда жұмысқа қолдау көрсететін мынадай әріптестермен
іскерлік кездесулер өткізді:
- терімен жұмыс істейтін, сөмкелер, футлярлар мен кітаптарды бірегей
нысандары мен өңдеу тәсілдерін әзірлейтін дизайнер;
балалармен және ересектермен жұмыс істейтін және маған
Алматыдағы Монтессори қағидаты бойынша жұмыс істейтін екі
балабақшаның байланыс деректерін берген Арт-терапевт. Балабақшалардың
басшылары Дрезден қаласындағы Монтессори Дрезден қоғамымен жұмысқа
үлкен қызығушылық танытты, менің жұбайым сонда оқытушы болып істейді
және байланыс орнатады.
- Айгүл Шаңсерікова және оның Алматы қаласында жергілікті
зергерлермен,
құмырашылармен,
басқалардың
арасында
қолөнер
техниктерімен жаңа ғана ашылған Декоративті-қолөнершілер форумы. Оның
тарапынан Германиямен ынтымақтастыққа үлкен қызығушылық танытып
отыр және Хемница өнер қайтаркерлері одағымен байланыс ортатады, оған
дизайнерлер де, қолданбалы өнер суретшілері де кіреді және онда сарапшы
көркем-ағарту жұмысына жауап береді.
Екі әріптес ұйымның алмасуы болуы тиіс, онда шығармашы
адамдармен де алмасу болуы мүмкін, Германиядағы көрмелерге
дизайнерлердің де қатысуына дейін бірлескен жұмыс жүргізілуі мүмкін.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар.
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Бұл жоба өте арнайы, өте нақты және Ақтаева Ольганың тұрақты
галереялық жұмысымен салыстырғанда, ең жаңа нұсқа болып табылады. Бұл
жоба – барлық қатысушылар үшін тегеурінді талап болып табылады, себебі
мұндай көлемдегі жоба әлі жоқ. Жобаның көлемі мен өлшемшарттары
қаржылық қолдау көрсету және кең ауқымды ұйымдастырушылық
міндеттерді орындау үшін байланысты кеңейтуді талап етеді.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс жөніндегі
ұсынымдар. Сарапшы Германияның бір өнер қайраткеріне біздің
арт-жобамыздың идеясы туралы ақпарат берді, портфолио мына жақтағы
галереяға осы өнер қайраткері арқылы ұсынылатын болады.
Бұл жерде өнер саласы ғана қызығушылық танытпайды, сонымен
бірге Хемниц Өнер қайраткерлерінің одағы арқылы қалыптасқан
байланыстармен бірлесіп, декоративті-қолданбалы өнер саласында желі
ұйымдастыру да ойда бар.
Білім беру саласында Алматы қ. Монтессори қағидаты бойынша
жұмыс істейтін балабақша басшысы мен Дрезден қ. Монтессори қоғамы
арасында ынтымақтастық жарияланды.
Егер нақты байланыс жасаушы адам менің жеке жауапкершілігімде
болса, сапар аяқталғаннан кейін сарапшы Германиядағы тиісті әріптестермен
қызметтің барлық үш бағыты бойынша келіссөздер жүргізетін болады.
26) «Ақбөпе-2009» ЖШС кәсіпорны, сарапшы: Жаклин Кнаппе
Орналасқан жері: Астана қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор Арман Тарғынұлы Бірімжанов
Кәсіпорын мектепке дейінгі тәрбие және білім беру қызметтерін
ұсынумен айналысады.
Кәсіпорынға сараптамалық көмек қажет: персоналдың біліктілігін
арттыру.
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Кәсіпорынға екі объект тиесілі. Сарапшылар екеуіне де
барды. Екі күн 100 бала бар ескі балабақшада және үш күн 200 бала бар
жаңадан салынған балабақшада болды.
Екі балабақша да оң әсер қалдырды, ешқандай ескертулер болған жоқ.
Қауіпсіздіктің орны ерекше.
Осы екі мекемеде сарапшының міндеті балалармен және
тәрбиешілермен еркін, креативті жұмыс істеп көру болды.
Қазақстандағы бала тәрбиесі Германияға қарағанда біраз ерекше.
Монтессори қағидаты бұл жақта балабақшаның философиясы емес,
оқу бірлігі және осы тұрғыдан жабдықталған әрі балаларға аз уақыт тәрбие
беретін үй-жай болып табылады.
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Балалар бұл жерде мектептегі оқу басталғанға дейін оқуды, жазуды
және санауды білуі тиіс, ал бұл Германияда жоқ. Қатаң түрде
ұйымдастырылған құрылым балаларға күндізгі уақытта іс жүзінде ешқандай
бостандық бермейді. Балабақшада күн тәртібі сағат 15 дейін белгіленеді.
Мемлекет
тарапынан
да,
ата-аналар тарапынан да балалар не істей алуы керек деген өлшемшарттар
бар. Балаларға бірінші кезекте ата-аналары бағыт береді.
Сарапшының пікірінше, балалардың нақты қажеттіліктері екінші
кезекте қалады. Еркін түрде ойнауға және әлемді өз бетінше тануға
бағытталған қызметті жүзеге асыруға іс жүзінде уақыт қалмайды. Балалар
ересектердің көзқарасы тұрғысынын тәрбиеленеді.
Авторлық әдіс көркем шығармашылықты жүзеге асыру арқылы
ақыл-ойды теңестіруге қол жеткізуге болады және адам өз қоршаған
кеңістігін өзі жасаған жағдайда онда әрқашан таңдау болады деген мағынаны
білдіреді.
1. Семинар / Тақырып бойынша оқыту. Сарапшының міндеті –
балаларға және тәрбиешілерге материалдарды және құрал-жабдықтарды
еркін пайдалануды көрсету. Сондай-ақ оларды қолданбауға да болатынын
көрсету, себебі балалардың қауіпсіздігін де ойлау керек. Ересектердің
қауіпсіздік үшін шамадан тыс мазасыздануы біздің заманда балалардың
креативтіліктеріне жол бермейді.

Семинардан үзінді
Бұл ретте мыналар маңызды болды:
- физикалық қызметпен ірі форматты жұмыс істеу
- қол жабдықтарымен танысу
- қарапайым материалды қолдана отырып, балалармен тәжірибе
жасауға болатынын көрсету
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- жеке шығармашылық қызметке қатысы бар математика, физика
саласын ойын түрінде зерделеу
- бала сурет салуды немесе қолөнермен айналысуды не ойнауды
қалайтынын өзі дербес шеше алады
- балалар біреудің артынан қайталай отырып қана, жөн сілтемей-ақ
шығармашылық процесті өздері білулері/түсінулері тиіс
- тәрбиешілер балаларға демеу көрсетіп, дайындық жұмыстарын ғана
орындай отырып, өздері сырттан бақылап тұрады
- балаларда қорқынышпен емес, өздері түсініп басқаратын заттарды
қалай қолдану керектігі туралы дұрыс ұғым пайда болады
- дұрыс ұйымдастырылған жағдайда барлық қатысушыларды
жақындастыра түсетін қолайлы жағдай туындайды.
2. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Практикалық сабақ кезінде
қызметкерлер жұмыс процесіне кірісе түсті, өздері идеялар айтып, түрлі
әдістерді өз бетінше қолданып көрді. Қайшы сияқты жұмыс жабдықтарын
пайдалану қажет болады, құралдарды балалар жарақаттанып қалады деген
қорқынышсыз қолдану қажет. Ал тәрбиешілер мұндай кезде шетте тұрып
қана, қолдау көрсетіп, іс-әрекеттер жасауға ынталандыратын болады.
Бұл жұмыс істеу қағидатының жаңа нұсқасы, ал ескі нұсқада тәрбиеші
балаға не істеу керек екенін көрсетіп тұрады.
Егер осы әдіс қайталана берсе, балалар мен тәрбиешілер үшін бұл
қалыпты жағдайға айналады.
Авторлық қағидат бойынша жұмыс істей отырып, барлық балалар
қатысуға міндетті емес. Тыныш атмосфера орын алады, кейбір балалар
ойнауға кіріседі, қатысып отырған балалар жұмыс процесінде болады, себебі
олар
бұл
іс-әрекетті өз еріктерімен орындайды, ал тәрбиешілердің өздері креативті
және жұмыс барысында ой тұрғысынан біраз демалады.

Балалармен және педагогтермен өткен сабақ
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Мысал ретінде Германияның базалық тәрбиелеу мекемелері мен оның
ұйымдарының тәжірибесі пайдаланылды. Креативті жұмыс процесі туралы
жеке әңгімелесулер өтті, еркін шығармашылық жұмыс туралы пікірталас
өткізу үшін мүдделі ата-аналар келді.
Бір апта ішінде тәрбиешілер мен сарапшы арасында тағы бір әңгіме
өтті, себебі олар жұмыстың осындай әдісін қолданып көрді.
3. Жобалар
мен
бизнес
процестерді
автоматтандыру,
ұйымдастыру,
оңтайландыру,
басқару
жөніндегі
ұсынымдар.
Балабақшалар үшін қосымша ұсыныс сараптамалық үлес болды, бұл
балабақшадағы тәрбиенің қолданыстағы қағидатына бағдарлама болып
табылады. Қазірде бұған барлық жағдайлар бар. Нұсқаулықтар тәрбиешілерді
аталған жұмыс әдісіне үйретіп, қызығушылықтарын оятуы тиіс. Дәстүрлі
емес жұмыс материалдарын пайдалану да құрал-жабдықтармен жұмыс істеу
әдістемесі сияқты тұжырымдаманың бір бөлігі болып табылады.
Сарапшының пікірінше, жоба іске асты, себебі басшылық,
тәрбиешілер, балалар және ата-аналар өте риза болды. Қазір одан әрі
жылжып, ашыла түсу қажет. Авторлық әдіс одан әрі қолданылатын болады.
4. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс жөніндегі
ұсынымдар. Сарапшы өз жұмысы барысында Хемниц қ. Бернхардштрассе
көшесінде орналасқан «PampelMuse» балабақшасымен байланыс орнатқан
болатын, олар зор қызығушылық танытты. Олар балабақша жұмысы туралы
бәрін білгілері келді.
«PampelMuse» балабақшасы Монтессори қағидаты бойынша жұмыс
істемейді, бірақ еркін музыкалық тәрбие беруді басшылыққа алады.
Қазақ балабақшасының басшысы Светлана «PampelMuse» танысып,
тәжірибесін зерделеу үшін Германияға барғысы келеді.
Неміс тарапынан шақырту жасауға ешқандай бөгет жоқ.

27) «Сыр Балажан» ЖШС кәсіпорны, сарапшы: Жаклин Кнаппе
Орналасқан жері: Қызылорда облысы, Қызылорда қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор Бақыт Ахдибайқызы Әубәкірова
Кәсіпорын мектепке дейінгі тәрбие және білім беру қызметтерін ұсынумен
айналысады.
Кәсіпорынға сараптамалық көмек қажет: персоналдың біліктілігін арттыру,
тәрбиеленушілерді тарту.
1. Кәсіпорын проблемаларының диагностикасы және сәйкестендіру.
Біршама қала сыртында орналасқан балабақшаға 200 бала келеді. Жас
топтары – бір топта 2-ден бастап 6 жасқа дейінгі балалар. Балалар ай
сайынғы мемлекеттік қолдау алады, ал мекемені ата-аналар
қаржыландырады.
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Балабақшада дәрігер бар, өзінің ас үйі және ойнауға арналған жеке
бақшасы бар. Мұндай балабақша Германияда жоқ. Анағұрлым ересек
балаларға арналған аумақ көрші ғимаратта орналасқан.
Бөлмелер балабақшаның қажеттіліктерін ескере отырып, мұқият
безендірілген.
Қауіпсіздік бұл жерде де басты назарда. Кейде бір топта балалардың
көп болуы – шамамен 30 балаға жуық болуы көзге түсті.
Бұл жерде де нақты бекітілген сабақ кестесі болды. Күн тәртібі
бекітілген. Оны мемлекеттік ұйғарым мен ата-аналардың талаптары реттейді.
Мекеме сағат 17 дейін ашық болды.
Тәрбиелеу қағидаты – бұл тәрбиешілер мен ұйғарымдар реттеген
жүйе.
Бұл жерде де сарапшының міндеті балалармен және тәрбиешілермен
еркін, креативті жұмыс істеп көру болды.
Бұл мекемедегі мақсат жыл сайынғы күз мерекесіне арналған
жұмысты пайдалану, осылайша салтанатты іс-шаралар үшін залды безендіру
болды.
Балабақша тарапынан шарттар қойылды. Материал толық көлемде
берілді.
Сарапшының пікірінше, балалардың нақты қажеттіліктері екінші
кезекте қалады. Еркін түрде ойнауға және әлемді өз бетінше тануға
бағытталған қызметті жүзеге асыруға іс жүзінде уақыт қалмайды.
Авторлық әдіс көркем шығармашылықты жүзеге асыру арқылы
ақыл-ойды теңестіруге қол жеткізуге болады және адам өз қоршаған
кеңістігін өзі жасаған жағдайда онда әрқашан таңдау болады деген мағынаны
білдіреді.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту. Сарапшының міндеті мыналар
болды: бұл жерде мысалы, сурет нұсқау бойынша ғана салынғандықтан,
балаларға және тәрбиешілерге материалдарды және құрал-жабдықтарды
еркін пайдалануды көрсету қажет болды. Сондай-ақ оларды қолданбауға да
болатынын көрсету, себебі балалардың қауіпсіздігін де ойлау керек.
Ересектердің қауіпсіздік үшін шамадан тыс мазасыздануы біздің заманда
балалардың креативтіліктеріне жол бермейді.
Бұл ретте маған мыналар маңызды болды:
- физикалық қызметпен ірі форматты жұмыс істеу
- қол жабдықтарымен танысу
- қарапайым материалды қолдана отырып, балалармен тәжірибе жасауға
болатынын көрсету
- жеке шығармашылық қызметке қатысы бар математика, физика саласын
ойын түрінде зерделеу
- бала сурет салуды немесе қолөнермен айналысуды не ойнауды
қалайтынын өзі дербес шеше алады
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- балалар біреудің артынан қайталай отырып қана, жөн сілтемей-ақ
шығармашылық процесті өздері білулері/түсінулері тиіс
- тәрбиешілер балаларға демеу көрсетіп, дайындық жұмыстарын ғана
орындай отырып, өздері сырттан бақылап тұрады
- балаларда қорқынышпен емес, өздері түсініп басқаратын заттарды қалай
қолдану керектігі туралы дұрыс ұғым пайда болады
- дұрыс ұйымдастырылған жағдайда барлық қатысушыларды
жақындастыра түсетін қолайлы жағдай туындайды.
Бұл жерде де мысалы, Астанадағы сияқты безендірудің басқа
нұсқалары пайда болды.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Балабақшада барлық
топтармен және барлық тәрбиешілермен практикалық сабақ өтті,
балалардың жас ерекшеліктеріне қарай түрлі техникалар қолданылды.
Сарапшының жұмысы әрбір топта негізгі идеядан басталды, бұл балалардың
іс-әрекеттерді бастауына түрткі болып отырды. Балалар қуанып, барлық ісәрекеттерді орындап көргілері келді. Біршама уақыттан кейін өздері ойдан
жаңа әрекеттер ойлап тауып, еркін қимылдай бастады, осылайша түбегейлі
жаңа әрекеттер туындады, кейбіреулері қайтадан ойынға кірісе бастады. Бұл
әбден мүмкін.
Анағұрлым ересек балалармен еркін дене қимылы туралы сөз
қозғалды.

Ұжымға арналған консультация
Олар өздері қайшыны қолданады, себебі олар қиғылары келеді, бұл
оларға ұнайды. Бала ешқандай түсіндірусіз түстен кейінгі уақытта қайшыны
қалай қолдану керек екенін түсіне алатынын тәжірибе көрсетіп отыр.
Тәрбиеші қолдау көрсетуге ғана тырысуы керек.
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Бұл жұмыс істеу қағидатының жаңа нұсқасы, ал ескі нұсқада тәрбиеші
балаға не істеу керек екенін көрсетіп тұрады.
Егер осы әдіс қайталана берсе, балалар мен тәрбиешілер үшін бұл
қалыпты жағдайға айналады.
Авторлық қағидат бойынша жұмыс істей отырып, барлық балалар
қатысуға міндетті емес. Тыныш атмосфера орын алады, кейбір балалар
ойнауға кіріседі, қатысып отырған балалар жұмыс процесінде болады, себебі
олар
бұл
іс-әрекетті өз еріктерімен орындайды, ал тәрбиешілердің өздері креативті
және жұмыс барысында ой тұрғысынан біраз демалады. Пайда болған
жұмысты топқа арналған үй-жайды безендіруге бағыттауға болады. Балалар
өздері қолдан жасаған заттарын үйде көрсету мүмкіндігі пайда болғанына
қуанады да, одан әрі жұмыс істеуге кіріседі.
Тәрбиешілер жұмыс барысында қызығушылық танытты, қуанды және
балаларға белсене көмектесті, кейде тіпті таң қалғандарын жасыра алмады.
Балабақша тарапынан сарапшы жұмысының басымдығы күз мерекесі
үшін үй-жайды безендіру болды.
3. Жобалар
мен
бизнес
процестерді
автоматтандыру,
ұйымдастыру,
оңтайландыру,
басқару
жөніндегі
ұсынымдар.
Балабақшалар үшін қосымша ұсыныс сараптамалық үлес болды, бұл
балабақшадағы тәрбиенің қолданыстағы қағидатына бағдарлама болып
табылады. Қазірде бұған барлық жағдайлар бар. Менің нұсқаулықтарым
тәрбиешілерді аталған жұмыс әдісіне үйретіп, қызығушылықтарын оятуы
тиіс. Дәстүрлі емес жұмыс материалдарын пайдалану да құралжабдықтармен жұмыс істеу әдістемесі сияқты тұжырымдаманың бір бөлігі
болып табылады.
Сарапшының пікірінше, жоба іске асты, себебі басшылық,
тәрбиешілер, балалар және музыкамен, бимен, актерлік ойындармен
безендірілген үй-жайдың бәрі күз мерекесін толықтыра түсті. Жергілікті
телефизия бұл жөнінде репортаж түсірді, мұны телевизияда көрсететін
болады. Қоғамға балабақшадағы балалармен қарым-қатынас жасаудың жаңа
үлгісін көрсету туралы да сөз болды.
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Жұмыстың аяқталуы, сертификаттарды табыс ету
4.
Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс жөніндегі
ұсынымдар. Қызылордада менталитет өзгеше. Балалармен креативті қарымқатынас жасаудың жаңа тәсіліне соншалықты қызығушылық байқалған жоқ.
Күз мерекесін безендіруге басымдық берілді. Осылайша, сарапшы мен
тәрбиешілер арасында авторлық арнайы әдістеме туралы ақпарат алмасу
орын алған жоқ. Оның үстіне Қызылордада аудармашы табу өте қиын, ал
жұмыс барысы Астанаға қарағанда біршама ерекшеліктерге ие болды.
Осылайша, білім беру де қиынға соқты.
Сарапшы: Йенс Бангновски
Кәсібі – дипломы бар бас аспаз
Мамандығы – емдәм тағамдарының білікті аспазы
Консультацияларының тақырыптары: спорт
ұйымдарына басшылық ету.
Технология және қоғамдық тамақтануды ұйымдастыру
мәселелері бойынша консультация берумен
айналысады.

28) Кәсіпорын: ДК «Чукеева А.Е.»
Орналасқан жері: Алматы облысы, Талдықорған қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор: Аида Ерсайынқызы Шөкеева
Кәсіпорын қонақүй қызметтерін ұсынумен айналысады.
Кәсіпорынға
сараптамалық
көмек
қажет:
персоналдың,
аспаз-кондитердің біліктілігін арттыру.
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Кәсіпорында 9 адам жұмыс істейді, бұл шындыққа жанаса
ма – белгісіз, бірақ кәсіпорында нақты жұмыс істейтін адамдарға қарағанда,
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жалақы алатын адамдардың саны көп сияқты көрінді. Сондай-ақ бірінші күні
шеф бізге қонақүйді күтіп ұстау үшін ай сайын оған өз қаражатын салып
отыруы тиіс екенін айтты. Әрбір қонақ, тіпті ол дос немесе таныс болсын,
әрқашан шот алғандары өте маңызды!!! Қонақжайлылықтың орны ерекше,
дегенмен кәсіпорын әрі қарай жұмыс істеуі үшін оған ақша табу да маңызды!
2. Семинар/Тақырып бойынша оқыту. Бірінші күні тиісті гарнирі
бар сиыр етінен жасалған стейкке басымдық берілді. Екінші күні
бағдарламада өзгеше дайындалған күрке тауықтың еті (PicattaMilanaise,
бұқтырылған сан еті, ал төс етінен - стейк) болды, үшінші күн дайындалған
пастаға қоса берілетін асқатықтарға арналды.

Оқытудан үзінді
Бұдан әрі стейк дайындалды, келесі күні сүйектерден DemiGlace
алынды және сиыр етінен сорпа дайындалды. Стейктерге мынадай
асқатықтар дайындадық:

Фольгада дайындалған, көк шөптер қосылған сүзбесі бар
картофель

Пияз қосылып қуырылған картофель

Дәмдеуіш шөптер қосылған май

Ірімшік қосылып, грильде пісірілген қызанақтар

Пиязы бар жасыл бұршақтар

Стейктерге гарнир ретінде пияз
Қосымша шағын салат ретінде қолда бар қызанақтарды алдық,
олардың қабығын аршып, винегрет асқатығын қостық.
Келесі оқу күні аспаздар мына тағамдарды меңгерді:
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Шампиньондардан жасалған ризоттомен көксеркенің жон еті,
сүйегінен – ақ шараптан жасалған асқатық. Жеке дайындалған вермишельді
үш түрлі асқатықпен бердік (Болоньезе асқатығы, қызанақ асқатығы, ірімшік
қосылған асқатық).
Қолда бар баялдыдан, кәдіден және болгар бұрышынан жылы
тіскебасар ассорти жасадық.
Келесі күні үш түрлі нұсқада семіз тауық етін дайындауды үйрендік.
Оған қоса, «Цезарь» салатын және тағы бір рет картофель гратенін көруге
ниет білдірілді.
Семіз тауықтың сан етін пицца пісіретін пеште классикалық тәсілмен
қуырып алдық, сүйегінен, екінші сан етінен және төс етінен тауық сорпасын,
одан кейін фрикасе дайындадық.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Ас үйге берілетін ең басты
ұсыным – тиісті пеш сатып алу. Пицца пісіретін пешпен жұмыс істеу өте
қиын. Ол пиццаға ғана арналған.
Сарапшының көзқарасы тұрғысынан қонақүйдің алдындағы және
аумағындағы гүлзарларды күту міндетті болып табылады. Қонақүйдің
қасбетінде шаң өте көп, күтімді талап етеді.
4. Жобалар
мен
бизнес
процестерді
автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар. Бұл
кәсіпорында да сатып алудың ұйымдастырылуын жақсарту қажет.
Электрондық пошта, WhatsApp, факс немесе телефон арқылы болады және
бұл ретте осы мақсаттар үшін жеке жүргізушіні жалдау немесе жеткізуді
өнім берушінің жүзеге асырғаны тиімді болатынын ойластыру қажет.
Қонақүйдің маңайында және алдында кәсіпорын туралы жақсы
жарнама қалқандары бар және қонақүйдің кешкі жарығынан оны оңай көруге
болады. Қонақүйдің алдындағы машиналарға арналған тұрақты артқы алаңға
ауыстыруды және қонақүйдің алдындағы әдемі алаңға екі үлкен шатыр мен
бірнеше үстелдерді орнату мүмкіндігін қараған жөн болар. Бұл қонақүйге
меймандарды шақыру үшін тартымды көрінер еді. Сондай-ақ ғимаратқа
кіреберісте орналасқан гриль де көз тарту үшін жанып тұруы тиіс.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс жөніндегі
ұсынымдар. Германияның сауда-өнеркәсіп палаталарымен персоналды
даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру туралы келісім жасасу
ұсынылады.

Сарапшы: Удо Фогель
Кәсібі – ағаш шебері, экономика және қолөнер өндірісін
ұйымдастыру маманы
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Консультацияларының
бұйымдарын
өндіруді
технологиясы

тақырыптары
–
ұйымдастыру
және

ағаш
оның

29) «М-Трио» ЖШС кәсіпорны
Орналасқан жері: Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор Александр Сергеевич Буданов
Кәсіпорын ас үй жиһазын өндірумен айналысады.
Кәсіпорынға сараптамалық көмек қажет: өндірістік процесті, өнім өткізуді
және маркетингті ұйымдастыру.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Кәсіпорын жеке тапсырыс бойынша ас үй жиһазын өндірумен
айналысады.
Анықталған негізгі проблемалар және қызметкерлердің ауызша
айтқан сөздерінен тіркелген проблемалар мыналар.

Түрлі себептер бойынша дайындау мерзімдерінің бұзылуы.

Өнімдердің ақауы және өндірістегі ақау.

Клиенттердің көзқарастарына, күтулеріне және т.б. байланысты
түсінбеушіліктер мен шиеленістер.

Компания қызметкерлері тапсырыс қабылдаған кезде жіберетін
қателер.

Өлшем алынғаннан кейін құрылысшылардың клиент ас үйлерін
өзгертуіне байланысты жиһаздың көлемін қайта өзгерту қажеттігі

Фурнитураларды жеткізу мерзімдерін бұзғаны үшін өнім
берушілермен болатын шиеленістер.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту. Клиент наразылықтарымен
жұмыс бойынша тапсырыс қабылдаумен айналысатын персонал оқытылды.
Клиенттің жиі кездесетін кейбір наразылықтары қаралып, оларға берілетін
жауаптың нұсқалары әзірленді.
Екінші оқу жеткізушілермен жұмыс жөнінде болды. Интернет
желісінде жеткізушілермен жұмыс бойынша неміс тәжірибесі берілді.
Мұндай жұмыс қалдықтарды онлайн режимінде қадағалауға, тапсырысты
жедел жүзеге асыруға және оның орындалуын бақылауға мүмкіндік береді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды
енгізу
бойынша
ұсынымдар.
Компанияның
қызметкерлерімен бірлесіп сауалнама парағы әзірленді, ол тапсырыс
берушімен жұмыс істеген кезде қолданылатын болады. Сауалнама парағына
кейіннен дау және жанжал туындататын негізгі кезеңдер қосылды.
Сауалнама парағына тапсырыс беруші және компаниияның өкілі қол қояды.
Бұл даулы сәттердің айқындалуына жағдай жасайды және фирманың
қызметкерлері жіберген қателер санын азайтады.
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Дизайнерлерге және фирманың басшылығына каталогтар берілді,
одан жаңа дизайн үшін идеялар алуға болады.
Монтажшылар үшін дұрыс монтаждау бойынша оқу өткізу
ұсынылды, себебі осы жерде көп ақауларға жол беріледі. Әрқашан
монтажшылардың жанында жүретін арнайы жадынамалар әзірлеу ұсынылды.
4. Жобалар мен іскерлік процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру,
оңтайландыру,
басқару
жөніндегі
ұсынымдар.
Қазақстанда кейбір фурнитура жеткізушілер қазірдің өзінде онлайн
тапсырыстармен жұмыс істейді. Компанияның басшылығына осындай
жеткізушілердің тізбесін жасау, өздеріне тиісті бағдарламалық қамтамасыз
етуді орнату және фурнитуралар мен қосалқы бөлшектердің барлық
тапсырыстарын онлайнға ауыстыру ұсынылды.
Өндірісте тапсырысты орындау кестесі мен бригадалар жүктемесінің
кестесі жүргізілмейді. Сондықтан арнайы компания үшін жүктемені
бақылайтын, құрастырушылар мен монтажшыларға жүктемені тең бөлуге
мүмкіндік беретін кестелер әзірленді. Нәтижесінде бұл тапсырыстың
орындалу жылдамдығын арттырады. Сондай-ақ тапсырыстың орындалу
кестесін қадағалап отыруға мүмкіндік беретін кестелер дизайны әзірленді.
Жедел қадағалап отыру үшін және қалып қоюларға жылдам ден қою үшін
кестелерді компьютерге енгізу ұсынылды.
6. Германия
кәсіпорындарымен
бірлескен
жұмыс
жөніндегі
ұсынымдар. Қазіргі уақытта Германияның оқытушы кәсіпорындарының
бірінде тағылымдамадан өту ұсынылды.
Сарапшы: Александр Галушин
Кәсібі – дипломы бар инженер.
Мамандығы – экспедиторлық компанияның директоры және
бірлесіп иелік етуші
Консультацияларының тақырыптары: көлік логистикасы,
ауыл шаруашылығы өнімдерінің логистикасы

30) «MKS Logistics» ЖШС кәсіпорны,
Орналасқан жері: Маңғыстау облысы, Ақтау қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор Мұрат Серікқазыұлы Серсембаев
Кәсіпорын автомобиль көлігі арқылы жүк тасымалдаумен айналысады.
Кәсіпорынға сараптамалық көмек қажет: органикалық өнімдерді тасымалдау
жөнінде консультация беру.
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Кәсіпорын логистикаға маманданған, өзінің техника паркі,
жөндеу базасы бар.
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«Ақтау» АЭА мұнай өндіруші кәсіпорындары, өндірістік
кәсіпорындары үшін мердігерлік жұмыстарды орындайды, Қазақстан
бойынша ірі габаритті тасымалдауларды орындауға лицензиясы бар.
Басшылық кәсіпорынның өңір шекарасынан шығу мүмкіндігін іздеп,
таба алмай отыр. Қазіргі сәтте компанияның ең басты қиындығы осы болып
отыр.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту. Қазақстандағы
органикалық
ауыл
шаруашылығы
өнімдері
нарығының
даму
перспективалары және осы саладағы кооперацияның мүмкіндіктері туралы
семинар өтті. Семинар барысында мына мәселелер қаралды:

Органикалық ауыл шаруашылығы дегеніміз не?

Органикалық ауыл шаруашылығы өндірісінің қағидаттары

Органикалық өнім нарығы және оның перспективалары

Органикалық өндіріс, логистика және сауда қағидалары.

Сертификаттау және таңбалау

Органикалық сертификаттаудан қалай өту керек

Қазақстанда экологиялық ауыл шаруашылығы өнімдерін
дамытуға арналған заңнамалық база, ол негізінен Президент Нұрсұлтан
Назарбаевтың жасыл экономика және «ЭКСПО-2017» халықаралық
мамандандырылған көрмесін өткізу жөніндегі бастамаларынан негіз алады.
Қазақстанда органикалық ауыл шаруашылығы өндірісі туралы заң
қабылданды, субсидиялау қағидаттары өзгертілді және жетілдірілді, ЕО
ұйымдарының және АҚШ қамқорлығымен Қазақстан, Тәжікстан, Өзбекстан,
Әзірбайжан, Моңғолия және Қырғызстан органикалық ауыл шаруашылығын
дамыту жөніндегі ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды.
Органикалық ауыл шаруашылығы нарығының әлемдік өсу серпінін
және «жібек жолы» бойынша тауарлар қозғалысын қалпына келтіру
жөніндегі жоспарды, ал Ақтау порты оның бір бөлігі екенін ескере отырып,
Экономикалық белдеумен ұштасқан ЕАЭО, ШЫҰ кеңістігінде экологиялық
ауыл шаруашылығы өндірісі Қазақстанның экологиялық ауыл шаруашылығы
өнімдерінің ілгерілеуін күшейте түседі деген пікір білдірдім.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Кәсіпорынның орналасқан
жері органикалық өнімдер операциялары тұрғысынан ғана емес, жалпы
транзиттік және экспорттық операциялар тұрғысынан да тиімсіз.
Алайда Ақтау порты арқылы жүк қозғалысы жандана түссе, ахуал
түбегейлі өзгеруі мүмкін. Егер бұл уақытқа дейін кәсіпорын белгілі бір
дайындық жұмыстарын жүргізсе, ол Қазақстанның органикалық өнімдерінің
экспорты нарығында белсенді жұмыс істеуі мүмкін, қазірдің өзінде жыл
сайын ұлғайып, таяу арада тасымалдаудың дәстүрлі тәсілі (Қазақстанның
солтүстік аудандарынан ЕО бағытына автокөлікпен) мұндай ағынға шамасы
келмеуі
мүмкін.
Бұл
үшін
контейнерлермен,
мультимодальды
тасымалдаулармен жұмыс істеу мүмкіндігін қараған жөн.
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4. Жобалар
мен
бизнес
процестерді
автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар. Көлікті
қашықтан бақылау, басқару және есепке алу (неміс SAP ұқсас)
бағдарламаларын енгізу жүйелері бойынша ұсынымдар берілді.
Органикалық өнімдер логистикасы бойынша ықтимал жоба үшін жүк
номенклатурасының, тасымалдау қағидаларының, органикалық жүктерді
өңдеу технологиясының ықтимал нұсқалары егжей-тегжейлі қаралды.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс жөніндегі
ұсынымдар. Ақтау порты арқылы жүк ағыны жанданса ғана ЕО елдерімен
ынтымақтастық орнату тиімді болмақ.
31) «Бейнеу ауыл шаруашылығы кооперативі» ААК кәсіпорны,
Сарапшы: Александр Галушин
Орналасқан жері: Маңғыстау облысы, Ақтау қ.
Бағдарламаға қатысушы: төраға Нұрлан Мақсатұлы Әбжанов
Кәсіпорын етті өңдеумен және консервілеумен айналысады.
Кәсіпорынға сараптамалық көмек қажет: органикалық өнімдерді тасымалдау
жөнінде консультация беру.
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Кәсіпорын ет өңдеуге маманданған. Басшылық өз өнімін
экспорттау мүмкіндігін қарауда. Әсіресе орау және тасымалдау тақырыбы
қызықтырды. Қазіргі уақытта кәсіпорын ЕО елдеріне өз өнімдерін экспорттау
үшін технологиялық жағынан да, сертификаттау жағынан да талаптарға сай
келмейді, яғни етті экспорттаумен айналысатын кәсіпорындарға берілетін
рұқсаттары, стандарттары және талаптары жоқ.
2. Семинар/Тақырып бойынша оқыту. Қазақстандағы органикалық
ауыл шаруашылығы өнімдері нарығының даму перспективалары және осы
саладағы кооперацияның мүмкіндіктері туралы семинар өтті. Семинар
барысында мына мәселелер қаралды:

Органикалық ауыл шаруашылығы дегеніміз не?

Органикалық ауыл шаруашылығы өндірісінің қағидаттары

Органикалық өнім нарығы және оның перспективалары

Органикалық өндіріс, логистика және сауда қағидалары.

Сертификаттау және таңбалау

Органикалық сертификаттаудан қалай өту керек

Қазақстанда экологиялық ауыл шаруашылығы өнімдерін
дамытуға арналған заңнамалық база, ол негізінен Президент Нұрсұлтан
Назарбаевтың бастамаларынан негіз алады.
Қазақстанда органикалық ауыл шаруашылығы өндірісі туралы заң
қабылданды, субсидиялау қағидаттары өзгертілді және жетілдірілді, ЕО
ұйымдарының және АҚШ қамқорлығымен Қазақстан, Тәжікстан, Өзбекстан,
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Әзірбайжан, Моңғолия және Қырғызстан органикалық ауыл шаруашылығын
дамыту жөніндегі ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Жақын, орташа және алыс
қашықтыққа ет өнімдерін тасымалдау кезінде қолданылатын заманауи
салқындату жүйелері бойынша шолу жүргізілді.
Кәсіпорын
басшылығымен
бірлесіп
кәсіпорын
өнімдерін
тасымалдайтын көлік паркіне және кейбір әріптестердің автомашиналарына
ет өнімдерін тасымалдау талаптарына сәйкестігі тұрғысынан ревизия
жүргізілді.
Өнімнің сақталуын арттыру және көлік құралдарын тиімді пайдалану
жөнінде бірнеше ұсыным берілді.
4. Жобалар мен бизнес процестерді автоматтандыру, ұйымдастыру,
оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар. ЕО-ның ет өнімдерін
орауға, таңбалауға қойылатын талаптары баяндалды.
Өнімдерді бөліп орау, ілеспе өнім өндіру, сондай-ақ орамның дизайны
мен сыйымдылығы жөнінде бірнеше ортақ идеялар айтылды.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс жөніндегі
ұсынымдар. Жұмыс барысында Германиядағы ет өнімдерінің нарығы
толыққанды әрі дұрыс реттелгеніне назар аударылды. Мұнда дәстүрлі
тауарларға ғана емес, сонымен бірге «халал» және органикалық өнімдерге де
жоғары бәсекелестік байқалады. Техникалық талаптарды техникалық қайта
жарақтандыру, ЕО талаптарына сәйкес келтіру қажет.

32) «Верховный Совет Крестьян» қауымдастығы кәсіпорны,
Сарапшы: Александр Галушин
Орналасқан жері: Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтаарал ауданы, Жетісай қ.
Бағдарламаға қатысушы: төраға Есей Ділдабекұлы Шалатаев
Кәсіпорын ауыл шаруашылығы дақылдарын өндірумен айналысады.
Кәсіпорынға сараптамалық көмек қажет: экспортты ұйымдастыру
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Кәсіпорын бақша дақылдарын өндіруге және сатуға, өзінің
және басқа кәсіпорындардың өнімдерін бұрынғы КСРО елдеріне сату кезінде
экспорттық құжаттарды ресімдеуге маманданған. Бұдан басқа, кәсіпорын
Өзбекстанмен шакара маңы саудасын белсенді жүргізуде.
Басшылық Германияға өнім экспорттау мүмкіндігіне қызығушылық
танытты. Қазіргі уақытта өнім сапасының жақсы болуына қарамастан,
сертификациялық және маркетингтік өлшемшарттар бойынша экспорт
талаптарына сай келмейді.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту. Қазақстандағы
органикалық
ауыл
шаруашылығы
өнімдері
нарығының
даму
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перспективалары және осы саладағы кооперацияның мүмкіндіктері туралы
семинар өтті.
Германияға экспорттау үшін ұсынылуы мүмкін дәстүрлі
бейорганикалық ауыл шаруашылығы өнімдерінің номенклатурасы қаралды.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Экспортқа шығатын барлық
ауыл шаруашылығы өнімдері тұқым және дайын өнім кезеңінде тиісті
өңдеуден өтуі тиіс. Сондай-ақ қандай да бір дәнді дақылды зарарлауы мүмкін
зиянкестерге және ауруларға қарсы өңдеуден өтулері тиіс.
Тиісті бейінді мамандар ЕО елдерінде қандай химикаттар тобын
пайдалануға рұқсат етілетіні және қандай кезеңдерде міндетті өңдеу қажет
екені жөнінде ұсынымдар берді.
Сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдерінің промоушны бойынша
бірнеше ұсыным да берілді. ЕО-да өнімдерді орау, брендингілеу, олардың
көлемі мен салмағының стандарттары қаралды.
4. Жобалар мен бизнес процестерді автоматтандыру, ұйымдастыру,
оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар. Өнімдер номенклатурасын
(бақша дақылдары ғана емес) басқару және есепке алу (неміс SAP ұқсас),
кеңейту бағдарламаларын енгізу бойынша ұсынымдар берілді, сондай-ақ
өнім сапасы, оларды орау және таңбалау бойынша талаптар түсіндірілді.
4. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс жөніндегі
ұсынымдар. Кәсіпорын өңірде ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру үшін
қолайлы жерде орналасқан. Негізгі дәнді дақылдарды және дәмдеуіш
шөптерді мақсатты түрде экспорт үшін өндіру теориялық тұрғыдан орынды
болып табылады, бос жерлердің болуы органикалық өндірісті ұйымдастыру
мүмкіндігін жоққа шығармайды. Мұны жүзеге асыру үшін басшылық ауыл
шаруашылығы өнімдерінің бағытын дамытуға және жаңа өнімдермен жаңа
нарықтарға шығуға ниет білдірулері тиіс, сондай-ақ ақпараттықтехнологиялық мәселелер бойынша «Атамекен» ҚР ҰКП-мен және жер,
қаржы мәселелері бойынша жергілікті билікпен өзара тығыз іс-қимыл
жасаулары қажет.
Сарапшы: Томас Нек
Кәсібі – дипломы бар инженер-агроном
Консультацияларының
тақырыптары
–
химия,
қалдықтарды кәдеге жарату, кәдеге жарату жөніндегі
кәсіпорындарды құру, кәдеге жарату бойынша құралжабдықтарды жеткізу саласындағы сарапшы

33) «Туран Пром Ресурс» ЖШС кәсіпорны
Орналасқан жері: Батыс Қазақстан облысы, Орал қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор Гүлмаржан Абылайқызы Укашева
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Кәсіпорын пластик өңдеумен және пластиктен жасалған өнімдер өндірумен
айналысады.
Кәсіпорынға сараптамалық көмек қажет: пластмасса қалдықтарын өңдеу
саласындағы технологияларды таңдау
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Кәсіпорын шамамен 4 жыл жұмыс істейді, оны Бас директор
азаматша Гүлмаржан Укашева және директордың орынбасары лауазымын
атқаратын ағасы басқарады. Азаматша Укашева бір мезгілде еншілес
кәсіпорынның Бас директоры болып табылады, ол кәсіпорын 10 жылдан
астам уақыт бойы Орал өңірінде қоршаған ортаны қорғау саласында
консультациялық қызмет көрсетеді.

Офисте қуанышпен қауышу: сол жақтан оңға қарай: Бас директор,
аудармашы, қызметкер, консультант, Бас директордың орынбасары
Консультация өткізіліп отырған кәсіпорын - «Туран Пром Ресурс»
ЖШС (бұдан әрі ТПР деп аталатын) өз қызметін қалдықтар мен қайталама
шикізатты жинау, сұрыптау және өңдеу саласында атқарады. ТПР өндіруші
кәсіпорындардан шарт негізінде өндірістік және өнеркәсіптік қалдықтарды
толық қабылдауға маманданған. Мұндай кәсіпорындар үшін басымдық
санаттар бойынша сұрыпталған өз қалдықтарын (пластмасса, металл,
электрондық металл сынықтары) түрлі шарттармен түрлі кәсіпорындарға
тапсырудың қажеті болмайды. ТПР – осы көрсетілетін қызметті іс жүзінде
делдалсыз ұсынатын Орал өңіріндегі жалғыз кәсіпорын.
Оның мақсаты таза сұрыпты және дайындалған қайталама шикізатты
өңдеу кәсіпорындарына сату үшін қалдықтарды және қайталама шикізат
фракцияларын сұрыптау болып табылады. Бұл уақытқа дейін жұмысты
орындау қағидаты оң жағынан танылды. Орта мерзімді перспективада жеке
үй шаруашылығынан қалдықтар ағынын тарту жоспарлануда. Батыс
Қазақстанда «АТАМЕКЕН» қазақ сауда-өнеркәсіп палатасының жақсы
қолдауы өңірде қоршаған ортаны қорғау тақырыбы басым тақырып екенін
көрсетіп отыр.
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2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту. Алғашқы консультациялар
кезінде оқыту бойынша нақты шаралар қажет болған жоқ.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Сұрыптау жабдықтарын
Батыспен (Ресей, Саратов, Чернозёмный ауданы және т.б.) және Оңтүстікпен
(Алматы) оңтайлы теміржол қатынасы бар жергілікті теміржол станциясына
жақын орналастыру тиімді әрі сұрыпталған қайталама шикізат фракцияларын
Қазақстанда, Ресейде және Еуропада сұрыпталған қайталама шикізат
фракцияларын өңдейтін әріптес зауыттарға тиімді тасымалдауға мүмкіндік
береді.

Сұрыптау алаңы логистикалық тұрғыдан теміржол станциясында
тиімді орналасқан
Қызметкерлер сұрыптау желісі орнындағы жұмыспен жақсы таныс
және жұмыс сапасы мен тәртіпке ерекше назар аударады. Еңбекті қорғау
(қорғаныс маскалары) деңгейі жақсы. Сұрыптауды ұйымдастыру (көзбен
қарап шығу), тазалау (жоғары қысыммен тазалауға арналған құрылғыны
қолдана отырып қолмен) және шырайналма ара және шарқайрақ сияқты
дәстүрлі
құрал-жабдықтардың
көмегімен
бөлу толығымен
орынды
және
экономикалық тұрғыдан тиімді. Егер жұмыс көлемі жоспардағыдай одан әрі
өсетін болса, оңтайландыруға да мүмкіндік бар.
4. Жобалар мен іскерлік процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру,
оңтайландыру,
басқару
жөніндегі
ұсынымдар.
Центрдентепкіш сепараторда тазалаумен жаңа агломераторды сатып алу
арқылы ұнтақтау үшін қуаттарды кеңейту орындылығын талдау қажет.
Пластмасса фракцияларын қайталама өңдеу үшін иірмек басқышқа да
нақты қызығушылық бар. Иірмек басқышты тиімді пайдаланудың
қиындығына назар аударылды. ТПР Оралда оқытылған жұмыс күшінің
болуына байланысты 3 ауысымда жұмыс істеу мүмкіндігін қарауда. RIGK
Еуропада бар иірмек басқыш жөнінде коммерциялық ұсыныс дайындайды.
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Қорыта келе, өндірістік қалдықтарды алдын ала сұрыптау
технологиясы жақсы жоспарланған және одан әрі кеңейе түсуі қажет деп
айтуға болады.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс жөніндегі
ұсынымдар. Томас Нек қалдықтарды сұрыптау, тазалау, ұнтақтау, құрғату
және иірмек басқыш технологиялары саласындағы кәсіпорындармен
байланыс орнатады.
34) «Ибрайхан және К ЛТД» ЖШС кәсіпорны, сарапшы: Томас Нек
Орналасқан жері: Қызылорда облысы, Қызылорда қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор Ибрайхан Мұсабайұлы Мұсабаев
Кәсіпорын қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жаратумен, өңдеумен және
көмумен айналысады.
Кәсіпорынға сараптамалық көмек қажет: халықаралық стандарттар бойынша
жаңа технологиялар енгізу
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Компания қызметінің негізгі түрі қатты тұрмыстық және
өндірістік қалдықтарды кәдеге жарату, сондай-ақ полимер қалдықтарды
өңдеу, полимер-құмнан жасалған жабынқыш, тротуар плиткаларын шығару
және қағаз-картон қалдықтарын өңдеу болып табылады. Сондай-ақ ұйым
мұнай қалдықтарын: мұнай қоймаларынан мұнай қоқырын, механикалық
қалдықтарды, экологиялық, апаттық төгінділерді өңдеумен айналысады.

Кәсіпорын басшыларымен
Кәсіпорында жақсы өндірістік база бар, бірақ жабдықтардың
өндірушілері мен шығарылған жылдары әртүрлі. Өндірісте ұйымдастыру
деңгейі біршама төмен.
143

Жекелеген жабдық түрлерімен жұмыс істеу бойынша білімнің
жетіспеуі сезіледі.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту. ЕО елдерінде қатты
тұрмыстық қалдықтарды өңдеу, сол жақта қолданатын жабдықтар мен
технологиялар саласындағы негізгі үрдістерге шолу жүргізілді. Оттегі
жібермей жоғары температурада пиролиздеу әдісімен кәдеге жарату
аспектілері қаралды.
Металл сынықтарын, сынап лампаларын, түрлі пластмассаларды,
электрондық тақталарды және мұнай-химия мен мұнай өңдеу өнімдерін
қайталама өңдеудің негізгі түрлері қысқаша қаралып өтті.
Германияда және ЕО елдерінде қалдықтарды жинаудың, кәдеге
жаратудың және бөлудің құқықтық реттелу мәселесі жеке қаралды.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Мұнаймен ластануды бумен
тазартудың ескірген технологияларының орнына заманауи технологияларды
қолдану ұсынылады. Қолданылып отырған технология экономикалық
тұрғыдан тиімсіз, энергияның, будың көп шығындалуын талап етеді, толық
тазалауды қамтамасыз ете алмайды.
Мұның орнына сына шығару әсеріне негізделген тазалау ұсынылады,
осының нәтижесінде мұнай қондырғылары бір-бірінен ажыратылып,
ерітіндіге түседі. Бұл үшін кері эмульгациялау қасиеті жоғары ерітінді
қолданылады.
Мұнай қоқырын кәдеге жарату үшін электротты жағу технологиясын
қолдану ұсынылады, оның қағидаты жағылатын кез келген токсинді
қалдықтардың жануы үшін жағдай жасауға негізделген, сол себепті газды
түбегейлі тазалау міндеті біршама жеңілдейді. Электр өрісі кез келген
көмірсутегі заттарының радикалдарымен өзара әрекетке түседі (атомдықмолекулярлық деңгейде) және бір мезгілде кез келген көмірсутегі тізбегіне,
атап айтқанда бенз(а) пиренге әсер етеді, осылайша жалынға өртенетін сутегі
мен электр өрісінде зиянсыз көмірқышқыл газына дейін жылдам
қышқылданатын көміртегіге ыдырайды.
4. Жобалар мен іскерлік процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар. Тиісті
нормативтік базаны жасамайынша, қалдықтарды тиімді кәдеге жарату
мүмкін емес. Кәсіпорынға қалдықтарды жинау, сақтау және кәдеге жарату
жөніндегі қызметті реттейтін негізгі нормативтік-құқықтық құжаттар берілді.
Аталған құжаттаманың негізінде «Атамекен» ҰКП көмегімен қоршаған
ортаны тиімді сақтауға мүмкіндік беретін құқықтық базаны жетілдіру
бойынша жұмысты бастауға болады.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс жөніндегі
ұсынымдар. Томас Нек мұнай қалдықтарын өңдеу және кәдеге жарату
саласындағы кәсіпорындармен байланыс орнатады.
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35) «Caspiy Operating» ЖШС кәсіпорны, сарапшы Томас Нек
Орналасқан жері: Маңғыстау облысы, Ақтау қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор Сергей Парфенов
Кәсіпорын қалдықтарды жинаумен, өңдеумен және жоюмен айналысады.
Кәсіпорынға сараптамалық көмек қажет: ҚТҚ шығару бойынша әлемдік
тәжірибе
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Компания қатты тұрмыстық қалдықтарды халық арасынан
әкетумен және оны кәдеге жаратумен айналысады. Компанияның міндетіне
ҚТҚ жинауға арналған алаңдар ұйымдастыру, санитариялық талаптарға сай
келетін гигиеналық тәртіпті ұстау, зарарсыздану рәсімдерін өткізу,
контейнерлерді тасымалдау, жөндеу және осылардың барлығына сметалар
жасау кіреді. Тұрмыстық қоқысты ұзақ мерзімді сақтауға әкетуді
лицензияланған ұйым жүзеге асырады, басқарушы компания олармен шарт
жасасады.
Компания қызметімен танысқаннан кейін халықтың ақша төлемеу
проблемасы бар екені анықталды. Қоқысты бөлек жинау іс жүзінде
орындалмайды және бұл заңнамалық тұрғыдан да реттелмейді.
Өңдеу және кәдеге жарату терең деңгейде де жүргізіледі, бұл аталған
саланың нарық әлеуеті жоғары екенін білдіреді.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту. ЕО елдерінде қатты
тұрмыстық қалдықтарды өңдеу, сол жақта қолданатын жабдықтар мен
технологиялар саласындағы негізгі үрдістерге шолу жүргізілді.
Металл сынықтарын, сынап лампаларын, түрлі пластмассаларды,
электрондық тақталарды, қағазды, шыныны, органикалық қалдықтарды
қайталама
өңдеудің
негізгі
түрлері
компания
қызметкерлерінің
қызығушылығын оятты.
Германияда және ЕО елдерінде қалдықтарды жинаудың, кәдеге
жаратудың және бөлудің құқықтық реттелу мәселесі жеке қаралды.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Қатты тұрмыстық
қалдықтарды бөлудің негізгі бағыттары айтылды.
Металл сынықтары магнитпен сепарациялау арқылы қалдықтардың
ішінен тартып алынады. Әрі қарай престеледі, брикет пішіндес болып
жиналады және қайталама өңдеу үшін құю кәсіпорындарына жіберіледі.
Шыны ыдыс, бөтелкелер, шыны қалдықтары қалдықтардың ішінен
жиналып, құрылыс материалдарын шығаратын кәсіпорындарға жіберіледі.
Процесс бірқатар операциялардан тұрады: сепарация әдісімен шыныны алып
шығу, жуу, кептіру, ұнтақтау, арнайы жабдықта қыздыру.
Қағаз қалдықтардың ішінен сұрыпталып, тазартылады, одан әрі
түссіздендіріледі және қайталама өндіріс үшін шикізат қалыптастырылады.
Полимер материалдарды өңдеу көбінесе ластануға және процестің
қымбат болуына байланысты тиімсіз. Алайда полимер қалдықтар
өндірістерде қолданылады, бұл жерде ластануға баса назар аударыла
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бермейді. Мысалы, жеке контейнерлерге жиналған пластик бөтелкелер
күртелерге арналған талшықты толтырғыштар, түрлі ыдыстар, есік
жақтауларын өндіру үшін өндіріске жіберіледі.
Сүректер қағаз алу мақсатында қалдықтардан алынады. Сүрек
өндірісінің қалдықтары құрылыс материалдары өндірісінде, ауыл
шаруашылығында, жиһаз өндірісінде қолданылады.
Резеңке бұйымдарының ішінен автомобиль доңғалақтарының тысы
кәдеге жарату және қайталама өңдеу үшін жіберіледі. Олардан жаңа
шиналар, резеңке аяқ киімдер жасалады, құрылыс материалдарына
қосылады.
4. Жобалар мен іскерлік процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар. Дәстүрлі
жағу әдісінің орнына термиялық өңдеу – пиролиз әдісі ұсынылды.
Бұл технология:
Қалдықтарды тиімді кәдеге жаратуға.


Кәдеге жаратылған шикізатты отын ретінде пайдалануға.

Экологиялық қауіпсіздікті сақтауға мүмкіндік береді.
Пиролиз бір-бірімен өзара байланысты процестердің ағымын
білдіреді: құрғату, құрғақ материалды жөнелту (пиролиз дегеніміз осы),
газдандыру және кокс қалдықтарын жағу.
Пиролизді арнайы жабдық арқылы ғана өткізуге болады. Айталық,
қазіргі уақытта дербес жіктелетін станция кеңінен таралған:
1. Температурасы төмен 400-500 ° C жұмыс істейді.
2. Температурасы орташа 800 ° C дейін жұмыс істейді.
3. Температурасы жоғары: пиролиз 800 ° C жоғары температурадан
өтеді.
Қалдықты басқару схемасы мен кешені көбінесе пиролиз жүргізу үшін
температурасы орташа қондырғыларды пайдалануға негізделеді.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс жөніндегі
ұсынымдар. Томас Нек пиролизге арналған кондырғыларды жеткізуші
кәсіпорындармен байланыс орнатады.
Сарапшы: Клаус Брайтенштайн
Кәсібі – Сертификатталған энергия аудиторы
Консультацияларының тақырыптары – өнеркәсіп пен
кәсіпорындар
үшін
энергия
мәселелері
бойынша
консультация беру, ғимараттар мен тұрғын емес үй-жайлар
үшін энергия тиімділігі бойынша консультация беру

36) «Фирма Алекри» ЖШС кәсіпорны
Орналасқан жері: Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы
Бағдарламаға қатысушы: директор Игорь Чеславович Божко
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Кәсіпорын ет-жұмыртқа өндірісіне арналған құс шаруашылығымен
айналысады.
Кәсіпорынға сараптамалық көмек қажет: кемшіліктерді анықтау және жаңа
технологиялар енгізу. Кәсіпорынның тамақ өндіру, сондай-ақ өнім өткізу
бағытын дамыту
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Кәсіпорын өзінің даму деңгейін бағалау үшін қысқа мерзімде
Консультант шақырды.
Кәсіпорын еуропалық деңгеймен салыстыруға болатын деңгейде өнім
шығарады. Заманауи өндірістік жабдығы бар, ол жабдық толығымен
автоматты режимде жұмыс істейді және қажеттіліктерге байланысты қажетті
параметрлерді реттейді. Әсіресе гигиенаны бақылау мен жануарлардың
ауыруына жол бермеу жөніндегі шараларды атап өту керек, мұнда
жануарларды
өз
өндірісінің
жем-шөптерімен қоректендіреді.

Құс фабрикасы «Алекри» ЖШС
Техникалық тұрғыдан энергия үнемдеу үшін алғышарттар аз, себебі
өндірістік процесс қажеттіліктерге байланысты компьютер арқылы реттеледі.
Кәсіпорын менеджменті шағын қызметкрелер санымен өте тиімді
жұмыс істейді. Кәсіпорын басшылығы халықаралық көрмелерде жаңа
әзірлемелер туралы ақпарат алып тұрады.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту. Оқыту сабақтары
әдебиеттерді дербес оқу арқылы және BigDutchman фирмасының қолдауымен
ұйымдастырылды, мұнда нарықтағы жаңа әзірлемелер туралы ақпарат
ұсынылды, оны өз мүмкіндіктерімен салыстыруға болады.
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар.
Өнімділігі жоғары заманауи жабдықтарды уақтылы сатып алу ұсынылды.
Қазақстан үкіметінің жаңартылатын энергия көздеріне көшуді
болжауының және осыларға байланысты материалдық көмек көрсетуінің
арқасында шаруашылық қызметті жүргізудің жаңа моделіне көшудің
қолайлы мүмкіндігі туындап отыр. Кәсіпорын өзі энергия өндіруші ретінде,
мысалы биогаз қондырғыларынан электр мен жылу немесе күн
батареяларынан және жел қондырғыларынан электр өндіруге шамасы келе ме
екенін ойланғаны жөн. Электр энергиясын сату кезінде субсидиялаудың
арқасында мұндай технологиялардың өтімділік мерзімі салыстырмалы түрде
қысқа болуы тиіс.

Көрмеге қатысу
4.

Жобалар мен бизнес процестерді автоматтандыру, ұйымдастыру,
оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар. Кәсіпорындағы
жобалық менеджмент одан әрі дамуға ниет білдіріп отыр. Қазіргі кезде
жергілікті шикізат (сабан) арқылы жұмыс істейтін жаңа жылыту
жүйесінің құрылысы бойынша дайындық іс-шаралары жүргізілуде. Осы
жоба үшін сабанды дайындауға және жағуға қатысты ақпараттық
қолдау көрсету туралы консультантқа өтініш білдірілді.

5.
Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс жөніндегі
ұсынымдар. Өңірлік Атамекен өкілдігі жергілікті кәсіпорындарға жақсы
қолдау көрсететіні белгілі болды. Консультант «Атамекен» және неміс
Сауда-өнеркәсіп палатасы (СӨП) арасында байланыс орнатуды ұсынды. СӨП
Қазақстандағы
Атамекен сияқты Германияның орта кәсіпорындарына
қолдау көрсетеді. Тиісінше қазақстандық кәсіпорындарда қажеттілік
туындаған кезде тиісті неміс кәсіпорындарымен нысаналы түрде байланыс
орнатылуы мүмкін. Федералдық Саксония-Анхальт жері жаңартылатын
көздерден электр энергиясын өндіру бойынша ГФР жетекші орынға ие, бұл
жерде жел және биогаз қондырғыларын өндірушілер бар, сондай-ақ мұндай
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қондырғылармен жұмыс істеу бойынша көпжылдық тәжірибеге бай.
Осындай технологияларды енгізуге дайын кәсіпорындар үшін Германияда
жергілікті жерде ақпарат алу және пайдаланушы ұйымдармен қарым-қатынас
жасау өте пайдалы болар еді.
«Аға сеньорлар» компоненті бойынша миссияларды іске асыру 2017
жылдың қазан мен қараша айларының аралығында ұйымдастырылды.
Барлығы 25 миссия ұйымдастырылды.
Сарапшы Кай-Уве Дёлер.
Кәсібі – қонақ үй және қоғамдық тамақтану бизнесінің
маманы & экономика және қонақ үй қызметін
ұйымдастыру маманы.
Консультациялар
тақырыптары
–
қонақ
үй
менеджменті.

1) ЖК «Манасыпов» кәсіпорны, «Достар» қонақ үйі.
Сарапшы Кай Уве Делер
Орналасқан жері: Жамбыл облысы, Шу қ.
Бағдарламаға қатысушы: басшы Манасыпов Александр Салимович
Кәсіпорын тұру және тамақтану бойынша қызметтерді көрсетумен
айналысады.
Кәсіпорынға негізгі құралды жаңғыртуда және маркетингте,
мейрамхана мен қонақ үй клиенттеріне қызмет көрсетудің жаңа тасілдеріне
оқытуда сарапшылық көмек қажет.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Қонақ үйдің толтырылымдылығы жылына 185 адамды,
дәмханада 223 клиентті құрайды. Кәсіпорында шешілуі қажет қиындықтар:
негізгі құралды жаңғырту және маркетинг, қызмет көрсету сапасы мен
деңгейін жақсарту. Шетелдік клиенттер ағынын ұлғайту.
Әкімшілердің және Қонақ үй мейрамханасы қызметкерлерін
клиенттерге қызмет көрсетудің жаңа тәмілдеріне үйрету қажет етіледі.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту. Сарапшы заманауи
стандарттарды зерделеу және клиенттерге қызмет көрсету деңгейін арттыру
бойынша оқу жүргізді.
Қонақ үй басшылығымен және бейінді мамандармен өңірдің туристік
мүмкіндіктерін анықтауға және туристік қызметтердің маркетингіне арналған
оқу жүргізілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар. Ең алдымен кәсіпорында
келушілерге қызмет көрсету сапасын жақсарту қажет. Сапа – бұл дұрыс
көрсетілген
қызметтер.
Көрсетілетін
қызметтер
клиенттердің
қажеттіліктеріне сәйкес келіп қана қоймай, сонымен қатар қызмет көрсетудің
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тұтас жүйесі қонақтарға қолайлылықты қамтамасыз етететіндей
ойластырылуы тиіс.
Бір деңгейдегі өнімді/қызметті миллион рет ұсыну қажет. Сауда
маркасы күтілетін нәтижесін бермесе, теріс қабылдау қалыптасады.
Кәсіпорын тауарды емес, еске алуды ұсынатынын түсінуі тиіс.
Қазіргі заманда эмоциялық еңбек кәсіптің міндетті бөлігіне айналды,
ол кәсіби қызметтерді ұсыну ғана емес, сонымен қатар «клиенттермен»
араласқан кездегі тиісінше мінез-құлықты да білдіретін болды.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар. Келетін
қонақтардың, сондай-ақ шетелдік қонақтардың санын ұлғайту үшін қонақ
үйдің әрбір қызметкері қонақтың қонақ үй туралы жақсы пікірі
қалыптасуына өз үлесін қосуы тиіс. Сондықтан, телефонмен сөйлескенде,
қонақпен жеке сөйлескенде немесе жазбаша түрде хабарласқанда қонақ үй
жұмыскерлері өздерін қонақтармен де, сол сияқты әріптестерімен де өздерін
«стильді» түрде ұстауға міндетті. «Стиль» идеясы мынадай қағидаларды
сақтаудың нәтижесінде жүзеге асырылады. Персоналдың «келбеті».
Қонақпен немесе әріптесімен әңгімелескенде қонақ үй қызметкерлері
сыпайы, тілектес, жылы шырайлы болуы тиіс. Адамды «қайырлы таң»,
қайырлы күн». Қайырлы кеш» деген сөздермен қарсы алу керек.
Қонақтың өтініштеріне мұқият болу керек. Бұл жағдайда қонақ үйдің
кез келген қызметкері кеңес беруі немесе көмек көрсетуі тиіс. Қонақпен
әңгімелескенде персоналдың көңіл-күйі тек «+» белгісімен болуы тиіс!
Егер қонақ үй персоналы қонақтың есімін білетін болса, онда онымен:
«... қонақ үйіне қош келдіңіз, Миллер мырза, сапарыңыз оңынан болады деп
сенеміз... Біз Сізге уақытыңызды сәтті өткізуіңізге тілектеспіз. Егер көмегіміз
қажет болса, мархабат, кез келген уақытта бізге айтыңыз» деп сөйлесу керек.
Қонақпен қоштасқан кезде де он есімімен атау керек: «Сау болыңыз,
Миллер мырза. Жолыңыз болсын, біз Сізді осы қалаға келесі келгеніңізде
тағы көреміз деп сенеміз».
Қонақ үй персоналы өз клиенттеріне қызмет көрсетуі кезінде
мыналарды ескеруі қажет деген қағида бар:
— көңілі толған қонақтан басқа үздік жарнама агенті жоқ;
— қонақ ол үшін сіздің не істегеніңізді ешқашан байқамайды, бірақ ол
үшін не істегеніңізді жақсы көреді;
— қонақтың сеніміне ие болу үшін көп уақыт керек, ал оны жоғалту
үшін аз уақыт жеткілікті;
— маңызды қонақтар болмайды, жақсы қызмет көрсету әрбір
қонақтың мүддесін ескереді;
— персоналға қонақ бейімделуі керек емес, керісінше персонал
қонаққа бейімделуі керек;
— қонақ сізге бөгет бола алмайды, ол — сіздің жұмысыңыздың
нысанасы. Оған түсіндірумен сіз қызмет көрсетпейсіз, жүгінуімен ол сізге
қызмет көрсетеді;
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— жұмыстың мәні қонақтың көңілінен шығу болып табылады;
— қонақты сыртқы бейнесі мен киіміне қарай ажыратуға болмайды;
— қонаққа қызмет көрсету — қонақ үйдің әрбір қызметкерінің ісі;
— егер қонақ сіздің қонақ үйіңізге тоқтамаса, оған ренішіңізді
көрсетуге болмайды: келешекте сізге қайтып келгісі келуі үшін оған кез
келген жағдайда сыпайылықпен қарау керек.
Сондай-ақ, отельдің Желідегі абыройын басқару жүйесіне қосылатын
болсаңыз, қонақтардың пікірлеріне талдау жасауға болады. Бұл әлемдік
қонақ үй нарығының жаңалығы, ол отельерлерге өте қызықты талдамалық
құрал береді. ReviewPro бағдарламасы брондау жүйелерінде, сол сияқты
әлеуметтік желілерде пайда болатын отель туралы барлық пікірлермен
ойларды жинақтауға мүмкіндік береді. Жинақталатын ақпарат күн сайын
жүйеленеді, оның негізінде отельдің Интернеттегі ағымдағы рейтингі, 10
балдық шәкілмен есептелетін ниеттестік индексі айқындалады. Бұл қонақ
үйдің өз рейтингін Booking.com бағалауымен салыстыра алатындығымен де
қызық. Осылайша, біз қонақ үйдің бүгінгі күні қай деңгейде тұрғанын,
бағасы түскенін не түспегенін және қандай пікірлер — оң немесе теріс
пікірлер — көп екенін біле аламыз. Бағдарламаның арқасында отельдің
қандай да бір қызметінің басшысын пікірде көрсетілген проблема туралы
ескертуге болады. Егер брондау жүйесі қонақтың пікіріне жауап жариялауға
мүмкіндік берсе, оны бағдарламаны пайдалана отырып, орналастыруға
болады.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Сапаны басқарудың және бақылаудың кешенді тәсілі үшін
мынадай:
 бұрыннан бар клиенттерді сақтау және жаңа қонақтарды тарту
есебінен олардың шеңберін кеңейту;
 қызмет көрсетуде орын алған проблемаларды кері байланыс
орнату есебінен жылдам шешу;
 қонақ үй ұсынысындағы жетістіктер мен кемшіліктерді бағалау
мүмкіндігі;
 қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша шараларды бақылау;
 қызмет көрсетудің халықаралық стандарттарын қолдана отырып,
білікті арттыру үшін негіздер жасау мақсаттарында сапа
бақылау бағдарламасын әзірлеу қажет.
Сервистік қызметтің негізгі міндеті – қызмет көрсетудің жоғары
мәдениетін қамтамасыз ету. Қызмет көрсетудің жалпы конструктивті стилі –
қызмет көрсетудің барлық қызметкерлерген тән кәсіби-еңбектік,
психологиялық, этикалық, эстетикалық сияқты барлық элементтерінің
үйлесімді бірлігі.
Отель қызметкерлерінің біліктілігін арттыру, персоналды оқыту үшін
отельбизнесі мамандарын шақыру қажет, Германиядан шақыруға болады.
Сондай-ақ отель қызметкерлерін неміс әріптестерінің отельді басқарудағы
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және сервистік қызмет көрсетудегі тәжірибесін зерделеу үшін Германия
отельдерінде практикадан өту мақсатында жіберу ұсынылады.
Сарапшы персоналға дербес консультациялар беруге және оқытуға
дайын, сондай-ақ Атамекен ҰКП қолдауымен Қазақстанның қонақ үй
бизнесін дамытудағы ынтымақтастыққа дайын.
6. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар. Сапаны басқарудың және бақылаудың кешенді тәсілі үшін:
 бұрыннан бар клиенттерді сақтау және жаңа қонақтарды тарту
есебінен олардың шеңберін кеңейту;
 қызмет көрсетуде орын алған проблемаларды кері байланыс
орнату есебінен жылдам шешу;
 қонақ үй ұсынысындағы жетістіктер мен кемшіліктерді бағалау
мүмкіндігі;
 қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша шараларды бақылау;
 қызмет көрсетудің халықаралық стандарттарын қолдана отырып,
білікті арттыру үшін негіздер жасау мақсаттарында сапа
бақылау бағдарламасын әзірлеу қажет.
Сервистік қызметтің негізгі міндеті – қызмет көрсетудің жоғары
мәдениетін қамтамасыз ету.
Қызмет көрсетудің жалпы конструктивті стилі – қызмет көрсетудің
барлық қызметкерлерген тән кәсіби-еңбектік, психологиялық, этикалық,
эстетикалық сияқты барлық элементтерінің үйлесімді бірлігі.
Қызметкерлерінің біліктілігін арттыру, персоналды оқыту үшін отель
бизнесі мамандарын шақыру қажет, Германиядан шақыруға болады деген
ұсыныс берілді. Сондай-ақ отель қызметкерлерін неміс әріптестерінің
отельді басқарудағы және сервистік қызмет көрсетудегі тәжірибесін зерделеу
үшін Германия отельдерінде практикадан өту мақсатында жіберуді
ұсынамын.
Сарапшы персоналға дербес консультациялар беруге және оқытуға
дайын, сондай-ақ Атамекен ҰКП қолдауымен Қазақстанның қонақ үй
бизнесін дамытудағы ынтымақтастыққа дайын.
Сарапшы: Георг Герл
Кәсібі –агроном.
Мамандықтары – зерттеуші, жаттықтырушы
Консультациялардың тақырыптары: биоэнергетика, ауыл
шаруашылығы, қаптау және ауыл шаруашылығы өнімдерінің
логистикасы

2) ЖШС «Agro Academy» кәсіпорыны
Орналасқан жері: Ақмола облысы, Целиноград ауданы. Ақмол ауылы
Бағдарламаға қатысушы: Мадеев Ақтан Ғалымжанұлы
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Кәсіпорын сүт өңдеумен айналысады.
Қызметкерлердің біліктілігін арттыру үшін кәсіпорынға сарапшының көмегі
қажет.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру.
Сапар барысында сарапшы диагностиканы келесі бағыттар бойынша
жүзеге асырды, мұнда кәсіпорын басшылығының назарында мыналар болды:
• Қызметкерлер;
• азық базасы;
• Жемшөп базасы;
Қызметкерлер.
Ынталы команда жиналған, бірақ агроном жоқ. Аталмыш жоба үшін
бұл жерде білімді, белсенділік танытатын, тәжірибелі білімі бар агроном
жетіспейді.
Жемшөп.
Ағаш тектес қатты шөп Stippia және шөп тектес өсімдік Artisema.
Жазда 350 га далалық өсімдік шабылып, домалақ теңдерде сақталады.
Алаңдар ондаған жылдар бойы экстенсивті жайылымдар ретінде
пайдаланылған. Толық рационды жем ретінде жарамсыз.
Домалақ теңдердегі далалық өсімдіктер сауын малына жем ретінде
құнары аз. Айлар өткен сайын жаңбырдың және жауған қардың салдарынан
сапасы одан әрі төмендей береді.
Жемшөп.
Ағаш тектес қатты шөп Stippia және шөп тектес өсімдік Artisema.
Жазда 350 га далалық өсімдік шабылып, домалақ теңдерде сақталады.
Алаңдар ондаған жылдар бойы экстенсивті жайылымдар ретінде
пайдаланылған. Толық рационды жем ретінде жарамсыз.
Домалақ теңдердегі далалық өсімдіктер сауын малына жем ретінде
құнары аз. Айлар өткен сайын жаңбырдың және жауған қардың салдарынан
сапасы одан әрі төмендей береді.
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Шөп тектес жемшөпті теңдерде сақтау
Картоп пен сәбіз сөмкеге оралып, гаражда сақталады. Бұл азық үшін
еңбек қарқындылығы жоғары.
Көктемгі арпа және сапалы сұлы жас жануарлардың қозғалысы үшін
орнында сақталады.

Сұлы мен арпаны сақтау
Азық рационы: Гараж үстіне қойылған бөшкелерде дәнді
дақылдарды суарылатын дақыл ретінде өндіріп шығарып, малдарға сол
балғын күйінде жем бұлғауышта тамырларымен бірге шөппен/сабанмен,
картоппен және сәбізбен араластырылып беру жоспарланған.
Техника. ҚолдаSiloking жем бұлғауышы, жерқазғыш снарядтарға
арналған фронтал сүйреуіш бар. Басқа ешқандай техника жоқ.
Жемдік дақылдарды өсіру. Шамамен 850 га жемдік дақыл өсіру
көзделіп отыр.
Мал азығына арналған силостық орлар. Қолда жоқ.
2.Тақырып бойынша семинар/оқыту.
Жемдік дақылдарды өсіруді және сақтауды ұйымдастыру және малды
құнарлы қазықтандыру үшін азық базасын жасау жөнінде оқыту жүргізілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар.
Жемдік дақылдар отырғызу ұсынылады. Жергілікті жердің
ерекшеліктерін ескере келгенде шөптер, жоңышқа, сүрленген жүгері –
осылар дұрыс болады.
Орналастырылатын жерде әр сауын сиырға азық үшін 7-8 алаң қажет.
Жемдік дақылдарды өсірудегі шығымдылықтың ауытқып тұратындығына
байланысты дереу азық қорын жасау қажет.
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Қарап шыққан алаң іске қосылуға тиіс. Нәрлі заттармен қамтамасыз
етілу жағдайын анықтау керек. Құрамында алаңның көлеміне сәйкес
азоттың, фосфордың, калийдің, марганецтің, магнийдің, pH болуын анықтау
керек,. Суару мүмкін емес немесе аса көп шығынды қажет етеді (резервтік
қазан, тұз болуы). Әсіресе жүгері өсірудің тәуекелі көп. Шығымдылықтың
ауытқулары үлкен болатынына назар аудару керек. Өсіру жергілікті жерде
арнайы білімді талап етеді. Жемдік шөп және азық өндіру үшін бұршақты
дақылдарды өсіру,шығымдылық барынша тұрақты болуға тиіс.
Сүрлеу арқылы азықты консервілеу ұқыпты қарауды талап етеді. Егер
консервілеу сүрлеуге арналған бетон орларда жүргізілсе, онда бұған аса
ұқыпты қарау керек. Сүрлеуге күтім, толтыру, тығыздау, жабу, алу,
азықтандыру. 18-30 % мөлшерінде ысырап болмай қоймайды.
Жүгері немесе азықтық шөпті сүрлеуге арналған түтік құбырларда да
сүрлеуге болар еді.
Өз бетімен жайылатын қойлар мен ешкілер күзде бұршақты
дақылдарға зақым келтіреді. Соның салдарынан жоңышқа.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар.
Аталмыш жобаны сәтті іске қосу үшін персоналдың біліктілігіне баса
назар аудару керек. Жемдік дақылдарды өсіруде, сүт беретін ірі қараны
бағып-күтуде міндетті түрде жергілікті жағдайды, және шаруа қожалығын
жүргізуде жақсы білімі мен тәжірибесі болуға тиіс.
Жемшөпбазасын ұйымдастыруда жемшөп өсіруге арналған алаңдарда
ағаштар жоқтығына, сондықтан олардың жел эрозиясына ұшырайтындығына.
назар аударған жөн. желдің негізгі бағытына көлденең етіп, 300
мқашықтықта бұталардан жолақтар отырғызу ұсынылады.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар.
Германиядан жемшөп егуге және жинауға арналған техника сатып алуға
болады.

Сарапшы: Максимилиан Лёш-Беррше
Кәсібі– дипломы бар аграрий.
Мамандығы– нұсқаушы агротехник
Консультациялар тақырыптары: ауылдық жерлердегі
жаңғыртылатын
энергия
көздері,
ауылшаруашылық
құрылысы, ірі қара өсіру.

3) «Family Farm» ЖШС кәсіпорны
Орналасқан жері: Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Ақмол с.
Бағдарламаға қатысушы: директор Диар Серік Мәжитұлы
Кәсіпорын ауыл шаруашылығымен айналысады.
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кәсіпорынға сарапшының көмегі қызметкерлердің біліктілігін арттыру үшін
қажет.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру:
Кәсіпорын Астана ст. солтүстік-батысында шамамен 30 шақырым
жердегі Максимовка селосында орналасқан80 сауын сиыры бар заманауи
сүт-малшаруашылық фермасының өршіл жобасы алғашқы даму сатысында.
Дамуының келесі сатысында 200 сауын сиыр ұстау және оны одан әрі өсіруді
көздеп отыр және өңделіп жатқан агротуристік аймақпен (Есіл) және тікелей
сатумен, сондай-ақ Астанадағы өзі қатысты болатын мейрамханамен
үйлесуге тиіс сондай-ақ –ортақ тұжырыымдама, ауыл шаруашылығы және
әртараптандыру. Қазіргі кезде оның алаңы 850 га. Келесі даму сатысында
сиырмен қоса жылқы, түйе және ешкі ұстау жобаланып отыр.
Мал қора салынып жатыр. Жатуға және азықтанруге арналған шатыр
мен бүйір қабырғалары ретіндегі бөлек, көпқабатты панельдері бар
ғимараттың сұрыпты болаттан жасалған, мырыш жалатылған, салмақ түсетін
негізгі элементтерден тұратын сыртқы конструкцияларықазір дайын тұр.
Сондай-ақ дәл осындай құрылыс элементтерінен тұратын ғимараттың
сыртқы конструкциялары да, мұнда сауын залы жабдықталатын болады.
Құрылыс алаңы сол жердегі қатынастар үшін жағымды әсер
қалдырады. Беймазалық көрінбецді. Дегенмен, ауланың құрылыс алаңында
құрылыс жоспары жоқ.

Сиыр қораға арналған жай
Сауын малына арналған сиыр қора: 80 сауын сиыр төлімен
Шатырға арналған көпқабатты бөлек панельдері бар болат рамалы
павильон. Орналасуы батыстан шығысқа қарай. Климаты қыста – 40 °C –тан
жазда + 40 ° -қа дейін.
Жарықтандыру: жарық төбеден түсіріледі, бүйірінде терезелер,
сондай-ақ жазда ашық қақпалар мен есіктер. Қыс кезеңіне және түнгі уақытқа
арнап жарық әлі орнатылмаған.
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Желдету: төбеде желдеткіш жоқашық қақпалар мен есіктер орталық
желдеткіш жүйесінің көмегімен(араластыру) жазда таза ауаның қажетті
мөлшерін қамтамасыз етуге тиіс, тек қана сыртқы қабырғалардағы кішілеу
келген терезелерді ғана ашуға болады. Біз желдету мүмкіндіктерін жаз үшін
жеткіліксіз (жылу стресі) деп санаймыз.
Жемдік үстел: дайын емес, жем беретін орынның қабырғасы әлі
салынып жатыр.
Қозғалуға арналған алаңдар: жеткілікті
Жатуға арналған орындар:төлдердің жатуына арналған орындар
тым қысқа.
Бетон жұмыстары: қазіргі кезде жануарларға зақым келу қаупі
жоғары.
Мырышталған болат конструкция ұзақ уақыт зәр тигеннен коррозияға
ұшырауы мүмкін. Бүліну болмай қоймайды.
Қораның жарақтандырылуы: көбінесе
қойылмаған, тек қана
жататын орындарды бөліп тұратын доғалар ғана бар. Еденді жабу қалай
болатыны әлі белгісіз.
Нәжісті алып кету: қырып алатын шөміші бар, троспен байланысқан
екі құрал нәжісті жүріп-тұруға арналған бетондалған екі алаңнан орталық
каналға дейін алады. Қалыңдығы 50 см құбыр сауатын секциядан басталып,
ортадағы каналдың бойымен сыртта орналасқан, мал шаруашылығының
науаларына арналған бункерге дейін өтеді.
Қыста өте төмен температураның салдарынан жұмыста іркіліс болуы
ықтимал.
Мал қораның корпусын және ішкі жабдықтарын тұрғызған Максим
Шабалин мен Серік Диардың арасында келіспеушілік бар сияқты. Серіктің
108 сиырды орналастырғысы келеді. Максимнің айтуынша, сиыр қора кешені
80 сиырға ғана арналған.
Сауылатын мал: Жануарлар әлі жоқ. Серік өзі Германияда болған
кезде Баварияда 36 ала сиыр сатып алған болатын. Қарашада жеткізіліп
берілуі көзделген.
Сауу: мал сауатын зал, сауу қондырғы және тоңазытып тұратын ыдыс
әзір қолда жоқ, фундаментнттің бетон плитасы әлі дайын емес.

157

Мал сауатын зал жайы
Дәрі-дәрмекті қолдану: қарапайым, сатушылар антибиотиктердің
барлық түрін ұсынады. Осылайша, бағып-күтудегі немесе тиісінше бағыпкүтпеудегі қателіктерді не болмаса азықтанрудағыпроблемаларды жөндеуге
болады. Нәтижесінде сүтте ингибиторлар пайда болады, сондай-ақ
бактерияларға
тұрақтылық
артады.
Дәрі-дәрмекті
оңай
және
жауапкершіліксіз сатып алуға және профилактикалық мақсаттарда қолдануға
болады.
FAO-данИнна Пунта Қазақстанда сүт өнімдерінде дәрі-дәрмектің
бақылаусыз қолданылуын зерттейді. Қалдықтарды бақылау көбінесе оң
нәтиже береді: Дәрі-дәрмектің жөнсізқолданылуын растайды.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту.
Ұйым жануарларды қауіпсіз және қолайлы жағдайдаұстаужөніндеоқытудан
өтті, сондай-ақ «сұрақ-жауап» режимінде құрылыс нормалары жөнінде
қысқаша оқытылды
3.Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар.
Құрылыс жоспарлары дереу мал қорадажәне офис контейнерінде
орналастырылып,құрылысшылар олардықарап көре алуға тиіс.
Жайды желдетіп тұру мүмкіндігін арттыру үшін төбедежелдеткіш
жабдықтау керек.
Жануарлардың жататын орындарын жақсарту керек: сауылатын
сиырлар үшін жатуғаарнапекі қатар,төлдері үшін бір қатар жасауға болады,
сауын сиырларына арналған аумақ жарап жатыр.
Жануарлар жарақат алмауы үшін көбелерді тазартып, бетон еденді
тегістептұру қажет. Бұл үшін сондай-ақ мырышталған болат конструкцияны
ауыстыру да ұсынылады.
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Машинамен сауу үшін «шырша» сауу қондырғысы ұсынылды (бесбестен екеу).
4.
Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар:
Жоғары өнім беретін ала сиырлараталмыш жағдайда қолайсыздау. Сиыр
қорадағы жағдай, азықтандыру, сауу, денсаулығына қарау және тағы басқа
көп нәрсе барынша жақсы орындалуға тиіс, әйтпесе жануарлар өліп қалады.
Өнімділік деңгейі орташа теңбіл мал (Симменталь тұқымы) төзімді
келеді және солар дұрыс болар еді. Еркек бұзауларды етке пайдалануға
болады.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар.
Ірі қара малды сатып алу үшін сауу аппараттарын және оларды бағыпкүтуге арналған жабдықтарды сатып алуға болады.
Сарапшы: Макс Штадлер
Кәсібі – Дипломы бар инженер-агроном.
Мамандықтары – аграрий, оқытушы, логистика жөніндегі
маман
Консультациялар тақырыптары: Егін шаруашылығы, су
қорларын қорғау

4) «Ернар» ШҚ кәсіпорны
Орналасқан жері: Жамбылоблысы, Өрнек с.
Бағдарламаға қатысушы: басшы Рахметилдаев Рысбек Мәскеубекұлы
Кәсіпорын өсімдік шаруашылығымен және мал шаруашылығымен
айналысады.
Кәсіпорынға сарапшының көмегі бидай және арпа өсіру технологиясында
қажет.
1. Кәсіпорын проблемаларының диагностикасы және сәйкестендіру
Егін шаруашылығымен айналысатын 5 000 га алаңы бар кәсіпорын, 2 000
гектарғакүздік бидай, арпа отырғызылады, пар айдайтын егістік.
Шығымдылығы: 0,5т/га-дан 3,5 т/га-ға дейін, бұл 20 000-нан 140 000
Tk/ha сәйкес келеді.
Өндірістік шығындар, теңгемен: (400 теңге = 1 еуро).
Дизель
7 000
Жұмыс 2 400
Егілетін материал 7 200
Сомасы 16 600
Жөндеу жұмыстарының құны, жалдау ақысы, тыныс-тіршілігіне
қажет мұқтаждықтар есепке алынбады.
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10 жылдық кезең ішінде бір жыл нашар, 3 жыл өте жақсы, қалғандары
орташа болды.
Техникасы әбден ескірген кәсіпорынның өте жақсы, ынталы басшысы
инвесторлар іздестіруде.
Жалғыз жаңа машина астық жинайтын комбайн болды.

Үш К700 жер жыртуда

К700-ге – 27 жыл болған

Возраст К700 – уже 27 лет
Топырақ азып кеткен, бірақ оған проблема ретінде қарамайды, өйткені
егіндік жер көп.
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Астықты тиеу үшін жойылған теміржол вокзалы
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту.
Оқыту ұсынымдар беру барысында жүргізілді
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар
Қолда бар ауылшаруашылық техникасы біртіндеп жаңартылуға тиіс.
Үш тракторға 27 жылдан асып кеткен. Соқалар одан да ескі. Тұқым дәл
себілмейді, олай болса, егіннің өсіп-өнуі бұзылады. Үш үлкен трактор
соқалар және егіндік техникаүшін шамамен 1 млн. еурокапитал салымы
көзделуге тиіс. Ал мұның өзі тек кредиттеу арқылы ғана мүмкін болады.
Кәсіпорын басшысыэлектроника саны көп емес қарапайым техниканы артық
көреді, өйткені оны өздері жөндей алады.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар.
Қолда бар қойма үй-жайлары жөндеуден өткізіліп, кеңейтілуге тиіс..
кеңес уақытындағы инфрақұрылым(вагондарға астық тиеу темір жол
желісінің бойымен 30 км қашықтықтан пайдалануға мүлдем жарамсыз).
Сақтау, тиеужәне тазартуды кооператациялық жолмен жасауға
болушы еді.
Судың салдарынан топырақ эрозиясы нәтижесіндесоқаларды
қолданбай, топырақты түбегейлі өңдеуді ойластырған жөн болар еді. Мұның
өзі сондай-ақ өндірістік шығыстарды қысқартқан болар еді. Консультант
ретінде халықаралық қызмет атқаратын «Топырақты консервлеп өңдеу
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қоғамын» тартуға болады Horsch, Amanzone және т.б. секілді фирмалардың
да жартылай құрғақшылық өңірлерде
топырақты консервілеп
өңдеусаласындағы тәжірибесі жеткілікті.
Ұзақ уақытқа созылатын өндіріске қатысты тағы бір жайт: ішінара
желден қорғайтын екпелерментолықтырылуға тиіс.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар.
Осындай жағдайда рентабельді егіншілікпен ұзақ болашаққа
шұғылдануа болады. Арзан капиталға әбден ескірген техниканы толық
жаңарту ұзақ жылдарға созылады. Сондай-ақ мүлдем өнім алмау мүмкін
екенін де ұмытпау керек. Қазіргі кездегі жылдық 25% мөлшеріндегі
пайыздық мөлшерлеме кәсіпорын басшысына үлкен капитал салымдарын
жасауға мүмкіндік бермейді.

Сарапшы: Ульрих Майер
Кәсібі –ауыл шаруашылығы жөніндегі маман.
Консультациялар тақырыптары: мүйізді ірі қара өсіру,
әсіресе сүт беретін мал ұстау және өсіру, сондай-ақ егін
шаруашылығы, жемдік және дәнді дақылдар өсіру

5) «Қойшыбай»ШҚ кәсіпорны
Орналасқан жері: Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Жамбылс.
Бағдарламаға қатысушы: басшы Катеков Орынбасар Мәметқұлұлы
Кәсіпорын өсімдік және мал шаруашылығымен айналысады.
Кәсіпорынға сарапшының көмегі малдың сапасын және оны ұстау
деңгейін жақсарту жөнінде қажет.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру.
Шаруашылықтың жалпы алаңы 140 га, оның 70 га сол жердегі алқап
және 70 га Меркеден солтүстікке қарай шамамен 30 шақырым. Мұнда 10 га
жоңышқа отырғызылған, басқа алаң пайдаланылмайтын сияқты. Катеков
мырза себебін техниканың болмауымен түсіндіреді, ал жоңышқа өте қымбат.
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Шаруашылық қызметкерлерімен бірге

Жұмыс кезі: топырақты зерттеу
Шаруашылықта 60 сиыр бар, 60 қой және 10 ат бар. Малдар күні бойы
экстенсивті түрде далада жайылады, түнде мал қашаға кіргізіледі.
2. Семинар /Тақырып бойынша оқыту.
Мүйізді ірі қара тұқымдарының сипаттамалары және ет пен сүт
беретін мал шаруашылыын таңдау критерийлері бойынша қысқаша оқыту
жүргізілді
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар.
Мерке қ. аумағында жоңышқа егетін алаңды кеңейту негізінде
азықтанруды интенсивтендіру ұсынылады, сондай-ақ жоңышқа шөбін
малдарға қыста ғаана беріп қоймай, судың аздығы салдарынан далада шөп
қабаты сапасы нашарлаған кезде жазда да беру ұсынылады. Әрине, оның
үстіне, малға үнемі су керек.
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Малдарға жоңышқа шөбін көбірек берген кезде өнімділікке зиян
келтірмей, күнделікті қосатын аралас жемшөпті азайтуға да болады (ірі
тартылған бидай/арпа ұны).
Симменталь тқымының сиырларына егер олардың өндірістік әлеуетін
аша түсу керек болса, берілетін жемшөптің мөлшері жергілікті сиыр
тұқымдарына қарағанда үлкен және әртүрлі болуы керек.
Бұзаулау мерзімін даладағы азықтың жақсы болатын уақытын
барынша тиімді пайдалану үшін вегетациялық кезеңнің басына қарай
мейлінше жақындата түсуге болады.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар:
Меркеде жоңышқаға арналған алаңдарды өңдеу, күту және ору
бастапқыда өндірісаралық ынтымақтастық, яғни техниканы өндірісаралық
пайдалану шеңберінде жасалуға тиіс.
Аса үлкенинвестициялар сомасын қажет етуі себепті жеке алынған
кәсіпорынды механикааландыруды есепке алмаған жөн. Егер Германия
туралы айтсақ жәнесондай-аққолданыста болған техниканы сатып алған
кезде инвестициялар сомасы 85 000 еуроны құраған болар еді.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар.
Сарапшының
пікірінше,
аталмыш
жағдайда
сақтықпен
интенсивтендіру дұрыс жол болар еді.
Жеке алынған кәсіпорынның мүкіндігінен асып кететін үлкен міндет
ол тезекті топырақтың құнарлылығын сақтауда тыңайтқыш ретінде
пайдалану үшін жылыту кезінде сиыр тезегін отынға ауыстыру болып
табылады. Осы мақсат үшін ағаштар мен бұталар отырғызу керек. Бірақ бұл
түбегейлі ойластыруды, екпелерді жайылымдардағы малдан қорғауды және
қаржылық қолдау көрсетуді талап ететін бүкіл қоғамның міндеті болған
болар еді.

Сарапшы: д-р Андрэ Хенке
Кәсібі –Медицина ғылымдарының докторы.
Мамандықтары – медик, бизнес-кеңісші
Консультациялар
тақырыптары:
медициналық
техниканың маркетингі және өткізу, денсаулық сақтау
саласында бизнес-консультация беру

6) «IT-медицина»ЖШС кәсіпорны
Орналасқан жері: Алматы қаласы
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Бағдарламаға қатысушы: директор Әлмұхаметова Айгүл Қадырқызы
Кәсіпорын кәсібі, ғылыми және техникалық қызметпен айналысады.
Кәсіпорынға сарапшының көмегі дәрігерлерге медициналық
диагностиалық аппараттармен жұмыс істеуді оқытуда қажет.
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру.
Кәсіпорын өзінің қызметін енді бастады. Құрылтайшы Айгүл
Әлмұхаметоваға ең алдымен бизнес-коучинг қажет – кәсіпорынның
құрылымы, нарыққа шығу, өткізу құрылымын құру. Ол – жалғыз күресуші.
Кәсіби кеңес берудің негізгі қиындығы мынада болды –кәсіпкер
тұйық болды және мен ашылымды «ұрлап қояды» деп қорыққандықтан
кәсіби әңгімеге ашық сөйлеспеді.
Сондықтан әзірлемені өндіріске дейін жеткізудегі менің де бірлескен
іс-әрекет туралы ойларым қызығушылық тудырмады. Бірлескен жұмыстың
фотосуреттерінің болмауы осымен түсіндіріледі.
2. Семинар /Тақырып бойынша оқыту.
Кәсіпорын құрылымы саласында базалық оқыту жүргізілді. желілік
және
матрицалықұйымдастыру
құрылымдарының
варианттары
қарастырылды.

Кәсіпорын басшысымен бірге
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Ұйымдастырушылық құрылымды жасау бойынша семинардан
фрагмент
Өткізу құрылымы саласынданарық сегментациясы және жекелеген
сегменттер үшін коммерциялық ұсыныс әзірлеу жөнінде тренинг жүргізілді.
Сондай-ақ өнімді өткізу бойынша шығыстардың құрылысы, баға
белгілеу жөнінде оқыту жүргізілді. Семинарда бағаны қалыптастырудағы
негізгі тәсілдер, құндылықты жасау тізбегін басқару қарастырылды.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар.
Ең алдымен алғашқы сынақтарды жүргізуге мүмкіндік беретін және
болатын өнімнің болашағы туралы жауап беретін өндірілетін өнімнің
прототипін жасау ұсынылды.
Келесі маңызды қадам болып клиенттердің мойындап тануын жеңіп
алу танылуға тиіс. Ол үшінәлуетті сатып алушылардың өнім менжұмыстың
шебер-кластары өткізілуі керек. Қалай болған күнде де, бұл бағыт бойынша
жылдам нәтиже күтпеу керек.
Болашақ өнімнің нарықта табысты болуы үшін баға сауатты
белгіленуге тиіс. Нарықты зерттеу және Қазақстан мен Ресей үшін шынайы
баға белгілу ұсынылады. Бұл бағалардың өзара айырмашылығы болуы
мүмкін.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар.
Бұл жағдай бойынша ұсынымдар жасауға мүмкіндік жоқ, өйткені
кәсіпорын өз қызметін енді бастады.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар:
Кәсіпорынның болашақ өнімін Германияда
/ Еуропада өткізу
мүмкіндігі бар.
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Біздің Қазақстандағы фирмамыздың өнімдерін осы кәсіпорынның
делдалдық жасауы арқылы Қазақстанда өткізу туралы келіссөздер жүргізілді.
Сарапшы- кәсіпорынның өнімін дамытуда бұдан былайғы
ынтымақтастық үшін көмегін ұсынды.
Сарапшы: Дирк Удо Фрике
Кәсібі – дипломы бар өндірістік процестер жөніндегі инженер
Мамандықтары – сыртқы сауда жөніндегі сарапшы
Өлшеу техникасы жәнесапаны басқаруды автоматтандыру,
халықаралық сауда саласындағы жобаларды басқару
мәселелері жөнінде консультациялар берумен айналсады.
7) кәсіпорын: «Mirstankov» ЖШС,
Орналасқан жері: Павлодар облысы, май ауданы, Көктөбе селосы
Бағдарламаға қатысушы: директор Ұзақ Мәдениет Ерлықұлы
Кәсіпорын металл және ағаш өңдеу өндірісімен айналысады.
Сарапшының көмегі кәсіпорынға менеджментті ұйымдастыру, өндіріс
процесін
ұйымдастыру,жұмыс техникасын аайдалану,персоналдың
біліктілігін арттыру, қаржы саласында қызмет көрсету, өнім сапасын
бақылау, өнімді өткізу және маркетинг үшін қажет.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру
Фирма өзінің қызметін металл өңдеуде жүзеге асыратын өте шағын
кәсіпорын болып табылады (әкесі мен екі ұлы, сондай-ақ штаттағы 2
шеберхана қызметкері).Міндеттерді ұйымдастыру және бөлу жоқ, шетел
тілін білу мүлдем жоқ. Әртүрлі қарапайым жабдық дайындалып, сатылады
(кірпішке арналған қалып машинасы, престер және т.б.), бұл жабдық
негізінен құрылыс өнеркәсібінде пайдаланылады.

Өндірістік цехтың фасады
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Все занимаются другими видами деятельности, из-за чего появляются
пробелы (напр. работники делают, что хотят и когда хотят), однозначного
распределения задач и организации нет, продажи и качество на
недостаточном уровне, финансовые показатели не известны.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту.
Было проведено обучение/семинар на тему «Продажи», фоном
которого было расширение каналов сбыта (продажи через агентов в
промышленных регионах Казахстана и регистрация в качестве поставщика в
отделах закупки крупных предприятий, строительных супермаркетов и т.д.).
Затем было проведено базовое обучение расчетам отдельных видов
продукции, соответствующим технологии производства, которое все же было
неэффективно по причине проблем с переводом, оно безотлагательно должно
быть углублено.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар.
Безотлагательно требуется провести нумерацию и архивирование
имеющихся
чертежей
по
принадлежности
к
коммерческим
предложениям/заказам, также как и комплектующих деталей.
Чтобы была возможность противостоять недостатку рабочей силы для
мастерской в селе Коктобе, были обсуждены возможные меры (напр.
бесплатный обед, размещение, сотрудничество со студентами местного
колледжа),
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар.
Должно быть произведено и письменно зафиксировано однозначное
распределение задач, затем определение менеджментом целей на средне- и
долгосрочную перспективу (внутренние противоречия по этому поводу
должны быть устранены), которое для всех должно быть обязательным к
исполнению.
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Цехтағы өндірістік жабдық
Қысқа, орташа және ұзақ мерзімді перспективаға арналған
мақсаттарды анықтай отырып, күнделік жүргізу және осы мақсаттарға қол
жеткізілуін үнемі тексеріп отыру ұсынылды.
Қыспақтан аман шығу үшін Қысқа мерзімді перспективада құрылыс
материалдары өнеркәсібі саласындағы өнімнің түр-түрін кеңейту және өткізу
арналарын одан әрі ашу арқылы сатудың санын арттыру аса қажет, әрине,
бастапқыда Қазақстан нарығына басымдық беріледі.
3. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар.
Дәл қазір кәсіпорынның неміс фирмаларымен аз да болса
ынтымақтастықта болуы туралы әңгіме қозғауға мүмкіндік жоқтың қасы.
Таза кәсіби біліктіліктің жетіспеушілігін айтпағанда, тіпті ағылшынша
тілдесудің өзі мүмкін емес (тек екінші ұлы мен онң дос қызы ғана ағылшын
тілін бірге болған уақытта әйтеуір жалпы түсінісе алатын шамада ғана біледі,
ал бірақ халықаралық ынтымақтастықта бұл тым жеткіліксіз). Халықаралық
деңгейде жұмыс жүргізуге мүмкіндік алу үшін Орташа және ұзақ мерзімді
перспективадағы келесі қадам кәсіпорынның ISO 9000 секілді халықаралық
стандарттар бойынша біліктілік алуы, HSE және QA/QC анықтамалық құрал
әзірлеу. Қазақстандағы біліктілік тағайындау бойынша қызметті жүзеге
асыратын тиісті ұйымдарға сілтемелер жасалды.
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8) Кәсіпорын:«R.W.S. BINDING» ЖШС, Сарапшы: Дирк Удо Фрике
Орналасқан жері: Павлодар облысы, Екібастұз қаласы
Бағдарламаға қатысушы: директор Береговой Владимир Юрьевич
Кәсіпорын рельс бекітпелерін дайындаумен айналысады.
Сарапшының көмегі кәсіпорынға жұмыс техникасын пайдалануда,
персоналдң біліктілігін арттыруда, өнім сапасын бақылауда, өнім өткізуде
және маркетингте қажет.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Фирма өте жақсы ұйымдастырылған, неміс лицензиясы
бойынша рельстерді бекіту жүйесі үшін бөлшектер импорттайтын және
оларды ары қарай сол орнында өңдейтін кәсіпорын болып табылады.
Технология, машина паркі және қажеті зертханалық жабдықтар Еуропадан
әкелінген және ең заманауи стандарттарға сай келеді. Сапа менеджменті
жүйесі де лицензия берген фирманың бақылауында боладықазіргі кезде
мұнда пластмассадан жасалатын детальдардың екі түрі ғана өңделеді
(детальдардың жалпы саны 5: 2-еуі болаттан және 3-еуі пластмассадан),
рельстерді бекітудің бүкіл жүйесін кеңейту келесі жылға жоспарланған.
Қазіргі уақытта осы жүйенің біліктілігі қазақ темір жол компаниясында
өткізілуде.
Айналым мен пайданың немесе залалдың қаржылық көрсеткіштері
туралы мәселе жауапсыз қалды, мұндай мәселелер тек қана холдингтің
қарамағында. Сондай-ақ жекелеген детальдарға қатысты есеп-қисап та жоқ.
Лицензия берген неміс фирмасына жиынтықтың құны төленеді плюс
сатылған деталь үшін белгіленген пайыздық мөлшерлеме төленеді. Сату
бағасын есептеуге шектеулер жоқ. Негізгі бизнес мемлекеттік темір жол
компаниясының тендерлері арқылы жүргізіледі. сатылымдартек қана
холдинг иесінің өзі арқылы жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта Қытайды
Еуропамен байланыстыратын Ұлы Жібек Теміржолының Қазақстан арқылы
өтетін 700-шақырымдық бөлігінің құрылысына байланысты үлкен тапсырыс
бойынша жұмыстар жүргізілуде. Кәсіпорынның өндірістік қуаттары қазіргі
уақытта айына мөлшермен 50.000 бекіту жүйелері жылына мөлшермен 1,2
млн. жүйеге дейін кеңейтілуге тиіс. осы үлкен тапсырыс орындалғаннан
кейінөндіріске жүктеме беру үшін өткізудің басқа мүмкіндіктері
іздестіріледі.
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Зауыттың жоспары

Өнім үлгілері
Қорыта келе, былай деуге болады:
Ауқымы шағын, бірақ өте жақсы ұймдастырылған кәсәпорын,
чменеджментінің жұмысы дегенментым көп, соның салдарынан қауіп төнуі
мүмкін, жұмыс бастылықтың нәтижесінде дұрыс емес шешімдер қабылдануы
мүмкін. Кәсіпорын шағын кәсіпорыннан орташа мөлшердегі кәсіпорынға өту
сатысында тұр және енді тиімді менеджмент құрылымын қабылдау қажет.
Бұдан әрі үлкен тапсырысты орындағаннан кейін өндірісті жүктеу
мүмкіндігіне ие болу үшін өнімнің түр- түрін кеңейту іздестірілуде.
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2. Семинар/Тақырып бойынша оқыту
жұмысты және жүтемені дұрысыращ бөлу мақсатында «Тиімді
менеджмент құрылымдары» деген тақырыпқа семинар / оқыту жүргізілді.
Содан кейін өнімнің ассортиментін кеңейту кезіндегі есептеулерге
жақсы негіз алу үшін өнімнің жекелеген түрлерінің өндіріс технологиясына
сай келетін есептеулер туралы базалық оқыту жүргізілді.
3.
Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар:
Кейін өз қабілеттерін жақсарту үшін тек бәсекені талдауды жүргізіп
қана қоймай, сонымен қатар мысалы, Қазақстанда өнеркәсіптің басқа
салаларында пластмассадан жасалатын қандай детальдар талап етіледі және
өңделеді деген секілді зерттеулер жүргізуге тапсырыс беру мәселесі де
көтерілді. Егер осы ақпарат белгілі болса, онда жабдықты шығарушының
көмегімен қолда бар станоктарды қайта жабдықтау нәтижесінде өнімнің
ассортиментін кеңейту арқылы детальдар жасауға болатын-болмайтынын
ойластырып көруге болады.
Сондай-ақ ТМД елдерінде жеткізудің баламалы көздерін іздестіру
жүргізу, сөйтіп, осылайша сатып алудың неғұрлым тиімді көздерін тарту
арқылы бәсекелестік қабілетін арттыру үшін лицензия берген фирманың
материалдың толық сипаттамасын ұсынууы жайында мәселе көтерілді.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар:
Кәсіпорынның мақсаттарын жақсырақ дәріптеуге ұмтылу керектігі
ұсынылды. Бұл жүздесулер туындаған проблемаларды талқылауға, ең
алдымен оларды шешімін табу үшін пайдаланылуға тиіс. Бұл орайда
кәсіпорынның холдингпен келісіп алынатын қысқа, орташа және ұзақ
мерзімді мақсаттарын айқындап алу пайдалы болады.
Кәсіпорынның болашақта дами бергісі келетіндіктен, кәсіпорын
контроллингін ендіру ауадай қажет. Дегенмен, мұның өзі қаржылық
критерийлерді жұмысқа кірістіре алу үшін холдинг тарапынан күшті қолдау
болуын қажет етеді, себебі қазіргі сәтте бухгалтерияны тжүргізу тек қана
холдингтің қолында, ал кәсіпорынға айналымдар ағыны белгісіз.
Алғашқыда,, әрине, қарапайым ғана контроллинг жеткілікті болар еді,
ал оны компьютерлік қолдау арқылы орташа және ұзақ мерзімді
перспективаға Management Information System (MIS) жүйесіне дейін кеңейту
керек, бұл жоспардан ауытқуды күнібұрын біліп отыруға, сөйтіп, дер
уақытында қарсы шаралар қолдануға мүмкіндік болуына көмектеседі.
Орташа мерзімді перспективадажабдықтың дұрысырақ жүктелуіне,
сөйтіп, осылайша пластмассаларды қайта өңдеу саласындағы өнімнің
ассортиментін кеңейтудің нәтижесіндеқоса жүретін сатылымдарды едәуір
ұлғайтуға қол жеткізу керек. Бұл тіпті қарқынды дамып отырған топтың өз
ішінде аман қалып, тыныс-тіршілігін жалғастыруға себепші болады.
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Бастапқыда, әрине, Қазақстанның өз нарығын басымдықпен пайдаланылады,
ал келесі сатыда өткізу аймағы ретінде маңайдағы елдерге шығуға болады
және сол деңгейге дейін көтерілуге тырысу қажет.
Қазіргі кезде атқарушы директордың жүгі әсіресе көп сияқты, бұл
жерде жауапкершілік саласын қайта бөлу немесе жұмысқа қосымша
орынбасар қабылдау арқылы оның жүгін азайту жөнінде шаралар қолдану
ұсынылады.
Жалпы алғанда, ағылшын тілін білу жақсартылуға тиіс, ағылшынша
өте жақсы сөйлейтін 1 ғана адам ұзақ уақытқа жеткіліксіз болады, бұл
адамның ауырып қалып, тіпті 1 күн болмауының өзі бұны айқын көрсетті.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар.
Кәсіпорын ISO 9000 халықаралық стандарттары бойынша
сертификатталғандықтан және сапаны қамтамасыз ету жһніндегі менеджмент
жүйесі жақсы болғандықтан, болашақта пластмассадан жасалатын детальдар
өндірісін Қазақстанда орналастырмақ неміс кәсіпорындарымен байланысқа
шығу.ұсынылды.
Сарапшы: Карл Бусс
Кәсібі –нан пісіруші-кондитер.
Мамандықтары–аға сарапшы, нан пісіруші және
кондитер болып жеке кәсіпкер ретінде көп жылдық жұмыс
тәжірибесі бар, нан пісіру және кондитерлік кәсіптің
барлық саласында мол білімі бар.
Консультациялар тақырыптары: жұмыс процесін
ұйымдастыру, жаңа өнімнің рецептурасы, сапаны бақылау.
Кәсіпорынның тамақ өнімдерін жасау технологиясыжәне басқару жөнінде
консультация берумен айналысады.
9) Кәсіпорын: ЖК «Жакенова»
Орналасқан жері:Алматы қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор Жәкенова Ләззат Мерекеевна
Кәсіпорын тамақ өнімдерін шығарумен айналысады.
Кәсіпорынға сарапшының көмегі мыналар бойынша қажет: наан пісіру
өндірісі; ұннан пісірілетін жас кондитер бұйымдары, торттар, кішкене
пирожныйлар.
1. Кәсіпорын проблемаларының диагностикасы және сәйкестендіру:
Өткен жолы келген кезімде тоқтаған жерден бастап жалғастыру үшін
өзімнің «ескі» әріптестеріммен қауышар қарсаңында қуанып отырғанымда,
келесі күні таңертең бәрі өзгеріп кетті.
Қабылдаушы кәсіпорынның алдындағы қызметкерлерінің бәрі дерлік
автомобиль апатынан қайтыс болып кетіпті.
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Жаңа басшы осындай үлкен кәсіпорында қалыптасқан жұмыстарды
атқарып жатыр.
Кәсіпорынның жұмыс ерекшелігі таныс, еңбекті ұйымдастыруда
өзгерістер бола қойған жоқ.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту
Өндіріс жұмысын жалғастыруға тиіс, сондықтан ойланып жатуға
уақыт жоқ, әр күні жаңа команда келіп отырды, оларды оқыту керек болды.
Жаңа басшы мұның «шебер-класс» екенін айтты, ал мен кейбір
қыздарды өткен жолғыдан бері білемін.
Бірінші күні біз осыған дейін жасаудың сәті түспеген нәрсені
жасадық, атап айтқанда, бұл – ашытылған қатпарлы қамыр.
Жұмыс барысында әйелдерге не істеп жатқанымызды, өнімнің
жекелеген түрлері арасындағы айырмашылықты айтып тұрдым, сондықтан
көп сұрақ туды, мен оларды ішінара өзіммен бірге алып келген оқу
құралдарының көмегімен түсіндірдім,мен әйелдерге қызық болды деп
ойлаймын, олар алдымен теориясын көбірек оқып, содан соң практикасын да
көрді.
Мен оларға үгілмелі, майқоспа қамыр мен кондитерлік қоқым
арасындағы, сондай-ақ қатпарлы қамырдың әрқилы үш түрінің арасындағы
айырмашылығын, сондай-ақ ашытқымен көтерілетін қатпарлықамырдың не
екенін көрсетіп түсіндірдім,.
Біз нандардан асқабақ нанын және ашыған қамырдан нан, сондай-ай
қоңыр тоқаштар және біздің неміс тоқаштары мен багет пісірдік.
Ашытқымен ашытылған қамырдан ақ ірімшік қосылған, кремі бар
кекс, сұлы қауызынан плиткалар, сырмен пирог, менің қатпарлы
қамырымнан кесектер түріндегі Наполеон торты,алма пирогы мен ганаш,
Захер шоколадторты.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар:
Кейбір әйелдер менің рецептерімді және анықтамалық әдебиетті
қарады, кейбіреулерінде жақсы жаңа идеялар пайда болды,кондитерлік
қоқымдар себілген крем пончиктері, бавария кремі бар ананас кесекшелері,
содан соң жеміс араластырған өте дәмді болады.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар:
Алдыңғы консультациялардан кейін жаңа ұсынымдардың қажеті жоқ.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар:
Технологиялық мамандар мен басқарушыларды Германияның оқыту
кәсіпорындарына бір ай мерзімге
ауық-ауық тағылымдамаға жіберу
ұсынылды.
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Сарапшы: Наел Баба
Кәсібі – дипломы бар инженер-электротехник.
Мамандығы –шағын және орта кәсіпорындар
үшін
сертификаты бар энергоконсультант
Консультациялар
тақырыптары:
энерготиімділік,
энергияүнем, жобалау менеджменті, инжиниринг, жоба жасау
және жобалау
10) «Қарағанды өсімдік шаруашылығы және селекция ғылыми-зерттеу
институты» ЖШС кәсіпорны
Орналасқан жері: Қарағанды облысы, Бұхар-Жырау ауданы, Центральное
ауылы.
Бағдарламаға қатысушы: директордың м.а. Қалдыбаев Дамир Серікұлы
Кәсіпорын өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіріп, өткізумен, өсімдік
шаруашылығы саласында ғылыми-зерттеу қызметімен айналысады.
Кәсіпорынға сарапшының көмегі энергоаудит үшін қажет.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру
Институт жалпы көлемі 36187,6 гажері бар, оның ауылшаруашылық
мақсатындағысы - 35884,6 га, бұған көлемі 23763,1 га егіндік жер кіреді.

Ғимараттың бас корпусы
Кәсіпорында жалпы құны 1.210 млн. теңге болатын активтер бар.
Кәсіпорын ғылыми бөлімдерден, екі далалық бригададан, қырманнан,
астық қабылдайтын пункттен, машина және трактор жөндейтін
шеберханадан, автогараждан, машиналар тұратын ауладан, жанар-жағармай
материалдарының қоймасынан тұрады.
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Автоматтандырылған басқару жүйесінің элементтері
Ақпарат берілген күні кәсіпорында тұрақты негізде 199 қызметкер
жұмыс істейді. Олардың 16-сы – әкімшілік және басқарушы персонал, 26
адам – ғылыми персонал. Институтта 6 ғалым және академик жұмыс істейді.
2. Семинар/оқыту
Біраз қызметкерлер оқытылды, оқыту кезінде кәсіпорынды болашақта
жақсарта түсу, барынша энерготиімді
жасау үшін қажетті шаралар
талқыланды.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар
Болашақта зауыттар мен өндірістік жүйелерді ұзақ уақыт бойы үнемді
пайдалануға мүмкіндік алу үшін олардың қайта құруға қабілетті
конфигурацисы қажет. Зауытты қайта құруға қабілетті конфигурацияның
мақсаты кез келген сәтте мұмкіндік беретін және әр түрлі талаптар езінде
зауытты экономикалық тұрғыдан оңтайлы мәндерімен пайдалануда қайта
құру процестерінің мүмкіндігін қамтамасыз ету болуға тиіс. «Өсіп шыққан
құрылымдар» қойылатын талаптарға жеткілікті түрде икемді бола алмайтын
зауыт жабдықтарының және зауыт құрылымдарының негіздемесіне
қарағанда ұзақ уақыт шынайы бола алмайды.
Аудит кезінде жүргізілген жұмыстаріске асыру шараларымен
аяқталуға тиіс мына төмендегі төт сатыны қамтиды:
Аудитті дайындау – Ақпарат жинау – Деректерді талдау және өңдеу
– Есеп беру – Іске асыру
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар:
DIN EN 16247-1 нормалары бойынша энергетикалық аудит дегеніміз:

энергияны жүйелі түрде тексеру, пайдаланылуын және
кәсіпорынныңоны тұтынуын талдау;

Энергетикалық аудитке қойылатын жалпы талаптардың
еуропалық нормасы;
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мақсат: энергия тиімділігін жақсаоту үшін энергия ағындары мен
әлеуетінсәйкестендіру және құжаттандыру

нормативтік мыналармен толықтырылады:
DIN EN 16247-2: ғимараттар
DIN EN 16247-3: процестер
DIN EN 16247-4: көлік
DIN EN 16247-5: энергия аудиторларының біліктілігі
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар.
Сарапшы қазақстандық әріптестерін елдегі энергия ресурстарына
ыждағатпен қарауды оқыта отырып, кәсіпорынды энергоэтиімді және
энергоүнемді өндіріс ретінде жаңа деңгейге көтеру үшін Қазақстанған тағы
келуге әзір.

Сарапшы: Штефан Блей
Кәсібі – Дипломы бар құрылысшы
Мамандықтары – жұмысшы, жерасты және арнайы
имараттар құрылысы
Құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастыру
жөнінде кеңес берумен айналысады

11) Кәсіпорын:«Цемент-Бетон-М» ЖШС
Орналасқан жері: Маңғыстауоблысы, Ақтау қ.
Бағдарламаға қатысушы: директор: Саугабаев Мурат Айтжанович
Кәсіпорын құрылыс материалдарын және басқа металл емес минерал
өнімдерін өндірумен айналысады.
Кәсіпорынға сарапшының көмегі өндіріс процесін ұйымдастыру, өнімді
өткізу үшін және маркетингте қажет.
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру
Кәсіпорын бетон өндірумен айналысады және оны Ақтау қаласы мен
оған тақау маңайдағы құрылыс объектілеріне жеткізеді. Қазііргі уақытта
зауытта 20 шақты адам жұмыс істейді. Қазіргі кезде кәсіпорында
шығарылатын бетонның сапасын бақылау жөнінде проблема бар.
2. Семинар/Тақырып бойынша оқыту
Бетон зауытында қату қасиеттерін бақылау мақсатында бетонды
бақылау жөнінде оқытылды(SlumpTest).

Зауыт қызметкерлерімен бірге бетондағы судың жалпы құрамынт
ексеру.
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Зауыт қызметкерлерімен бірге сол жерде пластификатор қосу
арқылы оптимальной қоюлығын жасау (CemexAdmixtures), өйткеніжолға
кететін 2,5 сағатбіршама ұзақ.
Құрылыс ұйымының тарапынан жұмысшы персоналын оқыту: «Бетон
араластырғышта араластыру уақытын сақтай отырып, пластификаторды сол
жерде дозалау», бір мезгілде жүргізушілерді қоса оқыту.
М-Бетон зауытының жұмысшыларымен бірге цемент өндіруді және
оның сапасын қамтамасыз ету жөнінде тәжірибе алмасу үшін Heidelberger
Zement Werk (Ақтау қ.) кәсіпорнына бардық.
Сондай-ақ Ақтау қаласындағы ірі құрылыс объектісіне (биік ғимарат).
Объект тұрған жерде маркасы 350 бетонды түрлі қоспаларды қолдана
отырып бетон сорғышпен тартудыбағалау жүргізілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар:
Құрылыс объектісіне дейінгі жолдағы ұзақ уақытты тиімді ету және
құрылыс объектісінде бетонның құрылыс жүріп жатқан жердегі жағдайларға
байланысты түсіру уақытының салдарынан тез қатып қалуын жақсырақ
бақылау үшін бетонда баяулатқыш қоспаларды қолдану (CemexAdmixtures).
М-Бетон дайын конструкциялар зауытына бардық. Дайын
конструкциялар зауытында теңіз шуынан қорғау үшін жол жерде зауыт
жұмысшыларымен бірге жағалаудағы тастарды өндіру. Кейін бетон дайын
конструкциялар ұзаққа шыдау үшін (жағалаудағы тастар)өңделеді.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар:
Жылжымалы бетон зауытында бетонға қоспаларды ұтымды
пайдалану арқылы бетондарды тиімді ету.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар.
Бетонның қасиетін жақсарту үшін неміс өндірушісінің Cemex
Admixtures қоспасын пайдалану ұсынылады.
Сарапшы: д-р Зигфрид Фишер
Кәсібі – Дипломы бар қоғамтанушы.
Мамандықтары – инженер-моторист
Консультациялар тақырыптары: мұз ареналары менмұз
айдындары, менеджмент, маркетинг, сату, нарықты талдау,
әріптестер іздеу, персоналды оқыту

12) «Hockey World» ЖШС кәсіпорны
Орналасқан жері:Алматы қаласы
Бағдарламаға қатысушы: директор Симоненко Оксана Николаевна
Кәсіпорын қысқы спорт түрлерін ұйымдастырумен айналысады.
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Кәсіпорынға мұздағы қысқы спорт түрлері бойынша сарапшының көмегі
қажет.
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Кәсіпорын қысқы спорт түрлері бойынша іс-шараларды
ұйымдастырумен айналысады.

Алматы арена

Жұмыс жабдығы
Келген
алғашқы
күні
Компания
басшылығымен
кездесу
ұйымдастырылды. Іс-қимыл графигі және іске асырылатын міндеттер
ауқымы мен бағдарлама талқыланды. Сондай-ақ мобильді және тұрақты
айдындар бойынша жаңа технологияларды қолдану мүмкіндігі тақыланды.
Содан
кейін
компанияның
мұз
алаңында
болдыҚ,
мұндареконструкция құмыстары және хоккейшілердің жаттығуына арналған
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жаңа үй-жайдың құрылысы бақыланды. Инспекция, жөндеу және
болашақтың мәселелері талқыланды,мұз қатыратын және тоңазытқыш
техниканы ауыстыру жөнінде әңгіме қозғалды. Сондай-ақ алда тұрған
ескімұз айдынының алюминий құбыр жүйесін айс-маттарға ауыстыру
талқыланды.
Маусымдық мобильді екі айс-маттар айдынының құрылысын салу
жоспарланған Горький паркін қарауға бардық. Маттарды, коллекторларды,
чиллерлерді және инфрақұрылымның басқа да элементтерін орналастыру
варианттары талқыланды. Сондай-ақ импорттың және пайдаланудың
экономикалық аспектілері тілге тиек болды.
Содан соң Halyk Arena және Almaty Arena мұз алаңдарының
мамандарымен кездесулер өткізілді. Әртүрлі мұз құятын машиналарды
пайдалану туралы әңгіме болды.
Тараз қаласында инспекция өткізілді, мұнда Hockey World
компаниясы мұз аренасы мен мөз айдыны бар сауда және ойын-сауық
орталығын
салып
жатыр.
Ғимарат
құрылысы
және
мұз
технологиясыныңмонтажы жайлы егжей-тегжейлі әңгіме жүргізілді.
Құрылыс жоспарларына және жабдықтар жеткізу жоспарларына түзетулер
енгізілді.
Коньки тебетін Медеу кешенінде болдық, мамандармен мүзды тиімді
күту дістері және мұз құятын техниканы ауыстыру қажеттігі жайлы әңгіме
өрбіді.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту:
Германияда мұз үй-жайларының технологиясы жайында және
құрылысының ұйымдастырылуына қысқаша шолу жасалды.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар:
Салынып жатқан объектілермен танысқаннан кейін мыналар
ұсынылды.
Мұз айдынындағы жолдар үшін кондиционерлерді (Trane)
пайдалануды шектеу және оның орнына Ресейдің немесе Италияның арнайы
тоңазытқыш
қондврғыларын
қолдану
(www.ledoviy-servis.ru,
www.industrialfrigo.com)
Посы уақытқа дейін қолданылып келген алюминий құбырлар жүйесін
EPDM иілімді мұзтөсемтерменауыстыру, оларды Австрия мен Италия жақсы
сапамен ұсынады. Ресейде жасалған мұз төсемдер сапасының нашар болуы
себепті ұсынылмады (www.ast.at, www.icefantasy.it)
Мұз күтімі бойынша қондырғыларға қатысты осы уақытқа дейін
пайдаланылып келген бұрынғы жаңа қондыоғыларға ауыстыру ұсынылады.
Бұл ұсыныс қолдау тапты, бірақ оны қаржы жағдайы билейді. Бәрінен де
бұрын мұз күтімі бойынща қондырғыларды сатып алуда Италияның Mulser
фирмасына артықшылық беру ұсынылады, бұлар беріктігі мен сенімділігінің
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арқасында ZamboniжәнеEngo маркалы белгілі қондырғылардан әлдеқайда
артық (www.wm-on-ice.com).
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар:
Жобалау және монтаж жұмыстары үшін ресейлік фирма «Ледовый
сервис»ЖШҚ ұсынылды, бұл фирма қазірдің өзінде Hockey World
фпрмасымен байланыс үстайды (www.ledoviy-servis.ru).
Қаржыландырылуға қажеттілік және бюджет мәселесі талқыланды,
алайда бұл ақпарат үшінші тұлғаларға жария болмайды.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар:
Мұз айдындарын жобалау, құрылысын салу және пайдалану
жөніндегі барлық мәселелер бойынша ынтымақтастықты нығайтуға болады.
Болашақта мұз техникасын ,Еуропадан оның ішінде айс-маттардыжәне мұз
құятын машиналарды жеткізуге дайындық. Қазақстанға жұмыс бабымен
ауық-ауық келуді жалғастыру.

Сарапшы: Франц Оттиллингер
Кәсібі –ет өндірісінің шебері.
Мамандықтары – ет өндірісінің шебері, кәсіпкер
Консультациялар тақырыптары: ет өнімдерін өндіру,
сапаны бақылау, логистика және өндірілген өнімді өткізу

13) «Махамбет»ЖШС кәсіпорны
Орналасқан жері: Қызылорда облысы, Шиелі кенті
Бағдарламаға қатысушы: басшы Махамбет Патима Шаймерденкызы
Кәсіпорын шұжық өндірумен айналысады.
Кәсіпорынға сарапшының көмегі шұжық өндіру технологиясы бойынша
қажет.
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру.
Алғашқы әсер–тез арада өзгерістер жасау қажет
Мал күтімі бойынша:

Жануарлар төсемсіз ұсталады, құлап кетуге болады, тайғанақ
еденде жарақат алуы мүмкін.

Малдарға жем және жаңа су жетіспейді

Өндіріске кіре берген жер лас, бетондалмаған.
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Еденге саман төселмеген, жануарлар тайып кетіп, жарақат алуы
мүмкін.

Өндіріске кіретін жер бетондалмаған, лас
Жабдықтар жайында:

Сынған жабдық куттер және шұжық өндіру жабдығына арналған
тиеу құрылғысыауыстырылуға тиіс

Ыстау жабдығы міндетті түрдегі сервис көрсетілмегенжәне
профилактика жасалмаған. Сынған. Өндірушінің тарапынан міндетті түрде
профилактика қажет.
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2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту.
Оқытылған тақырып:
Ет өндруге арналған үй-жайлардыің құрылысын қамьамасыз ету
Тамақ өнімдерін өндіруде жол берілмейтін қателіктерді дереу жою
қажет:
Қабырғалар мен еднді күнде шлангімен жуып тұру үшін еден мен
қабырғаларға кафель төселген
Кәсіпорында энергия қауіпсіздігі үшін және еңбекті қорғау талаптары
мақсатында барлық электр сымдары, шамдарберік бекітілуге тиіс.
Үй-жайларды тазалау кезіндесу тимеу үшін жарық қосқыштар 1,8 -2 м
биіктікте орналатырылу керекә, әйтпесе қысқа тұйықталуға әкеп соғуы
мүмкін.
Тоңазытылған ет және тоңазытқыш тұратын жүй-жайдың гигиенасы
Бүкіл өндірісте ешқандай бөтен иәс болмауға тиіс. Иіс болды деген
сөз –бактериялар бар еендігінің бірінші көрсеткіші.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар.
Ең басты ұсыным–өндірісте дереу тазалықты, гигиенаны қамтамасыз
етуөндірісті жаңартудың бірінші қадамы болып табылады.
Барлық қызметкерлердің бірі қалмай, гигиенаны қатаң сақтауын
қамтамасыз етуі. Кәсіпорын қызметкерлерінің киім-кешегі ұатаң түрде қара
және ақ болып бөлінеді

Қара
Малдарға жем, су беру,қора

Ақ, міндетті түрде қалпағымен
Кем дегенде 8 сағатта 1 рет түрақты түрде жаңа, таза сумен және
сапалы азықпен үнемі жеткілікті қамтамасыз ету керек.
Міндетті түрде кімнің (аты-жөні), қашан азық (азықтың құрамы), су
бергенін және қандай мөлшерде бергені жайында ақпараты бар хаттама
жүргізілуі керек,.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар.
Аталмыш кәсіпорын - қаладағы ет дайындайтын бірден-бір кәсіпорын.
Сондықтан қаланың сапалы ет өнімін қамтамасыз ету тұрғысынан алғанда
оны тез арада тәртіпке келтіру керек.
Қазақстанда рецептураларды және жергілікті өнімдердің дәмін білетін
ірі кәсіпорындар міндетті түрде бар екендігін негізге ала отырып, ет өңдейтін
шағын кәсіпорын иелерінің аталмыш кәсіпорындарға кеіп көруін қамтамасыз
етуіне кеңес береміз, мұндағы мақсат –қазақстандық тұтынушылар дәм
сапасына қоятын талаптар сақталатын өнімдерді дайындау жөнінде тәжірибе
алмасу.
183

5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар.
Оқыту үшін өз кәсіпорныма тек қана технологтарды және тікелей ет
өңдейтін кәсіпорындардың өндірісінде жұмыс істейтін қызметкерлерді
(басшыларды емес) келісілген шарттар бойынша 10 күнге шақыруға
дайынмын.
Бұл орайда біздің шошқа етін өндіретінімізді нақты түсінулеріңізді
сұраймын.
Германиядан техника жеткізуге болады, бірақ лайықты деп
санамаймыз , себебі қымбат түратын, сапалы жабдық күтімді сол жерінде
қажет етеді.
Осы өӨңірде сервис көрсететін жЖергілікті жеткізушімен хабарлас
болып, техниканы жеткізушінің талаптарына сәйкес міндетті түрде
профилактика жүргізу керек деп санаймыз.
Мысалы, Астанада ҚазАгро 2017 көрмесінде бізнпміс техникасын
көрсетуші tass.kz өкілін кездестірдік, біз соны пайдалануды ұсынар едік.
Сарапшы: Симон Асам
Кәсібі – ет өндіру шебері
Мамандығы – ет өндіру шебері, кәсіпкер
Кеңес тақырыбы: ет өнімдерін өндіру, ет өңдеу құралдарын
сату

14) «ЕСЕД» ӨК кәсіпорыны
Орналасқан жері: Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қаласы
Бағдарламаға қатысушы: басшысыИгілікова Тұмаркүл Исабай қызы
Өнеркәсіп: Шұжық өнімдерін өндірумен айналысады
Өнеркәсіпке қажет сарапшылық көмек: жаңа технологияларға оқыту және
кеңес беру, оқшаулау деңгейін көтеру
1. Өнеркәсіп проблемаларын анықтау және сәйкестендіру:
Барлық қызметкерлердің өндіріс жауапкершішігін түсінуге деген
көзқарастарын өзгерту қажет. Малдарды қорғау қағидаты –бұл адамның
міндеті. Малдарға деген көзқарасты шұғыл түрде өзгерту қажет. Таза балғын
су, сапалы жемдік азық- бұлбіздің столымыздағы сапалы еттің алғышартты
негізі. Тамақтану өнімін өндіруде тазалық, гигиенаны сақтау, нұсқамаларды
орындауда және барлық қызметкерледің қатаң тәртіпті сақтау қажеттілігі.
Өнеркәсіпті қарау барысында анықталғаны мыналар:

Цехтағы гигиенаның жетіспеушілігі

Малдар жем мен таза суды жеткілікті алмайды. Мал ұстау
орындары жеткіліксіз.

Цехтағы электрсымдары заласыздандыру қажетті деңгейде емес,
ол қысқаша тұйықталуға алып келуі мүмкін
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Құралдарда тот басу орын алған, ол тамақ өнімдеріне түсуі
мүмкін. Құралдың өзі әрдайым жоспарланған сапаны қаматамасыз ете
алмайды

Етті дайындауда ағаш тақтайшалар мен шабатын арнайы орындар
пайдаланылады

Өндірістік бөлмелерде құрылыс қалдықтары бар

Жануарлар тиісті жағдайларды ұсталмайды

Жабдық тотыққан
2.

Семинар / оқыту тақыры:

Мынадай тақырыптар бойынша оқыту жүргіздік:
Ет өндірісіндегі өндіріс бөлмелерін құрылыстық қамтамасыз ету.
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Өндіріс бөлмелерінде гигиенаны қамтамасыз ету үшін құрылыс
материалдарын қолдану.

Өрт және электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Өндіріс технологиясы.

Гигиена мен өндірістік қауіпсіздіктіқамтамасыз ету.

Бактериялардың болуы белгілері.

Өнірістік жабдықтарға заманауи талаптар.
Малдарды ұстау.

Бөлмелердің гигиенасынқамтамасыз ету.

Малдарды тамақтандыру және қарау.

Негізгі аурулардың алдын алу.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Жабдықтар:
Қолда бар куттер жақсы жапон өнімі. Міндетті сервис пен күтім
жасалмаған.Өндірушіден немесе лицензияланған сервистік орталықтан
тұрақты сервистік қызмет қажет.Термометр алуды міндетті деп санаймыз,
онсыз технологиялық процесті бақылау мүмкін емес.
Қолдағы еттурағышты тастау қажет, себебі онда ет туралмайды,
сығылады.Өткір пышақты үлкен еттурағыш қажет.
Малдарды ұстау және қарау
Жеткілікті мөлшерде балғын сумен және сапалы жеммен кемінде 8
сағатта 1 рет әрдайым тұрақты қамтамасыз етуді ұйымдастыру қажет.
Міндетті түрде қашан, кім (аты жөні) қандай азық, су қанша көлемде
бергені туралы ақпарат жазылған хаттама жүргізу керек.
Өнеркәсіп қызметкерлерінің киімдері қатаң түрде қараға және аққа
бөлінеді:

Қара
Малдарды азықтандырады, суғарады

Ақ, міндетті түрде қалпағымен
Ет өнімдерін өндіру.
2 түрлі таразы ұстау қажет: 1 тұздық үшін, 2 шұжық үшін
Ағаштан жасалған бөлу тақтасын пластмассадан жасалғанына
алмастыра отырып өндірістен алып тастау керек.
Тұздық құрағақ бөлмеде сақталуы керек. Міндетті түрде тұздықтың
жарамдылық мерзіміне бақылау жасау керек.
Өзгелер
Қызметкерлердің тұрақты түрде сыртқа шығуы барысында болатын
бактериялар мен инфекциялардан құтылу үшін әжетхана міндетті түрде
ғимараттың ішінде болуы керек.
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Білікті маман сырттағы энергиямен қамтамасыз етуді жұмыстық
қалыпқа келтіруі қажет және атқарылған жұмыстың дұрыстығы жөнінде
арнайы бекіту алуы қажет.Бұл еңбекті қорғау үшін маңызды.
Кеңсе бөлмелерінде тәртіп орнату қажет, бос заттарды, аяқ киімді
тастау, қалдықтар себеттерін босатып және компьютердің беті мен
клавиатурасын тазалау керек.
4. Жобалар мен бизнес үрдісін басқару, автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру бойынша ұсынымдар:
Сатулар дәл қазіргідей сату желілері арқылы жүзеге асырылуы
қажет.Қосымша өнеркәсіпке өз өнімдерін супермаркет жанында орналасқан
шағын дүкенде сатуға ұсыным жасаймыз ол дегеніміз өндірушіге
тұтынушымен байланыста болуға және қажетті өнім өндірісін басқаруға
мүмкіндік береді.
Өндірістік бөлмелердің орналасуын өзгертуге ұсыным жасаймыз.
Ыстау және қайнатуға арналған жабдық толтыру жабдығының жанында
тұруы қажет.
Шұғыл тәртіпте ет өнімдерін салқындату бөлмелерін салып болу
керек (шұжық өндіру үшін етті сақтау талабы +3град.С; сату үшін +8 град С
14 күн), ондағы барлық заттар тот баспайтын болаттан болуы керек.
5. Германия өнеркәсіптерімен бірлесе жұмыс жасау бойынша
ұсынымдар:
Оқыту және біліктілікті көтеру үшін өз кәсіпорынымызға шақыруға
дайынбыз.
Сарапшы: Вернер Граммлих
Кәсібі –құю өндірісінің шебері.
Мамандықтары – технолог, техник-консультант, жобалар
басшысы
Консультациялар тақырыптары: Қара металдар құю
өндірісін ұйымдастыру және технологиясы.
Құю өндісін ұйымдастыру , технологиялары және басқару
мәселелері бойынша консультация берумен айналысады.
15) «Dostar New» ЖШС кәсіпорны,
Орналасқан жері: Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, Бескөл
ауылы
Бағдарламаға қатысушы: директор Загаевский Станислав Вячеславович
Кәсіпорын мыналармен айналысады: Құрылыс жабдықтарын, бетон
араластырғыш және жү көтергіш жабдықтарды ң әзірлемесі, шығару және
өткізу.
Кәсіпорынға сарапшының көмегі мыналар үшін қажет:құю өндірісінің
технологиялық процесінің сапасын арттыру.
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1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру.
Құю өнеркәсәбі қазіргі таңда техникалық жарақтандырудың ең жаңа
деңгейіне мен қойылған талаптарға сай келмейді.Өйткені клиенттер құраушы
бұйымдарға әрдайым одан жоғары талаптар мен сұраныстар қояды, және
Қазақстан нарығында және бәсекелестік жағдайында олар клиенттердің
талаптарын қабылдаулары қажет, сондықтанда құю өнеркәсібі құю
техникасын болатты фасонды құю мен сұр шойынды фасонды құю
саласындағы ең соңғы технологиялық міндет қоя отырып жақсартуға
мәжбүрлі.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту
Оқыту мынадай бағыттар бойынша жүргізілді.
1. Модель жасау: тек қана көпіршіктелген пенопласттан модельдер
дайындалады.
2. Құю қалыбы және техникасы:
3. Газ шығарылатын модельдер бойынша толық қалыптарды құюға
арналған желі:
4. Балқыту цехы:
5. Тазарту:
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар:
Модельдер жасау цехы үшін мыналар ұсынылды:
Пенопластан модель жасаған кезде қолдағы әртүрлі модельдік металл
құралдар пенопласт шариктерімен қолдан толтырылады (тиісінше 2 немесе 4
металл қалып толтырылады, 80 градус температурада пеште қыздырылып,
буға айналады.
Пенопластан жасалған дайын модельдер өздерінің үстіртін
сипаттамалары бойынша ылғи таза бола бермейді. Металл қалып бетінің бұл
құрылысы дайындалған құймада кескінделеді, және дайындалған құймада
дақтар пайда болады, мұндай түрде олар пайдалануға жарамайды немесе
түзетілуге тиіс.
Пенопластан жасалатын модельдер бетіндегі осы құрылымды
жақсарту үшін буға айналу жағдайына әртүрлі сынақтар жүргізу керек
(температураның ауытқуы).
Пенопластан жасалатын модельдердің құю-техникалық дайындығы,
тілік, өтужәне жүктеумеханизмі - осының бәрін тәжірибелі технологтар
орындауға тиіс.
Аталмыш құю техникасын оңтайлы анықтап, құю-техникалық
дайындық әдісін қолдану үшін, осы мақсаттар үшін көзделген компьютерлік
бағдарламаны сатып алу керек.
Бұл құралсыз бүгінде шын мәнісінде қазіргі заманғы құю кәсіпорнын
елестету мүмкін емес.
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Қолдан енгізілген құю—техникалық деректерін пайдалану нәтиженің
дәйексіздігіне әкеледі, құю процесінде бұл қиындықтарға әкеп соғады.
Осылайша, бұл әдісті пайдалану ақаулардың үлесін молайтады.
Құю техникасы жөнінде.
S.-модельдер өзінің қалыптағы жағдайында дайындалады (тиісті құю
жүйесі бойынша тұрғызылып және жатқызылып).
Әсіресе брутто салмағы 3,50 кг мұндай қондырма S.-моделей в 6
данасымен байланысқан, тұрып тұрған кезде өтуімен, тілікпен.
Бұл құю және тілік техникасыдаярланған құймалар көптеп газ
шұңғылшаларына әкеледі және жазық бетінде құр кеуектікке әкеледі.
Осы секілді брактың үлесі жоғары болвды,сондықтан өзгерістер
енгізу қажет.
2-3 ет өтетін S.-модельдердің бүкіл қосылған тұстары бойынша с 2-3реттік өтуі бар құрамында саз баржаққыш масса себіледі, салады жіне қолмен
жеткізе аяқтайды немесежаққыш массамен жабады.
Осы өздігінен дайындаған газ өтетін жаққыш масса көптеген
ақауларға себеп болады мысалы, газ шұңғылшалары және өңделмеген құйма
бұйымда кеуектер.
Сондықтан нарыққа жақсы жаққыш массамен шыққан дұрыс.
Әртүрлі өндірушілерге жүгіну ұсынылады, мыс. Hüttenes Albertus
Minerals, бұлар технологиялық тұрғыдан жақсы жабдықталған арнайы
өндірушілер, мүндай өтуді қысқарту, тоқтатукерек
Тәжірибе етіп көру ретінде және ұсыным – әртүрлі тестілер өткізу
қажет . қазіргі сәтте әлі нәтижесі жоқ.
Аталмыш әдісте ерекше тақырып бұл жақпа массаны жағу, оған
батыру немесе бүрку , бұған жақпа массаның сапасы да кіреді, басынан ба
пысықтаулардың нәтижесіндн стап маңызды фактор – тығыздық.
Дайындалған құймаларды кейінгі үлкен және интенсиыті
пысықтаудың арқасында, сондай-ақ үлкен дақтарды да қалпына келтіруге
болады, мысалы, пісіруарқылы, әйтпесеклиент дайын құймаларды
жақтырмай, бас тартатын болады.
Келесі қадам қашанғылай шығу, үстіңгі шеңберде қондырманың
жанында шұңғылшалардың пайда болуы. Бұны өзгерту арқылы жоюға
болады.
Ұсыныс жоғарыда айтылды – жинақтауыш бұйымда қосымша тілік
жасау керек.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар:
Газ шығаратын модельдер бойынша құю желісі
Бұл желі байланыстырушы заттарсыз сырғымалы кварц ұүмымен
жұмыс істейдіжәне вакуумды әдістің арқасында форманы өте тұрақты етіп
жасайды. Вибрация салдарынан құю процесіне дейін нығыздайды. Соның
салдарынан құю процесі кезінде вакуумның шайқалмауы және тұрақты
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болып қалуы өте маңызды, ал құюдың тиісті кезеңінде ауа сорып
шығарылады.
Құю процестері көбірек болған кезде мұның сол бір жағдай екені
анықталды.
Тозаң дәндері азырақ кварц құмының сапасы нәтижені жақсартуға
тиіс.
Құйылып шыққан детальдарда да қайта-қайта өзгерістер пайда болып
тұрды, күйген құмда және руда минералдауда кішкене дақтардың өтіп кетуі,
Сонымен, басқасын айтпағанда, вакуумдағы , яғни сорғыштағы
қажеттілікті бақылап, оны жақсарту керек.
Қалыпты шешкен кезде детальдар кемдегенде- сағат тағы да қалыпта
қалуға тиіс (немесе тіпті одан да көбірек), шешу торын шешкен кезде
мұнықыздырылған күйіндегі қүйылған әзірлемелердің көбісі көрсетті.
Бұрын ағытып алу құйылған әзәрлемелердің қатар жүруін қамтамасыз
етпейді.
Бұл газ шығаратын модельдер бойынша толық қалыптар құю әдісінің
негізгі негігі пункті осы құю өндірісінде бұдан былай дістүрлі өндіріс әдісіне
қарай алға жылжу болып табылар еді. Ұсынылған барлық параметрлер қайтақайта талданды және тиісінше сақталды.
Балқыту процесі /шихта жасау/металлургия.
Құю өндірісінің жүрегі болып шихта жасау, содан соң балқыту саласы
табылады, бұл металлургияда кәсіби білімнің болуын талап етеді. Біліктілігі
жоғары мамандарсыз мақсатқа сай балқыту / қосындылау нәтиже бермейді.
Жақсы жұмыс істейтін балқыту металлолом үлесін және GG және GS.
Қосындылау элементтерін қоса алғанда, айналымдық материалдыретімен
сұрыптауды жүзеге асырады.
Индукциялық пеш, сыйымдылығы 200 кг.
Белгіленген уақытта легірленген алюминий GS-52 анализатор арқылы
спектрометрде талдануы керек.
Толтырылған қорытпа металл шығарылғанға дейін кем дегенде бір
температура өлшеуімен толық шығарылуы керек. Тез арада қажетті
температураны өлшеу.
Құйылған бұйымдар 1580 градусқа дейін 1480 түрлі температурада
құйылу тиіс.
Құю ожаулыры алдын ала жылытылған 700-800 градуста минималды
температураға дейін қыздырылу қажет.
Бұл бейімделу туралы жиі талқылау болды.
Пеш күнделікті бір ғана құю түріне қамтылған болуы тиіс, олай
болмаған жағдайда ол қорытпасы / сапа айырма қорытпалар / талдау
ауытқуға әкеледі, құю басқа түрлері, сондай-ақ алынбалы құйылған болат /
шойын пайдалануға тыйым салу қажет.
Тазалау:
Жетілдіре түсу, тазалау бойынша интенсивті жұмыс өзін толығымен
жағымсыз жағынан көрсетті, себебі ағымдағы өндірістен алынған,
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дайындалған құймалардың көбісі дұрыс белгіленбейді. Белгілі бір
дайындалған құймамен жүргізілген бұл кейінгі жұмыстар көп шығынды
талап етеді.
Бір жағынан, детальдар құю жүйесінен бөлінеді де, содан кейін құм
алып тасталады, су шашырататын бөлікте ұсақ түйірлі бытыралы, айналып
тұратын тасымал лентасы бар су ағынымен тазартылып, өңделеді.
Содан кейін дайындалған құймалар мұқият қалпына келтіріледі және
осыдан кейін тазарту барабанында толығымен тазартылады.
Клиент құйылған әзірлемелерге өте жоғары талаптар қояды, үстіңгі
бетінің құрылымы мінсіз дайындалған, тесігі немесе дақтары жоқ құймалар
ғана қабылданды.
Енді сапаны тиянақты бақылау жүргізілуге тиіс.
Дайындалған құймаларды су тазарту ұсынылады ағынымен тазарту
ұсынылады, су аағынын шашырататын бөлік іліп қойылатын транспортермен
және бұрылатын үстелмен орнатылады , тек осылай ғана су ағынымен
жекелеген құймаларды мақсатқа сай етіп, тиімді өңдеп, оңтайландыруға және
шығынды көп қажет ететін өңдболады , улучшена затратная струйная
обработка.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар:
Бүгінгі күні Германия кәсіпорындарымен ынтымақтастықтың
кәсіпорынның техникалық ахуалына байланысты перспективасы жоқ.
Барлық сапа жекелеген өндіріс процестерінде алдын ала
оңтайландырылуға тиіс.
Рентабельдігі жоқ, алғышарттары тиімсіз, қазіргі техникалық ахуалы
нашар құю кәсіпорны жеткізуші өнеркәсіпке жүгініп, бар арнайы
материалдарды қолдануға көңіл бөлуі қажет.
Әбден ескірген және пайдалануға жарамсыз құралдар мен
материалдарды пайдаланып, ақаудың үлесін қысқарта алмайды.
Егер құю зауыты өзінің тыныс-тіршілігін тоқтатпаймын десе,
жабдықтар үшін жоғары сапалы құю бұйымдарын, рельстік көлік құралдары
мен қондырғыларды шығарғысы келсе, онда бұны жоспарлап, оған
ұсынылған перспективасы бар бағытты инвестициялауы керек.
Осы есепте құю кәсіпорны туралы атап көрсетілген барлық детальдар
құю зауытының уәкілетті қызметкерімен талқыланды және ұсынымдар
жасалды.
16) ЖШС «Технологические линии» кәсіпорыны,
Сарапшы Граммлих Вернер
Орналасқан жері: Павлодар облысы, Павлодар қ.
Бағдарламаның қатысушысы: директор Шек Владимир Владимирович
Кәсіпорын тапсырыс берушінің суреттеріне сәйкес болат және шойын құю
өндірісімен айналысады.
Кәсіпорынға өндірістік процесті ұйымдастыруда сараптама көмегі қажет
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1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру.
Құю өндірісі бүгінгі күні техникалық жабдық пен талаптардың ең
жаңа деңгейіне сәйкес келмейді. Тұтынушылардың сұранысы үнемі артып
келе жатқандықтан, қазақстандық нарықта бәсекеге қабілетті жағдайда
клиенттердің талаптарын қанағаттандыруы керек, құю технологиясы болат,
сұр шойын құю және пішіндеу саласындағы ең жаңа технологиялық
технологиясын жетілдіруі керек.
Құю өнеркәсібі жайлы мәлімет/жабдықтар:
• Құю өндірісіндегі қызметкерлері: шамамен 15
• Кәсіпорын: Құю өндірісі, металл және өңдеу цехынан тұрады: 50
қызметкер
Балқыту цехы: 1 индукциялық пеш, шамамен 700 кг
• Жеке элемент салмағы: шамамен. 1 кг - 50 кг
• Өндіріс сызығы: Газдандыруға арналған модельдер үшін құйма құю
формасы, кварц құмы жоқ, кіші және орта топтар үшін.
Өндіріс:
• GJL / GGGS материалдары - легірленбеген болат және Cr. болат құю.
• Өнімнің көлемі шамамен айына 50-60 тоннаға дейін.
• Тапсырысты алғаннан кейін үлгілерді жылжыту шамамен алғанда. 5
- 10 модельдік қондырғы / ай. (қазіргі сәтте аз).
Өндірістік процесті қолдау үшін келесі ұсынымдар мен қолдаушы
ақпарат.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту.
Семинар / Тақырып бойынша оқыту
Оқыту мынадай бағыттар бойынша жүргізілді.
1. Модель жасау: тек қана көпіршіктелген пенопласттан модельдер
дайындалады.
2. Құю қалыбы және техникасы:
3. Газ шығарылатын модельдер бойынша толық қалыптарды құюға
арналған желі:
4. Балқыту цехы:
5. Тазарту:
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар
Модельдер жасау цехы.
Пенопластан модель жасаған кезде қолдағы әртүрлі модельдік металл
құралдар пенопласт шариктерімен қолдан толтырылады (тиісінше 2 немесе 4
металл қалып толтырылады, 80 градус температурада пеште қыздырылып,
буға айналады.
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Пенопластан жасалған дайын модельдер өздерінің үстіртін
сипаттамалары бойынша ылғи таза бола бермейді. Металл қалып бетінің бұл
құрылысы дайындалған құймада кескінделеді, және дайындалған құймада
дақтар пайда болады, мұндай түрде олар пайдалануға жарамайды немесе
түзетілуге тиіс.
Пенопластан жасалатын модельдер бетіндегі осы құрылымды
жақсарту үшін буға айналу жағдайына әртүрлі сынақтар жүргізу керек
(температураның ауытқуы).
Пенопластан жасалатын модельдердің құю-техникалық дайындығы,
тілік, өтужәне жүктеумеханизмі - осының бәрін тәжірибелі технологтар
орындауға тиіс.
Құю техникасы:
S.-модельдер өзінің қалыптағы жағдайында дайындалады (тиісті құю
жүйесі бойынша тұрғызылып және жатқызылып).
Әсіресе брутто салмағы 3,50 кг мұндай қондырма S.-моделей в 6
данасымен байланысқан, тұрып тұрған кезде өтуімен, тілікпен.
Бұл құю және тілік техникасыдаярланған құймалар көптеп газ
шұңғылшаларына әкеледі және жазық бетінде құр кеуектікке әкеледі.
Осы секілді брактың үлесі жоғары болды,сондықтан өзгерістер енгізу
қажет.
2-3 ет өтетін S.-модельдердің бүкіл қосылған тұстары бойынша с 2-3реттік өтуі бар құрамында саз баржаққыш масса себіледі, салады және
қолмен жеткізе аяқтайды немесе жаққыш массамен жабады.
Осы өздігінен дайындаған газ өтетін жаққыш масса көптеген
ақауларға себеп болады мысалы, газ шұңғылшалары және өңделмеген құйма
бұйымда кеуектер.
Сондықтан нарыққа жақсы жаққыш массамен шыққан дұрыс.
Әртүрлі өндірушілерге жүгіну ұсынылады, мыс. Hüttenes Albertus
Minerals, бұлар технологиялық тұрғыдан жақсы жабдықталған арнайы
өндірушілер, мүндай өтуді қысқарту, тоқтату керек.
Тәжірибе етіп көру ретінде және ұсыным – әртүрлі тестілер өткізу
қажет қазіргі сәтте әлі нәтижесі жоқ.
Аталмыш әдісте ерекше тақырып бұл жақпа массаны жағу, оған
батыру немесе бүрку , бұған жақпа массаның сапасы да кіреді, басынан ба
пысықтаулардың нәтижесіндн стап маңызды фактор – тығыздық.
Дайындалған құймаларды кейінгі үлкен және интенсивті
пысықтаудың арқасында, сондай-ақ үлкен дақтарды да қалпына келтіруге
болады, мысалы, пісіруарқылы, әйтпесеклиент дайын құймаларды
жақтырмай, бас тартатын болады.
Келесі қадам қашанғылай шығу, үстіңгі шеңберде қондырманың
жанында шұңғылшалардың пайда болуы. Бұны өзгерту арқылы жоюға
болады.
Ұсыныс жоғарыда айтылды – жинақтауыш бұйымда қосымша тілік
жасау керек.
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4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар.
Газдалған модель үлгілері
Бұл желі байланыстырушы заттарсыз сырғымалы кварц ұүмымен
жұмыс істейдіжәне вакуумды әдістің арқасында форманы өте тұрақты етіп
жасайды. Вибрация салдарынан құю процесіне дейін нығыздайды. Соның
салдарынан құю процесі кезінде вакуумның шайқалмауы және тұрақты
болып қалуы өте маңызды, ал құюдың тиісті кезеңінде ауа сорып
шығарылады.
Құю процестері көбірек болған кезде мұның сол бір жағдай екені
анықталды.
Тозаң дәндері азырақ кварц құмының сапасы нәтижені жақсартуға
тиіс.
Құйылып шыққан детальдарда да қайта-қайта өзгерістер пайда болып
тұрды, күйген құмда және руда минералдауда кішкене дақтардың өтіп кетуі,
Сонымен, басқасын айтпағанда, вакуумдағы , яғни сорғыштағы
қажеттілікті бақылап, оны жақсарту керек.
Қалыпты шешкен кезде детальдар кемдегенде- сағат тағы да қалыпта
қалуға тиіс (немесе тіпті одан да көбірек), шешу торын шешкен кезде
мұнықыздырылған күйіндегі қүйылған әзірлемелердің көбісі көрсетті.
Бұрын ағытып алу құйылған әзәрлемелердің қатар жүруін қамтамасыз
етпейді.
Бұл газ шығаратын модельдер бойынша толық қалыптар құю әдісінің
негізгі негізгі пункті осы құю өндірісінде бұдан былай дістүрлі өндіріс
әдісіне қарай алға жылжу болып табылар еді. Ұсынылған барлық
параметрлер қайта-қайта талданды және тиісінше сақталды.
Балқыту процесі /шихта жасау/металлургия.
Құю өндірісінің жүрегі болып шихта жасау, содан соң балқыту саласы
табылады, бұл металлургияда кәсіби білімнің болуын талап етеді. Біліктілігі
жоғары мамандарсыз мақсатқа сай балқыту / қосындылау нәтиже бермейді.
Жақсы жұмыс істейтін балқыту металлолом үлесін және GG және GS.
Қосындылау элементтерін қоса алғанда, айналымдық материалдыретімен
сұрыптауды жүзеге асырады.
Индукциялық пеш, сыйымдылығы 700 кг.
Қазіргі кезде ерекшеленетін қорытпалар GS-Cr. Құйылған болат.
Материалдарды талдау:
C = 0,6-0.9 SI = 0,4-0,8 Mn 0,4-0,8 Cr 22,0-26,0 Ti 0,1 S0,4 P 0,4 Ni 0,5 Cu
0,3
Қазіргі уақытта құйылатын GS-Cr қорытпалары. Балқытылған болат.
Материалдарды талдау:
Қорытпа тікелей балқыту пешінен, 1425 градус температураны алдын-ала
өлшеу және 27 секундта балқу уақытымен құйылады, бұл тасымалдау тетігі
тікелей вакуумды қалыпқа құйылады.
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Еуропалық тәжірибе көрсеткендей, бұл жұмыс істемейді. Көпжылдық
тәжірибесі бар болат шығарушы неге болат құймаларын тікелей құюға
болмайтынын біледі.
Сапалы себептерге байланысты болат құймалары тек қана стопорлы
ожаулармен құйылады!
Тазалау:
Жетілдіре түсу, тазалау бойынша интенсивті жұмыс өзін толығымен
жағымсыз жағынан көрсетті, себебі ағымдағы өндірістен алынған,
дайындалған құймалардың көбісі дұрыс белгіленбейді. Белгілі бір
дайындалған құймамен жүргізілген бұл кейінгі жұмыстар көп шығынды
талап етеді.
Бір жағынан, детальдар құю жүйесінен бөлінеді де, содан кейін құм
алып тасталады, су шашырататын бөлікте ұсақ түйірлі бытыралы, айналып
тұратын тасымал лентасы бар су ағынымен тазартылып, өңделеді.
Содан кейін дайындалған құймалар мұқият қалпына келтіріледі және
осыдан кейін тазарту барабанында толығымен тазартылады.
Клиент құйылған әзірлемелерге өте жоғары талаптар қояды, үстіңгі
бетінің құрылымы мінсіз дайындалған, тесігі немесе дақтары жоқ құймалар
ғана қабылданды.
Енді сапаны тиянақты бақылау жүргізілуге тиіс.
Дайындалған құймаларды су тазарту ұсынылады ағынымен тазарту
ұсынылады, су аағынын шашырататын бөлік іліп қойылатын транспортермен
және бұрылатын үстелмен орнатылады , тек осылай ғана су ағынымен
жекелеген құймаларды мақсатқа сай етіп, тиімді өңдеп, оңтайландыруға және
шығынды көп қажет ететін өңдболады , улучшена затратная струйная
обработка.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар:
Бүгінгі күні Германия кәсіпорындарымен ынтымақтастықтың
кәсіпорынның техникалық ахуалына байланысты перспективасы жоқ.
Барлық сапа жекелеген өндіріс процестерінде алдын ала
оңтайландырылуға тиіс.
Рентабельдігі жоқ, алғышарттары тиімсіз, қазіргі техникалық ахуалы
нашар құю кәсіпорны жеткізуші өнеркәсіпке жүгініп, бар арнайы
материалдарды қолдануға көңіл бөлуі қажет.
Әбден ескірген және пайдалануға жарамсыз құралдар мен
материалдарды пайдаланып, ақаудың үлесін қысқарта алмайды.
Егер құю зауыты өзінің тыныс-тіршілігін тоқтатпаймын десе,
жабдықтар үшін жоғары сапалы құю бұйымдарын, рельстік көлік құралдары
мен қондырғыларды шығарғысы келсе, онда бұны жоспарлап, оған
ұсынылған перспективасы бар бағытты инвестициялауы керек.
Осы есепте құю кәсіпорны туралы атап көрсетілген барлық детальдар
құю зауытының уәкілетті қызметкерімен талқыланды және ұсынымдар
жасалды.
195

Сарапшы: Христиан Холлетцек
Мамандығы - экономика және өндірісті ұйымдастыру
Кәсібі- медициналық өнімдер бойынша кеңесші
Консультациялардың тақырыптары: медициналық жабдықтар
өндірісі

17) ЖШС «KAZMEDPRIBOR Holding» кәсіпорыны
Орналасқан жері: Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Қанатбекұлы Қаныбектың бас басшы
Кәсіпорын медициналық жабдықтар өндірісімен айналысады
Кәсіпорынға мамандар мен менеджерлердің кәсіби деңгейін дамытуға
кәсіби мамандардың көмегі қажет.
2. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру.Кәсіпорын өзінің ақпараты бойынша, медициналық техника
саласында Қазақстандағы ең ірі өндірістік кәсіпорын болып табылады және
жеке меншік болып табылады. Қазіргі уақытта компанияда шамамен 150
қызметкер (өткен жылы 300 адам жұмыс істеді). Экономикалық
жағдайдының жалпы нашарлауы ЭКСПО-2017 өткізу үшін мемлекет
шығындарының қысқартылуымен байланысты. Алайда, алдағы 12 айда
экономиканың қалпына келуі күтілуде.
Кәсіпорын құрылымы жағынан ерекше әсер тудырады, және өз күшімен
жоғары сапалы (қазақстандық стандарттар бойынша) дәрі-дәрмектерді
шығарады немесе Қытайдан, Тайваньннан және Кореядан қосалқы
материалдарды сатып алып өз логотипі бойынша өнімдер шығарады.
Өнімдер:
- Медициналық және стационарлық төсектер
- Резервуарлар мен ауруханаларға арналған жиһаз
- Автокөліктерді жедел жәрдемге қосу
- ультрадыбыстық құрылғылар
- Рентген аппараттары
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Арнайы техника

Жаңа туған нәрестелер үшін инкубаторлар
Компания өзінің ақпаратына сәйкес, бір жағынан ауруханаларды
қамтамасыз ету жағынан мемлекеттік әкімшілікпен жеті жылдық
келісімшартқа ие, бірақ екінші жағынан, қамтамасыз етудің нақты өлшемдері
келісілмеген сияқты, бұл өз кезегінде жақсы емес. Бұл ретте, тапсырыстарды
мемлекеттік тұрғыда орналастырудан тәуелділік бар, бұл биылғы жылы 150
қызметкердің қызметінен босатылуына әкелді.
Бас директордың айтуынша, барлық өнімдерді жекеменшік
ауруханаларға немесе ұйымдарға сату ең үлкен қиындық болып табылады,
өйткені олар ең арзан өнімдерді сатып алады, ал кәсіпорын ұстау арзан емес.
Кәсіпорынға 35 минуттық тексеру жүргіздік. Зауыт пен өндірістік
алаңдар өте жақсы жағдайда орналасқан және кәсіпорын профиліне сәйкес
197

келетінін атап өту керек. Өндірістік және өндірістік процестер Батыс
Еуропаның стандарттарына сәйкес келеді, сондықтан компания DINISO 9001
стандартына сәйкес сертификатталған.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту:
Мен сондай-ақ Бас директормен шамамен жеке сектордағы өнімдерді сатуға
ықтимал тәсілдерді жарты сағаттық оқуын өткіздім.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Консультациялардың тақырыбы емес.
4. Жобалар мен бизнес процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару жөніндегі ұсынымдар:
Жарты сағаттық жаттығу барысында Мен Бас директорға жекеменшік
ауруханаларға және жекеменшік ұйымдарға маркетингтік өнімдерге арналған
мынадай ұсынымдар бердім:
40%
дейінгі
жеңілдіктермен
ауруханаларды
жеткізуге
мамандандырылған сату өкілдерінің көмегімен жүзеге асыру;
- ауруханаларға демонстрациялық және сынақ модельдерін ұсыну;
- ауруханалар үшін дәлелдемелік базаны құру, ол өнімнің ең жақсы
сапасына байланысты жаңа немесе әлеуетті тұтынушыларды тартуға
мүмкіндік береді (кілт сөз: үздік жүктілік диагностикасы);
- медициналық жабдықтардың еуразиялық көрмелеріне қатысу;
- бас менеджерден клиенттерге немесе аурухана директорларына желіні
құру;
- арзан бәсекелестермен салыстырғанда ұзақ кепілдік мерзімімен
жарнама;
- тегін оқыту курстары;
- жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша ең жақсы және
жылдам қызмет;
- Компанияға келуге шешім қабылдаушылардың және Kazmedpriborдағы эксклюзивті презентацияларды шақыру (басты сөз: үй көрмесі);
- Байланыс ақпараты бар ұсыныс тізімін жасау.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша:
Неміс нарығы үшін өнімдерді жартылай ғана жарамды деп санаймын, себебі
Германия мен Қиыр Шығыс кәсіпорындарының арасындағы бәсекелестік өте
үлкен. Бастапқы нүкте Дюссельдорфте өтетін MEDICA жыл сайынғы
көрмесіне қатыса алады және алғашқы байланыс нүктелерін табу және неміс
нарығының қатысушыларынан ортақ жауап алу. Қалай болғанда да, неміс
кәсіпорындарымен ынтымақтастық туралы ойлар тек қана неміс бизнесін
жүргізу әдісі қабылданған жағдайда ғана мағынасы бар.

198

Сарапшы: Саша Крёнер
Кәсібі- инженер-экономист
Мамандығы- менеджер, кәсіпкер
Консультациялардың тақырыптары: жобаларды
басқару, бизнесті ұйымдастыру.

18) ЖШС «Эко-Барс» кәсіпорыны
Орналасқан жері: Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Бас директор Жүнісова Гүлжан Жұмабекқызы
Кәсіпорын жоғары технологиялық медициналық техниканы өндірумен
айналысады.
Кәсіпорынға қызметкерлерді дамыту жағынан білікті мамандардың көмегі
қажет:
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру:
Кәсіпорын медициналық жабдықтар шығарумен айналысады.
Өндірістің сапасы мен ұйымдастырылуы жақсы деңгейде.
Кәсіпорын өндіретін өнімдер:
- Медициналық және стационарлық төсектер
- Резервуарлар мен ауруханаларға арналған жиһаз
- Автокөліктерді жедел жәрдем көлігі ретінде қосу
- ультрадыбыстық құрылғылар
- Рентген аппараттары

Өндірістік залдағы бояу камерасы
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Металл өңдеу цехы
Кәсіпорынның негізгі клиенттері мемлекеттік органдар болып
табылады. Жеке жеткізушілермен жұмыс істеген кезде, кәсіпорын
қиындықтарды бастан кешуде, себебі арзан өндірушілердің бағасымен
бәсекеге түсе алмайды.
Кәсіпорынды тексергеннен кейін зауыт пен өндірістік алаңдар өте жақсы
жағдайда екендігін және кәсіпорынның профиліне жақындағанын атап өткім
келеді. Өндірістік және өндірістік процестер Батыс Еуропаның
стандарттарына сәйкес келеді, сондықтан компания DINISO 9001
стандартына сәйкес сертификатталған.
2. Тақырып бойынша семинар/оқыту:
Маркетинг бөлімінің директоры мен қызметкерлерімен жеке клиенттердің
нарыққа шығу стратегиясы мен сатылымы бойынша тренинг өткізілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Бұл консультациялардың тақырыбы емес.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар:
Ауруханаларды жеткізуге мамандандырылған делдалдарды белсенді
пайдалануға, олардың өнімдерін 40% дейін жеңілдіктермен сатуға;
Демонстрациялық үлгілер белсенді пайдаланылуы керек, әлеуетті
сатып алушыларға сынама үлгілері ұсынылуы керек және кері байланыс
алынуы керек.
Жақсы өнім сапасына байланысты жаңа немесе әлеуетті
тұтынушыларды тартуға мүмкіндік беретін ауруханалар үшін дәлелдемелік
база құру қажет
Медициналық жабдықтардың еуразиялық көрмелеріне тұрақты түрде
қатысу қажет;
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Бас
менеджерден
сатып
алушыларға
немесе
аурухана
директорларына желіні орнату.
ТМД елдерінің нарықтарына шығу
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар:
Бәсекелестік Германияда өте жоғары, сондықтан осы нарыққа шығу
екіталай. Дюссельдорфтегі МЕДИКА халықаралық көрмесіне қатысып,
алғашқы
байланыс
нүктелерін
табу
және
неміс
нарығының
қатысушыларынан ортақ жауап алу керек. Неміс нарығына шығу, еуропалық
өндірісті ұйымдастыру әдістерін қолдану қажет.

Сарапшы: Наталья Мейер
Кәсібі: акушер
Мамандығы – акушер, фельдшер, қарт адамдарға мейірбике
Консультациялардың тақырыптары: егде жастағы адамдарға
қамқорлық көрсетуді ұйымдастыру.
Мүгедектер мен көмекке кеңес беруде.

19) ЖШС «Черноярская жемчужина» кәсіпорыны,
Орналасқан жері: Павлодар облысы, Павлодар қаласы
Бағдарламаның қатысушысы: директор Селишева Ирина Ивановна
Кәсіпорын: Тұрғын үй, тұру, тамақтану, спорттық және ойын-сауық
бағдарламалары, экскурсиялармен айналысады
Кәсіпорынға сараптамалық көмек басқаруды ұйымдастыру, өндірістік
процесті ұйымдастыру, өнім сапасын бақылау, қызметкерлерді дамытудан
қажет
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру:
Сауалнамалар науқас туралы толық ақпарат бермейтіндей етіп толтырылады.
Сауалнаманы дұрыс толтыру бойынша ұсыныстар:
Нақтырақ көрсету қажет
1-орын, сынық «Қай саусақ екенін көрсету, қашан және қай кезде»
2 - Оң немесе сол тізеде туындаған қиындықтар немесе екі тізедеде
патология бар ма?
3 - тері аурулары проблемалары барма, қандай? Псориаз? Нейродермитит?
4-асқазанға қатысты проблема: қышқылдық жоғарыма немесе азба? гастрит
және т.б.
5-Тыныс алу жүйесінің аурулары: қандай? Астма? Бронхит? т.б.
6-Көз аурулары барма: қандлай? Глаукома және т.б. Катаракта? Көздің оң
жағы ма әлде сол жағыма?
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Семинар фрагменті

Пациенттермен бірге
2.
Тақырып бойынша семинар / оқыту:
Ұйым қызметкерлерімен семинар өткізілді. Семинар тақырыбы:
құжаттаманы жүргізу. Семинардың қорытындысы бойынша жасалған
ұсыныстар: барлық кеңселердегі журналдарды толтырудың бірыңғай
формасын енгізу. Науқастың процедураға баруына плюс белгіленбейді, бірақ
процедураны шығарған медбикелердің қолы қойылуы қажет.
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Ұйымдастыру: рәсімнің уақыты, мысалы. «галокамера ... дүйсенбіден
сенбіге дейін сағат 9.00 ..... 9.20 .... 9.40 және т.б.
Көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштер, тұзды шахтаның әрекетін сипаттау
пациенттердің рәсімнен бұрын келуі және алдын ала нұсқаулық өту.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар:
Ешқандай жеке ұсынымдар берілмеді.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар:
Дәл қазіргі уақытта Германиямен ынтымақтастық үшін байланыстың
болуы мүмкін емес.
20) ЖШС «Центр Сана Сезим», кәсіпорыны. Сарапшы Наталья Майер
Орналасқан жері: Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы
Бағдарламаның қатысушысы: Базарбай Раушан Ахметқұлқызы
Кәсіпорын: Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтермен айналысады.
Кәсіпорынға қызметкерлердің біліктілігі мен білімі деңгейін көтеру қажет:
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру. Кәсіпорын қарттар мен мүгедектерге медициналық көмек
көрсетеді. Медициналық қызметкерлердің орташа деңгейі азаматтардың
мұндай санаттарын күтіп-білу үшін жеткіліксіз біліктілікке ие екендігі
анықталды.

Пациенттермен
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Семинарлардың фрагменттері және мастер-кластар
Мейірбике ісі қызметкерлерін оқыту барысында. Қарттарға қамқорлық
жасайтын мейірбикелер ғана емес, сонымен қатар хирургиялық бөлімнің
қызметкерлері, онкология және т.б. қатысты.
Бұл салада білім мен
біліктілікті жоғарлату қажеттігі білінеді.
2. Тақырып бойынша семинар / оқыту:
Ұйым қызметкерлері төмендегі пәндер бойынша білім алды.
Семинар тақырыбы: құжаттамамен танысу. Қызметкерлерге науқас
туралы ең көп ақпарат алу үшін құжаттаманы қалай дұрыс толтыру керектігі
көрсетілді.
Семинар тақырыбы: «Моника Кровинкель» жүйесінде пациенттерді
күту туралы таныстыру.
Семинар тақырыбы: науқастың проблемалары мен ресурстарын
ескере отырып, анамнез жинағы.
Семинар тақырыбы: қысымның алдын алу. Семинар пациенттің
денесінде проблемалық учаскелердің алдын-алу және емдеудің қажетті
рәсімдерін қарастырды.
Семинар тақырыбы: әртүрлі жаралар мен таңғыштар.
Семинар тақырыбы: катетерді күту. Еуропада қолданылатын жаңа
катетерларды емдеу бойынша ұсынымдар берілді және Қазақстанда қолдана
бастауы.
Семинар тақырыбы: тромбоздың алдын алу, серпімді бинт қою.
Семинар тақырыбы: төсек-орынға мүгедектер арбасына және
кереуетке қарай трансплантациялау әдісі.
Семинар тақырыбы: төсектік науқастардағы төсек орынды ауыстыру
әдістемесі.
Семинар тақырыбы: «ходунки роллатор» технологиясын қолдану
әдістемесі.
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Ешқандай жеке ұсыныстар талап етілмеді.
4.
Жобаларды және
бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар:
Науқаста тікелей медициналық емдеу техникасына қосымша ретінде
науқаспен байланыс техникасын енгізу ұсынылады. Бастапқы заттар: сәлем
деңіз, өзіңізді таныстырыңыз, науқасқа не айтатыныңызды және
медициналық қызметкерлердің қалауымен негізделмеген нәрсе.
Екінші маңызды мәселе - пациентке қатысу мен медициналық
қызметкердің өз проблемаларынан бөлінуі арасындағы тепе-теңдік.
Нормативтік-құқықтық актілерге ең маңызды аспектілерді қосу қажет.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар:
Дәл қазіргі уақытта Германиямен ынтымақтастық үшін байланыстың
болуы мүмкін емес.

Сарапшы: Татьяна Леувен
Кәсібі - сертификатталған тігінші.
Мамандықтар - киім тігу, тігін өндірісі
Консультациялардың тақырыптары: тігін өндірісін
ұйымдастыру және технологиясы

21) ЖШС «Zhuldyz» кәсіпорыны
Орналасқан жері: Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы
Бағдарламаның қатысушысы: Жүсіп Кусымқызы Жүсіпов
Компания киім тігу және жөндеу жұмыстарымен айналысады.
Кәсіпорынға сараптама көмегі қажет: киім тігу және жөндеу саласымен және
жаңа техниканы таңдау.
1.
Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру.
Кәсіпорынның теріс презентациясы (белгісі жоқ, кірпі кірмелер, аяқталмаған
жөндеу). Неғұрлым үйлестірілген қызметкерлер құрылымы. Жауапкершілікті
бөлу жоқ.
Қызметкерлердің төмен біліктілігі. Орындалған жұмыстар ауқымы
жеткіліксіз. Нарықтағы тұрақты өнім берушілердің болмауына байланысты
маталарды және керек-жарақтарды іздеу мен жеткізу бойынша үлкен
қиындықтар.
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2. Тақырып бойынша семинар / оқыту
Кәсіпорынның оптикалық презентациясы бойынша жұмыс жүргізілді;
персоналдың функциялары туралы (міндеттері мен жауапкершілігі,
кәсіпорынның түрлі бөлімдері арасында келісілген жұмыс); жақсарту және
мүмкіндігінше қызметті кеңейту.

Мастер-класс фрагменті

Семинар фрагменті
Әртүрлі маталарды өңдеу бойынша мастер-класс өткізілді; өнімді
қайта өңдеудің жаңа әдістерін енгізу және бос тұрған арнайы машиналарды
пайдалану туралы; тоқыма бұйымдарын өңдеу технологиясы бойынша (киім
және аксессуарлар); сәндік жұмыстар бойынша.
Тақырып бойынша семинар өткізілді - клиенттермен жұмыс істеу; киім
дизайны мен модельдеу.

206

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Компанияның сыртқы құрылымын өзгерту ұсынылады. Ең алдымен,
белгіні өзгерту керек, компания ұсынатын негізгі қызметтерді көрсету қажет.
Сондай-ақ, жарнамалық басылымдарға орналастыру үшін «сату» мәтінін
жасау ұсынылады. Клиентпен жұмыс істеу үшін персоналға қосымша
тренинг өткізу ұсынылды.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар:
Бос орындарды және жабдықты пайдалану ұсынылды. Қажет болса, басқа
жұмыс түрлерін меңгеру қажет.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар.
Германияда маталар мен керек-жарақтар жеткізушілерімен байланыс
орнатуға кеңес беріледі.
Сарапшы: Дитрих Райхе
Кәсібі: Құрылыс материалдары саласындағы инженер-технолог.
Мамандығы – инженер, жоба менеджері
Консультациялардың тақырыбы: кірпіш өндіру, бетон және саздан
жасалған бұйымдарды өндіру. Өндірістік кәсіпорындардың ұйымдары
Консультациялардың тақырыбы: кірпіш өндіру, бетон және саздан
жасалған бұйымдарды өндіру. Өндірістік кәсіпорындардың ұйымдары
22) ЖШС «134» кәсіпорыны
Орналасқан жері: Батыс Қазахстан обылысы, Зеленовский ауданы
Бағдарламаға қатысушы: директор Лазовский Иван Иосифович
Кәсіпорын кірпіш, черепица және басқада күйген саз балшықтан жасалған
құрылыс материалдар өндірісімен айналысады
Кәсіпорынға кірпіш өндірісіне экспорттік көмек қажет
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру
Қазақстандық серіктес жоспарланған кірпіш және шатыр плиталарын
өндіруден кірпіш зауытына тәжірибелі маман іздестірді. Жайық өзенінің
Орал маңында орналасып, Орал тауларындағы бұл өзеннің көзі Каспийге
келіп құйылады. Ол Азия мен Еуропаның құрлықтары арасындағы шекараны
айналдыра келеді.
Оралдағы ЖШС «134» кәсіпорыны 2002 жылы, 49 қызметкер құрған
құрылыс компаниясы ретінде таныстырылды.
Жылдық өндірісі:
- Құмдар, қиыршық тас және олардың қоспалары - 136,8 мың м³
- күйдіруге арналған пеште жанармай газын пайдалану арқылы
жылына 600 мың дана пісірілген кірпіш
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- Жылына 20 миллион керамилкалық кірпішке арналған жаңа зауыт
салу.
20 миллион бірлікке арналған жаңа кірпіш зауытында кеңес алу
күтілуде. Керамикалық кірпіш, құрылыс және жабдықты жобалау, кірпіш
өндіру технологиясы және кадрларды дайындау.
Орал қаласында бірнеше күн бойы, кәсіпорынның (кеңсенің) орналасқан
жерінде жыл сайынғы сыйымдылығы бар жаңа кірпіш зауытын салу үшін
қытайлық компания ұсынған сызбалар (техникалық сызбалар) талқыланды.
Қатысушылар
к сіпорынның
жетекшісі,
аудармашы
ж не
кәсіпорынның он қызметкері үнемі өзгеріп отырды.
Жартылай қытай тілінде және орыс тілінде жазылған техникалық сызбаны
түсіндірдім. Мен суреттелген қазіргі заманғы техниканың техникалық және
технологиялық принципін, сондай-ақ кептіру және туннельді пештер желісін
түсіндірдім. Олар кәсіпорынға тиесілі кірпіш зауытында тұрған кейбір
жабдықтар мен агрегаттардың көрсеткіштерінен айтарлықтай ерекшеленеді.
Қар жауған күні біз Рубежка кентінің аумағына бардық.
Рубежка ауылының маңында, шамамен Оралдан солтүстікке қарай 60 км
қашықтықта, саз балшықтары және ескі кірпіш зауыты бар. Оның жанында
жаңа кірпіш зауытының құрылысы басталған қоршалған құрылыс алаңы
орналасқан. Жаңа өндіріс цехтары ушін тіреулермен бірге тіреуіштер
орнатылған. Ауа райының әсерінен қорғалған жабдықтың бір бөлігі
баршылық.
Қолданыстағы сазды карьер одан әрі пайдаланылатын болады. Бұл
жағдайдың ерекшелігі кен орнындағы балшық өте құрғақ, ал бұрандалы
баспада қалыптау үшін ылғалдың мөлшері тым төмен. Сондықтан баспа
сазын ылғалдандыру қажет. Болашақта балшықтан жасалған сазды өндіру
өндірістің әлдеқайда көп көлеміне түзетілуі керек. Бұл үшін біз қажетті
көлемді алу үшін қазіргі уақытта қолданылатын әдісті одан әрі дамытуымыз
қажет.
2.
Тақырып бойынша семинар / оқыту.
Кәсіпорын жетекшісі ғана осы көрсетілген жабдықты Қытайда көрген. Басқа
қызметкерлер үшін Қытайдан қолжетімді сызбалар туралы техникалық және
технологиялық түсініктеме техника мен қондырғылардың технологиялық
өзара әрекеттесу принциптерін нақты түсіндіру болды. Қытайдан әкелінген
жаңа жабдықтың бөлігі құрылыс алаңынд.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар.
Жабдықтар мен агрегаттар Қытайдың құжаттамасына сәйкес бұрыннан бар
кірпіштерді елеулі түрде өзгерту және жаңғыртуды білдіреді.
Өндіріс технологиясы заманауи ғылыми-техникалық білімге негізделген. Бұл
өндірістің көлемін 33 есе ұлғайту, бұрын қолданылған ауыр физикалық
еңбекті елеулі азайту және кірпіш сапасын жақсарту дегенді білдіреді.
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4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар.
Жартылай автоматты процестермен көзделген инвестициялар
алдыңғы қатардағы кірпіш өндірісімен салыстырғанда, ауыр жұмыс күшінің
өте жоғары үлесімен өндірістік процестерді айтарлықтай жақсартады.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар.
Қытайдың коммерциялық ұсынысындағы өндіріс процесінде
шешілмеген мәселе:
- туннельдік пештен шыққаннан кейін пісірілген кірпіштен түсіруді
механикаландыру
- Қазақстанда қабылданған немесе келешек тұтынушыларға қойылатын
талаптарға сай, қолданыстағы жабдықтармен қайта жабдықтау, басқа өндіріс
орындарында пайдаланылатын және қайта жабдықтау арқылы Германияның
тәжірибелі компанияларымен шешілуі мүмкін.

Сарапшы: Гюнтер Шустер
Кәсібі: гастроном
Мамандығы: кондитер, аспаз, мейрамхана маманы
қонақ үй бизнес шебері
Консультациялардың тақырыптары: Ұсынылған
ассортиментті анықтау. Кәсіпорынның тұрақтылығы.
Жабдықтар, аспаптар. Жабдық және реттеу. Басқару
мәселелерімен айналысады және бизнес иелеріне және
гастрономиялық кәсіпорындардың иелеріне арналған семинарлар мен
мастер-кластар ұсынады, сондай-ақ қонақ үй бизнесіне ұзақ мерзімді көмек
көрсетеді.
23) ЖШС «Dastan Hotel Aktobe» кәсіпорыны
Орналасқан жері: Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы
Бағдарламаның қатысушысы: Николай Николаевич Чабаненко
Кәсіпорын қонақ үйлер мен мейрамханаларға қызмет көрсету мен
айналысады
Кәсіпорынға жұмыс процесін ұйымдастыру және сусындар мен тағамға
қызмет көрсету, тиісті қызмет көрсетуден сараптамалық көмек қажет
1. Кәсіпорын проблемаларының диагностикасы және сәйкестендіру.
Кәсіпорында, қонақ үй және мейрамхана қатар жұмыс атқарады. Барлық
көңіл қонақ үйдің мейрамханасына бөлінді. Мейрамхананың сапалы
жабдықтары барлық қойылатын талаптарды қанағаттандырады, бірақ оның
мүмкіндіктері кең емес. Мейрамхананың ассортименті кең емес, осыған
байланысты сарапшының араласуы қажет болды. Атап айтқанда, бұл
кәсіпорынның ең әлсіз нүктесі - пісіру және десерттер желісі.
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Шабдалы тортын пісіруден арнайы мастер-класс
Компания өз шұжық өнімдерін өндіруді жоспарлап отыр. Жетілдірілген
технологиялық аспектері жоқ.
Ұйымдастыру мәселелерінде тұтынушыларға тапсырыс беру ұзаққа
созылады.
2.
Тақырып бойынша семинар / оқыту.
Бірінші күні қажетті ассортиментті талқылау және үйлестіру өтткізілді.
Біріншіден, қабат қамыр дайындау үшін мастер-класс өткізілді, содан кейін
қызметкерлер, құрамында ірімшік бар торт пісіруді үйренді. Екінші күні
круассанға қамыр дайындау үшін мастер-класс өткізілді. Ары қарай
қызметкерлер Mouse au Chokolade, Mouse au Mango пісіруді үйренді. Келесі
күні қызметкерлерге бисквит тәтті ақ наны мен шоколадты, сондай-ақ кәсіби
өнімдерді дайындау үйретілді. Одан әрі неміс кремі, кондитерлік кремді
дайындау. Шабдалы тортын пісіру бойынша оқыту жүргізілді.

Кремнен тәттілер

Mouse au Chokolade
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Сол күні жарнамалық түсірілім, круассандар, мен қант померансы глазурі,
карамель, бадам қамыры, неміс пирожныйларымен жүргізілді.
Тренингтің соңғы күнінде бәліштерге қатпарлы қамыр дайындау үшін
мастер-класс өткізілді. Содан кейін пішінді макарон «мысық тілдерін»
дайындауды үйренді. Шұжық жасау бойынша мастер-класс өткізілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар.
Оқыту өткізілген адамдар есебінен ассортиментті кеңейту ұсынылады.
Қызметкерлермен тренингке түрлі пісіру процестері қаралды. Олар сондай-ақ
кондитерлік өнімдердің ассортиментін әртараптандыру үшін пайдаланылуы
керек. Шұжықтарды болашақта дайындау үшін кесте кескішін сатып алу
қажет.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар
Клиенттердің тапсырыстарын күту уақытын қысқарту үшін ас үй мен
қызметкерлер арасында үйлестіруді жақсарту қажет және жедел тапсырыс
беру үшін официанттар арнайы қалта компьтерлерімен қамтамасыз етілуі
қажет.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар.
Қазіргі уақытта кәсіпорынның Германиямен ынтымақтастық жұмыстарын
жүргізу қаралмаған.
24) ЖК «Исаханова Шолпан Стахановна» кәсіпорыны
Орналасқан жері: Семей қаласы, Шығыс Қазақстан облысы
Бағдарламаға қатысушы: Исаханова Шолпан Стахановна
Кәсіпорын нан өнімдерін өндірмен айналысады
Кәсіпорынға кадрларды дамыту, кемшіліктерді анықтау және жаңа
технологияларды енгізуге жағынан сараптамалық көмек қажет.
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру.
Кәсіпорын жаңадан салынған сауда орталығында жаңа кафе ашуды
жоспарлауда. Жаңа бөлімше үшін мәзір мен коммерциялық ұсынысты жасау
керек.
2. Тақырып бойынша семинар / оқыту.
Бірінші күні қызметкерлер түрлі бисквит тәтті нанын, жеміс-жидекті
кілегейлі тортты және тоқаш пісіруді үйренді. Балмұздақты бөліктерге бөліп
дайындау үшін мастер-класс өткізілді.
Екінші күні қызметкерлер пиццаға қамырды дайындауды үйренді
және пиццаға тұздық дайындау үйретілді.
Келесі күн балық тақырыбына арналып, пісіру мен қуырылған
балықты хрен соусы бар тұздық бойынша мастер-класс өткізді.
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Төртінші күні олар фламкюш пен басқа да қамырды дайындауды
үйреніп, саудагерлерді аралап көрді.
Соңғы күнде тәттілерге арналған тәттілер бойынша мастер-класс
өткізілді және ашытқы қамырынан пісіруге арналған жаңа рецептілерді
үйренді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар.
Нарық кафесін жабдықтау бойынша ұсынымдар берілді. Менеджермен бірге
мәзір жасалды және оның сипаттамалары бойынша жаңа мәзірден
тағамдарды дайындауға мүмкіндік беретін жабдық таңдалды. Дастархан мен
орындықтар
дизайнын,
сондай-ақ
бөлмені
жобалау
нұсқалары
құрастырылды.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар.
Кәсіпорын бөлімшелерін оңтайландыру бойынша ұсынымдар
әзірленді: сатып алуды бақылау және жоспарлау, асхана мен зал арасындағы
электрондық байланыс құралдарын енгізу бойынша
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар.
Қазіргі уақытта осы кәсіпорын Германиямен ынтымақтастыққа
шығуға мүмкіндігі жоқ.

Сарапшы: Таня Брехт
Кәсібі - Педагог
Мамандықтар - педагог, оқытушы
Консультациялардың тақырыптары: Монтессори техникасын
қолдану.

25) ЖК «Есжанова» кәсіпорыны
Орналасқан жері: Ақмола облысы, Степногорск қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Фаржана Ешанова, директор
Кәсіпорын мектепке дейінгі білім берумен айналысады
Кәсіпорын мамандарына Монтесори жабдықымен жұмыс істеу, педагогтарды
оқыту, шетелдік тәжірибені енгізуде көмек қажет
1. Кәсіпорын
проблемаларының
диагностикасы
және
сәйкестендіру:
4 бөлмеден тұратын жаңа жеке меншік балабақша. Балабақшада асхана, оқу
бөлмесі, ұйықтау және би үшін 2 бөлме, сондай-ақ Монтессори
материалымен толы үлкен бөлме бар екендігін көрдім. Бұл бөлме балаларға
аптасына 3 рет 2 сағат бойы ашық. Монтессоридің бөлмесінде қабырғаның
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сол жағында және оң жағында 3 өте толы сөре болатын. Сонымен қатар,
күнделікті қолдануға арналған заттардың көп саны (шыныаяқтар,
кастрюльдер, шүберектер, үтік, ас құралдары және т.б.) үшін тағы екі сөре
толтық тұрды. Бөлменің ортасында балалар үстелдері бар 2 үстел бар.

Кәсіпорын басшысымен

Балалар мен тәрбиешілерге арналған сабақтар
Балалар бақшасының мұғалімдері Монтессори материалымен жұмыс
істеуді білмегендіктен, күтілетін мәселе болды. Балалар бұл материалмен
өздері қалаған және ойлағандай ойнаған.
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2. Тақырып бойынша семинар / оқыту.
Алғашында сарапшы мұғалімдерге үлкен материалмен жұмыс істеуді және
Мария Монтессоридің қандай педагогикалық принциптері бар екендігін
түсіндірді. Мария Монтесоридің негізгі тезисі: «Маған өзіме көмектес». Бұл
дегеніміз, тәрбиешілер балалармен көп сөйлесіп, ойынмен бірге сөйлесуі
керек. Олар балаларды іс-әрекеттерімен жұмыс істеуге шақырады. Келесі
маңызды тезис: «Міндетсіз оқыту жоқ». Сарапшы мұғалімдерге баламен
байланыс көздің деңгейінде жақсы екенін түсіндіре білді. Балалар ішінара
әлі де өте кішкентай болғандықтан аз немесе
сөйлей алмайтын
болмағандықтан, осы материалмен жұмыс істеу өте қажет болды.
Монтессори педагогикасының келесі маңызды тезисі: «Ойын – ол оқу».
Балаларға бөлмеде тбос ойын керек, өйткені олар өз даму деңгейіне сәйкес
ашық түрде оқуға (ойнауға) болады. Күн сайын мұғалімдер мен балалардың
қызметі талданды және бірге жақсарды.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Сарапшы мұғалімдерден балалар ойынына еріп, еденге отыру үшін ыңғайлы
киім киюін сұрады. Кем дегенде, барлық балалар осы материалмен қалай
жұмыс істеуге болатындығын білетін уақытта, тек бір баламен бірге
ойнайды. Балалар сәттілік пен сәтсіздіктің сезіміне ие болуы қажет.
Ойын жағдайының балаларға қызық көрінуі үшін, оларға материалдың
жартысын ғана ұсындық. Сарапшы мұғалімдерден ойын материалдарын
балаларға үнемі ауыстырылуын сұрады, себебі бұл материал балалар үшін
қызықты әрі олар жалықпайды.
4. Жобаларды және бизнес-процестерді автоматтандыру,
ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару бойынша ұсынымдар.
Біз бірге балаларға қауіпсіздікті, құрылымды және сенімділікті
қамтамасыз ететін күнделікті жұмыс жасауды үйреттік. Сарапшы
мұғалімдерге балаларға көптеген қайталанулардың қаншалықты маңызы бар
екенін айтып берді. Монтессори бөлмесіндегі жағдай балаларды
шығармашылық және өздігінен ойнауға мүмкіндік береді.
Бөлменің балаларға күнделікті, кез келген уақытта қол жетімді болуы өте
маңызды, себебі олар тек осы бөлмеде өздерінің қалауы бойынша маңызды
тәжірибе ала алады және үйренеді.
5. Германия кәсіпорындарымен бірлескен жұмыс бойынша
ұсынымдар.
Сарапшының
айтуынша,
Германияда
балабақшамен
ынтымақтастықты жалғастыру өте қиын болады. Дегенмен, мүмкін.
Қазақстандағы балалар әлеуметтік және эмоционалдық дамуында өте
ерекшеленеді. Бұл балалар өте тәртіпті және өте аз немесе сөйлемейді.
Балабақшаға Қазақстанда - серіктес табуға болады, содан кейін үнемі
алмасуды ұйымдастыру қажет. Балалардың қоғамдағы тәрбиесі мен жағдайы
әр түрлі.
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Ұсыныс
Кәсіпорындардың көпшілігі өңірлерде орналасқанына байланысты
кәсіпкерлерге саланың ерекшелігін ескере отырып, кәсіби аудармашыны табу
өте қиын болды. Компаниялар қаладан ауызша аудармашыларды шақырту
үшін елеулі шығынға ұшырады. Бұл компоненттің орындалу сапасын
қамтамасыз ету аудармашыға тікелей байланысты. Шешімдердің бірі өңірлік
палаталарға ауызша аудармашылар үшін жауапкершілікті беру және
аудармашы үшін қаржы төлеудің міндетті түрде бөлінуі болуы мүмкін.
Қорытынды
Қорытындыда «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының «Кәсіпкерлік
әлеуетті нығайту» 4-бағытының шеңберінде аға сеньорлар компонентінің
жұмыс көрсеткіштерін талдаудың негізгі қорытындылары ұсынылды
Компонентті іске асырудың 2017 жылдың бүгінгі таңдағы нәтижесі:
1. Әртүрлі өңірлердегі кәсіпорындардың жағдайын тәуелсіз бағалауды алу;
2. Бавариядағы фермерлермен жоспарлы ынтымақтастық, олар ауыл
шаруашылығында ҚР жоспарларын жүзеге асыруға белсенді түрде қатысуға
дайын.
3. Экспертпен және сараптамалық көмек көрсетілетін кәсіпорынмен бірлесіп
жоспарланған энергетикалық аудит;
4. Сарапшы мен кәсіпорын бірлесіп қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі
жоспарланған жоба;
5. Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің жоспарланған серіктестігі және
қолөнершілердің бірлескен қызметі.
Бұл компоненттің табыстылығы, ең алдымен, қазақстандық кәсіпорын үшін
қажетті сарапшыны дұрыс таңдаумен және қазақстандық кәсіпорынның
мамандарының кәсіби күтулерін түсінудің арқасында.
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Қосымшалар:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ХШҰ шарт және меморандум;
Бұқаралық ақпарат құралдар материалдары;
ҚР ҰЭМ хат алмасу;
Құрамдауышқа қатысушылардың сауалнамалары;
Компонентке қатысушылардың тізімі
Құрамдауышқа қатысушылардың өтінімдері;
Құрамдауыштың 2016 жылы іске асырылуының мониторингі
Үшжақты шарттар;
Сарапшылардың жұмыстың нәтижесі туралы есептері.
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