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1. Жалпы ақпарат
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №968
қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы – 2025» бизнесті қолдау мен
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі - Мемлекеттік бағдарлама)
шеңберінде тетігі
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31
желтоқсандағы № 1060 «Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір
шаралары туралы» Қаулысымен бекітілген Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық
емес шараларын ұсыну қағидаларымен (бұдан әрі – Қағидалар) регламенттелген
«Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды енгізу
және персоналды оқыту (Аға сеньорлар) мәселелері бойынша жоғары білікті
сыртқы консультанттарды тарту» Құралын іске асыру көзделген.
Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес 2016 жылдан бастап «Атамекен» ҚР
Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы (бұдан әрі – «Атамекен» ҰКП) - қаржылық
емес қолдау Операторы. Қаржылық емес қолдау операторының функциясына
құралды іске асыру кіреді.
Функционалдық міндеттемелерді орындау мақсатында Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі (бұдан әрі – ҚР ҰЭМ) мен
«Атамекен» ҰКП (1-қосымша. «Атамекен» ҰКП мен ҚР ҰЭМ арасындағы
шарт) арасында 2020 жылғы 28 сәуірдегі №141040004944/200069/00
қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі-Шарт) жасалды.
Жоғарыда көрсетілген шарт шеңберінде автоматтандыру, ұйымдастыру,
оңтайландыру, жобаларды және бизнес-процестерді басқару мәселелері
бойынша жоғары білікті сыртқы отандық кеңес берушілерді тарту бойынша
қызметтер көрсету көзделеді.
Осы есеп 2020 жылдағы құралдың іске асырылуы туралы ақпаратты
қамтиды.
1 1. Оператор туралы ақпарат
«Атамекен» ҰКП бизнес пен биліктің тиімді әріптестігі негізінде
кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдай қалыптастыру мақсатында
құрылған коммерциялық емес ұйым. ҚР Үкіметі мен «Атамекен Одағы»
Ұлттық Экономика палатасының («Атамекен» ҚҰЭП) бірлескен шешімімен
2013 жылдың 9 қыркүйегінде құрылды.
2015 жылдың 27 наурызында «Атамекен» Қазақстан Республикасының
Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы болып қайта тіркелді (27.01.2015 ж. ҚР ҰКП
кезектен тыс ІІ Съезінің шешімімен).
«Атамекен» ҰКП өз қызметімен кәсіпкерліктің барлық саласын қамти
отырып, ішкі және сыртқы сауданы қоса алғанда, шағын, орта және ірі
бизнестің мүдделерін қорғайды.
«Атамекен» ҰКП басты міндеті – бизнестің құқықтары мен мүдделерін
қорғау және бизнес жұмысының заңнамалық және өзге де нормативтік
қағидаларын қалыптастыру процесіне барлық кәсіпкерлердің кеңінен
қамтылуын және тартылуын қамтамасыз ету.
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«Атамекен» ҰКП қызметі іскерлік, инвестициялық ахуалды жақсартуға,
тұрақтылықты нығайтуға, ұлттық және шетелдік инвесторлар үшін елде
бизнес жүргізу жағдайларын дамытуға бағытталған.
«Атамекен» ҰКП негізгі қызметтері:
 Кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және өкілдік
ету;
 Өңірлердегі
кәсіпкерлік
қызмет
жағдайларына,
кәсіпкерлік
белсенділікке қоғамдық мониторинг жүргізу;
 Кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламаларына
қатысу;
 Отандық өндірісті қолдау және ұйымдардың сатып алуларындағы
жергілікті қамту үлесін арттыру;
 Кадрларды даярлау, қайта даярлау, біліктілігін арттыру, сертификаттау
және аттестаттау, техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту;
 Кәсіпкерлік
субъектілерінің
сыртқы
экономикалық
қызметін
ынталандыру;
 Инвестицияларды тарту және экономиканы әртараптандыру.
Тапсырмаларды сапалы әрі уақтылы орындау мақсатында 2013 жылдың 8
қазанында Қазақстанның 14 облысы мен Нұр-Сұлтан және Алматы
қалаларында аймақтық кәсіпкерлер палатасы құрылды.
Өңірлік кәсіпкерлер палаталарының (әрі қарай - ӨКП) мақсаты –
кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін шоғырландыру,
оны қамтамасыз ету және қорғау, шоғырландырылған кәсіпкерлік
қоғамдастықты қалыптастыру процесіне өңірлік бизнесті кеңінен қамту және
тарту.
ӨКП міндеттері еліміздің әрбір өңірінде кәсіпкерлік секторды дамыту
және өсіру, кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеу және іске
асыру кезінде бизнесмендердің мүдделерін ескеру үшін институционалдық
жағдайларды қамтамасыз ету, бизнес пен мемлекеттік органдардың өзара ісқимыл тетіктерін жетілдіру болып табылады.
Қазақстанның облыстары мен аудандарында жергілікті ауқымдағы
міндеттерді өңірлік палаталар мен олардың аудандық филиалдары шешетін
болады. Егер проблема Үкімет деңгейінде қарауды талап етсе не оны шешу
үшін заңнамаға өзгерістер енгізу қажет болса, онда мәселе «Атамекен» ҰКП
орталық аппаратына жолданады.
Мұндай құрылым рұқсат беру рәсімдерін оңайлату, салықтық
әкімшілендіруді жақсарту сияқты бизнестің ауқымды және жүйелі мәселелерін
бір мезгілде шешуге мүмкіндік береді, сонымен қатар шағын қала мен ауыл
кәсіпкерлерінің өзекті проблемаларын назардан тыс қалдырмауға мүмкіндік
береді.
1.2. «Аға сеньорлар» құралы туралы ақпарат
Ағымдағы жылы ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1060
қаулысының (Қағида) 100-тармағына сәйкес Құрал сыртқы отандық кеңес
берушілерді тарту арқылы іске асырылады.
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Мемлекеттік бағдарлама аясында 2020 жылға дейін тек шетелдік
кеңесшілер тартылды. 2020 жылдан бастап Мемлекеттік бағдарламаға
шетелдік кеңес берушілермен қатар сыртқы отандық кеңес берушілер тарту
туралы өзгерістер енгізілді. Covid-19 коронавирусының таралуы бойынша
әлемде қалыптасқан жағдайды ескере отырып, биылғы жылға шетелдік кеңес
берушілерді тарту жұмысы тоқтатылды. Бүгінгі таңда жобаның 2020 жылға
арналған жалпы бюджеті 34 кәсіпорынға отандық кеңес берушілерді тарту
үшін 47 999,0 мың теңгені құрады.
Осыған байланысты «Атамекен» ҰКП жинақталған білім мен тәжірибені
пайдалану арқылы шағын және орта кәсіпорындарды дамытуға жәрдемдесу
жөніндегі миссиясына сәйкес ХШҰ-ның қатысуынсыз сыртқы отандық кеңес
берушілерді тартуды жоспарлап отыр. Ол үшін «Атамекен» ҰКП жанындағы
барлық салалық, аккредиттелген қауымдастықтар іске қосылып, салалық кеңес
берушілер түйіндемесінің базасы қалыптастырылды.Сараптамалық көмек
шағын және орта кәсіпорындардың қызметкерлерін оқытудан және бизнесті
жүргізу бойынша туындаған мәселелерді шешудің практикалық дағдыларын
қалыптастыру мақсатында техникалық және ұйымдастырушылық сипаттағы
мәселелерді шешуде практикалық көмек көрсетуден тұрады.
Кеңес беру беру бағдарламасы кеңес берушілердің тікелей кәсіпорын
аумағында құралға қатысушымен кездесуін, сондай-ақ кеңес берушінің
мемлекеттік бағдарламаға қатысушылар толтырған өтінімдерді талдау негізінде
әзірленген практикалық ұсынымдар беруін қамтиды. Сондай-ақ, сараптамалық
көмек көрсету аясында кәсіпкерлер үшін семинарлар өткізу қарастырылған.
Құралды іске асырудың негізгі мақсаттары:

отандық консультанттар тарапынан консультациялық-менторлық
қызметтер алу жөніндегі шараларды іске асыру арқылы қазақстандық
кәсіпкерлердің кәсіби және білім деңгейін арттыру.
Сондай-ақ, "Аға сеньорлар" құралын іске асыру келесі
міндеттерді шешуге арналған:

кеңесшілердің тәжірибесі мен білімдерінің көмегімен салалық
ерекшеліктерді ескере отырып, кәсіпкерлердің құзыреттілігін арттыру;

басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын және
қызметкерлерді оқытуды енгізу;

отандық кеңес берушілердің ұсынымдарын алған кәсіпорындардың
бизнес-жобаларын қаржыландыру кезінде тәуекелді азайту.
Сараптамалық көмек көрсету шарттары:
Жылдық айналымы 5000 айлық есептік көрсеткіштен кем емес
Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде экономиканың басым секторларында
қызметті жүзеге асыратын шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері
құралдың қатысушылары бола алады.
Көлік шығындары және отандық кеңес берушілердің қызметтеріне ақы
төлеу республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
Кеңес берушінің кәсіпорындарда болуына байланысты: тұру,
тамақтану/тәуліктік, көлік, сондай-ақ аудармашының қызметтері шығындарын
қатысушылар өздері төлейді.
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2. Құралды іске асыру туралы есеп
Мемлекеттік бағдарламада көзделген шарттарға сәйкес, «Атамекен» ҰКП
құралын тиімді іске асыру мақсатында шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерін Құралды іске асыру шарттары туралы хабардар ету және
хабарламаларды электрондық тарату, сондай-ақ жедел қоңыраулар арқылы
сараптамалық миссияларға қатысуға тарту жөніндегі іс-шаралар өткізілді.
Құралдың әлеуетті қатысушыларының өтінімдерін қабылдауды және өңдеуді
өңірлік кәсіпкерлер палаталары (ӨКП), Кәсіпкерлерге қызмет көрсету
орталықтары (КҚКО) және G4B.kz «Бизнеске арналған үкімет» цифрлық
платформа жүзеге асырды. Сонымен қатар, «Атамекен» ҰКП-ның қаржылық
емес қолдау қызметтерін ұсыну тәртібі туралы кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік
бастамасы бар халықтың хабардарлығын арттыру үшін ақпараттық
технологиялар кеңінен қолданылады.
Атап айтқанда, нысаналы аудиторияға Құралға қатысу мерзімдері мен
шарттары, сондай-ақ «Атамекен» ҰКП ұсынатын кәсіпкерлікті мемлекеттік
қолдаудың өзге де түрлерін алу тетіктері туралы ақпарат беру «Атамекен» ҰКП
корпоративтік сайтында www.atameken.kz егжей-тегжейлі ақпаратты
орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
Бұдан басқа, есепті кезеңде Құралды танымал ету мақсатында табысты
миссияларды сипаттайтын және
бұқаралық ақпарат құралдарында
орналастырылған саны 30 дана (он бестен орыс және мемлекеттік тілде)
бейнероликтер жасалды. (2-қосымша. БАҚ-тағы материалдар. Роликтер
жасау жөніндегі шарт).
2020 жылы барлығы құралдың 34 (отыз төрт) қатысушысы үшін миссиялар
ұйымдастырылды.
2.1. Салалық, жас, гендерлік, өңірлік бөліністерде және ұйымдыққұқықтық нысандар бойынша Құралға қатысушылардың құрамы
«Аға сеньорлар» құралы бойынша миссияларды іске асыру 2020 жылғы 29
маусым мен 13 қараша аралығында ұйымдастырылды, олардың алғашқысы
Ақтөбе және Маңғыстау облыстарында басталды. Осылайша, 2020 жылы өткен
миссиялардың жалпы саны 34 (отыз төрт) миссияны құрады (3-қосымша.
Құрал қатысушыларының электрондық өтінімдері).
Құралға қатысушылардың өңірлік құрылымы Қазақстанның өңірлері: НұрСұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында және 14 облыста сараптамалық
миссияларды ұйымдастыруды көрсетті. Шарттың техникалық ерекшелігіне
сәйкес жалпы саны ҚР бойынша өзгермеген жағдайда өңірлер бөлінісінде
құралға қатысушылардың санын кемінде 1 (бір) қатысушыға ауытқуға жол
беріледі.
Қатысушылардың ең көп саны-3 адам (9%-дан) Шығыс Қазақстан,
Павлодар, Маңғыстау, Қарағанды және Алматы облыстарынан. 2 қатысушы
(6%-дан) Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларынан және Солтүстік
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Қазақстан, Түркістан, Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарынан келген.
Қызылорда, Қостанай, Жамбыл, Атырау және Ақмола облыстарынан (3%-дан)
болды (1-Диаграмма).
1-Диаграмма. Қатысушылардың аймақтық құрылымы
Аймақтық құрылым

Салалық бөліністе құралға қатысушылар экономиканың мынадай
салаларының өкілдері болып табылады (2-Диаграмма).
 Агроөнеркәсіптік кешен – 14 қатысушы (41%);
 Білім – 4 қатысушы (12%);
 Жеңіл өнеркәсіп және жиһаз өндірісі – 3 қатысушы (9%);
 Туризм – 3 қатысушы (9%);
 Металлургия, металл өңдеу, машина жасау - 3 қатысушы (9%);
 Көлік және қойма – 2 қатысушы (6%);
 Ақпарат және байланыс - 2 қатысушы (6%);
 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер - 1 қатысушы (3%);
 Басқа қызмет түрлерін ұсыну-1 қатысушы (3%);
 Өнеркәсіптің басқа секторлары-1 қатысушы (3%).
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2-Диаграмма. Қатысушылардың салалық құрылымы
Салалық құрылым

Бизнесті
жүргізудің
ұйымдық-құқықтық
нысандары
бөлінісінде
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШС), Жеке кәсіпкер (ЖК) және Шаруа
қожалығы (ШҚ) қатысушыларының көрсеткіштері мынадай нәтижелерді
көрсетті (3-Диаграмма):
 ЖШС - 23 қатысушы (68%);
 ЖК - 9 қатысушы (26%);
 ШҚ - 2 қатысушы (6%).
3-Диаграмма. Қатысушылардың ұйымдастыру-құқықтық нысаны.
Ұйымдастыру-құқықтық нысан

Кәсіпорын мәртебесі бойынша құралға қатысушылардың құрамын талдау
шағын бизнеске – 31 қатысушы (91%) жататынын көрсетті. Орта бизнеске тек 3
қатысушы (9%) жатады (4-Диаграмма).
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4-Диаграмма. Қатысушы кәсіпорындарының мәртебесі.
Кәсіпорын мәртебесі

Гендерлік арақатынаста ерлер арасында әйелдерге қарағанда 65% (22
қатысушы) 35% (12 қатысушы) көп болды. Бұл көрсеткіш қазақстандық
компаниялардың қызмет саласына байланысты(5-Диаграмма).
5-Диаграмма. Қатысушылардың гендерлік арақатынасының көрсеткіші.
Гендерлік арақатынас

Құралға қатысушылардың жалпы санынан жас кәсіпкерлердің үлесі
(18-29 жас) 4 қатысушыны құрады (12%).
Орта жастағы кәсіпкерлер саны (30-49 жас) - 20 қатысушы (59%).
Зейнеткерлік жас алдындағы (50-57 жас) кәсіпкерлерді 6 қатысушы құрады
(18%). Зейнеткерлік жастағы кәсіпкерлер (58 жастан жоғары) – 4 қатысушы
(12%). Осылайша, есепті кезеңде орта жастағы кәсіпкерлер сараптамалық
қызметтерді алуда үлкен белсенділік көрсетті (6-Диаграмма).
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6-Диаграмма. Қатысушылардың жас санатының көрсеткіштері.
Жас құрылымы

2.2. Сауалнамаға сәйкес ұсынылған кеңестердің тиімділігін талдау
(кеңес беруші бейінінің талаптарға сәйкестігі, сараптамалық миссияның
табыстылығын бағалау, Құралға қайта қатысу)
Ұсынылған кеңесті бағалауды жүзеге асыру мақсатында сауалнамалық
сұрау нысанында Құралға қатысушылардың сапалық көрсеткіштеріне талдау
жүргізілді (сауалнаманың №4 қосымшасы және Құралға қатысушылардың
пікірлері).
Сауалнама деректеріне сәйкес кеңес беруші бейінінің талаптарға толық
сәйкестігін 29 қатысушы (85%) атап өтті. Кеңес беруші профилі 3 қатысушыда
(12%) көбірек сәйкес келді. Құралдың 1 қатысушысы бойынша профиль
ішінара сәйкес келді (3%). Қатысушылардың көпшілігінің сұрау салулары
бойынша кеңес беруші бейінінің сәйкестігі байқалатынын атап өту қажет (7Диаграмма).
7-Диаграмма. Қатысушылардың сауалнамаларына сәйкес кәсіби бейініне
сәйкестік көрсеткіштері.
Кәсіби бейініне сәйкестік көрсеткіштері

Есепті кезеңнің нәтижелері бойынша қатысушылар арасында Құрал
сәттілігі туралы қорытынды жасауға болады. Сараптамалық миссияның
табыстылығын 29 қатысушы (85%) бағалады. Сараптамалық миссияларды 5
қатысушы (15%) жоғары бағалады. (8-Диаграмма).
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8-Диаграмма. Қатысушылардың сауалнамаларына сәйкес сараптамалық
миссия табыстылығын бағалау.
Сараптамалық миссия табыстылығы

Құрал мақсаттарының бірі шетелмен іскерлік байланыс орнату мақсатында
кәсіпкерлер үшін жағдай жасау. Осы мақсатта құралдың 19 қатысушысы (56%)
шетелдік серіктестермен ынтымақтастық орнатты. Бұл ретте, 14 қатысушы
(41%) түрлі себептер бойынша ынтымақтастық орнатпады. Сондай-ақ 1
қатысушы сауалнамаға сәйкес жауап беруге қиналды (3%) (9-Диаграмма).
9-Диаграмма. Қатысушылардың сауалнамаларына сәйкес шетелдік
серіктестермен ынтымақтастық көрсеткіштері.
Шетелдік серіктестермен ынтымақтастық

Сауалнама нәтижелері бойынша келесі жылы Құралдың ықтимал
қатысушыларын анықтауға болады.
33 қатысушы (97%) келесі жылы Құралға қатысуға ниет білдірді. Сонымен
қатар, 1 қатысушы келесі жылдарға қатысудан бас тартты (3%) (10-Диаграмма).

10-Диаграмма. Қатысушылардың сауалнамаларына сәйкес Құралға қайта
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қатысу көрсеткіштері.
Құралға қайта қатысу

Бұдан басқа, көрсетілетін қызметтерді жақсарту және дамыту мақсатында.
Құрал бойынша қатысушылардан қосымша пікірлер алынды.
Кәсіпкерлердің жауаптары 1-ден 5-ке дейін бағаланды:
1 = мүлдем қанағаттанбаған;
2 = қанағаттанбаған;
3 = бейтарап;
4 = қанағаттанған;
5 = өте қанағаттанарлық.
Сұраққа максималды 5 балдық шкала бойынша «Сіз таңдау және танысу
үшін алынған кеңесші профилінің сапасына қанағаттанасыз ба?» - 24
(71%) компания «өте қанағаттанарлық» деп белгіледі және 10 (29%)
қазақстандық компания «Қанағаттанған» деп жауап берді. Осылайша,
қатысушылар ұсынылған ақпаратқа сәйкес кеңесшіні таңдау кезінде өте риза.
(11-Диаграмма).

11-Диаграмма. Миссиялар туралы пікірлерге сәйкес бірінші сұрақтың
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жауабы.
Сіз таңдау және танысу үшін алынған
кеңесші профилінің сапасына қанағаттанасыз ба?

Екінші сұрақ: «Кеңесшінің тәжірибесі мен дағдылары Сіздің
қажеттіліктеріңізге сәйкес келді ме?» 30 (88%) компания оң жауап берді.
Қалған 4 (12%) қатысушы қанағаттандырылды жауабын таңдады (12Диаграмма).
12-Диаграмма. Миссиялар туралы пікірлерге сәйкес екінші сұрақтың
жауабы.
Кеңес берушінің тәжірибесі мен дағдылары
Сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес келді ме?

«Кеңес берушінің осы миссияны орындау үшін қажетті дағдылары
болды ма?» деген келесі сұраққа 28 (82%) компания оң жауап берді. Тек 6 (18%)
компания «қанағаттанарлық» деп жауап берді (13-Диаграмма).
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13-Диаграмма. Миссиялар туралы пікірлерге сәйкес үшінші сұрақтың
жауабы.
Кеңес берушінің осы миссияны орындау үшін
қажетті дағдылары болды ма?

«Кеңесшінің көзқарасы, сондай-ақ алынған ұсыныстар өзекті және
мүмкін бе?» сұрағына қатысушылар оң жауап берді. Атап айтқанда, 27 (79%)
компания кеңесшілердің ұсыныстарына өте риза болған. Қатысушылардың тек
7-і (21%) ғана жұмыс процесі кезінде кеңесшілердің әртүрлі сұрақтарға
жауаптарына қанағаттанғанын атап өтті (14-Диаграмма).
14-Диаграмма. Миссиялар туралы пікірлерге сәйкес төртінші сұрақтың
жауабы.
Кеңесшінің көзқарасы, сондай-ақ алынған
ұсыныстар өзекті және мүмкін бе?

Қатысушылар «Сіздің үміттеріңіз, жұмсалған уақыт пен ресурс
ақталды ма?» сұрағына оң жауап берді. 26 (76%) қатысушы кеңесшілердің
тәжірибесін жоғары бағалады. Бұл ретт, құралға қатысушылардың тек 7 (21%)
ғана кеңесшілердің тәжірибелеріне қанағаттанды. 1 қатысушы (3%) бейтарап
позицияны таңдады (15-Диаграмма).

14

15-Диаграмма. Миссиялар туралы пікірлерге сәйкес бесінші сұрақтың
жауабы.
Сіздің үміттеріңіз, жұмсалған уақыт пен ресурс
ақталды ма?

Алтыншы сұрақ: «Кеңесші сіздің компанияңыздың қызметкерлерімен
өзара әрекеттесуінде құрмет көрсетті ме?». Қатысушылардың барлығы
дерлік оң жауап берді. Дәлірек айтқанда, 29 қатысушы (85%) «өте риза» және 5
қатысушы (15%) риза болды. Бұл көрсеткіш отандық кеңесшілердің
сараптамалық миссиялар өткен компаниялар қызметкерлерімен өте тығыз
жұмыс істегенін көрсетеді (16-Диаграмма).
16-Диаграмма. Миссиялар туралы пікірлерге сәйкес алтыншы сұрақтың
жауабы.
Кеңесші сіздің компанияңыздың қызметкерлерімен
өзара әрекеттесуінде құрмет көрсетті ме?

Келесі «Кеңесші жергілікті қоғамдастықпен және жергілікті жұмыс
мәдениетімен бейімделді ме?» сұрағына барлығы дерлік оң жауап берді - 30
қатысушы (88%). Тек 4 адам (12%) риза болды. Қатысушылардың географиясы
әртүрлі болған факторды ескеру қажет (17-Диаграмма).
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Диаграмма 17. Миссиялар туралы пікірлерге сәйкес жетінші сұрақтың
жауабы.
Кеңесші жергілікті қоғамдастықпен және жергілікті
жұмыс мәдениетімен бейімделді ме?

«Мәдениетаралық оқыту мен даярлыққа едәуір қолдау қажет пе?»
сұрағына қатысушылардың жартысы оң жауап берді (17 қатысушы немесе
50%). Осылайша, 10 қатысушы (29%) бейтарап позицияны таңдады. Бұл ретте,
7 қатысушы (21%) мәдениетаралық оқыту мен даярлықтың қолдауына риза
болды (18-Диаграмма).
18-Диаграмма. Миссиялар туралы пікірлерге сәйкес сегізінші сұрақтың
жауабы.
Мәдениетаралық оқыту мен даярлыққа
едәуір қолдау қажет пе?

2.3. 2020 жылғы Қатысушылардың бизнесін
дамытудың/жаңғыртудың күтілетін көрсеткіштері
Қатысушылардың бизнесін дамытудың/жаңғыртудың 2020 жылғы
күтілетін көрсеткіштері былайша бөлінді.
Тауар айналымының жақсаруын 17 қатысушы күтуде (50%):
«Көк Тұмар» ЖШС ұсынымдар енгізілгеннен кейін жеміс-жидек
өнімдерінің түсімін ұлғайтуды күтуде. «Б-Агро» ЖШС-де сатудың ұсынылған
16

тиімді құралдарын қолдану есебінен сату көлемінің өсуі күтілуде.
«KazTransGlobal» ЖШС қызметкерлерінің алған білім көлемі командалық
жұмысты күшейтуге септігін тигізеді, бұл одан әрі компанияның қызметтер
маржиналдылығы мен тауар айналымын арттыруға мүмкіндік береді. Отандық
консультант С. Тимирханов «Dala fruit.kz» ЖШС-не аквакультура өсірудің
тиімді бизнес-моделін әзірлеу бойынша ұсыныстар берді, ол аз
инвестициялармен және ресурстарды жоғалтумен өндірісті құруға мүмкіндік
береді. «Арыстанов» ШҚ үшін консультант Г. Абсатировтың әзірлеген
ұсыныстары шаруашылықты сауықтыруға, ветеринариялық салауаттылықты
сақтауға және жануарлардың өнімді денсаулығының өсуін қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді. «BaiQonys» ЖШС консультант Д.Нағашбекұлының
жайылымдық айналымды жүргізу, ІҚМ төлдеу, жем дайындау және сақтау
мәселелері жөніндегі көптеген ұсыныстарына сүйене отырып, тауар
айналымының ұлғаюын күтуде. «DiQan Beef» ЖШС оң динамика мен шаруа
қожалығының табыстылығы көрсеткіштерінің өсуін күтуде. «Степное» ЖШС
асыл тұқымды малдарды бағалаудың артуының арқасында тауар айналымының
артуын күтуде. «Нишанова Г.А.» ЖК дайындалатын ұннан жасалған
кондитерлік өнімдердің сапасын жақсарту есебінен тауар айналымы көлемінің
кемінде екі есеге ұлғаюы күтілуде. Консультант К. Алексенцевтің «Қостанай
агромеханикалық зауыты» ЖШС үшін әзірлеген ұсынымдары өндіріс
технологиясының негізгі процестеріндегі көптеген проблемаларды жоюға
ықпал етті, бұл өз кезегінде дайын өнімді өткізуге оң әсер етті. «Сары Жайлау
Капитал ШҚ» ЖШС ауруды төмендету, алдын алу іс-шараларын жүргізу және
қой табынының сау басын сақтау нәтижесінде экономикалық нәтиже алуды
күтуде. «Кaimar» ЖШС, «Петров П.П.» ЖК және «NP-Consulting» ЖШС
жүргізілген маркетингтік талдау, бірқатар жарнамалық акциялар мен өзге де
маркетингтік іс-шаралар (сыртқы жарнама, соц. желілер және т.б.) есебінен
нарықтың кеңеюі мен сату көлемінің ұлғаюын күтуде. «Dom қонақ үй кешені»
ЖК, «Аксиома А» ЖШС бәсекелестік артықшылықтарды пайдалануға және
нарықта позицияны сақтауға бағытталған ұсыныстардың арқасында
қызметтерге сұраныстың және сату көлемінің артуын күтуде. «DML» ЖШС
тауар айналымына оң әсерін тигізеді деп күтеді, себебі компания былғары
қолғаптардың жалғыз өндірушісі болады.
5 компания (15%) өндірілетін өнім ассортиментінің кеңеюін күтуде:
«Диана» Орал тігін фабрикасы» ЖШС
шығарылатын өнім
номенклатурасын және сатуды ұлғайтуды жоспарлап отыр. «Аманжолова А.Б.»
ЖК алынған ұсынымдар мен персоналдың жұмысын жақсарту есебінен тауар
ассортиментінің өсуін күтуде. «Агрофирма Ақжар Өндіріс» ЖШС миссия
нәтижелері бойынша сапалы асыл тұқымды қой табынын қалыптастыруды
және кейіннен отандық тауар өндірушілерге сату үшін қалаулы үлгідегі
жануарлардың көбеюін бекітуді жоспарлап отыр. «Ақсу жылыжай кешені»
ЖШС техникалық процеске түзетулер енгізу қорытындысы бойынша өнімнің
жалпы жинағынан стандартты өнімнің 97%-ын алуды күтуде. «Першин А.В.»
ЖК өнімнің жаңа рецептураларын әзірлеу және оларды өндіріске енгізу
есебінен кондитерлік өнімдер желісінің кеңеюін күтуде.
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Сервис пен қызмет сапасын жақсартуды 9 қатысушы күтуде (26%):
«Зару» ШҚ-да «Complete» бетті тану кешені жүйесін енгізгеннен кейін
қызметкерлерді бақылау мәселесі шешілді, сондай-ақ санаторийдің қосымша
қызметтерін сату бойынша нақты ақпаратқа қол жеткізілді. «Торал Каспий»
ЖШС персоналдың жұмысын жақсарту және командалық жұмысты күшейту
есебінен сервис пен сату деңгейін арттыруды күтуде. «Велдяева И.И.» ЖК
бизнес-процестерді жетілдіруге бағытталған практикалық ұсынымдардың
арқасында сервис сапасының жақсаруын күтуде. Отандық консультант А.
Лауланов «Орынбек Е. К.» ЖК үшін қаржылық функцияның тиімділігін
арттыру үшін бақылаудың барлық қажетті кезеңдерін көрсете отырып, «сатып
алудан төлемге дейін» мақсатты үдерістер картасын әзірледі. Бизнеспроцестерді оңтайландыру нәтижелері бойынша қызметтердің өзіндік құнының
төмендеуі күтілуде. «Royal Industry» ЖК сервисті жақсарту есебінен
сатылымның артуын күтуде. «Лагута С.В.» ЖК балабақша педагогтарының
біліктілік деңгейін арттыруды күтуде. «IQ GROUP» Оқу орталығы ЖШС
кадрлардың біліктілігін арттыруға байланысты еңбек тәртібін және жұмыс
тәртібін сақтау бөлігінде оң әсерін күтуде. «DENTART plus» ЖШС
стоматологиялық қызмет көрсету сапасының жақсаруын және әлеуетті
клиенттер санының өсуін күтуде. «Шымкент механикалық зауыты» ЖШС
клиенттермен неғұрлым сапалы өзара іс-қимыл жасау, маркетинг пен
менеджменттің тиімді құралдарын пайдалану есебінен сервис деңгейінің
жоғарылауын және пайданың өсуін күтуде.
2 қатысушы (6%) бизнесті кеңейтуді күтуде:
«QNP-Education» ЖШС консультанттың ұсынымынан кейін жаңа
нарықтарға шығуды және мұнай-газ секторының ірі компанияларымен шарттар
жасасуды күтеді. «Level A» ЖШС сату көлемін ұлғайту есебінен Қазақстанда
және ТМД-да «Britannica» жеке ағылшын балабақшасының филиалдарын
ашуды жоспарлап отыр.
19 қатысушы шығындарды қысқартуды күтеді (56%):
«Көк Тұмар» ЖШС шығындардың үнемделуін күтуде, себебі
консультанттың ұсыныстары жеміс-жидек дақылдарының өсу аймақтарын
таңдауды дұрыс жүзеге асыруға мүмкіндік берді. «QNP-Education» ЖШС
қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға шығындарды қысқартуды күтуде.
«Торал Каспий» ЖШС, «KazTransGlobal» ЖШС адам ресурстарын тиімді
басқару тұрғысынан үнемдеуді жоспарлап отыр. «BaiQonys» ЖШС азықтарды
сақтау бойынша ұсынысты енгізгеннен кейін малды азықтық базамен өз
бетінше қамтамасыз етуді, демек, жеткізушілерден азықты сатып алудан бас
тартуды күтуде. Бұдан басқа, жайылымдарды қоршау үшін тартылатын еңбек
ресурстарында үнемдеу күтілуде. Мал шаруашылығы саласындағы және
жайылымдарды суландыру бағытындағы қолданыстағы мемлекеттік қолдау
шараларының арқасында кәсіпорын болашақта құдық салу кезінде жұмсалған
қаражаттың бір бөлігін қайтаруды жоспарлап отыр. «DiQan Beef» ЖШС ірі қара
малды күтіп-бағуға және бордақылауға арналған шығындардың азаюын күтуде.
«Кaimar» ЖШС-не кәсіпорынның бейініне сәйкес мердігерлер (химиялық
тазалау) ұсынылды, осының есебінен маркетологтың көрсететін қызметтеріне
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қаражат үнемделеді. «Орынбек Е.К.» ЖК компаниядағы жолға қойылған
бизнес-үдерістердің арқасында белгілі бір шығындардың үнемделуін күтуде.
«Royal Industry» ЖК клиенттерге қызмет көрсетудің жаңа стандарттарын енгізу
есебінен шығындардың қысқаруын күтуде. «Степное» ЖШС-не операциялық
шығындарды қысқартуға мүмкіндік беретін өзекті зоотехникалық ұсынымдар
берілді. «IQ GROUP» Оқу орталығы ЖШС компания саясатына консультант
ұсынған ережелерді енгізу есебінен шығындарды қысқартуды күтуде.
«Нишанова Г.А.» ЖК шығындарды үнемдеуді күтуде, өйткені азық-түлік үшін
шикізатты дұрыс пайдалану, наубайхананың жұмыс режимін дұрыс
ұйымдастыру бойынша ұсыныстар берілді. «Қостанай агромеханикалық
зауыты» ЖШС жолға қойылған технологиялық процеске байланысты өндірісті
оңтайландыруды күтуде, соның нәтижесінде олардың барынша жоғары
тиімділігі мен барынша жоғары рентабельділігіне қол жеткізілетін болады.
«Сары Жайлау Капитал» ШҚ» ЖШС-да шығындарды үнемдеу қойлардың
аурудан өлу қаупін болдырмау, препараттарға шығындарды азайту,
температуралық режимді сақтау жөніндегі ұсынымдар есебінен қойларды
сатып алу кезінде препараттар әсерінің тиімділігін арттыру түрінде көрсетілген.
«Ақсу жылыжай кешені» ЖШС өсімдіктерді қорғау бабында ұқсас өсімдіктер
картасын оңтайландыру жолымен қаражаттың үнемделуін күтуде. «Level A»
ЖШС қызметкерлерге еңбекақы төлеу қорын оңтайландыру есебінен үнемдеуді
жоспарлап отыр, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор органдарымен
ынтымақтастық күтілуде. «Першин А.В.» ЖК кондитерлік өнімдерді өндірудің
неғұрлым тиімді процесін ұйымдастыру арқылы шығыстардың қысқаруын
күтуде. «Шымкент механикалық зауыты» ЖШС операциялық шығындарды
оңтайландыру, кәсіпорындағы шығындарды төмендету, шағын және орта
бизнесті мемлекеттік қолдау шараларымен шығындарды өтеу және
кәсіпорынның тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар берді. «DML» ЖШС
былғары қолғаптарды өндіру технологиясын дәл сақтауына байланысты
шығындарды үнемдеуді күтуде.
5 компанияда (15%) күтулер жоқ:
«Лагута С.В.» ЖК шығындарды қысқартуды тікелей күтпейді, өйткені
миссияның мақсаты денсаулық сақтау технологиялары бойынша ұсыныстар алу
және «Сказка» балабақшасына қосымша жабдықтар сатып алу болды.
«Аманжолова А.Б.» ЖК, «Петров П. П.» ЖК, «Dom қонақ үй кешені» ЖК,
«Велдяева И. И.» ЖК шығындарды үнемдеуді күтпейді, өйткені отандық
консультанттар кәсіпорын қызметкерлеріне жаңа білім мен дағдыларды беру,
сату жүйесін жақсарту және басқару процестерін жолға қою үшін шақырылды.
19-Диаграмма. 2020 жылғы қатысушылардың күтілетін бизнесті дамыту/
жаңғырту көрсеткіштері
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Миссиялардың сапалық көрсеткіштерінің жоғарыда көрсетілген талдауы
отандық консультанттардың миссияларын ұйымдастыру қазақстандық
кәсіпкерлер үшін тиімді және өзекті болып табылатынын көрсетті.
2.4. 2019 жылға Құралды іске асыру мониторингі, оның ішінде
қатысушылардың бизнесті дамыту/жаңғырту көрсеткіштері
Сандық (статистикалық) және бизнесті кеңейту/жаңғырту көрсеткіштерін
қамтитын құрал бойынша жұмыстардың орындалуын бағалау мақсатында іске
асыру мониторингі жүргізілді (5-қосымша 2019 жылға құралдың іске
асырылу мониторингі). Сауалнамаға қатысқан 64 компанияның 2019 жылғы
қорытындысы бойынша тек 57 компания (89%) жауап берді.
2019 жылғы Құралдың іске асырылу мониторингі мынаны көрсетті:
Өткен кезеңмен салыстырғанда жақсартулары бар кәсіпорындар бойынша
34 компанияда орташа жылдық табысты немесе 59% - ды ұлғайтты. Сонымен
қатар, сыртқы факторларға байланысты 3 компанияда (5%) кірістің төмендеуі
байқалады.
27 компанияда немесе 47%-да жаңа жұмыс орындары құрылды. Құрал
қатысушылары барлығы 163 жаңа жұмыс орнын ашты. Сондай-ақ, ағымдағы
жылы төтенше жағдай режимінің салдарынан «Covid-19» коронавирустық
инфекциясының таралуына байланысты 3 компанияда 157 адамға штат
қысқартылды.
Құрал мақсаттарының бірі шетелдік консультанттармен іскерлік байланыс
орнату болып табылады. Қатысушылардың 80%-ы шетелдік серіктестермен
іскерлік байланыс орнатты.
Сонымен қатар, шетелдік консультанттардың ұсынысы бойынша
компанияларда өндірістің, номенклатураның кеңеюіне, қызметкерлердің
біліктілігін арттыруға және т.б. байланысты орташа жылдық тауар айналымын
және жұмыс орындарының санын ұлғайту жоспарлануда:
1) «Caspiy Lana Atyrau» ЖШС - шетелдік кеңесшінің ұсыныстарының
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арқасында кәсіпорындағы бизнес-процестер жақсарды, сату нүктелерінің саны
артты, экспортқа шығу мәселелері пысықталуда.
2) «Эльмира» ШҚ - жеміс ағаштарының көшеттері мен бұталарын өсірудің
жаңа технологиялары игерілді.
3) «К. Ж. Колдышев» ЖК-шетелдік кеңесші жаңа тағамдарды дайындау
рецептурасын үйретті, мейрамхана мәзірі қайта қаралды және толықтырылды.
4) «Grand Miks» ЖК - алынған ұсынымдардың арқасында өндірістің
модульдік жүйесін енгізу есебінен ас үй жиһазын жинаудың жаңа әдістері
қолданылады.
5) «Жакупова Ш.У.» ЖК - сараптамалық миссияның нәтижесі дәм желісін
кеңейту есебінен печенье өндіру технологиясындағы қателерді түзету болып
табылады.
6) «Сапа және К» ЖК - шеберлер тігін машиналарын сауатты
бағдарламалауға оқытылды.
7) «Оңғарбаева» ЖК - шетелдік кеңесші қызметкерлерді жылдам тігу
дағдыларына үйретті.
8) «Кен-Тау» ЖШС - бақша өнімділігі 15%-ға артты.
9) «Кудайбергенов Ф.Т.» ЖК - өнімнің модельдік қатарын кеңейту
жүргізілді. Еуропалық нарыққа өнімді жылжытуға жәрдемдесу туралы келісім
бар.
10) «Kaspy Steel» ЖШС-шетелдік кеңесші келгеннен кейін қажетті
жабдықтар іске қосылды.
11) «Рамазан» ЖШС - өндірістік шығындар төмендетілді, таймменеджмент көрсеткіштері жақсарды.
12) «Сарыағаш Құс» ЖШС - құстардың жаңа тамақтану картасы жасалды.
13) «Бионика-Ритм» ЖШС - шетелдік консультант келгеннен кейін
сұраныс пен сату 10% - ға артты, бренд танымалдылығы 20%-ға өсті.
14) «Жаңа қала ШҚ» ЖШС - шығарылатын ауыл шаруашылығы өнімі
сапасының 5%-ға өсуі.
15) «Ural Electric» ЖШС - дайындалатын электр техникалық жабдық
құрылымының сапасы жақсарды, өндіріс көлемі 25% артты.
16) «Megapolis Sevrices» ЖШС - қонақ үй қызметтерінің сервисін 10%-ға
жақсарту.
17) «М-Системс групп» ЖШС - IT саласында жаңа шешімдерді енгізу
есебінен трафиктің өсуі.
18) «Ақкөл» ШҚ және «Нива» ЖШС - ІҚМ басын және саууды 10%-ға
арттыру.
19) «Restauration» ЖШС және «Жарқынбай Т.Б.» ЖК - шетелдік
кеңесшінің ұсынымынан кейін клиенттер саны 10% - ға өсті.
20) «Алтынбаева Ж.Д.» ЖК және «Нәтиже сүт фабрикасы» ЖШС кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында олардың
қызметінің маркетингтік стратегияларын әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілді.
21) «Шаңырақ Медиа» ЖШС, «Шнайдер Г. Б.» ЖК, «Тәп-Тәтті» ЖШС өнімдер мен қызметтер ассортиментін кеңейтті, сондай-ақ бизнес-процестерді
басқару саласында оң өзгерістер болды.
21

22) «Орал трансформатор зауыты» ЖШС, «Ақсу жылыжай кешені» ЖШС,
«Изолит» ЖШС, «МАТЕХ» ЖШС және «Терра» ЖШС - шетелдік
консультанттың ұсыныстарының арқасында өнімділік көлемі 15%-ға дейін
ұлғайды.
23) «Фермер» ШҚ, «Еңбек» ЖШС, «Жақсылық Agro» ЖШС, «Дана-дель»
ЖК, «Холдинг Алтын Арна» ЖШС, «Али Тур» ЖШС, «Першин А. В.» ЖК,
«Турдина Д.М.» ЖК, «Көркем» ЖК және «GTX.KZ» ЖШС - жүргізілген
консультациялық жұмыстардан кейін өнімге / қызметке сұраныс 40% - ға дейін
өсті.
Компаниялар бір жыл ішінде өз өндірісін автоматтандырды, өндірілетін
өнім ассортиментін кеңейтті, жаңа рецептуралар әзірледі, қызметкерлердің
құзыретін арттырды және т.б. Мониторинг қорытындысы бойынша кәсіпкерлер
арасында жобаның табыстылығын анықтауға болады.
2.5. Әзірленген практикалық ұсынымдарды ескере отырып, кеңес
берушілер және олардың кәсіпорындардағы қызметі туралы ақпарат
Шарттың талаптарына сәйкес отандық кеңесшілер миссиясының мерзімі
тікелей кәсіпорында кемінде 10 жұмыс күнін құрайды. Отандық
консультанттардың кәсіпорындарда болуына байланысты шығындар: тұру,
тамақтану / күнделікті жәрдемақы, көлік, сондай-ақ аударма қызметі
кәсіпкерлердің есебінен жүзеге асырылды. (6-қосымша. Үшжақты шарттар).
Алайда, кейбір кәсіпорындарда демалыс күндер жұмыс күндері болып
табылатынын ескере отырып, отандық кеңесшілердің нақты миссия мерзімі
сенбі мен жексенбіні ескере отырып, күнтізбелік 10 күнді құрады.
Отандық кеңесшілер жұмысының нәтижелері туралы есеп қоса беріледі
(7-қосымша. Кеңесшілердің түйіндемелері мен есептері). 2020 жылы
барлығы 25 отандық кеңесші тартылды (8-қосымша. ҰКП мен кеңесшілер
арасындағы шарт).
Сыртқы отандық кеңесші: Ақбердиев Арман Танбайұл
Кәсібі
–
FMCG, HoReCa және азық-түлік
өндірушілерде сатылымды басқару, маркетинг және
PR, сондай-ақ әр түрлі компаниялар үшін тренингтер
мен консалтингтік қызметтер көрсетуде 10 жылдан
астам тәжірибесі бар, нөлден бизнес жүргізу және оны
аймақтардың жетекші компаниялар деңгейіне дейін
дамытуға үйренді. Мансабын даяшы және сауда өкілі
позициясынан бастап, сату жөніндегі директорға дейін
жетті (Қазақстан, Әзербайжан және Грузия), әртүрлі
салаларда үлкен тәжірибесі бар. Түркіменстанда,
Әзірбайжанда,
сондай-ақ
Грузияда
жобаларды
жүргізген.
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Education and Training International компаниясын құрды, ETI өз өңірлерінде
жетекші оқу орталықтарының бірі болып табылады, оның клиенттері: MAERSK
Oil, Exxon Mobil, Buzachi Operating, Halliburton, OMV Petrom, Tasbulat Oil
Corporation, Korean National Oil Company, Ken-Sary және т.б.), компанияның
барлық клиенттеріне қызметтер ұсыну.
Кеңес беру тақырыптары:
1. Сату бөлімін құру, сату, В2В, В2С, В2G, өндірушілер үшін
дистрибьюторлық желі құру
2. Оқу орталығын дамыту
3. Қонақ үйлер мен мейрамханалардың халықаралық стандарттарға сай
сервисін жақсарту (персоналды іріктеу және оқыту, басшылармен жұмыс, одан
әрі сүйемелдеу).
Кәсіпорын: Торал Каспий ЖШС
Орналасқан жері: Ақтау қаласы, 15 шағын аудан.
Бағдарламаға қатысушысы: Компания басшысының аты-жөні - Торшин
Иван Сергеевич, «Лагуна» аквапаркінің директоры - Крымов Алишер
Ержанович.
Кәсіпорын қызметі: қонақ үй қызметтері
Кәсіпорынға сараптамалық көмек қажет:
 қызметкерлердің сатудағы біліктілік деңгейін арттыру;
 компанияның сервисін жақсарту;
 орта буын менеджерлері мен басшылар арасында топ құру;
 қызметкерлерді оқыту дағдылары.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Компания 2011 жылдан бері қонақ үй бизнесі қызметтерін ұсынады.
Қонақ үй 4 жұлдызға ие және қала орталығында орналасқан. Қонақ үйде
келушілерге арналған бөлмелер, сондай-ақ жиналыс өткізуге арналған
кондиционерленген залдар, үлкен банкет залы бар. Басқа да ыңғайлы жағдайлар
- мейрамхана, тәулік бойы тіркелу орны, жалпы лаундж және барлық аумақта
тегін Wi-Fi қарастырылған. Онда жабық бассейн, спа және консьерж бар.
www.booking.com ресми сайтында қонақ үй рейтингі 9.7-ден 10 баллды
құрайды. Сондай-ақ, компания ТМД елдеріндегі ең үлкен аквапарк құрылысын
бастады, онда 90 дейін қызметкер жалдау жоспарлануда. Жұмыс барысында
қызметкерлерді оқыту мәселелері талқыланды, бірақ қонақ үй басшысымен
келіссөздер және жұмысты бақылау барысында департамент басшылары мен
орта менеджерлерді оқытуды бастау ұсынылды. Департаменттер арасындағы
ішкі байланыс мәселелері сөз болды. Мысалы, кейбір әріптестер бір-бірін
танымайды.
Басшыларға арналған тренингтерді өткізгеннен кейін командалық рух
көтерілді және қызметкерлер сыртқы клиентке бағдарлану ішкі клиентке
бағдарланудан басталатынын түсінді. Курс барысында кросс-сату және бірбіріне көмек көрсету, басқа Департаменттің қызметтерін ұсыну ұсынылды.
Мысалы компанияның өз атқорасы болды, оның жұмысына шағымдар көп
түседі, сұранысы да төмен, бірақ брондау бөлімі қонақтар арасында атпен
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серуендеу, әсіресе шетелдіктер арасында танымал демалыс түрі екенін атап
өтті. Әр бөлім осылайша бір-бірінің қызметтерін қонақтарға ыңғайлы
болатындай етіп ұсынды. Бұл ретте қонақтың орташа чегі көтеріледі.
Екінші
аптада
желілік
қызметкерле,
бармендер,
даяшылар,
ресепшионистер, сондай-ақ аквапаркке жаңадан жұмысқа қабылданған
қызметкерлер (бармендер, даяшылар, аквапарк үшін құтқарушылар, жаңа
қызметкерлер) оқытылды
2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Басшылар үшін келесі тренингтері өткізілді:
1. Команда құру (қызметкерлерге арналған тренингтің мақсаты, бөлімдер
арасындағы ішкі өзара әрекеттесуді жақсарту және жалпы мақсат үшін ми
шабуылы. Команда құру тренингтері топпен әрі қарай жұмыс істеуді
жеңілдетеді).
2. Сатылатын Сервис (клиентке бағдарлану) (Сервис 1.0) (Тренингтің мақсаты
қызметкерлерді сервисті жақсартуға және сонымен бірге бір клиенттің орташа
чегін көтеруге үйрету. Мінсіз қызмет көрсетудің 7 кезеңі туралы құралдар
туралы айтылды. Сондай-ақ , жақсы және нашар қызмет арасындағы
айырмашылық, оң және теріс жақтары).
3. Тиімді сату (бұл курста сатылым кезеңдері, кросс-сату, сатуды бақылау, сату
менеджерлеріне мақсат қою, бақылау нүктелері , апта сайынғы және айлық
есептер туралы айтылды . Қызметкерлерді сатуды арттыруға ынталандыру
жүйесі).
Құралдар: белсенді сату, шынайы сату, кросс-сату.
4. Тайм-Менеджмент (жұмыс уақытын ұйымдастыру, жұмыстағы тиімділікті
арттыру, Эйзенхауер матрицасы, АВС талдау).
5. Қызметкерлерді материалдық және материалдық емес ынталандыру
(қызметкерлерді іріктеу, қызметкерлерді бейімдеу және ынталандыру және
кадрлық резервті құру тақырыптарын талқылады).
Желілік қызметкерлер үшін:
1. Команда құру
2. Сервис 1.0 (даяшылар мен бармендер үшін, мінсіз сервистің 7 кезеңі)
3. Клиентке Бағдарлану (Wow эффект)
4. Сатудың 7 қадамы (Корпоративтік сату бөлімі үшін)
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(1, 2-сурет: Тренинг кезіндегі жұмыс процесі)

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар
Қызметкерлерді дұрыс таңдау, кадрлық резервті құру, жеке кадрларды
өсіру бойынша ұсыныстар, туризм колледждерінің студенттеріне арналған
тағылымдама бағдарламасы.
Маңғыстау облысында мейрамхана және қонақ үй бизнесі саласында
даяшылар, бармендер сияқты кадр тапшылығы бар. Өңір жастары бұл жұмысқа
қызығушылық танытпайды және демалыс уақытымен сәйкес келмейді және т.
б. Болашақта өз кадрларын өсіру бұл мәселені шешуге көмектеседі, сонымен
қатар тыңдаушылар мен студенттер арасында кадрларды жалдау мүмкіндігі
бар.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
және іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Сату бөлімін тексеру, бақылау нүктелері, сату менеджерлерінің тиімділігі
мен тиімділікті өлшеу бойынша ұсыныстар. Нақты және түсінікті мақсаттар
қою технологиялары. Сервисті жақсарту бойынша даяшыларға, бармендерге
арналған чек-парақтар. Қызметкерлерді кросс-сату және кросс-сату бойынша
ынталандыру әдісін қарастыру.
Бұл құралдар қызметкерлерді тексерудің нақты түсінігін береді, мысалы,
сату жоспары апта, ай немесе жылдық есепке емес, қызметкерді мақсатқа
жетуге ынталандыру. Бұл қызметкер қандай жағдайларда өзін қалай ұстау
керектігін білуі үшін күнделікті істердің тізімін жасайды. Бұл жұмысты
жақсартуға және автоматтандыруға көмектеседі, ал қызметкердің тиімділігі
артады.
5. Қосымша ұсынымдар (қажет болған жағдайда)
Әр бөлімде қызметкерлерді оқытудың ішкі жаттықтырушысын құру
ұсынылды, өйткені компанияның ішкі жұмыс стандарттары бар, олардың
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барлығы электронды, барлық желілік қызметкерлер мұны түсінбейді және
қиындықтар бар. Айына бір рет сервисті жақсарту және сатылымды арттыру
бойынша командалық жұмыстар жүргізу қажет деп шештік.

(3, 4-сурет: Тренинг жұмысына қызметкерлердің қатысуы)

6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Бастапқыда компания тек желілік қызметкерлерді оқытуды күтті,
нәтижесінде олар барлық бөлімдердің басшыларын оқыту керек деп шешті,
барлық менеджерлер оқу мен жұмыстың мәнін түсінді, материалдар өздері
арқылы өткен кезде, содан кейін қорытынды талқылауда болашақ жоспарларды
құру оңайырақ болды. Барлық қызметкерлер курсты өте жақсы бағалады.
7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Ұйымдастырушыларға қызықты жобаға қатысу мүмкіндігі үшін алғыс
айтамын, компаниямен жеке жұмыс кәсіпкерлерге көп пайда әкеледі.
Маңғыстау облысының «Атамекен» ӨКП ұйымдастыру мәселелеріне көмек
көрсеткен жеке алғыс, барлығы ұсақ-түйекке дейін ескерілді. Тренингке
арналған барлық керек-жарақтар дайын болды (мысалы: маркерлер, тақта,
проектор, зал, су және т .б).
Кәсіпорын: Royal Industry ЖК
Орналасқан жері: Ақтау қаласы, Шығыс-2 шағын ауданы, 1 ғимарат. ХанШахар.
Бағдарламаға қатысушы: компания басшысының аты-жөні -Қарымсақов
Рамазан,
Хан Шахар және Эль Дивино мейрамханаларының директоры
Қуаншалиева Гүлмира Тажмағанбетқызы.
Кәсіпорын қызметі: мейрамханалары бар қонақ үйлерге қызмет көрсету
Кәсіпорынға сараптамалық көмек қажет:
 қызметкерлердің сатудағы біліктілік деңгейін арттыру;
 компанияның сервисін жақсарту;
 орта буын менеджерлері мен басшылар арасында топ құру;
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 қызметкерлерді оқыту дағдылары;
 бірыңғай қызмет стандарттарын құру.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Royal Industry ЖК Қонақ үй қызметтерін, іс-шаралар мен форумдарды
ұйымдастыруды, кэтерингтік қызметтерді көрсетеді. Үйлену тойлары мен
үйлену тойларын, мерейтойларды, корпоративтерді, конференцияларды,
форумдарды, тұсаукесерлерді, концерттер мен сән көрсетілімдерін, сондай-ақ
фуршеттер мен кейтирингтерді ұйымдастырады.
Компанияда мейрамханалар бағыты бар.
«Хан Шахар» - Қазақстан, Ресей және Сербия сәулетшілерінің заманауи
идеяларынан туған және әсемдігі жағынан ғажайып архитектура болатын Ақтау
қаласындағы ең үздік Люкс санатты мейрамханалардың бірі. “Хан Шахар» 500
орындық кең фойесі бар Салтанатты залдан, сондай-ақ 80 орындық шағын зал
және ең заманауи техникамен жабдықталған 24 орындық VIP залдан тұрады.
Сондай-ақ, ғимараттың артқы жағында компания екінші бағытта қызмет
көрсетеді. El Divino – бұл клубтық мейрамхана, шығыс мәдениетінің дәстүрлі
аспектілері мен Еуропалық дизайндағы заманауи тенденциялардың симбиозы!
Дыбыстық жабдықтың озық технологиялары бар 80 орынға арналған
караоке залы, демалыс аймағы бар VIP залдар, жеке жерасты паркингі бар.
Департаменттер арасындағы ішкі байланыс, персоналға қызмет көрсетуде
мәселелер бар. Компанияда қонақтарға (клиенттерге) қызмет көрсету
стандарттары болған жоқ. Қызметкерлер әртүрлі білім деңгейіне ие, бірыңғай
стандарттардың болмауы менеджердің жұмысында қиындықтарға әкелген.
Басшыларға арналған тренингтерді өткізгеннен кейін командалық рух көтерілді
және қызметкерлер сыртқы клиентке бағдарлану ішкі клиентке бағдарланудан
басталатынын түсінді. Курс барысында кросс-сату және бір-біріне көмек
көрсету ұсынылды.
Желілік қызметкерлер бармендер, даяшылар, хостестер оқытылды.
Сонымен қатар қонақтарға, клиенттерге қызмет көрсетудің жеке стандарттарын
құру ұсынылды.

(5,6-сурет: Ғимараттың сыртқы көрінісі және миссия алдындағы жиналыс)
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2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Басшылар үшін келесі тренингтер өткізілді:
1. Команда құру (қызметкерлерге арналған тренингтің мақсаты бөлімдер
арасындағы ішкі өзара әрекеттесуді жақсарту және жалпы мақсат үшін ми
шабуылы. Команда құру тренингтері топпен әрі қарай жұмыс істеуді
жеңілдетеді).
2. Сатылатын Сервис (клиентке бағдарлану) (Сервис 1.0) (Осы тренингтің
мақсаты қызметкерлерді сервисті жақсартуға және сонымен бірге бір клиенттің
орташа чегін көтеруге үйрету. Мінсіз қызмет көрсетудің 7 кезеңі туралы
құралдар туралы айтылды. Сондай-ақ , жақсы мен нашар қызмет арасындағы
айырмашылық және WOWэффект, wowэффектің жақсы және нашар жақтары).
Компанияда қонақтардың нашар қызмет көрсету туралы көптеген
шағымдарына байланысты проблемалар болды. Тренингтің 8-ші күніндегі
нәтиже даяшы өз жұмысын жақсартудың арқасында алынған кеңестерді 4 есе
арттырғанын мойындады.
3. Тиімді сату (бұл курста сатылым кезеңдері, кросс-сату, сатуды бақылау,
сату менеджерлеріне мақсат қою, бақылау нүктелері, апта сайынғы және айлық
есептер туралы айтылды. Қызметкерлерді сатуды арттыру үшін ынталандыру
жүйесі.
Құралдар: белсенді сату, шынайы сату, кросс-сату.
4. Уақытты басқару (жұмыс уақытын ұйымдастыру , жұмыс тиімділігін
арттыру, Эйзенхауэр матрицасы, АВС талдау).
Бұл курс орта буын және бухгалтерия менеджерлері үшін
ұйымдастырылды, курстан кейін қатысушылар өздерінің күндерін
ұйымдастыру және командада жұмыс істеу оңайырақ болғанын мойындады.
5. Бірыңғай қызмет көрсету стандарттарын құру, оларды оқудан кейін 1 ай
ішінде енгізу.
Желілік қызметкерлер үшін (даяшылар, бармендер, мейрамхана
әкімшілері):
1. Команда құру.
2. Сервис 1.0 (даяшылар мен бармендер үшін, мінсіз сервистің 7 кезеңі)
3. Клиентке бағдарлану (нашар және жақсы қызмет көрсету түсінігі, Wowэффект артықшылықтары мен кемшіліктері). Бір қонақ қанша тұрады (клиент).

(7,8-сурет: Қызметкерлердің треннингке қатысуы)
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар
Даяшылар үшін бірыңғай қызмет көрсету стандартының бағдарламасын
құру бойынша ұсыныстар жасалды, өйткені компанияда мұндай стандарттар
болмаған, стандарттардың мысалдары келтірілді.
Әрі қарай, тренингтен кейін бір ай ішінде «Құпия қонақ» бағдарламасын
енгізілді. Компаниямен арада «Құпия қонақ» жүйесін енгізу бойынша одан әрі
ынтымақтастық туралы келісім жасалды. Қызметкерлерді дұрыс таңдау,
кадрлық резервті құру, жеке кадрларды өсіру бойынша ұсыныстар, туризм
колледждерінің
студенттеріне
арналған
тағылымдама
бағдарламасы.
Маңғыстау облысында мейрамхана және қонақ үй бизнесі саласында даяшылар,
бармендер сияқты кадр тапшылығы бар. Өңір жастары бұл жұмысқа
қызығушылық танытпайды және демалыс уақытына сай келмейді және т. б.
Болашақта өз кадрларын өсіру бұл мәселені шешуге көмектеседі, сонымен
қатар тыңдаушылар мен студенттер арасында кадрларды жалдау мүмкіндігі
бар. Жоспарда официанттарды, сатушыларды (компанияның супермаркеттер
желісі бар) сатуды оқыту бойынша жеке оқу орталығын ашу, компания ішінде
оқу орталығын құру бойынша Атамекеннің бағдарламасын пайдалану жоспарда
бар.

(9, 10-сурет: Тренинг аясында тапсырмаларды орындау процесі)

4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Нақты және түсінікті мақсаттар қою технологиялары. Сервисті жақсарту
бойынша даяшыларға, бармендерге арналған чек-парақтар.Қызметкерлерді
кросс-сату және кросс-сату бойынша ынталандыру әдісін қарастыру. Бұл
құралдар қызметкерлерді тексерудің нақты түсінігін береді, мысалы, сату
жоспары апта, ай немесе жыл емес, қызметкерді мақсатқа жетуге
ынталандырады.
Қызметкер қандай жағдайларда өзін қалай ұстау керектігін білуі үшін
күнделікті істердің тізімі жасалады. Бұл жұмысты жақсартуға және
автоматтандыруға көмектеседі, ал қызметкердің тиімділігі артады.
5. Қосымша ұсынымдар (қажет болған жағдайда)
Компания FMCG (дистрибьютерлік компаниялар), қала бойынша
супермаркеттер желісі саласында жұмыс істейтіндіктен, персоаналды оқыту
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бойынша ішкі мектеп құру ұсынылды. Олар сатушылардың, кассирлердің,
даяшылардың жетіспеушілігін сезінеді. Кадрлық резерв бағдарламасын құру,
жеке менеджерлерді өсіру ұсынылды.
6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Бастапқыда компания тек желілік қызметкерлерді оқытуды жоспарлаған,
нәтижесінде олар барлық бөлімдердің басшыларын оқытуды қолдады, барлық
менеджерлер оқу мен жұмыстың мәнін түсінді, материалдар өздері арқылы
өткен кезде, содан кейін қорытынды талқылауда болашақ жоспарларды құру
оңайырақ болды. Барлық қызметкерлер курсты өте жақсы бағалады.
3 айға одан әрі ынтымақтастық құру туралы келісім жасалды (компанияға
қызмет көрсету стандарттарын құру және мейрамхана ішінде оқу бөлімін құру
үшін бұл үшін бөлек бөлме бар).
7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Ұйымдастырушыларға қызықты жобаға қатысу мүмкіндігі үшін алғыс
айтамын, компаниямен жеке жұмыс кәсіпкерлерге көп пайда әкеледі.
Маңғыстау облысының «Атамекен» ӨКП ұйымдастыру мәселелеріне көмек
көрсеткені үшін жеке алғыс білдіремін, барлығы ұсақ-түйекке дейін ескерілді.
Тренингке арналған барлық керек-жарақтар дайын болды (мысалы: маркерлер,
тақта, проектор, зал, су және т .б).
Сыртқы отандық консультант:
Жүнісова Гүлнар Төлеуғазынқызы – инженер конструктор, жеңіл
өнеркәсіп технологы, Киім дизайны профессоры, Қазақстан ұлттық дизайн
академиясының академигі.
Кәсібі – 1985 жылдан – «Сәулет» тоқыма бұйымдарын
жеке тігу фабрикасының конструкторы.
1986 жылдан - «Сәулет» тоқыма бұйымдарын жеке
тігу фабрикасының аға инженер конструкторы.
1989 жылдан - жоғарғы Қазанның 50 жылдығы
атындағы трикотаж фабрикасының суретші-модельері.
1994 жылдан – «Торғын» ЖК тоқыма-трикотаж
өндірісін тігу бойынша өндіріс бастығы.
Ғылыми-педагогикалық өтілі.
1997 жылдан – Семей қ. Қызмет көрсету колледженің
арнайы
пәндерінің оқытушысы. (бұрынғы Жеңіл
өнеркәсіп колледжі).
2001 жылдан - Семей қаласы Шәкәрім ат. университеттің «Дизайн және
бейнелеу өнері» кафедрасының аға оқытушысы.
2010 жылдан 2013 жылға дейін Семей қ. «Қайнар» университетінің аға
оқытушысы.
2014 жылдан 2016 жылға дейін ҚазҰӨУ (Қазақ ұлттық өнер университеті)
«Сценография және дизайн» кафедрасының оқу шеберханасының меңгерушісі.
2016 жылдан 2017 жылға дейін-Қаз УТБ аға оқытушысы.
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2017 жылдан 2019 жылға дейін – Нұр-Сұлтан қаласының астаналық
циркінде суретші – модельер
2020 жылдан бастап – жетім балалар мен аз қамтылған отбасыларға
арналған Ресурстық орталықтың басшысы. Нұр-Сұлтан қаласындағы жетім
балалар мен аз қамтылған отбасыларға арналған кәсіптік-техникалық колледж
серіктесі.
Кеңес беру тақырыптары – ЕМКО ЦОТШЛ әдістемесі бойынша ұлдар
мен қыздарға арналған мектеп формасының конструкторлық - технологиялық
құжаттамасын әзірлеу.
Кәсіпорын: Аманжолова ЖК
Орналасқан жері: Қарағанды қаласы, Кама көшесі, 19А.
Бағдарламаға қатысушы: Аманжолова Айжан Балтаевна.
Кәсіпорын қызметі: медициналық маскалар, спорттық костюмдер
өндірісі. Кәсіпорын 2020 жылдың наурыз айында құрылған.
Кәсіпорынға сараптамалық көмек қажет: күнделікті және спорттық
киімдерді тігуге үйрету, өнім шығаруды кеңейту, кәсіпорынның ішкі
құрылымын құру.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
ЖК Аманжолова медициналық маскалар, спорттық костюмдер өндірумен
айналысады, қызметкерлер саны 20, оның 14-і тігінші. Бұған дейін ЖК
Аманжолова жартылай фабрикаттарды дайындаумен және жеткізумен
айналысқан. 2020 жылдың басында ауыл шаруашылығын қолдау қорын қолдау
бағдарламасы бойынша несие алды. Наурыз айында пандемия карантинінің
шыңы басталғандықтан, жабдық сатып алып, цехты жабдықтау туралы шешім
қабылданды. Жабдық киім жасау технологиялық процеске сәйкес келеді.
Қызметкерлерді жалдап, карантин кезеңінде цех қорғаныс маскаларын жасауды
қарқынды түрде жүзеге асырды. Процесс барысында біз спорттық костюмдер
жасауға тапсырыс алдық. Даму барысында инженерлік мамандар тапшылығы
туралы өткір мәселе туындады: дизайнер және өндіріс технологы.
Тігін кәсіпорындары мен дизайнерлік бюролардың тұтыну нарығын
қанықтыруды оңтайландырудың, техникалық дайындықтың, негізгі өндірістің
және дизайн жобаларының сапасының икемді үйлесімінде өндірістің нарықтық
бағытын қолдану қажеттілігін арттырады. Бірінші орынға ЖК Аманжолованың
барлық қызметін маневрлікті арттыруға бағдарлау бойынша мәселені шешу
ұсынылады, ол үшін өндірісті оңтайландыруға, технология мен құрастыру
саласындағы техникалық жетістіктерге, ЖК Аманжолованың экономикалық
қызметіне негізделген жобалаудың жаңа әдістемесі қажет.
ЖК Аманжолова қызметінің жаңа шарттары шаруашылық дербестікті
кеңейтуді, қызмет нәтижелері үшін жауапкершілікті күшейтуді көздейді. Жобатехникалық құжаттар - жаңадан жасалған машиналардың, тігін бұйымдарының
сызбалары, есептеулері, макеттері; өндірістің техникалық құжаттамасын
жасауға және өнімді кейіннен пайдалануға қажетті көркем-конструкторлық
құжаттамада белгіленген. Дизайн мүмкіндіктері объективті және субъективті,
логикалық және эмоционалды біріктіреді.
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2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Қойылған міндеттерді іске асыру үшін нарықты және халықтың сатып алу
сұранысын зерттеу, сән мен киім үрдісін, әйелдер киімінің капсулалық
топтамасын дамыту тақырыбында тренингтер өткізілді. Қатысушылар тікелей
орындаушылар: пішушілер - 1, өндіріс бастығы, технолог, конструктор, тігінші
– 1, тігінші - 4. Фабриканың жұмысын жақсарту үшін біз жасап жатқан ісшаралардың артықшылықтары:
1.
Заманауи,
жоғары
механикаландырылған
жабдықпен
жарақтандырылған өндіріс еңбек өнімділігі деңгейі бойынша ірі
кәсіпорындармен салыстыруға болады.
2.
Технологиялық жабдық тұтынушылардың өзгеріп отыратын
сұранысын ескере отырып, ассортименттің тез өзгеруіне мүмкіндік береді.
3.
Тауарлардың кең ассортименті, жоғары сапасы.
4.
Энергияны үнемді тұтыну және техниканы жөндеу және қызмет
көрсету бойынша аз жұмыс көлемі.
5. Өзара экономикалық көмек елдерінің киімдерін жобалаудың бірыңғай
әдістемесін жобалау әдістерімен (бұл әдіс жаппай өндіріске арналған
дизайн шығаруға арналған) және жеке тапсырыстарға арналған орталық
эксперименттік және техникалық тігін лабораторияларының киімдерін
жобалаудың бірыңғай әдісімен таныстыру.
6.
Киімді іске қосу үшін жобалық-технологиялық құжаттаманы жасау.
7.
Техникамен таныстыру және іс жүзінде өлшемдер мен биіктіктер
бойынша градацияны орындау техникасын жасау.
8.
Материалда әйелдер костюмін, алдын - ала портты, жиынтықта
«оверсайз» пиджак, «килотк шалбары, футляр көйлек және кардиган әзірлеу.
Күтілетін нәтиже:
1.
Жаңа инновациялық технологияларды, жабдықтарды енгізу және
ассортиментті, жаңа модельдерді кеңейту есебінен шығарылатын өнімнің
ассортименті мен санын кеңейту.
2.
Өндірістік алаңдарды кеңейту.
3.
Дүкен ашу мүмкіндігі.
4.
Инвестицияның өтелу көзі тігін өнімдерін сатудан түскен таза кіріс
болып табылады.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды
енгізу жөніндегі ұсынымдар
Эстетикалық
қызметке
жаңа
көзқарас
көркемдік
дизайнды
шығармашылықтың тәуелсіз саласына бөлді, дизайнның дәстүрлі идеясы өнімді
(сурет, өнім) өндіру жүйесіндегі техникалық операциядан туындайды. Жобалық
идеология жобалау инженері санасының тар кәсібилігін жеңуге және оны
жобалық шығармашылықтың мәдени және тарихи мәнін түсінуді арттыруға
тырысады. Осыған байланысты инженерлік білім беруді ізгілендіруден бастап,
Қазақстанда жеңіл өнеркәсіпті дамытуды қамтитын жобалау қызметінің жаңа
нысандары мен әдістерін генерациялауға дейінгі дәстүрлі жобалауды
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ізгілендіруді ұсынамын. Дизайның жаңа формаларын түсіну және ұсыну
құралдары үшін келесі тармақтар ерекше:
1.
жүйелік әдістер мен идеологияны кеңінен қолдану;
2.
іс-әрекет туралы ілімнің идеяларын және оларға жақын идеяларды
игеру (мысалы, мінез-құлық және операциялық);
3.
аксиологиялық және мәдени ілімдер мен идеяларға назар аудару.
Жиырма бірінші ғасыр қалған өндірістердің қалпына келтірілуімен, қайта
құрылуымен, сондай-ақ қайта құрылуымен ерекшеленеді. Құрылатын ЖК
Аманжолова кәсіпорнының жалпы маркетингтік стратегиясын сатып
алушылардың тұрғылықты жерлеріне жақын жерде жоғары сапалы тігін
бұйымдарына деген қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында нарыққа
енгізу ретінде тұжырымдауға болады. Осы кезеңдегі маркетингтік стратегия –
бұл тігін өндірісінің мүмкіндіктерін нарықтағы жағдаймен ұзақ мерзімді
үйлестіру.
Маркетинг стратегия негізгі бес стратегиялық тұжырымдаманы
қамтиды:
1. мақсатты нарықтарды таңдау;
2. нарықты сегменттеу, яғни жиынтық шеңберінде бәсекелес мақсатты
нарықтарды бөлу;
3. оларға шығу әдістерін таңдау;
4. маркетинг әдістері мен құралдарды таңдау;
5. нарыққа шығу уақытын анықтау.
Маркетингтік іс-шараларды іске асыру құралдары:
1. ЖК Аманжолова ұйымдық құрылымын жетілдіру;
2. жаңа өнімді әзірлеу және нарыққа енгізу;
3.сұранысты қалыптастыру және өткізуді ынталандыру мақсатында
нарықтарды зерделеу;
4. қызметкерлерді көбейту және оқыту;
5. көрмелер мен жәрмеңкелерге белсенді қатысу;
6. сервис құру және өндіріс тиімділігін арттыру;
7. жарнамалық іс-шаралар;
8. бағаны басқару.
Нарықтың ұзақ мерзімді тенденцияларын болжау үшін тартылған
маркетинг мамандарға осы нарықты зерттеу әдістерін жүргізуді
ұсынамын:
1. сауда нүктелеріндегі келушілер ағындарының уақытша ауытқуларын
бақылау;
2. сұхбат және сауалнама арқылы топтық зерттеу.
Нарық конъюнктурасының маркетингтік зерттеулерін талдау барысында
оның тепе-теңдік дәрежесін, ең алдымен сұраныс пен ұсыныстарды,
тұтынушылардың сапасы, тауар түрі және ұсынылатын тауардың бағасы
туралы әдеттері мен тілектерін анықтау.
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(11-сурет: «Оверсайз» стиліндегі көйлек, футляр, кардиган,
күлот шалбар, жакет тігуге арналған бұйымдарды іске қосу)

4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Тігін машинасын жасау жоғары технологияларды тұтынатын тез дамып
келе жатқан салаларға жатады, соның арқасында тігін бұйымдарын шығаратын
кәсіпорындар үшін жаңа жабдықтың пайда болуы сөзсіз. Қазіргі уақытта
өнеркәсіптік тігін кәсіпорындары мен халыққа қызмет көрсету кәсіпорындары
кеңейтілген технологиялық мүмкіндіктерге ие көптеген тігін жабдықтарына ие.
Тігін өндірісінің жабдықтары технологиялық операциялардың тігін
машиналары
орындайтын
айырмашылықтарға
байланысты
және
машиналардың дизайны мен оларды басқару принциптеріне байланысты
номенклатура бойынша өте алуан түрлі.
Тігін бұйымдарын өндірудің технологиялық процестері көбінесе оларды
жабдықтауға қажетті жабдықтың дизайны мен құрылымын анықтайды.
Процестің мақсатын, операцияларды орындау әдісін, сондай-ақ өңделген
өнімдердің пішіні мен мөлшерін ескере отырып, ең жақсы сапаға қол жеткізу
кезінде ең аз уақыт жұмсайтын өнімді өндіруді қамтамасыз ететін заманауи
жоғары тиімді жабдықтардың барлық түрлері мен кластары жасалады. Тігін
өндірісіне арналған өндірістік жабдықты өндірістің ерекшелігі мен бағытына
қарай таңдау керек. ЖК Аманжолова балансында жаңа жабдықтар, пальто және
костюм топтары үшін автоматтандырылған ілмекті машиналар бар.
Бұл шеврондарды, логотиптерді шығаруға мүмкіндік береді, өнімді
сериялық шығару қабылданады және жаңа өнімді шығару үшін ассортиментті
еш қиындықсыз қайта құруға мүмкіндік береді. Бірақ бұған қарамастан, тігін
цехының жабдықтарын өнім бөлшектерін торап бойынша өңдеу үшін жаңғырту
қажет.
5. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Бастапқыда ЖК Аманжолова кәсіпорнының алдында тұрған басты міндет өнім өткізу нарығын кеңейту және өндірілетін тауарлардың түр-түрін кеңейту
арқылы алған позицияларын нығайту. Кәсіпорынның даму стратегиясын ұстану
үшін қажетті іс-шаралардың тактикалық жоспары келесідей:
1. Тауарлардың сапасын жақсарту үшін ішкі әлеуетті мүмкіндіктерді
пайдалану.
2. Бүгінгі экономикалық жағдайда тұрақты рентабельділікпен өнімнің сату
бағасын сақтау.
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3. Кәсіпорын өнімдеріне тұтынушылардың қалауын қалыптастыру.
4. Қала мен аймақ шегінде клиенттік базаны кеңейту.
5. Кәсіпорын тарапынан сауда өкілдеріне қолдау көрсетуді қамтамасыз ету.
6. Клиенттермен нақты кері байланысты ұйымдастыру.
7. Кәсіпорын тауарларын барлық қол жетімді жарнамалық құралдармен
жылжыту.
8. Бәсекелестік артықшылықтардың - бағаның, сапаның нарықтағы
тұрақтылықтың даму динамикасын қамтамасыз ету.
Кеңес беруден күтілетін нәтижелері: нарықты жаулап алу үшін
тұтынушылық сұраныс пен сатып алушылардың қалауын маркетингтік
зерттеулерге негізделген жаңа түрлерді әзірлеу және енгізу есебінен
шығарылатын бұйымдардың ассортиментін үнемі өзгерту және кеңейту
болжанады. Тігін бұйымдарын өндірудің жаңа технологияларын игеру және
қолдану. Сондай-ақ шығарылатын тауар түрлерін жарнама компаниясының
көмегімен тауарларды күшейтілген жылжыту. Шығарылатын өнімнің тұрақты,
жоғары сапасын сақтау өнімнің рентабельділігін сақтау үшін баға саясатын
түзетуге мүмкіндік береді.

(12,13-сурет: Негізгі жұмыс: әйелдер көйлегінің негіздері. Кардиганға арналған үлгі)

6. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Жобаны іске асыру Аманжолов ЖК үшін экономикалық пайда әкеледі,
өйткені бұл 2020 жылы құрылған және еш қиындықсыз жаңа инновацияларға
дайын жас кәсіпорын. Жергілікті тігін бұйымдарының ассортиментін кеңейтуге
және өңір халқын қолжетімді бағамен сапалы тауарлармен қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді. Құндылықтары шығарылатын бұйымдардың болып
табылады:
1. Ұсынылатын ассортимент және кез-келген табыс деңгейі бар халық үшін
өнімді қол жетімді ететін икемді баға жүйесі.
2. Технологиялық процесті жетілдіру негізінде тауарлардың сапасын
жүйелі түрде жақсарту, тұтынушылардың өзгеретін сұраныстарына тез жауап
беруге мүмкіндік беретін технологиялық процестің икемділігі.
Аманжолов ЖК шығынсыздығын талдау кәсіпорынға пайдасыз және
шығынсыз жұмыс істеуге, яғни тұрақты шығыстарды жабуға мүмкіндік беретін
сатудың шекті жол берілетін көлемін көрсетеді. Үзіліс нүктесі-бұл компания
пайда табуды бастайтын кезең. Кәсіпорында "Қарақат" өнер мектебі бар, бұл өз
кезегінде ұлттық киімдерді шығару арқылы шығарылатын өнім түрлерін
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кеңейтуге мүмкіндік берді.
Бұл қаржылық қауіпсіздіктің қажетті қорының болуын растайды. Бұл
кәсіпорынның несиені төлей алатындығын және кәсіпорын үшін қолайсыз
экономикалық жағдайларда да қызметкерлердің жалақысын төлей
алатындығын растайды. Өндіріске жаңа ассортименттің енгізілуіне сәйкес,
кәсіпорын тігін өндірісі үшін жаңа буынның автоматтандырылған жабдығын
сатып алуды жоспарлап отыр. Прогрессивті технологияларды қолдана отырып,
айналым қаражатын толықтыру, өндіріс көлемін ұлғайту. Фабрикада
атқарылған жұмыстар толығымен жоспар бойынша жүзеге асырылды. Жаппай
өндіріске арналған Негізгі құрылымдарды құрудың жаңа технологиялары мен
әдістері зерттелді.
Үлгілер жасалды және материалда әйелдерге арналған порт стиліндегі
модельдер жасалды. Сондай - ақ, пальто-костюм ассортиментінің сыртқы
киімдерін дайындаудың технологиялық процесі әзірленіп, өндіріске енгізілді.
Алдағы уақытта өнім өндіру көлемін ұлғайту, сондай-ақ шығарылатын өнім
ассортиментін кеңейту жоспарлануда.

(14,15-сурет: Екі іргелес өлшемдер мен биіктіктерге өрнектер градациясы. Палубаны кесуге
дайындау

Кәсіпорын: «Диана» тігін фабрикасы
Орналасқан жері: Орал қаласы, Зачеган кенті, Әзірбайжан көшесі,19.
Бағдарламаға қатысушы: Урынбеков Асылхан Амангельдыевич.
Кәсіпорын қызметі: арнайы өндіріс. киім-кешек.
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: шеберлік сабақтарын өткізу
және мектеп формасына арналған құрылымдарды салу бойынша оқыту, үлгіні
дайындау және үлгілер жасау, градация.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
«Диана» тігін фабрикасы арнайы өндіріс орындарымен айналысады.
қызметкерлер саны - 30, оның ішінде - 24 тігінші. Мүгедектік ұйымдастыру.
Жабдықтар киім жасаудың технологиялық процесіне сәйкес келеді. Білікті
қызметкерлер білімі туралы дипломдармен және тігіншілердің курстарының
құжаттарымен расталады. Диагностика кезінде келесі проблемалар анықталды:
1.
индустриялық сертификаттың болмауы, осыған байланысты
Мемлекеттік сатып алуға қатысуға рұқсаты жоқ;
2.
шағын жұмыс көлемі, оның ішінде цех толықтай жұмыс істемейді;
3.
киімнің жаппай өндірісін іске қосу үшін әдістемелер бойынша
киімді құрастыру және технологиялық өндіру бойынша білімнің әлсіздігі.
2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
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Қойылған міндеттерді іске асыру үшін нарықты және халықтың сатып алу
сұранысын зерттеу, сән мен мектеп формасының беталысын дамыту
тақырыбына тренингтер өткізілді, қатысушылар: тікелей орындаушылар,
пішушілер - 2, өндіріс бастығы, технолог, конструктор, тігінші – 2.
1. Біз құрастыру әдістерімен таныстық.
2. Кіші және орта жастағы ұлдар мен қыздарға арналған мектеп
формасының (пиджак, шалбар, юбка) модельдік ерекшеліктерін сала отырып,
базалық негізін салдық.
3. Іс жүзінде өлшемдер мен биіктіктер бойынша градацияны орындау
техникасымен таныстық.
4. Материалда қыздар мен ұлдарға арналған мектеп формасының костюмі
жасалды.
Күтілетін нәтиже: жаңа инновациялық технологияларды, жабдықтарды
енгізу және ассортиментті, жаңа модельдерді кеңейту есебінен шығарылатын
өнімнің ассортиментін және санын кеңейту.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар
Диагностика нәтижелері бойынша келесі проблемаларды анықтау
ұсынылады:
1. Жаңа цехты іске қосу , жаңа жетілдірілген жабдықтар сатып алу арқылы
өндірісті жаңғырту.
2. Қалталарды, жағаларды өңдеуге арналған жаңа буын жабдықтарын
(автоматтар, жартылай автоматтар) қолдана отырып, сапаны жақсарту үшін
жаңа технологияларды енгізу.
3. Киім өндіру саласындағы жаңа инновациялық технологиялар бойынша
қызметкерлердің біліктілігін арттыру және пиджактар мен жакеттерді,
аксессуарларды қалыптастыру үшін қайталанатын тоқыма материалдарын
зерделеу.
4. Өндірістің технологиялық циклын нормативтікке жеткізу.

(16, 17-сурет: Жұмыс процессі)

4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Проблемаларды диагностикалау мен анықтаудың қорытындысы бойынша
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бизнесті жақсарту үшін мыналарды енгізу қажет:
1. Жаңғырту және автоматтандыру, GEMSY, JK-9100b типті автоматтар,
жартылай автоматтар, JK-T103 пішу құралы, JK-768D1-4-514-M2-24 оверлог
жабдықтарын сатып алу.
2. Жаңа инновациялық технологияларды енгізу арқылы технологиялық
циклды ұйымдастыру, оңтайландыру және ассортиментке сәйкес жаңа
материалдарды қолдану.
3. Жобаларды және іскерлік процестерді басқару, жаңа ассортиментті
енгізу бойынша қызметкерлердің біліктілігін арттыру.

5. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Кеңес беру кезінде құрастыру әдістерімен танысу, 2020 жылға арналған
сән үрдісі, мектеп формасы бойынша жұмыс жүргізілді. Негізгі базаның
құрылысын зерттеу, үлгіні жасау, өлшемі мен биіктігі бойынша градация.
Диагностикадан кейін проблемаларды жою үшін практикалық жұмыстар
жүргізілді:
1. Модельдік ерекшеліктерді қолдана отырып, кіші жастағы қыздар мен
үлкен жастағы ұлдарға арналған пиджактың базалық негізін құру.
2. Негізгі және туынды үлгілер салынды.
3. Мектеп формасын дайындау үшін материалдар мен керек-жарақтар
сатып алдық.
4. Бастапқы нәтижелер болды, орташа білім мен дағдылар жетіспеді негізгі
білімді дайындау.
5. Жоба аяқталғаннан кейін кіші, орта және үлкен жастағы топтағы
балаларға арналған мектеп формасын дайындаудың жаңа бағытын енгізе
отырып, жаңа цех құру күтілуде.

(18, 19-сурет: Сызбаға өлшемдерді көшіру)

6. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Мектеп формасын шығаратын нарықты зерттей келе, Диана фабрикасы
Батыс Қазақстанда бос тұр деген қорытындыға келдік. Өңірде тапсырыс
бойынша осындай киім тігетін ательелер, Қырғызстан, Ресей, Түркия,
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Қытайдан дайын «нысанды» тауар сататын сауда үйлері көп. Мектеп формасын
тігетін кәсіпорындар негізінен Алматы мен Алматы облысында, Талдықорғанда
орналасқан.
Фабрика 2016 жылы құрылған және 5 жыл бойы арнайы киім өндірумен
айналысады. Өндірістің өсуі мен дамуы үшін кеңею мәселесі туындады. Жаңа
жетілдірілген цехты іске қосуға болатын бөлме бар. Сондықтан жобаға Аға
сеньорлар қатыса отырып, мектеп формасын дайындау бойынша жаңа цех ашу
туралы мәселе мақсатты түрде шешілді. Техникалық персонал ұжымы негізінен
жаңа технологияларды жаңадан енгізуге және жетілдіруге дайын жас
перспективалы мамандардан тұрады.
Фабрикада атқарылған жұмыстар толығымен жоспар бойынша жүзеге
асырылды. Жаппай өндіріске арналған Негізгі құрылымдарды құрудың жаңа
технологиялары мен әдістері зерттелді. Үлгілер жасалып, материалда кіші жас
тобындағы қыздарға, үлкен жас тобындағы ұлдарға арналған модельдер
орындалды. Сондай-ақ Медикер компаниясы үшін медициналық халаттардың
үлгісі мен лекалосы әзірленді.
Кеңес беру тақырыптары:
ЕМКО ЦОТШЛ әдістемесі бойынша ұлдар мен қыздарға арналған мектеп
формасының конструкторлық - технологиялық құжаттамасын әзірлеу.
Кәсіпорын: DML ЖШС
Орналасқан жері: Алматы қ., Төле би к., 305.
Бағдарламаға қатысушы: Кусаинов Жомарт Шаграпович.
Кәсіпорын қызметі: Былғарыдан жасалған дайын бұйымдарды тігу.
Кәсіпорын 2017 жылдың мамыр айында құрылған.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
DML ЖШС былғарыдан жасалған дайын бұйымдарды тігумен
айналысады. Тері бұйымдарын өндіруді ашу туралы ой Жомартқа Қазақстанда
көптеген тері шіритінін білгеннен кейін келді. 2014 жылы Тараз қаласында
тұратын терілер мен терілерді өңдеу жөніндегі маман Кемелбек Әбдуәлиевпен
танысып, қой терісінен тонды өңдеу, фиништік бояу техникасын меңгерді. 2016
жылы теріні әрлеу цехы салынды, ол бір жылға созылды, бірақ көп қаржылық
шығындарды қажет ететін көп уақытты қажет ететін процестің арқасында олар
қайта мамандануға және дайын былғары бұйымдарын тігуге шешім қабылдады.
Осылайша, 2017 жылдың мамыр айында DML ЖШС ашылып, алғашқы цех
Петропавл қаласында жұмыс істей бастады. Бұл қалада теріден сыртқы киім
тігу бойынша мамандар болды, олар түрік технологтарынан былғары
курткаларды тігу әдісін үйренген. Сондай-ақ, 2017 жылы Түркиядан былғары
сөмкелерді, портфельдер мен рюкзактарды тігу технологиясын үйреткен маман
шақырылды.
Бұл процесс ұзақ және күрделі болды. 2018 жылы Жасампаз
консорциумымен офицерлік планшеттер тігуге шарт жасалды, осылайша
Қазақстанда мұны алғаш болып және жалғыз жасаушылар болды. Бұған дейін
позиция тиімсіз болды және Ресейден сатып алынды. Келісімшартты сәтті
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орындап, 3785 дана планшет жеткізілді. 2019 жылы жеткізу көлемі 5 000 дана
планшетке ұлғайтылды. Ақпарат ретінде былғарыдан жасалған әскери
форманы, оның ішінде офицерлік планшеттерді шығарумен айналысатын
ресейлік әріптестеріміз «Труд-НН» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
олардың Қазақстанда планшет тігу жұмысын орната алатындығына қатты
күмәнданды, бірақ жоба іске қосылды және қазір олар планшеттер, сонымен
қатар Қорғаныс министрлігі мен полицияға арналған тапанша қап жасау
процесін жетілдірді.
2021 жылы ПМ (бедерлі) тапаншасы үшін ашық түрдегі былғарыдан
жасалған тапанша қап өндірісін іске қосу, сондай-ақ армия үшін былғары
қолғап шығаруды бастау жоспарлануда. Өз өндірісімізді жолға қоюды ел үшін
өмірлік маңызды деп санаймыз. Инновациялық технологиялар әлемінде,
прогрессивті технологияның қарқынды өсуі, сән мен жоғары сән, шекараны
асырып жібергендіктен, бейнені құруда бөлшектер де маңызды рөл атқарады.
Маңызды элементтердің бірі-аксессуарларды жинау. Және де әр адамның
гардеробында қолғаптар болуы тиіс. Премиум қолғаптардың негізгі
өндірушілері - Италия, Түркия, Қытай.
Қазақстанда премиум класты қолғап шығаратын кәсіпорын жоқ.
Сондықтан Қазақстанда мұндай тауарды іске қосу жеңіл өнеркәсіп
өндірісіндегі жаңа бағыттардың бірі. Осылайша, кешенді болжау негізінде,
әлеуметтік-мәдени ортаны дамытудың заманауи аспектілерін қарастыра
отырып, дресс-кодты енгізу саласын кеңейту және тұтастай алғанда киімнің
сыртқы түріне қойылатын талаптарды күшейту туралы қорытынды жасауға
болады. Жалпы алғанда, киім жиынтығын, аксессуарларды жобалаудың жаңа
құралдарын іздеуді киімнің осы ассортиментін жобалаудағы басым бағыт деп
атауға болады. Дизайн мүмкіндіктері объективті және субъективті, логикалық
және эмоционалды біріктіреді.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту:
Қойылған міндеттерді іске асыру үшін нарықты және халықтың сатып алу
сұранысын зерттеу, сән мен аксессуарлардың беталысын дамыту, атап айтқанда
былғары қолғаптарды дайындау тақырыбында тренингтер өткізілді.
қатысушылар тікелей орындаушылар директор-1, өндіріс бастығы, технолог,
конструктор-1. Премиум кластағы былғары қолғап пен армияға арналған
былғары қолғап өндіретін жаңа цехты іске қосу үшін біз жасап жатқан ісшаралардың артықшылығы:

Қазіргі заманғы, жоғары механикаландырылған жабдықпен
жарақтандырылған өндіріс Еңбек өнімділігі деңгейі бойынша ірі
кәсіпорындармен салыстыруға келетін болады.

Былғары қолғаптарды дайындауға арналған жабдықты монтаждау
және іске қосу.

Украина мамандарынан бейне сабақ бойынша былғары қолғап
өндірісінің технологиялық циклін зерттеу.

Техника жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша аз
жұмыс көлемі мен энергияны үнемді тұтыну.
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Былғары қолғаптарды макеттік тәсілмен құрастыру әдістерімен
таныстыру.

Былғары қолғаптарды іске қосу үшін жобалау – технологиялық
құжаттаманы әзірлеу.

Әдістемемен таныстыру және іс жүзінде өлшемдер мен биіктіктер
бойынша градацияны орындау техникасын жасау .

Материалда былғары қолғап жасау.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар
Эстетикалық
қызметке
жаңа
көзқарас
көркемдік
жобалауды
шығармашылықтың тәуелсіз саласына бөлді, жобалаудың дәстүрлі түсінігі
өнімді өндіру жүйесіндегі (сурет, өнім) техникалық операциядан туындайды.
Жобалық идеология жобалау инженері санасының тар кәсібилігін жеңуге және
оны жобалық шығармашылықтың мәдени және тарихи мәнін түсінуге
арттыруға тырысады.
Осыған байланысты инженерлік білім беруді ізгілендіруден, Қазақстанда
жеңіл өнеркәсіпті дамытуды қамтитын жобалау қызметінің жаңа нысандары
мен әдістерін генерациялаудан бастап дәстүрлі жобалауды ізгілендіруді
ұсынамын. Жобалаудың жаңа формаларын түсіну және ұсыну құралдары үшін
келесі тармақтар ерекше болып табылады:

Жүйелік әдістер мен идеологияны кеңінен қолдану;

Іс-әрекет туралы ілімнің идеялары мен ұсынымдарын және оларға
жақын идеялар мен ұсынымдарды игеру (мысалы, мінез-құлық және
операциялық);

Аксиологиялық және мәдени ілімдер мен түсініктерге назар аудару.
Жиырма бірінші ғасыр қалған өндірістердің қалпына келтірілуімен,
сондай-ақ қайта құрылуымен ерекшеленеді. Құрылатын DML ЖШС
кәсіпорнының жалпы маркетингтік стратегиясын сатып алушылар мен
Қорғаныс министрлігінің Қазақстандағы жоғары сапалы тігін аксессуарларына
қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында нарыққа енгізу ретінде
тұжырымдауға болады. Осы кезеңдегі маркетингтік стратегия-бұл тігін
өндірісінің мүмкіндіктерін нарықтағы жағдаймен ұзақ мерзімді үйлестіру.
Маркетинг стратегиясының негізі бес стратегиялық тұжырымдаманы
қамтиды:

мақсатты нарықтарды таңдау;

нарықты сегменттеу, яғни жиынтықта бәсекеге қабілетті мақсатты
нарықтарды таңдау;

оларға шығу әдістерін таңдау;

маркетинг әдістері мен құралдарын таңдау;

нарыққа шығу уақытын анықтау.

Маркетингтік іс - шараларды іске асыру құралдары:

ЖШС DML ұйымдық құрылымын жетілдіру;

Жаңа өнімді әзірлеу және нарыққа енгізу;
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Сұранысты қалыптастыру және өткізуді ынталандыру мақсатында
нарықтарды зерделеу;

Қызметкерлерді көбейту және оқыту;

Көрмелер мен жәрмеңкелерге белсенді қатысу;

Сервис құру және өндіріс тиімділігін арттыру;

Жарнамалық іс-шаралар;

Бағаны басқару.
Нарықтың ұзақ мерзімді тенденцияларын болжау үшін тартылған
маркетинг мамандарын осы нарықтарға келесі әдістермен зерттеу жүргізуді
ұсынамын:

қажеттілік ағындарының уақытша ауытқуларын бақылау.

сұхбат және сауалнама арқылы топтық зерттеу.
Нарық конъюнктурасының маркетингтік зерттеулерін талдау барысында
оның тепе-теңдік дәрежесін, ең алдымен сұраныс пен ұсыныстарды,
тұтынушылардың сапасы, тауар түрі және ұсынылатын тауардың бағасы
туралы әдеттері мен тілектерін анықтау.

(20, 21-сурет. Жаңа жабдықты баптау (сол жақта), Офицерлерге арналған былғары қолғап
конструкциясының сызбасы (оң жақта)

4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Тігін машинасын жасау жоғары технологияларды тұтынатын тез дамып
келе жатқан салаларға жатады, соның арқасында тігін аксессуарларын
шығаратын кәсіпорындар үшін жаңа жабдықтың пайда болуы сөзсіз. Қазіргі
уақытта өнеркәсіптік тігін кәсіпорындары мен Халыққа қызмет көрсету
кәсіпорындары кеңейтілген технологиялық мүмкіндіктерге ие көптеген тігін
жабдықтарына
ие.
Тігін
өндірісінің
жабдықтары
технологиялық
операциялардың тігін машиналары
орындайтын айырмашылықтарға
байланысты және машиналардың конструкциясы мен оларды басқару
принциптеріне байланысты номенклатура бойынша өте алуан түрлі.
Тігін аксессуарларын өндірудің технологиялық процестері көбіне оларды
жабдықтауға қажетті жабдықтың құрылымы мен орналасуын анықтайды.
Процестің мақсатын, операцияларды орындау әдісін, сондай-ақ өңделген
өнімдердің пішіні мен мөлшерін ескере отырып, ең жақсы сапаға қол жеткізу
кезінде ең аз уақыт жұмсайтын өнімді өндіруді қамтамасыз ететін заманауи
жоғары тиімді жабдықтардың барлық түрлері мен кластары жасалады. Тігін
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өндірісіне арналған өндірістік жабдықты өндірістің ерекшелігі мен бағытына
қарай таңдау керек.
DML ЖШС балансында автоматтандырылған жаңа жабдықтар бар,
сонымен қатар былғары қолғап өндірісі үшін жаңа жабдықтар сатып алынды.
Бірақ бұған қарамастан, қолғапқа арналған трикотаж төсемдерін торап
бойынша өңдеу үшін тігін цехының жабдығын жаңғырту қажет.
Проблемаларды диагностикалау мен анықтаудың қорытындысы
бойынша бизнесті жақсарту үшін мыналарды енгізу қажет:
1.
Автоматты машиналарға, жартылай автоматтарға, мысалы жапон
өндірісіндегі Matsua қолғап машиналарына, Shima-Seiki қолғап машиналарына
(Жапония) және т.б. жабдық сатып алу арқылы өндірісті модернизациялау және
автоматтандыру.
2.
Жаңа инновациялық технологияларды енгізу арқылы технологиялық
циклды ұйымдастыру, оңтайландыру және ассортиментке сәйкес жаңа
материалдарды қолдану.
3.
Жобаларды және іскерлік процестерді басқару, жаңа ассортиментті
енгізу бойынша қызметкерлердің біліктілігін арттыру.

(22, 23-сурет. Офицерлерге арналған былғары қолғап конструкциясын құру процесі (сол жақта),
Теріге үлгілерді орналастыру (оң жақта)

5. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Бастапқыда DML ЖШС кәсіпорнының алдында тұрған басты міндет –
жаңа жабдықты монтаждау және іске қосу және былғары қолғап өндірісінің
технологиялық циклін енгізу. Кәсіпорынның даму стратегиясын ұстану үшін
қажетті іс-шаралардың тактикалық жоспары келесідей:

Тауарлардың сапасын арттыру үшін ішкі әлеуетті мүмкіндіктерді
пайдалану.

Қазіргі
экономикалық
жағдайда
тұрақты
рентабельділік
жағдайында өнімнің сату бағасын сақтау.

Кәсіпорын өнімдеріне қарай сатып алу қалауын қалыптастыру.

Қала, аймақ және мемлекеттік мекемелер шегінде клиенттік
базаны кеңейту.

Клиенттермен нақты кері байланысты ұйымдастыру.
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Кәсіпорын тауарларын барлық қол жетімді жарнамалық
құралдармен жылжыту.

Бәсекелестік артықшылықтардың - бағаның, сапаның, нарықтағы
тұрақтылықтың даму динамикасын қамтамасыз ету.

Жаңа түрлерді дамыту негізінде тауарларды әртараптандыру.
Кеңес беруден күтілетін нәтижелер:
Нарықты жаулап алу үшін жаңа фитингтер сатып алу және жұқа былғары
өндіру арқылы былғары қолғаптарды жасау үшін терінің сапасын үнемі
жақсарту және ассортиментін кеңейту жоспарлануда. Тігін аксессуарларын
өндірудің жаңа технологияларын игеру және қолдану. Сондай-ақ шығарылатын
тауар түрлерін жарнама компаниясының көмегімен тауарларды жылжыту.
Шығарылатын өнімнің тұрақты, жоғары сапасын сақтау өнімдердің жоғары
рентабельділігін сақтау үшін баға саясатын түзету мүмкіндігін қарастыруға
мүмкіндік береді.
Күтілетін нәтиже:
 Жаңа инновациялық технологияларды, жабдықтарды енгізу және
ассортиментті, қолғаптың жаңа үлгілерін кеңейту есебінен шығарылатын
өнімнің ассортименті мен санын кеңейту.
 Өндірістік алаңдарды кеңейту.
 Дүкен базасында ашу мүмкіндігі.
 Инвестицияның өтелімділік көзі - былғары өнімдерін сатудан түскен таза
табыс.

(24, 25-сурет. Былғары қолғап бөлшектерін пішу және жинақтау (сол жақта),
Былғары қолғап өндірісінің технологиялық циклін іске қосу (оң жақта)

6. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Жобаны іске асыру DML ЖШС үшін экономикалық пайда әкеледі, өйткені
бұл 2017 жылы құрылған және еш қиындықсыз жаңа инновацияларға дайын
жас кәсіпорын. Жергілікті өндірістің тігін аксессуарларының ассортиментін
кеңейтуге және өңір халқын қолжетімді бағамен сапалы тауарлармен
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Шығарылатын өнімдердің артықшылықтары:

Ұсынылатын ассортимент және кез-келген табыс деңгейі бар халық
үшін өнімді қол жетімді ететін икемді баға жүйесі.

Технологиялық процесті жетілдіру негізінде тауарлардың сапасын
жүйелі түрде жақсарту, тұтынушылардың өзгеретін сұраныстарына жедел
жауап беруге мүмкіндік беретін технологиялық процестің икемділігі.
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DML ЖШС шығынсыздығын талдау кәсіпорынға пайдасыз және
шығынсыз жұмыс істеуге, яғни тұрақты шығыстарды жабуға мүмкіндік беретін
сату көлемін көрсетеді. Залалсыздық межелі - бұл компания пайда табуды
бастайтын кезең. Кәсіпорын Қазақстандағы жалғыз кәсіпорын, демек нарықта
бәсекелестер жоқ деуге болады. Бұл қаржылық қауіпсіздіктің қажетті қорының
болуын растайды. Бұл кәсіпорынның несиені төлей алатындығын және
кәсіпорын үшін қолайсыз экономикалық жағдайларда да қызметкерлердің
жалақысын төлей алатындығын растайды. Кәсіпорын айналым қаражатын
толықтыруды, озық технологияларды қолдана отырып өндіріс көлемін
ұлғайтуды жоспарлап отыр.
Кәсіпорында атқарылған жұмыстар толығымен жоспар бойынша жүзеге
асырылды. Жаппай өндіріске арналған негізгі құрылымдарды құрудың жаңа
технологиялары мен әдістері зерттелді. Үлгілер жасалып, материалда
офицерлерге арналған былғары қолғаптар жасалды. Сондай-ақ былғары
қолғаптарды өндіруге арналған жабдықты монтаждау және іске қосу жүргізілді,
былғары
қолғаптарды
дайындаудың
технологиялық
процесі және
конструкциясының сызбасы әзірленіп, өндіріске енгізілді. Алдағы уақытта өнім
өндіру көлемін ұлғайту, сондай-ақ шығарылатын өнім ассортиментін кеңейту
жоспарланып отыр.
Сыртқы отандық консультант: Қалмағамбетова Айнұр Хамзеқызы
Кәсібі – Бизнес-тренер, ICF коучы, бизнескеңесші.

«BASIC COACHING SKILLS» ССE (ICF)
London (UK) – Moscow (Russia).

АктиОН-Москва «қызметкерлерді басқару 5D»
 ҚР БҒМ және Дүниежүзілік банк тренерлеріне
арналған «Zhas Project» тренингі
 ADS Business group, қазіргі заманғы бизнес
контексінде тренингтік бағдарламаларды әзірлеу
және өткізу бизнес-тренерінің сертификаты

ADS Business group, кәсіпкерлік негіздері «Бизнес-тренерінің
біліктілігін арттыру» сертификаты

PricewaterhouseCoopers, «Персоналды басқару және қызметкерлерді
дамыту. Коучинг» тренингі

International Academy of Business, «Персоналмен тиімді жұмыс»
сертификаты

International Academy of Business «Табысты сату дағдылары»

International Academy of Business «Тиімді сату техникасы»

Е.А. Букетов атындағы ҚарМУ - «Лингвист»

Қазтұтынуодағы ҚЭУ «Қаржы»

А. Құнанбаев атындағы педагогикалық колледжі «Педагог-әдіскер»
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Практикалық жұмыс тәжірибесі және жобалар:

«Step of Skill» ОО, басқарушы серіктес

ИнИИт Қазақстан-Британ Техникалық Университеті, бизнес-тренер
(under conract)

Pricewaterhousecoopers сервистік трансформацияны енгізу жобасы.

McKinsey Forte Bank бизнес-үдерістерінің аудиті бойынша жоба

«Дар» Қайырымдылық қоры, ментор-тренер.

«Forte Bank» Банкі, Бизнес-тренер («Service managemen» бағыты»
Кеңес беру тақырыбы - Адам ресурстарын басқару. Бизнес-процестерді
оңтайландыру және автоматтандыру құрылымы.
Кәсіпорын: KazTransGlobal ЖШС
Орналасқан орны: Ақтау қаласы, 26-микр., 58-ғимарат, 109-кеңсе
Бағдарламаға қатысушы: директор Камилов Нурсултан Кумекович
Кәсіпорын айналысатын қызмет: логистика, пошта және курьерлік
қызметтер, жүк тасымалдау. Компанияның негізгі міндеттері, бүгінгі күні
аймақ шеңберінде масштабтау және «СДЭК» халықаралық компаниясының
франшизасы бойынша жоба шеңберінде басқа аймақтарға шығу.
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: персоналды басқару,
клиенттерге қызмет көрсету бойынша бизнес-процестерді құру құрылымы
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
KazTransGlobal ЖШС компаниясы негізгі салалық қызметі – көлік
қызметтері, логистика. Компаниядағы негізгі проблема – тіркелген бизнеспроцестердің болмауы және жұмыстың ішкі құрылымын нақты түсіну,
бөлімшелер ішінде қажетті бөлінулердің болмауы, менеджменттің әлсіздігі,
қызметкерлердің
жеткілікті уәждемесі мен қатысуының болмауы,
қызметкерлердің компанияға адалдығын қалыптастыру қажеттілігі.

(26,27-сурет: Офис және компания қызметкерлері)

22. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Басшыларға арналған «Тәлімгерлік және коучинг», «Персоналды басқару»
тренингі. Коучингтік жеке сессиялар мен менторинг өткізу. Оқытудың мақсаты
менеджмент дағдылары мен басқару жүйесін жетілдіру арқылы ұйым мен бөлім
қызметінің тиімділігін арттыру болып табылады. Тренинг нәтижесінде:
көшбасшылық қасиеттер мен қарым-қатынас дағдыларын дамыту,
қызметкерлерге мақсаттарды тиімді қою және оларды орындауға қол жеткізу,
міндеттерді орындаушыларды дұрыс таңдау, жұмыс уақытын оңтайлы басқару,
қызметкерлерді ынталандыру және тарту құралдарын меңгеру күтіледі.
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«Командада жұмыс істеу» тренингі. Тренингтің негізгі мақсаты –
адамдарды біріктіру, бірлік рухын қалыптастыру, қызметкерлерді біріктіру,
түсінбеушілікті жою, жанжалдарды жою.
Күтілетін нәтиже – қызметкерлердің командалық шешімдерді тез және
тиімді қабылдауы, жеке бизнес бірліктерінде команданы құру және дамыту
технологиясын игеру, командада жұмыс істеуге әсер ететін жеке
ерекшеліктерді білу.

(28,29-сурет: Тренингті өткізу процессі)

3. Басқарудың жаңа әдістерін енгізу бойынша ұсынымдар
Қызметкерлердің штаттық санын ескере отырып, компанияда корпоративті
мәдениеттің қалыптасуын қалыптастыру басқарудың негізгі әдісі ретінде еңбек
қатынастарының еңбек тәртібіне, адамның жалпы іске, диалогтық басқаруға
үлес қосуға деген ұмтылысына негізделген ұйымдастырушылық және әкімшілік
формадан біртіндеп көшу ұсынылады. Командалық коучингтің негізгі
құралдарын қолдану. Супервизияны енгізу - чек-парақтар, сауалнама, ай
сайынғы брейнсторминг.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Жобаның негізгі мақсаты – кәсіпорынды басқарудың қолданыстағы
жүйесін зерттеу және оның тиімділігін бағалау, негізгі ауырсыну
индикаторларын анықтау. Компания қызметінің басым бағыттары шеңберінде
болып жатқан негізгі бизнес-процестерге талдау жасалды. Бірқатар
параметрлер бойынша олардың оңтайлылығын бағалау жүргізілді: еңбек
сыйымдылығы,
сапасы,
жылдамдығы,
бизнес-процестер
шеңберінде
бөлімшелер /қызметкерлердің өзара іс-қимылын үйлестірудің пайдаланылатын
тетіктері анықталды: рәсімдердің құжатталған нұсқаулықтары (регламенттері),
басшылықты тікелей бақылау, өзара келісу.
Бизнес-процестер мен ұйымдық құрылымды, сондай-ақ олардың мақсаттар
мен стратегияларға сәйкестігін кешенді бағалау нәтижесінде компанияны
басқарудың тиімділігін арттыру үшін жүзеге асырылуы тиіс рәсімдер мен
құрылымдардағы өзгерістер бойынша ұсынымдар жасалды және ішінара
енгізілді.
Лауазымдық позициялар бойынша жұмыс міндеттерінің мамандану
дәрежесін қайта бағалау қажет (бөлім туралы ережені, құрылымды,
қызметкерлердің бөлімдер арасындағы өзара әрекеттесу алгоритмін әзірлеу).
Ұйымдық бөлімшелерге (бірліктерге) лауазымдық позицияларды топтастыру
қағидаттары мен критерийлерін енгізу. Функционалдық және профиттік
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бөлімшелерге бөлу жүргізілді. Бөлімшелерді негізгі бизнес-процестерге
байланыстыруды қисынды аяқтауға дейін жеткізу. Әр түрлі бөлімшелер
қайталайтын функцияларды анықтау, жоғары басшылықтың жауапкершілік
салаларын ажыратудың анықтығын талдау үшін бизнес-процестерді
автоматтандыруды оңтайландыру және жетілдіру қажет.Клиенттерге сауалнама
жүргізу арқылы қызмет көрсету сапасын бақылауды күшейту, қызметкерлерді
олардың дағдылары мен құзыреттеріне сәйкес ротациялау.

(30,31-сурет: Қызметкерлерді тренинг жұмысына араластыру)

5. Алдағы уақытқа персоналды дамытуды басқаруға қосымша
ұсынымдар
Біріншіден, адам ресурстарын басқаруда ресурстарды оңтайлы және дұрыс
бөлу үшін қызметкерлерді оқыту және бейімдеу ұғымдарын нақты бөлу керек.
Бейімделу – бұл қызметкердің компанияның, атап айтқанда нақты
бөлімшенің нормалары мен ережелерін игеруіне бағытталған процесс.
Бейімделу кезеңі жаңа қызметкерлерге де, басқа бөлімге немесе филиалға
жұмысқа ауысқандарға да қажет. Бейімделу кезеңінің басында және соңында
қызметкердің кәсіби деңгейі іс жүзінде өзгеріссіз қалады. Сондықтан
компанияда жұмыс істейтін қызметкерлердің кәсіби деңгейін жақсарту және
бейімделу кезеңін қажет ететін жаңа қызметкерлерді жалдамау тиімдірек.
Қызметкерлерді оқыту оның кәсіби құзыреттерін кеңейтуге бағытталған.
Ең дұрысы, бұл компания стратегиясының бөлігі жоспарланған: мысалы,
тауарлар мен қызметтердің жаңа нарықтарын дамыту, өндірісті техникалық
қайта жарақтандыру және модернизациялау, қызмет салаларын кеңейту кезінде.
Қызметкерлерді оқытуды бастауға күтпеген себептер болуы мүмкін: бүкіл
компанияның немесе оның бөлімшелерінің өндірістік және қаржылық
көрсеткіштерінің төмендеуі, заңнамадағы өзгерістер.
Оқытуды дұрыс ұйымдастыру және қызметкерлерді оқыту қажеттілігін
уақтылы анықтау үшін жауапты қызметкерді тағайындау. Келесі әдістерді
қолдану:
Қызметкердің жеке ісінің аудиті. Қызметкердің қаншалықты ұзақ уақыт
білім алғаны нақтыланады — негізгі немесе қосымша. Кейбір кәсіптерде
кемінде 3-5 жылда бір рет біліктілігін арттыру қажет. Сынақ мерзімі ішіндегі
қызметкердің қызметін талдау. Бұл тұрақты жұмыс туралы келісім жасасу
керек пе, жоқ па, қызметкерге жұмыс беруден бас тартуға көмектеседі.
Оқуға өтінімдерді жинау. Өтінімдер құрылымдық бөлімшелердің
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бастықтарынан немесе қызметкерлердің өзінен қабылдануы мүмкін.
Қызметкерлерді аттестаттау. Кезекті сынақ мерзімі аяқталғаннан кейін,
қызметте жоғарылату немесе басқа құрылымдық бөлімшеге ауыстыру кезінде
өткізілуі мүмкін. Аттестаттау қорытындылары бойынша оқыту және одан әрі
дамыту жөнінде дербес ұсынымдар әзірленеді. Қызметкерлерді оқытуды
компанияның өз күшімен (Фирмаішілік) ұйымдастыруға немесе аутсорсингке
(сыртқы қызмет) беруге болады.
Фирмаішілік. Ол қызметкерлерді оқыту және дамыту бөлімі болған кезде
немесе тәжірибесі аз қызметкерлерді басқаруға және олардың жұмысына
жетекшілік етуге қабілетті беделді мамандар жеткілікті болған кезде
ұйымдастырылуы мүмкін. Артықшылығы, өндірістен қол үзбеу, сондай-ақ
компания мұқтаждықтарын қанағаттандыру. Фирмаішілік оқытудың теріс жағы
– сырттан жаңа идеялар мен әдістер ағымының болмауы.
Сыртқы. Қажет болған жағдайда қызметкерлерді мамандандырылған
курстарға жіберу немесе үшінші тарап оқытушыларын шақыру. Оқытудың
белгілі бір түрін таңдау немесе олардың оқыту формаларының үйлесімі
қызметкерлерді оқытудың қандай тұжырымдамасын қазіргі уақытта жүзеге
асыру керектігін және қандай стратегиялық мақсатқа жету керектігін
анықтайды.
Қызметкерлерді оқыту әдістері. Таңдалған оқыту формасына
байланысты – сыртқы немесе ішкіт оқыту әдісін анықтаңыз.
Фирма ішінде:
Нұсқама. Жаңа қызметкер жұмыс туралы жалпы ақпарат алады: мысалы,
белгілі бір жабдықты пайдалану, қауіпсіздік шаралары және т.б. Нұсқаулық,
әдетте, бір формада немесе басқа формада өтеді.
Ротация. Жаңа тәжірибе немесе кәсіби біліктілік алу үшін қызметкерді
басқа бөлімшеге уақытша ауыстыру. Мысал: компанияның ең сәтті
филиалдарының бірінде практикалық тәжірибені қабылдау және оны кейіннен
өз бөлімшесінде енгізу мақсатында жұмыс жасаңыз.
Тәлімгерлік. Тәжірибелі қызметкердің бақылауымен жұмыс жасаңыз. Ол
тәлімгер мен оның шәкірті арасындағы тең қарым-қатынаста ерекшеленеді.
Олардың өзара әрекеттесуі екеуіне де бірдей пайдалы деп болжанады.
Тәлімгерлер өз тәжірибесімен бөлісуге және сонымен бірге мансап сатысына
көтерілуге қызығушылық танытатын өршіл қызметкерлердің арасынан
таңдалады.
Shadowing. Университеттер мен колледждердің түлектерін іріктеп, өзіне
штатқа шақырады. Жоғары курс студенттеріне жұмыс істейтін маманның
жанында бір немесе бірнеше жұмыс күнін өткізу ұсынылады. Бұл студентті
нақты жағдайда кәсіппен таныстыруға мүмкіндік береді.
Компаниядан тыс:
Біліктілікті арттыру курстары немесе тренингтер. Бұл дәрістер семинарлар, кейстерді талдау, іскерлік ойындар кіретін пассивті оқыту.
Қашықтан немесе модульдік болуы мүмкін.
Өз бетінше оқып-үйрену. Әр маман өзін-өзі оқытумен үнемі айналысатын
кезде өзін-өзі оқыту жүйесін дамыту және ынталандыру: мамандандырылған
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әдебиеттерді оқу, вебинарларға қатысу, кәсіби форумдарда сөйлесу.
Конференциялар. Бұл тәжірибе алмасу және іскерлік байланыстар орнату
шаралары. Жалпы компанияның имиджіне оң әсер етеді, қатысушы
қызметкерлердің іскерлік беделін нығайтады.
Компанияның ішінде және сыртында:
Secondment. Қызметкерді бас компанияның басқа бөлімінде ғана емес,
басқа компанияда да оқытуға мүмкіндік беретін ротацияның бір түрі. Ағымдағы
жағдайға байланысты барлық осы әдістерді дұрыс таңдау және ауыстыру
персоналды дамыту жүйесі болған жағдайда ғана мүмкін болады.
Персоналды дамыту жүйесі

Жылдан
жылға
қызметкерлерді
басқару
жүйесімен
қызметкерлердің кәсіби құзыреттіліктерін арттыру және ашу.

Қызметкерлердің кәсіби және жеке деңгейін бағалау, олардың оқуға
деген қажеттіліктерін анықтау.

Қызметкерлерді оқытуға ынталандыру.

Оқыту тәсілдері мен әдістерін таңдау және білімді меңгеруді
бақылау.

Оқыту және бақылау іс-шараларын ұйымдастыру.

Қызметкерлермен одан әрі жұмыс істеу үшін нәтижелерді талдау

Қызметкерлердің кері байланысы даму жүйесін жақсартуға қызмет
етеді
6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Персоналды басқарудың негізгі процестерін диагностикалау кезінде
құрылымның бизнес-процестерін құру кезінде алдыңғы 5-тармақта көрсетілген
ауырсыну сәттері талданды және зерттелді, олар бойынша негізгі ұсыныстар
жасалды және миссия барысында ішінара енгізілді. Бұл компания
құрылымының анықтамасы, негізгі бизнес-процестер, басқарушылық
бақылауды енгізу (жоспарлау, жиналыстар, аралық бөлімдер) сипатталған.
Диагностиканың негізгі әдістері: басшылармен, қызметкерлермен
сұхбат, залдағы жұмыс процестерін бақылау. Номенклатура бойынша бастапқы
құжатқа шолу және заттардың ағымдағы жағдайымен салыстыру. Басшылармен
менторинг, басшылар мен қызметкерлер үшін тренингтер, негізгі сұраулар
бойынша коучинг сессиялары, ағымдағы сәттердегі мәселелерді шешу үшін
компания үшін пайдалы, қажетті консультанттармен кеңестер мен кездесулер
өткізілді.
Клиенттерге қызмет көрсету стандарттары, клиенттерге арналған
сауалнамалар әзірленді және енгізілді, бұл клиенттерге қызмет көрсету
деңгейінің жоғарылауына, клиенттердің адалдығының қалыптасуына әкелді,
бұл одан әрі өнімнің маржасы мен компанияның пайдасына әсер етеді.
Өткізілген оқыту формасы компания қызметкерлеріне берген және беретін
қысқа уақыт ішінде қатысушыларға нақты құралдарды, технологияларды,
өнімдерді пайдалану білімдері, дағдылары мен тәсілдерін беруге бағытталған
және шоғырланған білімнің үлкен көлемін алуға мүмкіндік береді:

өзіндік даму бағытын анықтау қабілеті;
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жұмыс барысында білімін, дағдылары мен құзыреттерін жетілдіру
білігін қалыптастыру;

ішкі әлеуетті ашу.
Қызметкерлерді даярлауды, қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды
дұрыс пайдалану қазіргі нарық жағдайында бәсекеге қабілетті болуға мүмкіндік
береді. Жоғарыда айтылғандардың бәрі қызметкерлерді ынталандырады және
тартады, бұл ресми адалдықты ғана емес, эмоционалды да қалыптастыруға
мүмкіндік береді.
Бұл компанияны тартылған қызметкерлердің сапасына және
қызметкерлердің сапалы мазмұнын көрсетуге әкеледі:

Жұмыста уақыт тез өтеді

Ұзақ уақыт бойы шоғырлануды қолдайды

Компаниямен күшті эмоционалды байланысты сезінеді

Жұмысына ықыласпен және құмарлық

Өзінің жауапкершілік аясын кеңейтеді, икемді, лауазымдық
міндеттерін сипаттаумен шектелмейді

Өзгерістерге бейімделеді

Жұмыс дағдыларын дамытуға ұмтылады

Оларға ескертулер мен бұйрықтар қажет емес

Бәрін уақытында жасайды

Бастама көтереді

Қол жеткізуге бағытталған мақсаттары бар

Адал

Жауапты

Жұмысқа адал
Бұл корпоративтік драйверлердің қалыптасуына әкеледі:

Сенім, әділеттілік, құрмет

Сәйкестік

Коммуникация

Өкілеттігі

Тиімді процестер

Ұйымдастыру құрылымы

Өзіндік тәртіп

Сапа мен тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға
бағытталған

Басшылар мен менеджерлерден талап етілетін мінез-құлық
Жеке:
 Өмір сапасы
 Жұмыс мазмұны
 Төлем және сыйақы
 Корпоративтік мәдениеттің жұмсақ аспектілері
Gallup зерттеулеріне сәйкес, ол бірқатар бизнес көрсеткіштерін
талдап, қызметкерлері бар компаниялар үшін келесі нәтижелерге қол
жеткізді:

компанияның пайдасы: +12%;
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сырттай саны: -27%;

жұмыстан босату саны: -35%;

өндірістегі апаттар саны: -62%;

ұрлық жағдайлары: -50%.
Қатысу бойынша жұмыс – бұл өнімділікті және соның салдарынан
компанияның кірісін арттырудың кілті. Персоналдың адалдығымен, оның
уәждемелілігімен және персоналдың тартылуымен жұмыс компанияға өз
ресурстарын, процестерін уақтылы оңтайландыруға, нарықтағы өзгерістерге
дұрыс және уақтылы жауап беруге, қызмет пен өнімдегі сапаның мобильді
белгісі болуға мүмкіндік береді, бұл өз саласының табыстылығын арттырады.
7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
ШОБ-тың Атамекен-сарапшы синергиясындағы ынтымақтастықтан ләззат
алдым. «Аға сеньорлар» жобасының шағын және орта бизнес секторына қосқан
зор үлесін көрдім. Әсіресе, бұл жобаға өндірісшілер қатысатынын ескере
отырып, нарықтың қалыптасуы мен өзгеруіне қарай бизнесті, құрылымды және
стратегияны түзетуді дұрыс және сауатты құру өте маңызды болатынын көрдім.
Бұл әсіресе осы қиын уақытта үлкен ресурстық үлес. Компаниялар
сервистік трансформацияның осындай қуатты құралын алады (диагностика,
оқыту, енгізу), мүмкін, бұл қолдаусыз мүмкін емес шығар. Мен өзім жобаның
соңғы бөлігіне нәтижені бақылау және бекіту үшін белгілі бір уақыт өткеннен
кейін (процеске байланысты) жүргізілген іс-шаралардан кейін кейінгі қолдауды
қосуды ұсынамын.
Жоба кураторы Жунисова Гулияға ұқыптылық, процесті ұйымдастырудағы
жоғары құзыреттілік, кез келген жұмыс процесінде шыдамдылық пен түсіністік
үшін алғысымды білдіргім келеді. Алдағы ынтымақтастықта пайдалы болу
құрметіне ие болуды құрмет тұтамын.
Кәсіпорын: Аксиома А ЖШС
Орналасқан орны: Нұр-Сұлтан қ.
Бағдарлама қатысушысы: даму бойынша директор Пересыпкина Юлия.
Кәсіпорын қызметі: 1С платформасында бағдарламаларды сату, енгізу
және сүйемелдеу, штат саны: 21 адам. Директор, бизнесті дамыту жөніндегі
директор, коммерциялық директор, сату бөлімінің бастығы -1, сату жөніндегі
менеджерлер -7, IT-сүйемелдеу -7, консультанттар - 2, кеңсе-менеджері.
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: персоналды басқару, сату
бөлімінің аудиті, оқыту үдерістерін құру, сату бөліміне резервтік қорды дұрыс
қалыптастыру, сервис, сату, басқарушылық дағдылар және өзін-өзі
ұйымдастыру бойынша тренингтер өткізу.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
«Аксиома» компаниясы негізгі салалық қызметі - 1С платформасында
бағдарламаларды сату, енгізу және сүйемелдеу. Өзінің негізгі қызметі аясында
келесі қызметтерді ұсынады:
 1С бағдарламасы бойынша кеңес беру қызметтері
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АТС - ақпараттық-технологиялық сүйемелдеу
Кез келген ақпараттық жүйелерден 1С 8 платформасына өту
1С 7.7 бағдарламасын сүйемелдеу, пысықтау
Штрих-кодтау арқылы негізгі құралдарды түгендеу процесін
автоматтандыру
 Мейрамханалар, кафелер мен асханаларды кешенді автоматтандыру
 Түрлі форматтағы бөлшек сауда дүкендері мен дүкендерін (азық-түлік
дүкендері, бутиктер, құрылыс материалдары дүкендері, зергерлік
салондар) кешенді автоматтандыру.
 Штрих-код сканерлері, заттаңба принтерлері, деректерді жинау
терминалдары, таразылар, бақылау-кассалық техника
 Дүкендер мен мейрамханаларға шығын материалдарын жеткізу
 Сұлулық
салондарын,
стоматологияларды,
ломбардтарды
автоматтандыру
 Қонақ үй бизнесін автоматтандыру
 Биометриялық және басқа да инновациялық қауіпсіздік технологиялары
 Платформада бағдарламаларды сату, енгізу және сүйемелдеу
 1С бағдарламасы бойынша кеңес беру қызметтері
 АТС-ақпараттық-технологиялық сүйемелдеу
 Кез келген ақпараттық жүйелерден 1С 8 платформасына өту
 1С 7.7 бағдарламасын сүйемелдеу, пысықтау
 Штрих-кодтау арқылы негізгі құралдарды түгендеу процесін
автоматтандыру
 Мейрамханалар, кафелер мен асханаларды кешенді автоматтандыру
 Түрлі форматтағы бөлшек сауда дүкендері мен дүкендерін ( азық-түлік
дүкендері, бутиктер, құрылыс материалдары дүкендері, зергерлік
салондар) кешенді автоматтандыру.
 Штрих-код сканерлері, заттаңба принтерлері, деректерді жинау
терминалдары, таразылар, бақылау-кассалық техника
 Дүкендер мен мейрамханаларға шығын материалдарын жеткізу
 Сұлулық
салондарын,
стоматологияларды,
ломбардтарды
автоматтандыру
 Қонақ үй бизнесін автоматтандыру
 Биометриялық және басқа да инновациялық қауіпсіздік технологиялары.
Компанияның негізгі сұранысы үшінші тараптың аудит сату бөлімі және
аудит негізінде тренингтер мен сараптамалық ұсыныстар болды.
Диагностика барысында әрі қарай жұмыс істеу үшін келесі жайттар
анықталды: қызметкерлердің уәждемесі мен қызығушылығы, қызметкерлердің
компанияның құндылығы мен оның миссиясын түсінуі, клиенттің
адалдығының маңыздылығы, өнімнің құндылығын қайта бағалау, сату
кезеңдерін ретке келтіру, жұмыс кеңістігіндегі уақытты басқару.
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2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Басшыларға арналған «Тәлімгерлік және коучинг», «Персоналды
басқару», «Адами ресурстар: әңгімелесу,бейімделу» тренингтері, коучингтік
жеке сессияларды өткізу және менторинг.
Оқытудың мақсаты менеджмент дағдылары мен басқару жүйесін
жетілдіру арқылы ұйым мен бөлім қызметінің тиімділігін арттыру. Тренинг
нәтижесінде: көшбасшылық қасиеттер мен қарым-қатынас дағдыларын дамыту,
қызметкерлерге мақсаттарды тиімді қою және оларды орындауға қол жеткізу,
міндеттерді орындаушыларды дұрыс таңдау, жұмыс уақытын оңтайлы басқару,
қызметкерлерді ынталандыру және тарту құралдарын меңгеру күтіледі.
Қызметкерлерге арналған тренингтер: «Тайм-менеджмент», «Сату және
сервис», «Суық қоңыраулар», «Команда құру».
Тренингтің негізгі мақсаты – адамдарды біріктіру, жинақтық нәтижеге
қол жеткізу үшін бірлік рухын қалыптастыру. Сату дағдыларын шыңдау, суық
қоңыраулар техникасын меңгеру, сату процесінде қорқынышты жеңу,
клиенттермен дұрыс және уақтылы қарым-қатынас жасау және олардың
қарсылықтарын жою, ұсынылатын қызметте клиенттің адалдығын
қалыптастыру.
Уақытты басқару тренингінен күтілетін нәтиже қызметкерлердің жұмыс
кеңістігіндегі уақыттың маңыздылығы мен құндылығын түсінуі, уақытты
ұтымды пайдалану үшін жұмыс құралдарын дұрыс және сауатты пайдалану.

(32, 33-фото: Қызметкерлерді тренинг жұмысына тарту)

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар.
Проблемаларды диагностикалау және анықтау қорытындылары бойынша
лауазымдық міндеттер шеңберінде уәждемелілік пен тартымдылық, білім мен
құзыреттілік деңгейін түсіну үшін қызметкерлерге сұхбат және сауалнама
жүргізу ұсынылды. Осы топтағы жоғары қауіпті ескере отырып, сату менеджері
қызметінің тиімділігінің орташа циклін ұзарту үшін кәсіби күйіп қалудың
алдын-алу шараларын жүргізу. Осы іс-шаралардың қорытындысы бойынша
ұсынылды және енгізілді:
 Клиенттердің базасын және сатылымның орташа чегін ұлғайту үшін сату
процесінде мақсат қою, басымдықтарды дұрыс белгілеу үшін оқыту
тренингтері, тәлімгерлік және командалық коучинг.
 Сату жоспарын орындау бойынша күнделікті мониторинг сату тақтасын,
топтық мессенджерлерді қолдана отырып.
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 Командалық рухты көтеру, тиімді өзара іс-қимыл жасау және жоспарлы
көрсеткіштерге қол жеткізу бойынша мақсатты тұжырымдауды бекіту үшін
команда құрушы элементтерді қоса отырып, таңертеңгі және кешкі
планероктарды міндетті түрде өткізу.
 Білім деңгейін бағалауға мүмкіндік беретін өнім менеджерлерінің білімін
түсіну және бекіту үшін міндетті сертификаттау шараларын жүргізу, екіншіден,
әр қызметкердің одан әрі дамуы мен біліктілігін арттыру мақсатында жеке ісшаралар жоспарын жасау үшін өнімнің құндылығын түсінудің әлсіз
аймақтарын анықтау.
 Апта сайын брейн-штормингтер өткізу, осы идеялардың сапасын
сынамай және бағаламай, ең көп міндеттерді іздеуге, жұмыс процесінде ең
қызықты және өміршең идеяларды одан әрі пысықтауға және енгізуге баса
назар аударылады.
 Менеджерлердің кәсіби күйіп кетуін пысықтау және оны уақтылы
диагностикалау үшін белгілі бір жүйелілікпен сұхбат, сауалнама, оқыту
семинарлары, тренингтер өткізу, ай сайынғы негізде қызметкерлердің сіңірген
еңбегін / жетістіктерін атап өтетін грамоталарды / көтермелеу хаттарын немесе
символдық кубоктарды тапсырумен дұрыс кері байланыспен жалпы жиналыс
өткізу қажет. Бұл бағыттағы ең нәтижелі жұмыс үшін тәлімгерді ресми
бекітумен тәлімгерлік жүйесін пысықтау.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Сату бөлімінің жұмысына аудит кезінде анықталды:

Компанияның ішкі жүйесінде менеджердің алдына қойылған нақты
тапсырма бойынша орындалу деңгейі мен мәртебесін қадағалауға мүмкіндік
беретін басшы үшін бақылау нүктесінің процесі автоматтандырылмаған.

Менеджердің суық қоңырауын тыңдауға және қажет болған жағдайда
тәлімгерге / басшыға қосылуға қоңырау уақытында мүмкіндік жоқ, бұл оқу
процесін және дұрыс кері байланысты қиындатады.

Жаңа қызметкерге ішкі құжаттарды, нұсқаулықтарды, ішкі порталдағы
толық оқу материалын зерделей отырып, бейімделуден жылдам өтуге
мүмкіндік беретін әзірленген ішкі оқу процесі жоқ.

Қызметкерлерге зерделеу үшін толық әзірленген материал жоқ, бұл
басшыға / тәлімгерге білім қимасын дұрыс жүргізуге, ал қызметкерлерге өз
лауазымдық міндеттері шеңберінде білуге қажетті көлемді түсінуге мүмкіндік
бермейді.

Осыған байланысты жоғарыда аталған бағыттар бойынша процесті
жетілдіру және автоматтандыру ұсынылды.
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(34, 35- Фото: Атауы жоқ)

5. Персоналды дамытуды басқару қатысында қосымша ұсыныстар
жасалды:
Сату менеджерлерін оқыту жүйесін құру жоспары.
1-Қадам.
Компанияның
стратегиялық
даму
мақсаттарын
қалыптастыру:
Компанияның стратегиялық мақсаттарын қалыптастыруда «Стратегиялық
сессия» құралы өте қолайлы.
Қатысушылар: меншік иелері, бас директор, топ-менеджмент, негізгі
басшылар.
Талдау үшін ақпаратты (стратегиялық сессияны өткізу алдында),
дайындау: бөлімнің өткен жылғы кем дегенде қаржылық нәтижелері. Егер сізде
соңғы 2 жылдағы деректер болса жақсы.
Клиенттік базаны сегменттеу және талдау (CRM жүйесінде).
Сегменттеу мысалдары: A / B / C талдау (ірі\орта\шағын клиенттердің
клиенттік базасындағы қатынас).
Клиенттік базадағы «суық»\ «жылы» \ «ыстық» клиенттердің саны мен арақатынасы. Салалар бойынша (қазіргі уақытта қай сала ең үлкен қаржылық
нәтиже береді/қайсысы ең аз).
Бағыттар бойынша (компания жұмысының қай бағыты клиенттерге жақсы
сұранысқа ие және неге).
Аймақтар бойынша (қай аймақ ең көп клиенттер әкеледі және неге):
 CRM жүргізу кезінде қателер анықталып, талданады.
 жоғалған пайдалар саналды, себептері талданады.
 клиенттермен мәміле циклын жүргізудегі қателер анықталды.
 менеджерлердің нақты қандай әрекеттері клиенттердің жоғалуына
әкелетінін қадағалаймыз.
Ең маңызды стратегиялық сессияда (оның ұзақтығы 2-3 күн) компанияның
сатылымын дамыту үшін стратегиялық бастамаларды әзірлеу. Осыдан кейін,
әзірленген бастамалар SMART-тапсырмаларда, жұмыс жоспарына (Жедел
жоспарлау) енгізу, орындауға жауаптыларды тағайындау және есептік
құжаттаманы қалыптастыру.
Стратегиялық сессияның нәтижесі:
 дамытудың 2 жылға арналған стратегиялық мақсаттарының болуы.
 сату қызметін дамыту стратегиясы таңдалды.
 бизнес-процестерді оңтайландыру аймақтары анықталды.
 сату менеджерлерінің жеке және кәсіби құзыреттерін анықтау
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(кандидаттың «профилі» жасалды).
2-Қадам. Персоналды бағалау (ассесмент-орталық)
Компания тұтастай алғанда және сату қызметі қай бағытта дамитынын
түсінгеннен кейін, сату бөлімі қызметкерлерінің қажетті құзыреттеріне
сәйкестігін бағалау. Бағалау орталығының қорытындысы бойынша күшті
жақтары және компанияның даму стратегиясына сәйкес даму жөніндегі
ұсынымдары бар әрбір қызметкер бойынша есеп қалыптастырылады.
3-Қадам. Сату процесінің аудиті
Аудиттің мақсаты: сатуды дамытудың бас стратегиясына сәйкес келмейтін
бизнес-процестерді анықтау.
Сату процесінің аудитіне келесі кезеңдер кіреді:
 клиенттермен жұмыс істеу стандарттарын зерттеу.
 сату қызметі қызметкерлерінің жұмысын бақылау: клиенттермен телефон
арқылы сөйлесу, CRM-де клиенттік базаны жүргізу, цикл бойынша
қозғалысты бақылау (сату шұңқыры).
Аудит сәтті деп саналады, егер:
 Бөлімше жұмысының күшті және әлсіз жақтары анықталды.
 Компанияның даму стратегиясына сәйкес процестерді оңтайландырудың
негізгі аймақтарын анықтады.
 қаржы нәтижесіне әсер ететін бизнес-процестерді оңтайландыру жоспары
жасалды.
4-Қадам. Сату менеджерлерін оқыту жүйесін дамыту:
Оқыту жүйесін әзірлеу кезінде мыналарды ескеру қажет:
 компания сатылымын дамытудың стратегиялық мақсаттары.
 бағалау орталығы әдісімен қызметкерлерді бағалау нәтижелері.
 сату процесінің аудиті.
 біз нақты қандай білім, білік және дағдыларды дамытуды жоспарлап
отырмыз.
 біз оқытудың қандай әдістерін қолданамыз (дәрістер, тренингтер, жұмыс
орнында оқыту, тәлімгерлік жүйесі, кросс-тренингтер және т.б.).
5-Қадам. Оқыту жүйесін енгізу және нәтижелерді бағалау.
Оқу жоспарын әзірлеп, келіскеннен кейін оны енгізу және оның тиімділігін
бағалау қажет.
Өткізілген оқытуды бағалау тәсілдері:
 360 бағалау әдісі (менеджердің кәсіби құзыреттілігін лауазым бейіні
негізінде арнайы әзірленген сауалнама арқылы менеджердің өзі, оның
әріптестері және оның тікелей басшысы бағалайды).
 бағалау орталығын (ассесмент-орталық) қайта өткізу. Нәтижелерді
өңдегеннен кейін біз оқытуға дейінгі және одан кейінгі құзіреттіліктің дамуын
салыстырамыз.
 сату көрсеткіштері өлшенеді (оқудан бұрын және одан кейін).
Сату бөлімінің кадрлық резервін қалыптастыру
Сату бөліміне мамандарды жалдаудағы негізгі бағыттарды қолдана
отырып, кадрлар резервін үнемі қалыптастыру бойынша жұмыс жасау.
1. Ағындық әдіс. Қызметкерлерді жаппай жалдау, содан кейін жаппай
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іріктеу немесе өздігінен бас тарту, нәтижесінде ең сәтті үміткерлер компанияда
қалады және жаппай жалдау процесі қайталанады. Бұл жағдайда оқыту
сатылатын өніммен Үстірт танысуға дейін азаяды. Үміткердің жаппай
қамтылуына және табиғи қабілеттеріне Ставка жасалады.
2. Неғұрлым перспективалы үміткерлерді дараландырылған іріктеп оқыту
(жұмыс орнында және жұмыстан қол үзіп). Бұл «қызметкерлерді өсіру»
стратегиясы. Бұл жағдайда өз қызметкерлері дамиды және қызметкерлердің
адалдығы мен адалдығы сияқты артықшылықтар береді.
3. Жалдау сату саласындағы дайын жоғары кәсіби мамандар, олар
шақырылады, басқа фирмалар мен ұйымдардың ұсына отырып, неғұрлым
жоғары еңбекақы төлеу, қызықты схемасы еңбекақы, мүмкіндіктерін қосымша
оқыту және тағылымдамадан есебінен жұмыс берушінің, мансаптық өсу
мүмкіндігі.
6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Персоналды басқару, қызмет көрсету және сатудан кейінгі бөлімнің аудиті,
ішкі коммуникацияларды құру бойынша негізгі процестерді диагностикалау
кезінде алдыңғы 4 және 5-тармақтарда көрсетілген ауырсыну сәттері талданды
және зерттелді, олар бойынша негізгі ұсыныстар жасалды және миссия
барысында ішінара енгізілді. Бұл компания құрылымының анықтамасы, сату
бөлімі бойынша негізгі бизнес-процестер, басқарушылық бақылауды енгізу
(жоспарлау, жиналыстар, аралық бөлімдер өткізу), сату бөлімінің кадрлық
резервін дұрыс қалыптастыру, процестерді жетілдіру және автоматтандыру,
кадрларды уақтылы дұрыс ауыстыру.
Барлық өткізілген іс-шаралар персоналдың дағдылары бойынша
келесі күтілетін нәтижелерді болжайды:
 өзіндік даму бағытын анықтау қабілеті;
 жұмыс барысында білімін, дағдылары мен құзыреттерін жетілдіру білігін
қалыптастыру;
 ішкі әлеуетті ашу.
Қызметкерлерді іріктеуді, даярлауды, қайта даярлауды және олардың
біліктілігін арттыруды дұрыс пайдалану қазіргі нарық жағдайында бәсекеге
қабілетті болуға мүмкіндік береді.
Жоғарыда айтылғандардың бәрі қызметкерлерді ынталандырады және
тартады, бұл ресми адалдықты ғана емес, эмоционалды да қалыптастыруға
мүмкіндік береді. Бұл компанияны тартылған қызметкерлердің сапасына және
қызметкерлердің сапалы мазмұнын көрсетуге әкеледі:
 «Жұмыста уақыт тез өтеді» - жұмысқа берілген
 «Ұзақ уақыт бойы жұмыста шоғырлануды» қолдайды
 Компаниямен күшті эмоционалды байланысты сезінеді
 Жұмысына ықыласпен және құмарлықпен кіріседі
 Өзінің жауапкершілік аясын кеңейтеді, икемді, лауазымдық
міндеттерін сипаттаумен шектелмейді
 Өзгерістерге бейімделеді
58

 Жұмыс дағдыларын дамытуға ұмтылады
 Оларға ескертулер мен бұйрықтар қажет емес
 Бәрін уақытында жасайды
 талапшыл
 Бастама көтереді
 Мақсатқа қол жеткізуге бағытталған
 Адал адам
 Жауапты және міндетті
 Жұмысқа адал
Бұл корпоративтік драйверлердің қалыптасуына әкеледі:
 Сенім, әділеттілік, құрмет
 Сәйкестік
 Коммуникация
 Өкілеттік
 Тиімді процестер
 Ұйымдастыру құрылымы
 Өзіндік тәртіп
 Сапа мен тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға
бағытталған
 Басшылар мен менеджерлерден талап етілетін мінез-құлық
Жеке:
 Өмір сапасы
 Жұмыс мазмұны
 Төлем және сыйақы
 Корпоративтік
мәдениеттің
"жұмсақ"
аспектілері
және
қызметкерлердің тартуымен компанияға өз ресурстарын, процестерін уақтылы
оңтайландыруға, нарықтағы өзгерістерге дұрыс және уақтылы жауап беруге,
қызмет пен өнімдегі сапаның мобильді белгісі болуға мүмкіндік береді, бұл өз
саласында рентабельділіктің артуына әкеледі.
Жоғарыда аталған барлық ұсыныстарды құру және миссия барысында
пайдаланылған және енгізілген ұсыныстарды сақтау міндетті түрде бизнес үшін
маңызды индикаторлар түрінде нәтиже береді:
 Ішкі және сыртқы дұрыс коммуникация
 Клиентті есту қабілеті.
 Клиентпен дұрыс өзара іс-қимыл
 Тиімді сату
 Айырбастау мен орташа чектің өсуі
 Мәмілелерді ұлғайту
 Өнімді білу, оған сену
 Өз білімдерін тәжірибеде қолдану
 Нәтижеге назар аудару
 Командада жұмыс істей білу
 Сату техникасын сауатты пайдалану
 Брендке деген адалдық және компанияның аймақтарда танылуы
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(36, 37-Фото: Атауы жоқ)

7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Шағын және орта бизнестің осындай синергиясындағы ынтымақтастықтан
ләззат алдым - Атамекен-сарапшы. «Аға сеньорлар» жобасының шағын және
орта бизнес секторына қосқан зор үлесін көрдім. Әсіресе, бұл жобаға нарықтың
қалыптасуы мен өзгеруіне қарай бизнесті, құрылымды және стратегияны
түзетуді дұрыс және сауатты құру өте маңызды болатын өндірісшілер
қатысатынын ескере отырып. Бұл әсіресе осы қиын уақытта үлкен ресурстық
үлес. Компаниялар сервистік трансформацияның осындай қуатты құралын
алады (диагностика, оқыту, енгізу), мүмкін, бұл қолдаусыз мүмкін болмас еді.
Мен өзім жобаның соңғы бөлігіне нәтижені бақылау және бекіту үшін белгілі
бір уақыт өткеннен кейін (процеске байланысты) жүргізілген іс-шаралардан
кейін қолдауды қосуды ұсынамын.
Жоба
кураторы
Гүлия
Құнанбаеваға
ұқыптылық,
процесті
ұйымдастырудағы жоғары құзыреттілік, кез келген жұмыс процесінде
шыдамдылық пен түсіністік үшін алғысымды білдіргім келеді. Алдағы
ынтымақтастықта пайдалы болу құрметіне арналған пошта.
Тайм-менеджмент
Ұзақтығы 8 сағат.
Оқыту форматы күндізгі
Тренинг бағдарламасы
1. Уақыт жетіспеушілігінің себептері. Уақыт сіңіргіштері.
Шағын дәріс: Біздің уақыт капиталы. Біз уақытты басқара аламыз ба? Біздің
уақытымызды кім немесе не ұрлайды? Уақыт сіңіргіштерімен күресу
техникасы.
Практикалық сабақтар:
1. «Уақыт пирогы» жаттығуы.
2. «Уақытты тиімді бөлу» тесті.
2. Мақсат қою. Мақсат қою.
Шағын дәріс: мақсатқа жету жолындағы негізгі кедергілер. Өмірге проактивті
және реактивті тәсілдер. Ниет пен мақсаттар. Миссиясы. Түйін облысы өмірі.
Ұзақ мерзімді мақсаттар картасы. Мақсат ағашы. SMART мақсаттары.
Практикалық сабақтар:
1. «Сіздің мақсатыңыз» тесті.
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2. «Тілектерді мақсатқа айналдыру» жаттығуы.
3. «Өмір дөңгелегі» жаттығуы.
4. «Ұзақ мерзімді мақсаттар картасын құру» жаттығуы.
5. «Мақсат ағашын құру» жаттығуы.
3. Басымдықтар
Шағын дәріс: маңызды және шұғыл істер. «Үш шеге әдісі». Жұмысқа тиімді
қосу үшін қажет зәкір.
Практикалық сабақтар:
1. «Эйзенхауэр матрицасы»жаттығуы
4. Хронометраж.
Мини-лекция: Хронометраж тәртібі. Күн фотосы.
Практикалық сабақтар:
1. «Бір күннің ұзақтығы» жаттығуы.
2. «Күнді талдау» жаттығуы.
5. Уақытты жоспарлау. Қатаң икемді жоспарлау. Мәтінмәндік
жоспарлау.
Мини-лекция: Қатаң икемді күнді жоспарлау алгоритмі. Нәтижеге бағытталған
жоспарлау. Қатаң, икемді және бюджеттік міндеттер. Мәтінмәндік жоспарлау.
Ұзақ мерзімді жоспарлау техникасы. Гант диаграммасын құру.
Практикалық сабақтар:
1. «Нәтижеге бағытталған тұжырымдар» жаттығуы.
2. «Кайрос» жаттығуы.
3. «Үйлену» жаттығуы»
6. Өзін-өзі ынталандыру және тиімді демалу принциптері. Уақытты
құрметтеу ережелері
Күннің еңбек процесін ұйымдастыру.
Персоналды басқару: қызметкерлерді жалдау және бейімдеу жүйесі. 8
академиялық сағат.
Қызметкерлерді іріктеу принциптері
Қызметкерді жалдау кезеңдері
Жалпы жалдау және бейімделу схемасы
Іріктеу сұхбаттарын өткізу (топтық және жеке)
Қызметкердің Құжаттамалық ресімделуі
Бейімдеу іс-шаралары (ұйымдастырушылық, кәсіби және әлеуметтікпсихологиялық бейімдеу)
«Жаңа ойыншы» мектебі
Табиғи бизнес-процеске сынақ мерзімінен өтуді бағалау
Компанияның бірінші басшысымен кіріспе сұхбат
«Оқу жағдайы» практикумы
Лауазымдық нұсқаулық негізінде орындаушыға қойылатын талаптарды
әзірлеу
Дереккөздерді таңдау және бос орынды орналастыру
Іріктеу сұхбатын өткізу (рөлдік ойын)
Қызметкерлерді оқыту және дамыту жүйесі
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Компаниядағы қызметкерлерді оқытудың мақсаттары, міндеттері, жалпы
схемасы
Тиімді оқыту принциптері
Оқыту қажеттілігін анықтау жолдары
Оқуға ынталандыру
Оқыту түрлері: ішкі кәсіби; ішкі корпоративтік; сыртқы
Ересектерді оқыту ерекшеліктері. Колба Циклі
Корпоративішілік оқыту: дайындау және өткізу
Оқытудың формалары мен әдістері
Оқыту тиімділігін бағалау
Тәлімгерлікті ұйымдастыру және жетілдіру
Корпоративішілік оқыту орталығын (ЖҚКО) құру)
Персоналды дамыту құралы ретінде ротацияны пайдалану.
Команда құру
Ұзақтығы: 8 сағат
Мақсаты: Тренингке қатысушыларды командаға біріктіру; командада
өзара іс-қимылдың оң дағдыларын алу; командалық мақсатқа бағдарлану;
командаға адалдықты арттыру; өзара қарым-қатынасты жақсарту; команда
ішіндегі коммуникацияны жақсарту.
Команда дегеніміз не және тиімді команда дегеніміз не?
 команда сипаттамалары;
 топ пен команда арасындағы айырмашылықтар;
 тиімді команданың белгілері
 команда құру принциптері; сәтті командалық жұмыс шарттары;
 команданы ұйымдастырудың артықшылықтары мен кемшіліктері.
Командалық рөлдер және оларды бөлу
 ұйымдастырылмаған топтағы рөлдер;
 қатысушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, командадағы
рөлдерді бөлу;
 мақсаттар мен міндеттер өзгерген жағдайда рөлдерді қайта бөлу;
 жаңа топ мүшелерін жұмысқа тиімді қосу.
Командада шешім қабылдау
 топтық шешім қабылдау ерекшеліктері;
 бірыңғай командалық шешімді әзірлеу технологиясы;
 командада шығармашылықты дамыту әдістері;
 ми шабуылы менеджердің құралы, оның ережелері мен принциптері.
Командадағы тұлғааралық қарым-қатынас
 тиімді қарым-қатынас принциптері;
 командадағы байланыс ерекшеліктері;
 ақпарат қалай жоғалады және бұрмаланады;
 байланыс серіктесі туралы не білуіңіз керек;
 команда мүшелерінің конструктивті емес мінез-құлқын түзету.
Командада сенімді қарым-қатынасты нығайту
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 даулар мен қарама-қайшылықтардан аулақ болу;
 қарым-қатынастың эмоционалды шиеленісін не төмендетеді және не
арттырады;
 команда құру жолындағы кедергілерді құру;
 ішкі командалық қақтығыстарды шешу әдістері.
Тиімді сатулар
Ұзақтығы 16 сағат
Оқыту форматы күндізгі
Оқыту мақсаты:
Қатысушыларға келіссөздер арқылы сатудың екі негізгі схемасын үйрету:
сату компоненттерінің схемасы және әр компоненттің сату әдістері, сонымен
қатар сатудың негізгі кезеңдері және сатудың әр кезеңіндегі әрекеттер.
Сату менеджерлерін белсенді және мағыналы сату жұмыстарына
ынталандыру.
БАҒДАРЛАМА
1-Блок. Сату негіздері. Бәсекелестік жағдайында сату.
1. Неліктен клиенттер кейбіреулерден сатып алады және басқалардан
сатып алмайды?
2. Сатушылардың түрлері және сату стратегиялары.
3. Клиенттермен жұмыс істеудегі проактивті тәсіл.
4. Өз клиенттеріңіз үшін қалай қажет болу керек.
5.Сату артықшылықтары-өнімнің/қызметтің бәсекелестік
артықшылықтарын пайдалану.
2-Блок. Сатуға дайындық.
1. Клиенттердің жағдайын клиенттердің көзімен талдау дағдылары,
«сатушы көзқарасынан» аулақ болу.
2. Клиенттердің мәселелерін/сұрақтарын шешу ретінде клиенттердің
мәселелері/сұрақтары және ұсыныстар типологиясын жіктеу.
3. Тауарды/қызметті білу және оны клиенттің көзімен ұсына білу: мінездемеабырой-пайда призмасы арқылы тауарды ұсыну техникасын пысықтау.
3-Блок. Сатудың құрамдас бөліктері-біз не сатамыз.
1. Өзіңізді кеңесші ретінде қалай сатуға болады – сенім қалыптастыру.
2. Компанияны қалай сатуға болады - бізден сатып алыңыз.
3. Тауарды қалай сатуға болады – тауар клиент үшін шешім ретінде.
4. Бағаны қалай сатуға болады, бағаны сату әдістері.
5. Сатып алу уақытын қалай сатуға болады (дәл қазір сатып алыңыз) және
қажетті сату кездесулерінің санын минимумға дейін азайту.
4-Блок. Сату кезеңдері, сатылардың мақсаттары мен мазмұны,
сатушының әр кезеңдегі әрекеттері. Клиент орналасқан сатып алу туралы
шешім қабылдау кезеңіне байланысты әр кезеңдегі сатушының ісәрекетінің ерекшелігі.
Байланыс орнату:
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 әңгіме басында клиентпен қалай байланыс орнатуға болады. Байланыс
орнату форматтары
 клиент өзі байланысқа шықпаған кезде байланысты қалай құруға болады
 сенімді қарым-қатынасты қалыптастыру үшін не маңызды
 шаруаны өз қолыңа алу
Клиенттердің қажеттіліктерін анықтау:
 клиент туралы не білу керек
 Клиентті шынымен түсіну үшін не істеу керек
 клиенттің
мәселелерін/міндеттерін
анықтауға
қандай
сұрақтар
көмектеседі
 spin техникасын, қажеттіліктерін анықтау техникасы
 әңгімелесу процесін бақылауда ұстау,
 клиенттің тілінде қалай сөйлеуге болады
 Клиенттің міндеттерін/мәселелерін шешу ретінде өз тауарларын
ұсыну:
 клиентке сатып алудың барлық оң нәтижелерін қалай көрсетуге болады
 клиенттің проблемаларын/міндеттерін шешу ретінде тауарды ұсыну
техникасы
 клиентке қандай дәлелдер сенімді, дәлелдеу техникасына
Қарсылықтарды жеңу:
 клиенттердің типтік қарсылықтары, қарсылықтардың себептері мен
негіздерін тану
 клиенттің нақты қорқынышын қалай анықтауға болады
 қарсылықтарды басқару және жеңу әдістері
 клиенттің қорқынышы мен күмәнін сейілту
 клиентпен түсінбеушілік пен дауды қалай болдырмауға болады
 клиенттің қарсылығын өз пайдасына қалай пайдалануға болады.
Оқытуды өткізу нысаны мен әдістері:
 рөлдік ойындар
 ситуациялық есептер
 топтық жұмыс, жаттығулар жасау
 басқарылатын пікірталастар, кері байланыс
 бейнематериалдарды қолдануға болады.
Жұмыс уақытының хронометражы
Ұзақтығы
Өлшеуді
өткізу күні

16.06.2019 ж.

Хронометраж нысаны

CRM бағдарламасында
жұмыс істеу
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Сағат

Минут

Ұзақтығы 8
сағат жұмыс
күнінен
пайызбен

0

30

6%

Клиенттермен жаңа
кездесулер тағайындау
мәселесімен телефон
арқылы келіссөздер жүргізу

2

10

27%

Клиенттермен кездесулер
өткізу

1

30

19%

Кеңеске қатысу

0

30

6%

Жұмыстағы үзілістер

0

55

12%

Жоспарлы тестілеуден өту

0

20

4%

Клиенттер үшін
коммерциялық ұсыныстар
жасау және бағыттау

0

20

4%

0

10

2%

1

35

20%

Бағдарламалар
ды жаңарту
Еңбек
функциясын Клиенттермен
а қатысы
кездесулер
жоқ өзге де
өткізу
әрекеттер
орындарына
жету жолына
жұмсалған
уақыт

Сыртқы отандық консультант: Думан Нағашбекұлы
Кәсібі:
1993-1997 жылдар. Қазақ мемлекеттік аграрлық
университеті, Экономика және бизнес факультеті,
«Ауыл
шаруашылығы
өндірісін
ұйымдастыру»
мамандығы-үздік диплом. «Жамбыл ата» ӘКК» Бизнес
жоспары» тақырыбындағы дипломдық жұмыс.
1997-2000 жылдар. Қазақ мемлекеттік аграрлық
университеті, Х. Д. Чурина атындағы «Агробизнесті
ұйымдастыру»
кафедрасы
–
аспирантура.
Диссертациямен жұмыс. Тақырыбы: «Әртүрлі меншік нысанындағы
кәсіпорындарда агробизнесті ұйымдастыру».
Кеңес беру тақырыбы
Менің семинарларды онлайн, сондай-ақ шаруашылықтарға шығу арқылы
өткізу тәжірибем бар. Ферманың жұмысын аналитикалық талдау,
рентабельділікті
арттырудағы
проблемалық
аспектілерді
анықтау,
жануарлардың тірі салмағының күнделікті өсуі үшін көрсеткіштерді
жоғарылату үшін кеңес беремін. Сондай-ақ турлық төлдерді ұйымдастыру және
өткізу, бұзаулардың іскерлік шығымының көрсеткіштерін арттыру бойынша
кеңес беремін.
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Кәсіпорын: «BaiQonys» ЖШС
Орналсқан жері: Алматы облысы, Қапшағай қаласы, Шеңгелді кенті
Бағдарлама қатысушысы: Оспанов Айдын Килишбекович
Кәсіпорын қызметі: асыл тұқымды ірі қара мал өсіру
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек:
"BaiQonys" ЖШС өз жұмысын жақында бастаған асыл тұқымды
шаруашылықтың құрылуының екі жылдық тарихы бар. Әрі қарай сәтті жұмыс
істеу үшін экономика экономикалық және аумақтық ерекшеліктерді ескере
отырып, оларға сәйкес келетін жұмыс жоспарын және бизнесті жылжытуды
таңдау керек. Сондай-ақ, төменде талқыланатын проблемалық аспектілерді
жою.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
«BaiQonys» ЖШС 2018 жылдың маусым айында құрылды. Шаруашылық
жерлері Алматы облысында, Шеңгелді кентінің жанында, Қапшағай жасанды
су қоймасының жанында орналасқан. Шаруашылық жерлері орналасқан
географиясы жазық жерлерге жатады. Климаты континенттік, қуаң. Қысы суық,
құрғақ, жазы ыстық. Табиғи аймақ – шөлейт. Кәдімгі ландшафт - тұран
тоғайлары, бұталы ақ сексеуілмен жабылған төбелер, жүзім мен қарақат
бұталары бар тоғай.
Компанияны құру мақсаты: асыл тұқымды ірі қара мал басын көбейту
және өсіру. Директордың негізгі міндеті: 2021 жылдың соңына дейін асыл
тұқымды ІҚМ басын 1000 басқа дейін арттыру. 2019 жылдың маусымынан
қазан айына дейін шаруашылық Қалмақ тұқымды ірі қара малының асыл
тұқымды малдарын сатып алды. Атап айтқанда: СҚО-дан 239 бас қашар және
73 бас бұқа, сонымен қатар Алматы облысынан 40 бас қашар.
Қосымша несиелендіру жолымен 2020 жылдың қаңтарында Ресей
Федерациясынан 143 бас көлемінде калмыцк тұқымының импортталған асыл
тұқымды қашарлары әкелінді. Қазіргі уақытта шаруашылықтың өз балансында
500-ден астам асыл тұқымды аналық мал басы және 70 бұқашық бар. Сонымен
қатар шаруашылық меншігінде ауданы 300 га, 250 га және 50 га 3 жайылымдық
жер бар, бұдан басқа 49 жылға жалға алу құқығында ауданы 58,9 га
(суарылмайтын жер) және 46,9 га (суармалы жер) болатын 2 жер бар.
Шаруашылықтың балансында 2020 жылдың басында сатып алынған келесі
техника бар:
1. 2019 жылы шыққан «Беларус-82.1» МТЗ тракторы.
2. Пневматикалық сепкіш, 2019 жылы шығарылған.
3. Аспалы соқа, 2019 жылы шығарылған.
4. 2019 жылы шыққан рулонды Пресс-іріктеуші
Барлық шаруашылықтағы жұмысты директор, Оспанов Айдын
Килишбекович өзі жүргізеді, сондай-ақ оған ұйымдастыру және тікелей
орындау мәселелерінде оның туған ағасы - Оспанов Жәнібек Кенешбекұлы
көмектеседі, олардан басқа шаруашылықта тұрақты негізде төрт малшы және
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бір механизатор бар. Сондай-ақ егін егу және жинау кезінде тракторшылар мен
суарушылар тартылады.
Базаны алғашқы тексеруден кейін келесі аспектілерді атап өттім:
1. База жабдықталуы толық емес. Мал қорасы бетон қоршаулардан
тұрғызылған. Малға арналған шатыр металл профильден жасалған. Малды
стационарлық бөлу құрылғысы, фиксатор станогы және малды өлшеуге
арналған таразылар жоқ.
2. Малшылар үшін жайлы үй жоқ. Қазір фермадан жақын маңдағы
Шеңгелді ауылына жиі кетуге мүмкіндігі жоқ жұмысшылар қыста және жазда
портативті вагонда тұруға мәжбүр, бұл олардың еңбек өнімділігіне теріс әсер
етеді.
3. Шаруашылық аумағында мал суаруға арналған таза суы бар ұңғыма жоқ.
Барлық мал жақын маңдағы өзенге суарыу үшін айдалады. Жақын маңдағы
барлық шаруашылықтар осы өзенге жануарларды суару үшін апаратынын және
санитарлық ластану деңгейі жоғары екенін ескере отырып, бұл факт осы
шаруашылықтың жануарларының жай-күйі мен әл-ауқатына теріс әсер етуі
мүмкін.
Жоғарыда аталған барлық проблемалардың себебі, шаруашылық екі жыл
бұрын құрылған, жұмысты сауатты жүргізе отырып, барлық проблемалар
шешілетінін атап өтуге болады.
2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Бірінші және екінші күндері біз егістік жерлерге бардық, онда
шаруашылық сүрлемге жүгері, пішенге суданка және мал азығына жаздық арпа
өсіреді. Шаруашылық өткен жылы малға арналған барлық азық-түлікті
жеткізушілерден сатып алып, жануарларды өзінің азық базасымен қамтамасыз
ете алмады. Сондықтан ағымдағы жылы барлық мал басын өзінің азық
базасымен қамтамасыз ету туралы шешім қабылданды, осы мақсатта
шаруашылық жүгері, жаздық арпа және судан шөпін сатып алды.
Шаруашылықтың таңдауы су тапшылығына төзімді және астықтың жоғары
өнім беретіндігіне байланысты тұқымның осы түрлеріне түсті. Тұқымдар
жалпы ауданы 105,8 га егістік жерлерге себілді, арпа астында 30 га, жүгері
астында 30 га, судан шөбі 30 га және сәйкесінше қалған 15,8 га жер булануға
қалдырылды (келесі егу кезінде жердің жағдайын жақсарту үшін). Жүгері
тұқымдары сәуір айының ортасында, судан шөптерінің тұқымдары сәуір
айының соңында, ал арпа 2020 жылдың наурыз айының соңында егілді.
Шаруашылықтың негізгі мақсаты малды азық базасымен қамтамасыз ету
болғандықтан, мал азығын жинау және дайындау бойынша келесі ұсыныстар
таратылды:
1. Жүгері жануарлардың денесіне толық сіңеді және осылайша
организмдегі глюкоза деңгейін жоғарылатады, соның арқасында жас
жануарларда масса жоғарылайды, метаболизм қалыпқа келеді. Жүгеріні жинау
құлақ балауыздың пісуіне (құрғақ заттың максималды мөлшері) немесе сүтті
балауызға жеткенде, жапырақтары жасыл болып қалады. Кеш пісетін жүгері
әрдайым пісіп-жетілудің осы кезеңіне жете бермейді, сондықтан оны алғашқы
67

аязға дейін жүгері өсімдіктерін кесіп, ұсақтайтын комбайндардың көмегімен
жинау керек.
Мен жүгеріні 20 см биіктікте шабуды ұсынамын, өйткені бұл биіктік
жүгеріні сүрлемге шабу үшін оңтайлы болып саналады. Комбайнмен
шабылғаннан кейін директор қыста малды азықтандыру үшін шұңқыр қазып,
сүрлемге жүгері дайындауды жоспарлап отыр. Жүгеріні жинау тамыз айының
соңында, қыркүйектің басында (жүгері пісіп жатқанда) жоспарланған. Ұнтақтау
кезеңінен кейін сүт қышқылды ашыту процестері жақсы өтіп, сақталған
пайдалы және қоректік заттардың пайызы артып, сақтау шығындарын азайту
үшін дала траншеяларында сүрлемді ауыр техникамен жақсылап тығыздау
ұсынылады. Келесі жылы мен сүрлемге жем қондырғыларын жинау кезінде
шұңқырларды жыртып алмауды, бірақ арнайы «сүрлем жеңін» қолдануды
ұсынамын – сүрлем массасын диаметрі 5 метрге дейін және ұзындығы бірнеше
жүзге дейін тығыз полиэтилен пакетке салу қажет.
2. «BaiQonys» ЖШС жерлерінде сүрлемге жүгеріден басқа судан шөбі
(суданка) егілді. Судан – бұл сүрлем мен шөп дайындауға болатын жыл
сайынғы жемшөп шөптері. Тағамдық құндылығы бойынша бұл шөпті жүгері
сүрлемімен салыстыруға болады. Оның құрамында 10% ақуыз, 9% қант, 80 мг
каротин, сонымен қатар дәрумендер мен антиоксиданттар бар. Бұл өсімдікті
малды тамақтандыруға арналған ең жақсы тағамдық дақылдардың бірі етеді.
Біздің жағдайда, экономика судан шөп дайындайды.
Шілде айының басында шаруашылық суданканың алғашқы шабуын
жинады. Мен шабуын будандарын қарап шықтым, шөп көбінесе толық
кептірілмеген. Әрі қарай дұрыс сақталмаса, шөптің шіруі және оның сапасы
төмендеуі мүмкін. Қазіргі уақытта барлық будандар ашық аспан астында
сақталады. Фермада жемді сақтауға арналған шатыр немесе шаруашылық сарай
болмағандықтан, күзде буданды жабу және оларды қажетсіз ылғалдан қорғау
үшін алдын-ала полиэтилен пленкасын сатып алуды ұсынамын.
Жасыл витаминді жем алу үшін өсімдіктердің биіктігі 50-60 см болатын
түтікке шыққан сәттен бастап суданның екінші шабуын жинауды бастау
ұсынылады. Кесу биіктігі 6-8 см болуы керек, өйткені төменгі кесу кезінде
өскін бірінші интернодтан және онымен бірге қоректік заттардан айырылады.
Шөп жинауды дәл сыпыру кезеңінде бастау керек (яғни, гүлдену
кезеңінде). Суданды жинауды тұқымның көп бөлігі негізгі сабақтарда пісіп,
оларды алып жүретін сабақтар құрғап, сабан түсіне ие болған кезде бастау
керек, тұқымдар қатты болады. Суданның шөптерінің сабағы ылғал берген
кезде, яғни іс жүзінде бұзыла бастаған кезде ғана пресс-жинағышты іске қосу
ұсынылады. Дәлірек айтқанда, жұқа сабақтар сына бастайды, ал сабақтар қалың
болады. Бұл процедура толығымен құрғақ емес шөпті шабуға жол бермейді, бұл
өз кезегінде сақтау кезінде ықтимал шіріп кетуден және ластанудан сақтайды.
3.
«BaiQonys»
ЖШС
Қапшағай
су
қоймасының
жанында
орналасқандықтан, шаруашылық егістігіне жақын жерде қамыс қопалары бар.
Шаруашылық қыста малға қосымша азықтандыру түрінде шөпке қамыс
дайындауға шешім қабылдады. Шөпке жиналған жас қамысты қанағаттанарлық
қоректік жемге жатқызуға болады. Кемшілігі – басқа дәнді дақылдарға
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қарағанда сіңімділік коэффициенті төмен. Яғни, жас қамысты шөпке шабу
кезінде оның құрамында: 83-85% құрғақ зат, 7-11% ақуыз, 24-29% талшық, ол
52-57% сіңіріледі.
Шаруашылық жүгеріні жинағаннан кейін қамысты шабуды жоспарлады.
Ұсынылды: тамыздың аяғы - қыркүйектің басын күтпеу керек, қамысты қазір
шабу керек, өйткені тамыздың басында қамыстың гүлдену кезеңі басталды,
сәйкесінше жануарлардың мұндай шөпті жеуі 50,5% - дан аспайды. Салыстыру
үшін, маусымның ортасында кесілген, ол 85-90%, ал шілдеде 80,8% болады.
Сондай-ақ, негізгі жем бірлігі ретінде қамыс шөптерін пайдаланбау ұсынылады.
Азық құндылығының жеткіліксіздігіне байланыстықалған жемдермен бірге
қолдануға болады.
4. Жаздық арпа – ЖШС деректері бойынша егілген үшінші азықтық бірлік
болып табылады. Жемшөп арпасы мал рационының ең пайдалы
компоненттерінің бірі болып саналады, ол жоғары қоректік құндылықты ғана
емес, сонымен қатар көптеген қоректік заттар мен дәрумендерді де біріктіреді.
Арпа 12% ақуыздан, 55-60% крахмалдан тұрады. Құрамында В1, В2, С
және Е витаминдері, фосфор, кремний қышқылы, сондай-ақ әдетте дәнді
дақылдарда жоқ лизин бар. Арпа құрамындағы аминқышқылдары денеде
табиғи ақуыздың пайда болуына ықпал етеді.
Арпаны толық піскен кезде жинау ұсынылады. Арпа толығымен пісіп,
піскен кезде оны жинау оңай, бірақ сонымен бірге арпаның көп тұрақтауын
болдырмау керек, өйткені ол арпаның тез бұзылуына әкеліп, егін жинау
кезіндегі шығындар артады. Шаруашылқты қарау кезінде арпа пісіп, егін
жинауға кірісуге болатындығы белгілі болды. Алдағы күндері егін жинауды
бастау ұсынылады.
Астық жинағаннан кейін оны сөмкелерге салып, құрғақ, жақсы
желдетілетін жерде сақтау керек. Сондай-ақ, базаның жеткіліксіз жабдықталуы
және дайындалған жемді сақтау үшін шаруашылық сарайлардың болмауы
тұрғысынан мәселе туындайды. Арпаны сақтау үшін алдымен контейнерлерді
сатып алып, сөмкелерге салынған тұқымдарды сол жерде сақтау ұсынылады.
Бұл арпаның саңырауқұлақ ауруларымен бүлінуіне және зақымдалуына жол
бермеу үшін жасалады.
Келесі сапарларда шаруашылықтың жайылымдық жағдайымен таныстым.
ЖШС балансында келесі жайылымдар бар: 49 жыл мерзімге жалға алу
құқығында 250 га және 300 га, сондай-ақ меншік құқығында ауданы 50 га
жайылым. Танысу кезінде шаруашылықпен жайылымдарды басқару бойынша
жұмыстар жүргізілмейтіні анықталды. Қазіргі уақытта жазғы-көктемгі кезеңде
барлық мал жайылымдары осы жайылымдарда жайылады, күзгі-қысқы
кезеңдерде мал Шолақ жотасының етегіндегі мемлекет меншігіндегі
шалғайдағы жайылымдарға айдалады.
Шаруашылықты дамытудың осы кезеңінде жануарларды жайылымда
ұстауды дұрыс ұйымдастыру мәселесі өткір тұр. ЖШС-нің барлық
жайылымдары қоршалмаған, ауыл шаруашылығы жануарларын жаю
нормалары сақталмайды. «Жайылымдардың жалпы алаңына түсетін
жүктеменің шекті рұқсат етілетін нормасын бекіту туралы» Қазақстан
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Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 33/332 бұйрығына сәйкес осы шаруашылықтың жайылымдарында ірі қара
малдың бір басы 4,5 га аумақта жайылуы тиіс (шаруашылықтың географиялық
орналасуын назарға ала отырып-осы шаруашылықтың жайылымдары таулы
аймаққа, тау етегіндегі кіші аймаққа жатады, жайылымдардың басым түріқамыс-дәнді-түрлі шөптер).
Бұл жалпы есептеуде ауданы 2 000 га жайылымдарға қажеттілікті құрайды,
қазіргі уақытта шаруашылықта мал жаю үшін көп жер жоқ. Бұл мәселені
жайылымдарды қоршау арқылы шешуге болады. Жануарлардың жыныстық
және жас топтарына сәйкес қоршалған және секторларға бөлінген жайылым
қолда бар жерді тиімді пайдалануға көмектеседі. Сондай-ақ, қоршау таптау
проблемаларын болдырмауға, малға нақты жүктемені азайтуға көмектеседі.
Жайылымдардың тез тозуын және шөлейттенуін болдырмау үшін
жайылымдарды пайдалану мәселесіне мұқият қарау ұсынылды. Директордың
өзі жайылым айналымын жүргізу қажеттілігін түсінеді, осы мақсатта
шаруашылық 50 га жайылымды қоршау бойынша жұмыстарды бастады, ол
үшін қазіргі уақытта ұзындығы 2,50 м ағаш арқалықтар - Қарағаш тұқымынан
дайындалған, сондай ақ тікенді сым сатып алу процесінде, олар жайылымдарды
қорғағысы келді.
«BaiQonys» ЖШС-не малды жаю, айдап өту кезінде және маусымдық аң
аулау кезінде жарақаттануды болдырмау үшін қоршау үшін тікенекті сымды
пайдаланбау ұсынылды. Қоршау үшін топсалы түйінмен және биіктігі өзгеретін
ұяшықпен төмен көміртекті мырышталған болаттан жасалған торды пайдалану
ұсынылды. Ірі қара малмен жұмыс істеу кезінде ұяшықтардың оңтайлы биіктігі
мен ені 100*150 мм құрайды.
Мұндай тордың максималды биіктігі 2,4 метрге жетуі мүмкін. Жайылымды
қоршау және жыныс-жас тобына сәйкес малды бөлек жаю мынадай
артықшылықтарға ие:
1. Малдың жасы мен мал басын ескере отырып, учаскелер бойынша
бөлінген қоршалған учаскелерде ІҚМ бағу табиғи өсімдіктердің табиғи өсіпөнуіне, жайылымдарды ұтымды пайдалануға кедергі келтірмеуге, жаңа өсіп-өну
үшін шөптер мен тамыр жүйесін сақтай отырып, топырақты сарқылмауға
мүмкіндік береді.
2. Бұл жағдайда еңбек ресурстарын үнемдеу мақсатында шаруашылық
жануарларды жаюды барлық жас топтары жүргізеді, бұл жоспарланған
төлдеуден және төл алғаннан кейін жыныстық жетілмей қалған жануарлардың
ерте жұптасуына әкелуі мүмкін, бұл, әрине, олардың дамуына теріс әсер етуі
мүмкін, әсіресе гинекологиялық, түсік түсіру, әлсіз немесе дамымаған ұрпақтар.
Жайылымдарды қоршау және оларды Малдың жыныстық-жас көрсеткіші
бойынша секторларға бөлу болашақта осы проблеманың алдын алады.
3. Жайылым кезеңінде басқа гендік қоры бар, ауру болуы мүмкін немесе
ауа тамшыларымен де, жайылымдар мен тоғандармен де тасымалданатын
жұқпалы аурулармен ауыруы мүмкін басқа жануарлармен физикалық байланыс
мүмкіндігі өте жоғары. Малды жайылымда оқшаулау мал басының
ветеринарлық саулығын сақтауға мүмкіндік береді.
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4. Ауылдардан қалаларға халықтың урбандалуы, сондай-ақ мал
шаруашылығына жаңа тәсілдер Еңбек ресурстарын агробизнесті жүргізудің
технологиялық тәсілдеріне ауыстыруды талап етеді. Өз қызметін оқшауланған
учаскелерде жүзеге асыратын малшыларды мал жаю және жайылым айналымы
жөніндегі операторларға қайта мамандандырудан басқа ештеңе қалмайды. Мал
жаю үшін жайылымдарды қоршау болашақта шаруашылықта еңбек
ресурстарын оңтайландыруға мүмкіндік береді.
5. «BaiQonys» ЖШС өз көршілерінің егіс алаңдары мен шабындық
учаскелерінің жанында мал жаюға мәжбүр. Алайда, жоғарыда аталған
жұмысшылардың қызметінде жануарлардың қозғалысын тәулік бойы
бақылауға кепілдік жоқ, бұл мәдени өсімдіктерді таптауға әкелуі мүмкін.
Жоғарыда аталған проблемаларды болдырмас үшін жайылымдарды қоршау
жұмыстарын бастауға кеңес беремін.
Жайылым айналымын дұрыс жүргізу проблемасын анықтаумен малды таза
сумен қамтамасыз етудің маңызды проблемасы туындайды. Су бұзаудың дене
салмағының 72%, ал ересек жануардың денесі 52% судан тұратындығын ескере
отырып, суаруды ұйымдастыру шаруашылық үшін бірінші кезекте проблемалар
тізімінде тұруы керек.
Суарудың жеткіліксіздігі, әдетте, сиырларды алаңдатады, шөпті нашар
жейді, өнімділіктің төмендеуі, ас қорытудың бұзылуы, қызып кету және т.б.
қазіргі уақытта суару үшін мал қаламның жанындағы өзенге айдалады. Бұл
жағымсыз нәрсе, өйткені жануарлар табиғаты бойынша су көздерінен алыс
емес, су көзінен белгілі бір радиуста топырақты таптап, күндізгі уақытта
ақытану уақыты азаяды.
Ветеринариялық-санитариялық гигиена тұрғысынан жануарлардың су
көзіне жақын жерде үнемі жиналуы топырақ эрозиясын, сондай-ақ патогендік
бактериялардың дамуына және шөптен сіңірілмеген ылғалды орта нәтижесінде
зиянды паразиттердің жиналуына қолайлы жағдай туғызады.
Жасанды су көздерін жоспарлау және монтаждау оларды бір су көзінен
сумен қамтамасыз ету үшін инженерлік тармақтары бар бірнеше жайылымды
бір мезгілде қоршай отырып, бұл ретте жануарлардың су көзімен тікелей
байланысу мүмкіндігін болдырмай, ветеринариялық-санитариялық гигиенаны
сақтауға, сондай-ақ суға (ұңғымаларға, құдықтарға) жұмсалатын шығындарды
және оны жайластыруды (сорғы, генератор, күн панельдері, жел сорғысы)
оңтайландыруға мүмкіндік береді. Жайылымда 50 га мал суару үшін құдық
ұйымдастыруды ұсынамын. Мұндай «суару пункті» электр генераторымен
жұмыс істейтін суды сору жүйесі (сорғы) бар ұңғымадан тұрғаны жөн.
Онда сіз үлкен ішетін ыдыстарды орната аласыз. Сондай-ақ, Мемлекет
құдықтар қазуға және жайылымдарды суландыру инфрақұрылымын құруға
жұмсалған соманың 80% - на дейін субсидияланатынын ұмытпаған жөн, бұл
шаруашылықтар үшін өте үлкен көмек көрсетеді.
Шаруашылықты аралаудың бесінші күні мен ферма базасымен және
қоралармен егжей-тегжейлі танысуға мүмкіндік алдым. Шаруашылықта
базаның инфрақұрылымы мен жабдықтары мәселесі өте өткір тұр. База
қоршалмаған, мал қорасы бетон қоршаулардан салынған, жалпы алғанда өте
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нашар жағдайда. Малға арналған желден қорғайтын және ылғалдан қорғайтын
құрылыстар жоқ, бұл әсіресе келесі жылы сиырлар қонақ үйінде және
бұзаулардың пайда болуына әсер етуі мүмкін. Қазіргі уақытта металл
профильден жедел қолға салынған малға арналған қалқалар бар.
Алғашқы мүмкіндікте малға арналған сарай мен жел қорғанысын салу
ұсынылады. Мұнда, әрине, оны қалай жасау керек және өзіңіз үшін ең жақсы
нұсқаны қалай таңдау керек деген сұрақ туындайды. Әрі қарай, мен барлық
қажетті инфрақұрылымы бар базаны салу мысалын келтіргім келеді (қаласаңыз,
құрылымның саны мен мөлшерін реттей аласыз, бұл мысал 200 бастан бастап
өнімділігі жоғары ірі қара малды ұстауға арналған үлгі болып табылады).

38-Фото: Жайылымға шығу (судан орамалары) (39-Фото: Егіспен танысу)

Шаруашылыққа келген жетінші күні мен малдың өзімен таныса алдым.
Жануарлардың өз тұқымдарының айқын фенотипі бар. Қаңтар айының басында
Ресей Федерациясынан қалмақ ірі қара малының асыл тұқымды малдарын
сатып алғанда, малдың құлақ биркалары бар, бірақ шаруашылық бұған ғана
қанағаттанбайды, жануарлардың қанын алу кезінде импортталған мал 143 бас
теріасты RFID чиптерімен чиптелген. Мен қол жеткен жетістіктермен тоқтап
қалмауды және барлық мал басын чиптеуді ұсынамын.
Сондай-ақ, ағымдағы жылы субсидия алу үшін малды чиптеу қажет. Атап
айтқанда: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020
жылғы 17 шілдедегі № 229 бұйрығына сәйкес мал шаруашылығын дамытуға
бағытталған субсидияларды алғысы келетін ауыл шаруашылығы тауарын
өндірушілер үшін жаңа критерийлер шықты. Бағыттар бойынша субсидия
алудың жаңа маңызды пункті келесі өлшем болып табылады:
- субсидиялауға жататын мал бастарында сәйкестендірудің электрондық
тәсілдері болуы тиіс.
Мал басын сәйкестендірудің электрондық тәсіліне мыналар жатады:
радиожиілік белгісі бар биркалар, болюстер, чиптер, ауыл шаруашылығы
жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін пайдаланылатын басқа да
бұйымдар (құралдар). Қазіргі уақытта тері астындағы RFID чиптерін қолдану
жануарларды анықтаудың ең ыңғайлы әдісі.
Тері астындағы чиптердің көмегімен асыл тұқымды есепке алуды едәуір
жеңілдетуге болады, бұл ірі қара малдың асыл тұқымды малымен жұмыс жасау
кезінде маңызды фактор. RFID технологиясы (ағылш. Radio Frequency
IDentification, радиожиілік сәйкестендіру) Чип RFID-тег сақталған деректерді
автоматты түрде анықтау әдісі.
Тері астындағы чиптермен жұмыс істеу кезінде біріншіден: жұмыс істеу
ыңғайлы және жануарлар үшін стресс азаяды. RFID чиптер реттік шприцтер
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орналастырылған 2,12х1,2мм өлшемді фишкалар болып табылады.
Жануарлардың терісінің астына чиптерді енгізу сол брендпен салыстырғанда
(суық немесе ыстық болса да) малға аз стресс әкеледі. Сондай-ақ, тері
астындағы чиптеу технологиясы күрделі емес.
Екіншіден: практикалық. Дұрыс чиптеу кезінде тері астындағы RFID чипі
жануардың денесінде өмір бойы қалады (чиптеу процедурасын қайталауды
қажет етпейді). Сондай-ақ, әр чиптің өзіндік ерекше нөмірі бар, оны қолдану
отардағы бухгалтерлік есеп пен асылдандыру жұмыстарын едәуір жеңілдетеді
және реттейді. Қажет болған жағдайда жеткізушілерден Жануарлар ИӨС
мемлекеттік
базасында
сәйкестендіруден
өткен
нөмірлерге
(ауыл
шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру) тапсырыс беруге болады.
Келесі күні мен практикалық материалдарды әкелдім: RFID чиптері, чипті
оқу сканері, құлақ тегтері, құлақ тегтеріне арналған арнайы Өшпейтін маркер,
құлақ тегтері. Жоғарыда аталған барлық құралдарды, мысалы, чиптеу
процедурасын қалай дұрыс жүргізу керектігін нақты көрсетті. Чипті жануардың
құрғауына, мойынға немесе құлақтың артына қосуға болады. Теріні тартып,
шприцтің инесін терең енгізіп, чиптің өзін енгізу керек, содан кейін чип
имплантацияланған аймақты аздап уқалау ұсынылады. Бұл чиптің құлап
кетуіне жол бермеу үшін жасалады. Малды чиптегеннен кейін деректерді оқу
үшін арнайы сканер қолданылады. Оны чиптермен бірге сатып алған жөн.
Қазір шаруашылық АТЖ-да (ақпараттық-талдау жүйесінде) мал басының
есебін жүргізеді. Онда шаруашылық жануарлардың картотекасын жүргізеді,
жануарлардың шығып кетуін және келуін белгілейді, сондай-ақ жүйеге әрбір
бас бойынша барлық деректерді енгізе отырып, әрбір жануарға арналған
паспорттарды жүргізеді. Мысалы: жасы, лақап аты, салмағы, ата-бабалардың
үш сызығы, бағалау деректері, түсі, туған жері, ДНҚ профилі және т.б.
Сонымен қатар, осы әдістің ұтқырлығына байланысты бухгалтерлік есепті қағаз
жүзінде жүргізу ұсынылды. Сондай-ақ, экономиканың үлкен аумағында
мобильді желі ұсталмайтынын және Интернетке қол жетімділік жоқ екенін
ұмытпаңыз. Жануарлар бойынша бастапқы деректерді кейіннен жүйеге енгізе
отырып, қағаз тасығышқа енгізуге болады.
Тоғызыншы күні мен жаздық арпаны сақтау жағдайымен таныстым. Менің
ұсыныстарыма сәйкес, ферма жақын жерде өсіп келе жатқан Қамысты кесіп,
арпаны сақтау үшін темір вагон сатып алды. Фиксатор-станокты, станиорлық
бөлу мен таразыны сатып алу бойынша кеңестер берілді.
Оныншы күні бұзаулауды ұйымдастыру сияқты мәселе бойынша білім
беру бағдарламасы ұйымдастырылды. Осы ЖШС теңгерімінде жасы
шағылыстыру үшін келетін қашарлар бар. Шаруашылық 2021 жылы сиырларды
тікелей жұптастыруды және бұқаларды отарға жіберуді бастағысы келеді.
Алдын-ала жоспарлау қажет бірқатар сұрақтар бар:
1. Шағылыстыру маусымы үшін бұқаны таңдау
2. Турлық төлдеуді ұйымдастыру және өткізу
3. Ял және өнімділігі төмен сиырларды анықтау және іріктеу
4. Бұзаулардың іскерлік шығымын барынша алу (осы асыл тұқымды
шаруашылық үшін кемінде 85%).
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Бұл ЖШС өзі үшін етті мал шаруашылығы саласын таңдағандықтан, әр
жылы сау бұзау алу – бұл шаруашылықтың басты міндеті. Етті мал
шаруашылығының өзі сүттен ерекшеленеді, өйткені өндірістің негізгі өнімі
өміршең бұзау болып табылады, оны белгілі бір уақыт өткеннен кейін
бордақылауға, сатуға, союға және одан жоғары құнды ет алуға немесе оларды
табынмен толықтыруға болады. Жұптау мен бұзауды ұйымдастырудың нақты
және нақты жоспары болмаса, экономиканың тиімділігі мен кірістілікті арттыру
туралы айту мүмкін емес. Мұны қалай жасауға болады?
Біріншіден: сізге дұрыс бұқа таңдау керек. Шаруашылық сиырлары
алғашқы болып табылатындықтан, дұрыс таңдалған бұқа өміршең бұзау алу
кезінде шешуші факторлардың бірі болады. Бастапқы қашарлар-бұл бұрын
болмаған және олардың репродуктивті жүйесі ұрыққа әлі шыдай алмаған
қашарлар. Көптеген фермалар қателесіп, ең үлкен бұқа ең жақсы бұқа деп
санайды, бұл өнімділіктің ет бағытындағы өндіруші бұқаны таңдауда дұрыс
емес.
Сіз бұқаның салмағына байланысты таңдай алмайсыз. Үлкен бұқа үлкен
бұзау береді,бірақ сіздің бұзауыңыздың репродуктивті жүйесі үлкен ұрыққа
қаншалықты дайын? Мен сиырларды алғашқы жұптау үшін өте үлкен емес
бұқаны таңдауды ұсынамын, мысалы: 15-18 айлық жасқа дейінгі ұлдары мен
қыздарының өсу және даму көрсеткіштері, тірі салмақтың параметрлерін,
орташа тәуліктік өсуді, дене түрінің ауырлығын және осы параметрлердің
бағалау стандарттарына сәйкестігін анықтау. Сонымен қатар, сіз бағаланған
бұқалардың сиыр қыздарының тірі массасын, сыртқы және салқын бағасын
ескере аласыз. Жоғарыда аталған барлық деректерді ИАҚ жүйесінен алуға
болады.
Мұнда басты міндет-бір сиырдан сау және өміршең бұзау алу, ол туылған
кезде тұқымның ең үлкен өкілі болмайды, бірақ ол есейген сайын тірі
салмақтың орташа тәуліктік өсуі тұрғысынан жақсы көрсеткіштер көрсетеді.
Егер ұрық үлкен болса, ол сиырдың қонақ үйіне кедергі келтіруі мүмкін және
туу жолдарының жарақатына әкелуі мүмкін, бұл сиырдың өнімділігіне немесе
бұзаудың немесе сиырдың жоғалуына әсер етеді, бұл экономикалық тұрғыдан
да тиімді емес. Мен бірінші жұптау үшін орта бұқаны, ал келесі жұптау
маусымында ірі тұқымдық бұқаларды таңдауға кеңес беремін.
Екіншіден: қашарларды маусымға дұрыс дайындау керек. Ол үшін
сиырдың массасы ересек сиырдың массасының кем дегенде 75% болуы керек,
яғни сиырдың салмағы кем дегенде 250 кг болуы керек, Сіз бұл фактіні
ескеруіңіз керек, өйткені жетілмеген сиыр сізге сау бұзау бере алмайды.
Сонымен қатар, қашарлар кездейсоқ маусымда жақсы тамақтанған және сау
болуы керек. Жұптау кезінде, бұзау өсіру кезінде және ораза кезінде
дәрумендер мен минералдарға бай жақсы тамақтандыруды ұйымдастыру
маңызды қонақ үй кезеңі – Сиырдың денесі келесі шағылысу маусымына
дайындалуы үшін. Сиырларды ұрықтандыруды жоспарлау керек және
сиырларды ұрықтандырудан бір ай бұрын бастау керек.
Үшіншіден, төлдеуді дұрыс жүргізу маңызды. Турдың төлдеуі-бұзауларды
ақпан-наурыз айларында алатын маусымдық жұптасудың бір түрі, бұл
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жануарлардың бірдей тірі салмағымен бір жастағы гурттарды қалыптастыруға
мүмкіндік береді. Мамыр айының басында бұқаны табынға салған жөн. Әдетте
кездейсоқ маусым 60-70 күнге созылады, бірақ 120 күннен аспайды. Мұндай
мерзімдер ақпанның аяғынан наурыздың басына дейін бұзау алуды
ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Қыстың соңында-көктемнің басында туылған
бұзаулар жазда туылған бауырларына қарағанда әлдеқайда күшті және төзімді
болады. Бұзаулар жайылымға шыққан кезде олар жеткілікті күшті болады,
сонымен қатар сиырлардың қызмет көрсету мерзімі тезірек аяқталады және
олар жыныстық аң аулауды тез қалыптастырады. Төменде мен фермадағы
негізгі технологиялық элементтерді жоспарлау және орындау кестесін келтіргім
келеді.
1-кесте. Шаруашылықтарда
орындаудың кестесі

негізгі

технологиялық

элементтерді

Жыл айлары
1

2

3

6

7

8

Сиыр жұптау

★

★

★

Қашарларды
шағылыстыру
Сиырлар мен
құнажындарды
төлдеуге дайындау
Сиырлар мен
құнажындардың
төлдеуі
Емізудегі
бұзауларды өсіру

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

4

5

9

10

★

★

★

★

★

Сиырлар мен
бұзауларды
жайылымда ұстау

★

★

★

★

★

★

★

Қашарларды
жайылымда ұстау

★

★

★

★

★

★

★

Бұқаларды,
сиырларды және
қашарларды бағалау
Төлді енесінен
айырғаннан кейін
өсіру
Таңдалған
сиырларды
бордақылау

★

★

★

12

★

Бұзауларды айыру

Сиырлар мен
қашарларды қорада
ұстау

11

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★
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★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

Жетілдірілуі және
жас төлдің
бордақылау
Жас малды
жайылымға шығару

★

★

★

★

★
★

★

★

★

★

★

★

(40-Фото: «BaiQonys» ЖШС жайылымы) (41- Фото: Малмен танысу)

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар
«BaiQonys» ЖШС бірнеше рет бару және аралау қорытындылары бойынша
шаруашылық
жұмысындағы,
персоналды
басқарудағы
проблемалық
аспектілерді анықтау бойынша диагностикалық жұмыстар жүргізілді және
анықталған нақты проблемаларға сәйкес оларды жою бойынша практикалық
кеңестер мен ұсынымдар таратылды.
Егер сіз фермада жасалуы керек қажетті әрекеттерді сипаттасаңыз, Сіз
мыналарды аласыз:
1. Құдық қазу және жануарларды таза сумен қамтамасыз ету.
2. Шаруашылықта ең төменгі инфрақұрылымды құру.
3. Барлық мал басын электрондық сәйкестендіру.
4. Жайылым айналымын жүргізу және жайылымдарды қоршау.
5. 2021 жылғы шағылыстыру маусымына жануарларды дайындау
(бұқаларды іріктеу, қашарларды дайындау, турлық төлдеуді ұйымдастыру).
6. Мал мен таразыға арналған фиксатор станогын сатып алу.
Аталған пункттер бойынша шаруашылық үшін егжей-тегжейлі кеңестер
берілді. Осы ЖШС-де бизнес жүргізудің салалық ерекшеліктері ескерілді:
шаруашылықтың географиялық орналасуы, базаның жабдықталуы, «BaiQonys»
ЖШС-нің экономикалық жағдайы. Осыған сәйкес Еңбек өнімділігі, мал
шаруашылығының табыстылығын арттыру бойынша кәсіби ұсыныстар берілді.
Практикалық бөлім бойынша мен тері астындағы RFID чиптеу
технологиясын енгізу қажеттілігін атап өткім келеді, өйткені бұл технологияны
пайдаланбай, мал шаруашылығына бөлінетін субсидия тұрғысынан
мемлекеттің кепілдендірілген қолдауын алу мүмкін болмайды. Сондай-ақ, RFID
технологиясын қолдану ірі қара малдың асыл тұқымды малымен селекциялық
және асыл тұқымдық жұмысты едәуір жеңілдететінін ұмытпаңыз.
Қызметкерлердің еңбек жағдайларын ұйымдастыру тұрғысынан
қызметкерлердің еңбек жағдайларын ұйымдастыру қажеттілігін атап өтуге
болады. Жақын арада шаруашылық қызметкерлерінің тұруы мен демалуы үшін
үй салу ұсынылды. Өйткені олар қазір приорететте еңбек ресурсы ретінде.
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Елде қалыптасқан COVID-19 жағдайын ескере отырып, қазір онлайн
режимінде алуға болатын көптеген пайдалы және қажетті ақпаратты табуға
болады. Онлайн режимінде өтетін көптеген семинарлар мен оқыту кеңестері,
тыңдаушылардан тек Интернетке шығу қажет. Шаруашылықтың барлық
қызметкерлеріне мүмкіндігінше көкжиегін кеңейту және жаңа білім алу үшін
мал шаруашылығының, жемшөп өндірісінің және бизнесті басқарудың
приорететті бағыттары бойынша оқыту семинарларынан өту және тыңдау
ұсынылды.
Дамудың осы кезеңінде ЖШС теңгерімінде ең төменгі талаптарға жауап
беретін және жұмыстың қажетті фронтын жабатын барлық қажетті техника бар.
Шаруашылық жоспарларында жануарларды, жерді және материалдықтехникалық базаны өсіру бар, бұл жағдайда мен сатып алуды ұсынамын: Жем
үлестіргіш, тағы бір трактор (қозғалтқыш қуаты кемінде 85 ат күші) және
алдыңғы жүк тиегіш.

(42-Фото: Жүгеріні суару үшін "BaiQonys" ЖШС»
механикаландырылған су беру әдісін қолданады)

4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Жоғарыда айтылғандай, мал қорасын салғаннан кейін жануарлармен
жұмысты оңтайландыру қажет болады. Осы мақсаттар үшін сізге қысқыш
машинаны (жақсырақ кіріктірілген таразымен), стационарлық сплитті сатып
алу керек. Қазір фермада орналасқан жылжымалы сплит жұмыстың барлық
талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда: оның ені тым үлкен, жануарлар
оның ішінде еркін қозғалады, бір-бірін мүйіздерімен жарақаттап, тұяқтарымен
ұрады.
Вакцинация, қарапайым зоотехникалық және ветеринарлық процедуралар
(өлшеу, бағалау, жануарларды емдеу, қан алу және т.б.) кезінде қажетсіз
жарақаттардың алдын алу үшін малдың ет басы бар роботтар үшін алдын-ала
бөлінген орынды сатып алған жөн.
Ірі қара малға арналған мұндай бөлінудің оңтайлы мөлшері ұзындығы 23,5 м, ені 1-1,5 м, ал биіктігі шамамен 2 м болуы керек.қазір ветеринарлық және
зоотехникалық жұмыстардың ең аз қажеттілігі болса да, шаруашылық сырттан
жұмыс күшін тартады.
Егер директордың сөзінен мысал келтірсек: зертханалық-диагностикалық
зерттеулер жүргізу үшін жануарлардан қан алумен қатар шетелдік мал басын
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чиптеу жүргізілді. Сол кезде директор тағы 4 адамды (шаруашылықтың
малшыларынан басқа) тартты. Процедураның өзі келесідей болды: 15-20 қашар
портативті бөлінуге тартылды.
143 бас жануармен барлық манипуляцияларды жүргізу үшін күні бойы
(таңғы сегізден кешкі жетіге дейін) кетті. Егер сол кезде фермада фиксатор
болса, көптеген адами ресурстарды пайдаланудан аулақ болуға және уақытты
едәуір үнемдеуге болады. Бекіткішпен малдың осы жартысымен барлық
қажетті манипуляцияларды 5 сағат ішінде аяқтауға болады және бұл үшін тек
екі адамның еңбек ресурстарын пайдалануға болады.
Малды және атап айтқанда басын иммобилизациялау функциясы бар
бекіткіш машинаны сатып алған жөн. Нарықта әр түрлі функционалдығы бар
құлыптардың әртүрлі модельдері бар. Мен кіріктірілген таразы бар бекіткішті
сатып алуды ұсынамын. Өз жұмысыңыз бен прогресті бақылау үшін. Мысалы,
қазір Экономика өзінің поговьясының нақты салмағын білмейді, және бұл
білімсіз оның жұмысының нәтижесін бақылау мүмкін емес.
Сондай-ақ, станок-фиксатор жататын ауыл шаруашылығы жабдығын
сатып алу кезінде инвестициялық субсидиялау жоспарында мемлекеттік қолдау
туралы да ұмытпаған жөн (сатып алуға нақты салынған инвестициялық
шығындардың 25% - ына дейін өтеледі).
5.
Қосымша ұсынымдар (қажет болған жағдайда)
Сонымен қатар, мен шаруашылыққа күн панелін сатып алуды өзінің даму
жоспарына қосуды ұсынғым келеді. Күн панелі электр энергиясының
экологиялық таза көзі болып табылады, құдықтан су сору және жайылымда
жарық беру мәселесін шешуге көмектеседі. Мұндай сатып алу экономика үшін
бірқатар проблемалық мәселелерді бірден шешуге көмектеседі: біріншіден,
тұтынушы үшін күн электр энергиясы әлдеқайда арзан. Басқа фермалардың
шолуларына сәйкес, осы панельдердің арқасында олар төрт жыл ішінде
толықтай төлейді. Екіншіден, күн энергиясының арқасында экономикаға бұрын
қолданылған генераторлар қажет болмайды.
Оларды үнемі зарядтау керек еді, ал олар шығаратын Энергия аз уақытқа
жетеді. Бір күн панелі сағатына бес киловатт электр энергиясын өндіреді.
Батареяның тиімділігі ауа-райына байланысты емес жағымды жақтарының бірікүн шуақты күндері энергияны сақтайтын батареялар бар. Орташа алғанда,
мұндай панельдерде кепілдік мерзімі екі жыл, пайдалану мерзімі – 6-7 жыл.
Жайылымдарды
суландыру
бағдарламасының
арқасында
шаруашылықтардың күн батареяларына жұмсайтын шығындарының 80% - ын
мемлекет субсидиялайды. Күн батареясын мал суаруға арналған құдыққа
орнатуға болады, бұл сорғылардың жұмысын және құдықтан судың көтерілуін
техникалық жағынан қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, малшыларға арналған үй
салынбағанға дейін, тасымалданатын тіркемені малға тасымалдауға және
батареяға қосуға болады. Жоғарыда айтылғандардың бәрін ескере отырып, күн
панелін орнату фермадағы жұмысты едәуір жеңілдетеді.
6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
78

«BaiQonys» ЖШС-нің салалық ерекшеліктерін ескере отырып, кеңес беру
кезінде ұсынымдарды тарату және оларды практикада қолдану бойынша
түбегейлі жұмыс жүргізілді. Шаруашылыққа шыққан алғашқы күні арпа,
жүгері, судан және Қамысты дайындау және шабу және сақтау уақыты туралы
ұсыныс берілді. Олардың артынан шаруашылық қамыс пен жаздық арпаға
шабады. Арпаны сақтау үшін, ұсыныс бойынша, ферма портативті темір вагон
сатып алды.
Егер барлық ұсыныстар дұрыс орындалса, берілген консультациялардың
күтуі өте жоғары. «BaiQonys» ЖШС өз өңірінде техниканың соңғы сөзі
бойынша жабдықталған және бизнесті дамыту бойынша жоспарлы жұмыстың
жүргізушісі болып табылатын озық және ірі шаруашылыққа айналады деп
үміттенемін.
7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Қорытындылай келе, осы «Аға сеньорлар» бағдарламасына қатысуға
мүмкіндік бергені үшін «Атамекен» ҰКП-ға алғысымды білдіргім келеді.
Елдегі жағдайға және covid-19-мен байланысты карантинге қарамастан, бұл
фермадағы тәжірибе мен практикалық білімнің алмасуы өте мазмұнды және
құнарлы болды. Елдегі жағдай қандай болса да, ауыл шаруашылығы бір орында
тұрмауыкерек немесе кері қадам жасамауы тиіс.
«BaiQony» ЖШС сияқты шаруашылықтар мал шаруашылығына үлкен үлес
қосады, осылайша бізді мал шаруашылығының қауіпсіз өнімдерімен
қамтамасыз етеді. «BaiQonys» ЖШС-не осындай қиын, бірақ қызықты еңбекте
тек өркендеу, күш пен шыдамдылық тілеймін! Бұл ретте «BaiQonys» ЖШС-мен
байланыс үзілмейді, шаруашылықтың дамуын бақылау қызықты болады.
Кәсіпорын: «DiQan Beef» ЖШС
Орналасқан жері: Алматы облысы, Алакөл ауданы, Екпінді ауылы
Бағдарламаға қатысушы: Кәкімбаев Қанат Мақсұтұлы
Кәсіпорын қызметі: асыл тұқымды ірі қара мал өсірумен айналысады.
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: айналмалы жайылымдарды
ұйымдастыру, бұзаулардың іскерлік шығым көрсеткішін арттыру.
1. 1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
«DiQan Beef» ЖШС Алматы облысының Алакөл ауданында орналасқан.
Шаруашылық 2 жыл бойы мал шаруашылығымен айналысады, атап айтқанда
Қалмақ тұқымды етті сиырлардың саны 250 басты құрайтын асыл тұқымды
шаруашылық. Қалмақ тұқымымен қатар шаруашылықтың балансында 100 бас
(85 бас аналық бас және 15 бұқа) Герефорд тұқымды етті бағыттағы асыл
тұқымды қашарлар мен бұқашықтар бар. Кәсіпорын 4000 гектардан астам
қысқы алаңның айналасындағы жайылымдарға қол жеткізе алады,
шаруашылықтың өзі отбасылық бизнес ретінде құрылды. Директордың өзі
шаруашылықта нақты жұмыс істемейді, оған 2 ұлы ұйым мәселесінде
көмектеседі.
79

Шаруашылық жерлері Жоңғар Алатауының баурайында орналасқан.
Балқаш-Алакөл қазаншұңқыры мен Жоңғар Алатауы жотасының аралығында
жатыр. Оның көп бөлігін жекелеген аласа таулы массивтері (Арғанаты,
Арқарлы) және құмдары (Қаракус, Сарықұм, Тасқарақұм) бар тау асты жазығы
алып жатыр.
Шаруашылық жерлері орналасқан Алакөл ауданының климаты шұғыл
континентті, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда бірқалыпты, алқапта қуаң
және желді. Жазық аумақтағы атмосфералық жауын-шашынның жылдық
мөлшері 150-260 мм, таулы аудандарда 350-550 мм., қаңтардың орташа
температурасы-12 — 16°С, шілдеде 18-23°с., тау бөктерінде ашық-қызғылт
және қара топырақ таралған.
Шаруашылық аумағы егіншілікке қолайлы аймаққа жатады. Фермада мал
өсірушілерге арналған үй орналасқан бөлінбеген аумақ бар. Шаруашылық
жерлері Екпінді ауылының маңында орналасқан. Ауыл шаруашылығы
алқаптарының жалпы көлемі 4295 га құрайды, оның ішінде 4000 га жайылымдық жерлер, 2000 га егістік және 95 га табиғи шабындықтар.
Рельеф ауылшаруашылық техникаларын қолдануға және мал өсіруге
қолайлы. Кәсіпорынның негізін қалаушы және бүгінгі күнге дейін меншік иесі
Кәкімбаев Қанат Мақсұтұлы болып табылады. Ең жақын елді мекен үшін
шаруашылық халықты жұмыс орындарымен қамтамасыз ете отырып, оң әсер
етеді.
«DiQan Beef» ЖШС-де басқару әдістері негізінен қызметкерлерді қажетті
бағытта әрекет етуге итермелейтін экономикалық жағдайлар жасау арқылы
жүзеге асырылады. Шаруа қожалығында 5 малшы және 3 тракторшы тұрақты
жұмыс істейді.
Шаруашылықтың сандық және сапалық дамуында үш негізгі кезеңді
бөлуге болады:
1 кезең - 2017-2018 жылдардың соңы жануарлардың жиынтық санын өсіру
кезеңі (сандық өсу кезеңі) және шаруашылықтың жайылымдарын қоршаудың
басталуы. Басты мақсат пен жұмыс-шаруашылық жерлеріне жануарларды
таңдау және сатып алу, қолда бар иеліктерін ұлғайту. Бұзауларды алу
жоспарланбаған, шағылыстыру маусымын ұйымдастыру, қашарларды
дайындау жүргізілген жоқ.
2 кезең - 2018-2019 жж. шаруашылықты одан әрі кеңейту және мал
шаруашылығы өнімдерін алу кезеңі. Осы кезеңде ЖШС өз қызметін белсенді
жүргізе бастады және заңды тұлға ретінде рәсімдеуден өтті. Бұл кезеңде
шаруашылық қызметінің негізгі бағыты-мал басының сандық өсуі. Осы кезеңде
қолда бар жайылымдарды қоршау бойынша жұмыстар белсенді жүргізілуде
(500 гектардан астам жер қоршалды) және бұзаулардың алғашқы іскерлік
шығымы алынды (пайыздық қатынаста – 65%). Жануарларды сатудан түскен
алғашқы түсім. Яғни, бұл шаруашылық қолда бар жануарлардың 140 басымен
рентабельді болды.
3 кезең – 2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін тұрақтандыру кезеңі
және бұзаулардың іскерлік шығымының көрсеткішін арттыруға және өзінің мал
азықтық базасымен қамтамасыз етуге бағдарлану кезеңі. Осы кезеңде
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шаруашылық жұмысының негізгі бағыты-жануарлар санының сандық өсу
қарқынының баяулауы, мал шаруашылығы өнімдерінің жоғары сапасына қол
жеткізу және селекциялық-асылдандыру жұмыстарына назар аудару. Осы
арқылы мал шаруашылығы өнімдерін алу және максималды пайда алу үшін ең
жақсы көрсеткішті алу. Шаруашылықтағы барлық жұмыс кешенін
ұйымдастыру осы пайданы алуға бағытталған. Бұл кезең үлкен қызығушылық
тудырады, өйткені ол ЖШС директорын шаруашылық өнімділігінің жаңа
жолдарын іздеуге мәжбүр етеді.
Шығу кезінде жайылымдарды басқаруда проблемалар анықталды. Атап
айтқанда: ферманың жерлерінде өсімдіктер өспейтін шөптер бар учаскелер бар.
Шаруашылыққа бару кезіндегі менің мақсатым-ұсыныс беру және осы
проблеманы жоюға ықпал ету. Сондай-ақ шаруашылыққа тікелей бару
процесінде 2019 жылы ЖШС қалмақ қашарларынан асыл тұқымды аналық мал
басына 140 басқа 91 бұзау алғаны анықталды.
Пайыздық қатынаста бизнес шығысы 65 пайызды құрады. Бұл көрсеткіш
кірістіліктің жоғалуын білдіреді. Өйткені, асыл тұқымды аналық мал басын
өсірумен айналысатын асыл тұқымды шаруашылықтар үшін бұзаулардың
іскерлік шығымы 65% мөлшерінде апатты түрде аз сан болып табылады. Кез
келген асыл тұқымды мал шаруашылығы үшін бұзаулардың іскерлік шығымы
бойынша көрсеткіш 85% - дан кем болмауы, жыл сайын 95% - ға дейін артуы
тиіс.
Бұзаулардың іскерлік шығымы шаруашылық табыстылығының негізгі
көрсеткіші болып табылады. Етті мал шаруашылығында алынған жалғыз мал
өнімі-сау бұзау, аналарды ұстауға, емдеуге және тамақтандыруға жұмсалған
барлық шығындар жыл сайын бір сиырдан бір бұзау алу үшін төленуі керек.
Әрі қарай, ұсыныстарда осы көрсеткішті арттыру бойынша ұсыныстар мен
практикалық кеңестер беріледі.
2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Шаруа қожалығы қаржылай тұрақты. Шаруашылық мал шаруашылығын
ойдағыдай дамытып, қолда бар жайылымдық жерлерді мақсатты түрде
пайдаланады. Жақын маңдағы шаруашылықтармен кеңесіп, жайылымдық
жерлердің табиғи - климаттық жағдайларын, сондай-ақ жемшөп базасының
мүмкіндіктерін және мал шаруашылығындағы шағын тәжірибені ескере
отырып, «DiQan Beef» ЖШС бастапқыда Қалмақ тұқымды асыл тұқымды
сиырларды өсіруді шешті. Бұл шаруашылық өзінің қаржылық ресурстары мен
мүмкіндіктерін ескере отырып, малды таңдауға және өсіру мәселесіне саналы
түрде жүгінген кезде өте маңызды. Бұл өз кезегінде фермадағы технологиялық
қолдау мәселелерін шешеді.
Бәрімізге белгілі, бүгінде етті мал шаруашылығын дамыту мемлекеттік
қолдаусыз және шаруашылықты жарақтандыруда және фермерлердің санасын
жаңғыртуда жаңа технологиялық тәсілсіз мүмкін емес. Бұл өз кезегінде
экономика бастапқыда одан әрі экономикалық өсу мен даму жоспарын ескере
отырып ұйымдастырылған кезде оңай қол жеткізіледі. Фермадағы басқару
әдістері негізінен жұмысшыларды дұрыс бағытта әрекет етуге итермелейтін
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экономикалық жағдайлар жасау арқылы жүзеге асырылады. Шаруа
қожалығында тұрақты негізде 8 қызметкер жұмыс істейді.
Шаруашылықта барлық жануарлар жоғары өнімді, асыл тұқымды болып
табылады, тұқым неғұрлым жоғары өнімді болса, Жемге неғұрлым қажет болса,
жемшөптің жоғары тепе-теңдігі сиырлардың қалмақ тұқымының денсаулығы
мен өнімділігін қамтамасыз ете алады. Шаруашылық жазда жазғы
жайылымдарды жақсы пайдаланады, осы кезеңде жануарлар өздігінен тамақ
алады және көп жейді. Қысқы қора кезеңі шаруашылықта 150 күнге дейін
созылады және тиісінше осы кезеңде теңгерімсіз азықтың және жануарларда
сіңірілетін ақуыз мен минералдардың жетіспеушілігінің салдарынан иммунитет
төмендейді және аурулар дамиды және жүкті сиырларда ұрықтың дамуы қиын,
бұл өз кезегінде бұзаудың шығуын азайтады.
Аймақтың мал шаруашылығы негізінен қысқы жайылымдарды пайдалану
үшін тиімді, осылайша қыста азықтың ең аз сақтандыру қорын пайдаланады.
Малды ұстаудың аймақтық сипаты мен мәдениеті шаруашылықтың малды
ұстауға деген көзқарастарында да көрінеді.
«DiQan Beef» ЖШС-де малдың қысқы тұрақтары келесі маусымға
дайындалмайды, аумақты былтырғы қидан тазалау жүргізілмейді,
санитариялық өңдеу жүргізілмейді. Шаруашылықтың деректері бойынша 2019
жылы 140 аналық малдан 91 төл бұзау алынды. Пайыздық қатынаста бұл
көрсеткіш тек 65% құрайды. Бұл тағы бір мәселе ол байыпты көзқарасты талап
етеді және кеңес беру тақырыбы болып табылады.
Сапар барысында жануарларды ұстау және азық-түлік базасымен
қамтамасыз ету шарттарымен егжей-тегжейлі танысуға мүмкіндік туды. 2019
жылдан бастап ферма жануарларды азық-түлік базасымен қамтамасыз ету үшін
түрлі жемшөп дақылдарын егеді. Қазіргі уақытта меншікті жем өндірісінің
үлесіне жемнің жалпы үлес салмағының 80% тиесілі. Жемшөптің қалған 20%-ы
тұз блоктарын (жануарлар организміндегі су-тұз балансын сақтау үшін), құрама
жемді сатып алуға және кейде ет-сүйек ұнын сатып алуға жұмсалады.
Мысалы, 2020 жылы шаруашылық 200 га егістік жерге жемдік дақылдар:
судан шөбі, эспарцет және еркекшөп отырғызды. Қыркүйек айының 15 күнінен
кейін олар көктемгі арпа егуді жоспарлап отыр. Судан шөпінен үш шабақ
алынды, жалпы алғанда 230 ц/га. эспарцеттен 200 ц/га алынды. Қысқы
тұрақтарда шөп дайындау жұмыстары жүргізілді. Жұмыстың негізгі бөлігі
қазірдің өзінде орындалды. Шаруашылықта шөп дайындау үшін барлық қажетті
техника бар: аспалы жабдығы бар МТЗ 82 тракторы, Т40 тракторы, аспалы шөп
шапқыш және пресс-жинаушы.
Жыл сайын шаруашылық 2500-ге жуық орама шөп дайындайды, оның 75%
-ы табиғи шабындықтардан шөп құрайды. Көрнекі көрсеткіштер бойынша
шөптің сапасы төмен. Фермадағы Жем сапасына талдау жасалмайды. Шөп өте
кеш фазада, шөптерде талшық мөлшері өте жоғары болған кезде жиналады.
Фермалардағы азық балансын анықтау үшін жемнің нақты қоректік
құндылығын анықтау және оны малдың белгілі бір түріне одан әрі тағайындау
үшін жиналған шөптің мөлшерін ғана емес, оның сапасын да білу керек.
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Шабындықтардың сапасы шөптің биіктігі мен көлемі жағынан да,
шөптердің түрлерінің әртүрлілігі тұрғысынан да жақсы болды. Тиісті
құзыреттердің болмауына байланысты улы өсімдіктердің, арамшөптердің және
өсімдіктердің тағамдық құндылығы тұрғысынан анағұрлым қалаулы
өсімдіктердің бар-жоғын анықтау/анықтау үшін шөптердің ботаникалық
құрамына егжей-тегжейлі талдау жүргізілген жоқ.
Алғашқы сапар кезінде Ресейден әкелінген қалмақ тұқымының 140-қа
жуық аналық басы фермада болды. Мал шаруашылықтың жанында жайылып
жүрген. Малды бақташы жылқымен жайған, шаруашылық жерінде 2017
жылдан бастап жайылымдарды қоршау жұмыстары басталып, әлі де жалғасуда.
Өткен үш жылда шаруашылықпен 700 га жуық жайылымдық жер қоршалды.
Қоршау кезінде биіктігі 3 м-ге дейін әр түрлі ағаштан жасалған тіректер,
сондай-ақ мырышталған топсалы тор пайдаланылды. Қоршау жұмыстарының
басында шаруа қожалығы тікенді сым қолданды.
Алты айдан кейін ферма мырышталған болаттың пайдасына тікенді
сыммен жұмыс істеуден бас тартты. Себептері: қысқа мерзімді пайдалану,
малды айдау және шағылыстыру кезінде жарақат алу. Жоғарыда айтылғандай,
қоршау үшін экономика төмен көміртекті мырышталған болаттан жасалған
торды пайдаланады, оның түйіні және биіктігі өзгеретін ұяшық бар. Ірі қара
малмен жұмыс істеу кезінде ұяшықтардың биіктігі мен ені 100*150 мм.мұндай
тордың максималды биіктігі 2,4 метрге жетуі мүмкін.
Қолданыстағы жайылымдық қоршау және жыныс-жас тобына сәйкес
малды болашақта бөлек жаю осы ЖШС үшін келесі артықшылықтары бар:
1. Малдың жасы мен мал басын ескере отырып, учаскелер бойынша
бөлінген қоршалған учаскелерде ІҚМ бағу табиғи өсімдіктердің табиғи өсіпөнуіне, жайылымдарды ұтымды пайдалануға кедергі келтірмеуге, жаңа өсіп-өну
үшін шөптер мен тамыр жүйесін сақтай отырып, топырақты сарқылмауға
мүмкіндік береді.
2. Қазіргі уақытта шаруашылық Еңбек ресурстарын үнемдеу мақсатында
жануарларды жаюды барлық жас топтары жүргізеді, бұл жоспарланған
төлдеуден және төл алғаннан кейін жыныстық жетілмеген жануарлардың ерте
жұптасуына әкелуі мүмкін, бұл, әрине, олардың дамуына теріс әсер етуі
мүмкін.жалпы және әсіресе гинекологиялық, түсік түсіру, әлсіз немесе
дамымаған ұрпақтар. Жайылымдарды қоршау және оларды Малдың
жыныстық-жастық көрсеткіші бойынша секторларға бөлу осы проблеманы
болдырмауы мүмкін.
3. Жайылым кезеңінде басқа гендік қоры бар, ауру болуы мүмкін немесе
ауа тамшыларымен де, жайылымдар мен тоғандармен де тасымалданатын
жұқпалы аурулармен ауыруы мүмкін басқа жануарлармен физикалық байланыс
мүмкіндігі өте жоғары. Қазіргі уақытта малды жайылымда оқшаулау малдың
ветеринарлық саулығын сақтауға мүмкіндік береді.
4. Ауылдардан қалаларға халықтың урбандалуы, сондай-ақ мал
шаруашылығына жаңа тәсілдер Еңбек ресурстарын агробизнесті жүргізудің
технологиялық тәсілдеріне ауыстыруды талап етеді. Өз қызметін оқшауланған
учаскелерде жүзеге асыратын малшыларды мал жаю және жайылым айналымы
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жөніндегі операторларға қайта мамандандыру да ерекшелік емес. Қазірдің
өзінде 700 га қоршалған аумақ шаруашылыққа жалдамалы жұмысшылардың
жұмысын оңтайландыруға мүмкіндік береді.
5. «DiQan Beef» ЖШС көршілерінің егіс алаңдары мен шабындық
учаскелерінің жанында мал бағады. Мұндай жолмен алынып тасталсын ену
жануарларды кормозаготовительные учаскелері тек қырағылықты скотников.
Алайда, жоғарыда аталған жұмысшылардың қызметінде жануарлардың
қозғалысын тәулік бойы бақылауға кепілдік жоқ, бұл мәдени өсімдіктерді
таптап, жеуге әкелуі мүмкін.
Шаруашылық директорымен әңгімелескен кезде қоршалған жайылымның
жекелеген учаскелерінде тапталған шөп өскен және топырақ эрозиясы
басталған аймақтар бар екені анықталды. Директор бұл құбылысты жою туралы
ұсыныс беруді сұрады.
Осы кемшіліктерді жою үшін ақау жайылымда қандай себеппен пайда
болды, бізге әуелі соны түсіну қажет. Жайылымдық жерлерді одан әрі көру
кезінде менде осы аймақтармен егжей-тегжейлі танысуға мүмкіндік пайда
болды. Шаруашылық өзінің жайылымдық жерлерін учаскелерге бөлмей-ақ
қорғағаны белгілі болды.
Шын мәнінде, қоршау келесідей: жердің периметрі бойынша
мырышталған топсалы тор орнатылған, бірақ жайылымның өзі мал жаюға
арналған секторларға бөлінбейді. Демек, шөпті таптау периметрдің ішінде мал
суаруға арналған бір ғана құдық болғандықтан пайда болады. Малшы күн
сайын белгілі бір жайылымға өз табынын алып, жайылым секторларына
қоныстанбауына байланысты жануарларды үш-төрт рет суаратын жерге
апарып, белгілі бір уақыт өткеннен кейін жоғарыда аталған бағытта өсіп келе
жатқан өсімдіктердің өсіп-өнуіне әсер ететін бір бағытты таптайды.
Бұл құбылысты мүмкіндігінше тезірек жою үшін жануарларды жыныстық
және жас ерекшеліктерін ескере отырып, мағыналы айналмалы жаю және
табынды отарға бөлу бойынша жұмысты бастауды ұсынамын. Төменде
айналмалы жайылымды қалай ұйымдастыруға болатындығы туралы кезеңкезеңмен ұсыныстар берілген. Шаруашылықта 700 гектар қоршалған жайылым
болғанымен, айналмалы жайылым технологиясын қолданбайды. Айналмалы
жайылым дегеніміз не?
«DiQan Beef» ЖШС-дағы барлық жайылымдар көктемде де, жазда да
пайдаланылатындықтан, жайылымдарды басқару барлық уақытта жем-шөп
қорының болатынына кепілдік беруі тиіс. Көктемде және жаздың басында
бақылаусыз мал жаю өсімдіктердің қатты сарқылуына және тіпті өліміне ықпал
етеді, сонымен қатар топырақты Жазғы жаңбыр немесе қысқы аяздан
туындаған эрозиядан қорғай алмайтын перделер (бұталардың бір тұқымы
өсетін жер) пайда болады.
Осы шаруашылықтың жерлерінде көктемгі өсу әлеуетін толық пайдалану
үшін мал жаюды қалай басқара аламыз?
Қазіргі уақытта мал жайылымға кезіп, олар таба алатын ең ұзын және жас
жапырақтарды тұтынады. Мұндай жайылым жүйесіз деп аталады.
Жайылымдарды пайдаланудың бұл әдісімен Жануарлар ең жақсы жемшөп
84

өсімдіктерін таңдап, оларды бірнеше рет жейді. Көктемнің аяғында жайылым
алаңы өте төмен шабылған көгалдарға ұқсайды. Міне, сол жайылымдар жазда
бірнеше ай бойы жануарларды тамақтандыруы керек. Мұндай жағдайда
жануарлар салмақ ала алмайды және сәйкесінше өнімділігі төмендейді.
Жайылымдарды таптау мәселесінің шешімі жайылым өсімдіктері көктемгідей
биіктікке жетуі үшін мал табынын тиімді басқаруды ұйымдастыру болып
табылады.
Бұл жануарлардың қай жерде жайылып, жайылымда өткізетін уақытын
шектей алатындығын бақылауды білдіреді. Бұл мал жаю стратегиясы
«жайылымды айналдыру» немесе «қарқынды жайылым айналымы» деп
аталады. Ол сондай-ақ «айналмалы жайылым» ретінде белгілі.
«DiQan Beef» ЖШС-де жайылымдардың кейбір аймақтарын таптау
маңызды мәселе болып табылады. Мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің
төмендеуі алдағы 10 жылда малға тәуелді шаруашылықтың өмір сүру
қаражатына әсер етуі мүмкін. Әрі қарай, біз жұмыс істеудің негізгі
принциптерін қарастырамыз, олармен айналмалы жайылымдарды жоспарлау
мен ұйымдастыруды бастауымыз керек.
Бірінші: жайылым мүмкіндіктерін қарастыру.
Жайылымдарда жемшөп өндірісінің маңызды құрамдас бөлігі
өсімдіктердің көктемгі өсуі. Көктемгі кезеңде жайылымдарды дұрыс пайдалану
жануарлардың бүкіл вегетациялық кезеңде тамақпен қамтамасыз етілуіне
байланысты. Әсіресе жоғары қоректік Жемге мұқтаж жас жануарлар. Бұл жазда
жайылымда қанша және қандай Жем болатынына байланысты. Келесі жылы
өсіру үшін топырақта қанша тұқым қалады.
Жайылымдық ротация дегеніміз не?
Жайылымдарды ротациялау мал санын қысқартпай жайылымдық өсуді
барынша арттыруға арналған; керісінше, жайылым жүйесін пайдалану кезінде
өткізу қабілеті артады. Айдау әдісі-бұл шамадан тыс мал жаю мәселесін
шешетін және жайылымның тозуын тоқтататын әдіс, жайылымдардың жағдайы
жақсарады.
Әдістің артықшылығы неде. Ол қолда бар жайылым алаңынан және қолда
бар мал басынан шығады. Оның мәні-мал жаю тәсілін өзгерту. Мақсатжануарларды ұзақ уақыт бойы жас қоректік шөппен қамтамасыз ету. Әдістің
мәні жайылым кезек-кезек жайылып жатқан белгілі бір учаскелерге бөлінеді.
Қысқа жайылымнан кейін табын басқа учаскеге немесе қаламға өтеді. Бірінші
айдау маусымның қалған бөлігінде демалып, қалпына келеді.
Жайылым кезеңінің ұзақтығы
Мал жаю кезеңі-мал жайылымның шағын ауданында шоғырланған күндер
саны. Әр қаламдағы мал жаю кезеңі 2-3-тен 6-8 күнге дейін. Қысқа мал жаю
кезеңі (2-3 күн) ерте көктемгі кезеңде, өсімдіктер дамудың бастапқы сатысында
болған кезде белгіленеді, өйткені мал жаюдан кейін олар қатты басылады.
Қысқа мерзімді пайдалану кезінде олар жаздың басында қайта өсуге және
қалпына келтіруге жеткілікті уақыт алады.
Көктемнің соңында және жазда айдалым үшін ұзақ мал жаю кезеңі (6-8
күн) белгіленеді, сол кезде өсімдіктер максималды дамуға жетеді және
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потенциалға жақын ең көп өнім береді. Осы кезеңде өсімдіктер қарқынды
қолдануға төтеп бере алады, содан кейін оларға жайылымның соңына дейін
қалпына келтіру үшін демалыс беріледі. Бұл әр жайылым жылына бір рет
пайдаланылатынын білдіреді. Жылына бір немесе екі рет бір Корал жасау
керек.
«DiQan Beef» ЖШС ұмтылуы тиіс қарқынды мал жаю осылай көрінеді.
«DiQan Beef» ЖШС-нің барлық жануарлары жыл бойы қоршалған
жайылымдарда жайылады. Сондықтан әр жайылымда жануарларды 2 реттен
көп емес жаю үшін жайылым кестесін жасау керек. Бұл жағдайда өсімдіктердің
қалпына келуіне уақыт болады.
Қарқынды ротацияны енгізу нәтижесі қандай болады?
1. Мал жаюға және ірі жануарларға қол жетімді сапалы жем.
2. Жайылымның өнімділігі жоғары.
3. Жақсы сапалы жемге және ішкі паразиттердің өмірлік циклінің
бұзылуына байланысты сау жануарлар.
4. Жыл сайын сиырлар көбірек ұрықтандырылып, бұзаулайды.
5. Мал саны артады.
6. Жайылымдардың көп бөлігі өсімдіктермен және өсімдік қалдықтарымен
жабылған, Топырақ эрозиясы азаяды.
Ротациялық жүйені енгізу бойынша практикалық қадамдар:
1. Жайылым сегменті - мысалы, көктемгі жайылымның маусымдық
жайылым алаңы немесе алыс жазғы жайылым – «жайылым бірлігі» деп
аталатын 14 шағын учаскеге бөлінеді. Жайылым алаңдарының осы
учаскелерінің орналасуы жайылым картасының көмегімен айқындалады. Бір
жыл ішінде 14 жайылымның біреуі жыл бойы пайдаланылмайды( демалыс);
қалған 13 бірлікте мал жайылады. Шаруашылықтың 700 га қоршалған
жайылымдарын әрқайсысы 9800 га тең 14 учаскеге бөлу керек.
2. Барлық мал жыныстық және жас тобына байланысты үлкен табынға
немесе екіден бірнеше табынға біріктіріледі. Бұл бұрыннан бар тәжірибе. Мен
барлық малды тұқымын, жынысын, жасын ескере отырып бөлуді ұсынамын.
Мысалы: қалмақ және герефорд ірі қара тұқымын бөлек жаю керек. Содан кейін
малды жыныстық және жас топтары бойынша бөлу керек. Бұқалар бөлек,
сиырлар бөлек, 2019 жылы бөлек алынған ұрпақтар. Бұл осындай топтағы
жануардың әр басы дамып, барлық пайдалы өсімдік бірліктерін тұтынуы үшін
жасалады.
3. Жүйені енгізу үшін жайылымдар мен оларды пайдалану дәйектілігін
анықтайтын жайылым жоспарын дайындау қажет. Бұл уақытта жайылым
кезеңінің ұзақтығы әр жайылым үшін бөлек бағаланады. Бұл жайылым
айналымының мәні: жайылымда малды қайда, қашан және қанша уақыт жаюын
бақылау. «DiQan Beef» ЖШС географиялық орналасуын ескере отырып, әр
учаскеде 7 күннен артық емес мал жаюға кеңес беремін.
4. Алғашқы көктемгі жайылым үшін басқа учаскелерге қарағанда жақсы
өсімдіктер болуы мүмкін учаскелерді таңдау керек.
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5. Жайылымдық жоспарда мал ерте көктемде, шөп қысқа болған кезде
жайылатын жерлерді 2-3 күн ғана жаю керек екенін көрсету керек. Көктемнің
ортасында және жаздың басында қолданылатын учаскелерді 6-8 күннен 10
күнге дейін пайдалануға болады. Көктемгі вегетациялық кезеңде мал жаю
уақыты біртіндеп артады. Жазғы демалыс кезеңінде жайылымдар әр
бөлімшедегі азық мөлшеріне сәйкес реттелуі мүмкін (қажет болған жағдайда
оларды жақсарту бойынша түрлі іс-шаралар жүргізілуі мүмкін).
6. Ротация жылына бір рет жайылатын жайылымдар үшін жылдан жылға
жүреді (Жануарлар жайылым арқылы бір жайылым учаскесінен екіншісіне,
барлық жайылым жыл бойы демалатын демалыс учаскесін қоспағанда, кем
дегенде бір рет пайдаланылғанға дейін ауысады) немесе жыл сайын жаю
жылына екі рет болатын учаскелер үшін маусымнан маусымға дейін жүреді.
7. Кезеңге жылдық демалыс ұсыну қажет әрбір жайылым учаскесі.
Демалғаннан кейін ол әдеттегі мал жаю кезеңіне қосылады.
8. Жайылымға шығу көктемнің басында кешіктірілуі керек, сондықтан
өсімдіктер өсімдіктердің тез өсуіне қажетті өскін мен жапырақтар бере алады.
Егер жануарлар суық болған кезде өскінді жесе, жайылымды жайылудан
қалпына келтіру баяу болады. Жалпы ереже-көктемгі жайылымдарда
жайылымды кейінге қалдыру. Күн ауа-райына байланысты жылдан жылға
өзгеруі мүмкін.
9. Ротация жоспары қазан айының аяғынан сәуірге дейін жайылымға
шыққанға дейін қысқы үй-жайда (мысалы, сарай, кашара) малды азықтандыру
үшін жеткілікті қысқы жем бар деп болжайды. Бірақ шаруашылық алушыларға
арналған жыл бойы жұмыс істейтін жануарларды отырып, осы проблемалар
туындауы тиіс емес.
10. Келесі жылдарға арналған жайылымдар жоспарында жекелеген
жайылым учаскелерін пайдаланудың күнтізбелік күндері жылдан жылға өзгеріп
отырады. Бір жылдың көктемінде ерте жайылып жатқан жайылымдар келесі
жылдың көктемінде жайылымға қол жетімді. Бір жылдың жазының басында
жайылатын жерлерде келесі жылы жаздың соңында жаюға болады және т.б.
Жайылымдарда малды басқарудың қазіргі тәсілі-жайылымдардың жайкүйіне емес, мал басына назар аудару.
«DiQan Beef» ЖШС жайылымдарды оңалту үшін жайылымдық жерлер
мен мал шаруашылығын басқарудың, бірінші кезекте жайылымдық жемшөп
өндіруге бағдарланған жаңа тәсілі қажет. Жем-шөп өндірісі ұлғайған кезде мал
шаруашылығының өнімділігі артады.
Жоғарыда аталған барлық тармақтарды ескере отырып, келесі жылдан
бастап жайылымдық ротацияны жоспарлауға және ауыстыруға болады.
«DiQan Beef» ЖШС қазіргі уақытта қалмақ және герефорд тұқымдарының
аналық басын өсірумен айналысатын асыл тұқымды шаруашылық болып
табылатындықтан, шаруашылықта негізгі акцент табындағы мынадай
критерийлерге сәйкес келетін ең тиімді сиырларға аударылуы тиіс:
 Олар алғаш рет 2 жасында бұзаулайды.
 Жыл сайын ұрпақ әкелетін жақсы құнарлы сиырлар.
 Жақсы майлы сиырлар.
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Енді әр ұсынысты рет-ретімен қарастырайық: 2 жасында алғаш рет
бұзаулаған бұзауларда төлдеу үшін не қажет? Құнажындардың репродуктивті
жүйесі әлі ұрықталмағандықтан,бұзаудың бұл кезеңінде шаруашылықтың
басты міндеті - жұптау үшін бұқаларды таңдау. Көптеген фермаларда олар
бұқаларды таңдау сияқты қажетті нәрсені елемейді және сиырларды алғашқы
ұрықтандыру кезінде ең үлкен бұқаны таңдауға тырысады. Бұл өте дұрыс
тактика емес, өйткені тұқымдық бұқаларды алғашқы ұрпақтардың дене түріне
және бұқалардың ұрпақтарының сапасын бағалауға сәйкес таңдау керек.
Асыл тұқымды бұқаны сатып алу жануарлардың генетикалық әлеуетінің
сапасына инвестиция болып табылатындығын түсіну керек, бұл ұрпақтарға өз
белгілерін бере отырып, бұқа (бұқаның генетикалық құндылығына байланысты)
кейінгі ұрпақтың көптеген экономикалық пайдалы белгілеріне әсер етеді (тірі
салмақтың өсуі, қаңқаның шығуы, мәрмәр, ерте жетілу және т.б.), бұл, әрине,
өндірістің рентабельділігіне әсер етеді.
Осыған байланысты, алғашқы құнажындар үшін Сіз бұқаны ең үлкен емес,
салмағы бойынша мұқият таңдауға тырысуыңыз керек, өйткені сиырларды
үлкен бұқалармен ұрықтандырғаннан кейін, бұзаудың өзі сиырлардың
денесінің ішкі ұрыққа сәйкес келмеуіне байланысты қиын болуы мүмкін. Бұл
үшін, және пайда болуы мүмкін мәселелер. Бұзаудың ауырлығы, ұрықтың
жоғалуы немесе сиырдың өзі сияқты, бұл әсіресе жағымсыз.
Екінші маңызды мәселені қарастырайық, бұл жыл сайын ұрпақтар әкелетін
жақсы құнарлылығы бар сиырлардың болуы. Төлдеу кезінде аналық малды
төлдеуге дайындауға ерекше назар аудару керек. Көбеюді жоспарлау кезінде
ескі, ауру, өнімділігі төмен және сиыр сиырларын қабылдамау керек, өйткені
сиыр сиырларын етті мал шаруашылығында ұстау өте тиімсіз.
Табынның көбеюін ұйымдастырудағы негізгі міндет - әр сиырдан жыл
сайын өміршең бұзау алу. Өйткені, әр фермер жыл сайын ұрпақ әкелетін сиыр
экономикалық тұрғыдан өте құнды бірлік екенін түсінуі керек. Осы мақсатта
табында көбеюдің нақты және нақты жоспарын жасау керек, егер бұл
орындалмаса, экономиканың кірістілігі төмендейді. Ұрықтанғаннан кейін 32-ші
күні барлық жануарларды келесі ұрықтандыру кезінде ұрықтандыруды
Ультрадыбыстық
диагностика
және
ял
жануарларын
қайта
дайындау/ұрықтандыру арқылы тексеруді ұсынамын.
Осылайша, ферма физикалық ұрықтандыруға дайын жануарлардан
бұзаудың белгілі бір шығымын қамтамасыз ете алады, бұл жануарлар бірнеше
рет аң аулауға келіп, «күйіп кетпейді», қысқы жем жүкті жануарларға
жұмсалады және көктемде сойылған артық сиырлардың бір бөлігін союға
апарудың қажеті жоқ. Мысалы, маусым мен Шілдеде алынған бұзаулар жаздың
соңында және күзде қосымша тамақтануды қажет етеді (2020 жылы шөптің
жағдайына байланысты). Сонымен қатар, бұқалар жүктіліктің кеш кезеңінде
қосымша тамақтануды қажет етеді. Құнажындардың майлылығы үшін қарау
керек және жемшөптің тағамдық құндылығы майдың тұрақты болуына немесе
төмендей бастайтынына байланысты реттелуі керек. Кез-келген жағдайда,
аналық малды қосымша тамақтандыру 2020 жылы алынған ұрпақпен ақталады.
Үшінші негізгі нүкте - жақсы майлы сиырлар. Сиырлардың жақсы
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тамақтануы, ең алдымен, қолайсыз ауа-райында бұзаулауды және ұрықтың
сақталуын қамтамасыз ету үшін қажет. Бұл шаруа қожалығында сиырлардың
жақсы майлылығын сақтау үшін барлық қажетті жағдайлар бар. Сондай-ақ,
аймақтық орналасу ерекшеліктеріне сүйене отырып, азық-түлік базасын құру
ұсынылады. Азық-түлік базасын құрудың мақсаты, сайып келгенде,
жануарларды пайдаланудан оң экономикалық нәтиже алу болып табылады.
Азықты пайдаланудан болатын әлеуетті (шекті) азықтық әсер жануарлардан
олардың қажеттілігіне толық сәйкес келетін (теңдестірілген азықтандыруда)
азықтандыруда алынуы мүмкін өнімнің құнына тең.
Жануарларды балансталмаған азықтандыруда азық әсері төмендейді,
Шығындарға диетаның теңгерімсіздігінен туындаған шығындар және жемді
тиімсіз пайдаланудан болатын шығындар жатады.
Азықтандырудың рентабельділік деңгейі азықтың құнына бөлінген
азықпен қамтамасыз етілген пайдаға тең. Шығу барысында мен қыс мезгілінде
сиырларға арналған жемшөп базасы жануардың басына 12 кг Шөп және 2 кг
дәнді дақылдарды құрайтынын анықтадым. Бірақ шаруашылық басшысының
айтуынша, қыс мезгілінде олар сиырларды жайылымда ұстауға тырысады,
қажет болған жағдайда оларды қораға айдайды. Бірақ біз азық-түлік базасын
тек қыста ғана емес, басқа маусымдарда да көбейтуге және әртараптандыруға
кеңес бердік. Өйткені Алматы облысы топырақтағы тұздар мен минералдық
заттардың мөлшері аз аумақтарда, соның салдарынан жайылымдарда өсетін
өсімдіктерде болғандықтан, лизун деп аталатын тұз блоктарының рационында
арақатынасты
арттыру
ұсынылды.
Сондай-ақ,
жемшөп
базасын
әртараптандыру,
сиырларды
тамақтандыру
ретінде
шырынды,
концентрацияланған және өрескел тағамдарды қосу қажет.
«DiQan Beef» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне селекциялық
белгілерді жақсарту ұсынылды:
 Құнарлылық
 Төлдеу жеңілдігі
 Ұзақ өмір сүру
 Ең нашар жағдайда майды сақтау мүмкіндігі.
Мал шаруашылығының шаруа қожалығындағы жұмысының басты бағыты
етті өнімділік бағытындағы асыл тұқымды ірі қара малдың санын көбейту, атап
айтқанда ІҚМ қалмақ тұқымы және өсімін молайтуда асыл тұқымды тұқымдық
бұқаларды пайдалану есебінен онымен селекциялық – асыл тұқымдық жұмыс
жүргізу, шаруашылықты ең аз еңбек және материалдық шығындармен өнімді
барынша өндіру үшін қарқынды даму жолына көшіруге мүмкіндік беретін
материалдық-техникалық базаны жетілдіру.
Бұл бағыт ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктеріне және жоғары
сапалы мал шаруашылығы өнімдерін өндіруге жүйелі тәсілді қолдануға, соңғы
жылдары мал шаруашылығында жасалған ғылыми жетістіктер мен ашылулар
негізінде перспективалық, жоғары тиімді өндіріс технологияларын кеңінен
қолдануға негізделген, тіпті ең төтенше жағдайларда да тиімді мал
шаруашылығын ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді.
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(43, 44-Фото: атауы жоқ)

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар
Проблемаларды анықтаудағы диагностиканың нәтижелері бойынша бұл
шаруашылыққа: шағылыстыру маусымын ұйымдастыру және өткізу сияқты
мәселеге мұқият қарау ұсынылады. Жоғарыда айтылғандай, бұл
шаруашылықтың пайдалылығының негізгі белгісі болып табылатын және кезкелген шаруашылықтың жылдық жұмысының нәтижесін көрсететін бұзау алу
көрсеткіші. «DiQan Beef» ЖШС-не арналған ұсынымдарға сүйене отырып,
бұзаулардың іскерлік шығу көрсеткішін 95% - ға дейін арттыру мүмкіндігі бар.
Сондай-ақ, жануарларды электронды сәйкестендіру бойынша ұсыныстар
берілді. Барлық мал басын тері астындағы RFID чиптерімен қайнату
ұсынылады. Бұл шатырды дұрыс өсіру үшін жасалады.
ЖШС директоры ірі қара малмен одан әрі жұмыс істеу үшін заманауи
жабдықтардың қажеттілігін түсінетін адам болып шықты. 2019 жылдың
соңында ол зоотехникалық, ветеринарлық жұмыстарды жүргізу және бағалау
кезінде малды бекітуге арналған фиксатор станогын сатып алды. Бірақ,
өкінішке орай, жинақта сақтағышты сатып алғанда, малды өлшеуге арналған
таразы сатып алынған жоқ, бұл, әрине, тірі салмақтың динамикасын және
фермадағы жануарлардың салмағын бақылауға әсер етеді. Таразыны сатып алу
ұсынылады.
Дамудың осы кезеңінде шаруашылықтың барлық қажетті жабдықтары
бар, ол ЖШС-нің барлық ең аз жұмыс фронтын жабады. Әрине, директордың
жоспарында ауыл шаруашылығы техникасын одан әрі дамыту және одан әрі
сатып алу бар.
Сатып алу ұсынылды:
 Алдыңғы тиегіш
 Жем үлестіргіш
 Повевнаға дейін топырақты өңдеуге арналған қатараралық культиватор
 Трактор (мотор қуаты кемінде 95 а. к.)

(45, 46, 47- Фото: Атауы жоқ)
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4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Диагностика және проблемаларды анықтау қорытындылары бойынша
«DiQan Beef» ЖШС-да ротациялық жайылымдарды салу және төлдеуді
жоспарлау және өткізу бойынша ұсынымдар таратылды. Қазіргі уақытта
жұмыстың басты аспектісі турдың бұзаулауын ұйымдастыру және бұзаулардың
іскерлік шығуының көрсеткішін арттыру болуы тиіс.

(48, 49-Фото: атауы жоқ)

5. Қосымша ұсынымдар (қажет болған жағдайда)
Қосымша ұсыныс ретінде мен ферманың жайылымынан күн батареясын
сатып алуға кеңес бере аламын. Қазір малшылар алыс жайылымдарға жібермес
бұрын, үлкен батареяны зарядтайды және олармен бірге алып жүреді, егер олар
өркениеттен алыс болса, адамдардың барлық қажеттіліктерін қанағаттандыра
алмайды. Тұрақты күн батареясын сатып алу және орнату жұмысшылардың
жұмысын едәуір жеңілдетеді. Күн батареясы өзін-өзі қамтамасыз ететін энергия
көзі болғандықтан, оны зарядтаудың, зарядтаудың қажеті жоқ. Батареяның өзі
күн энергиясынан зарядталады және энергияны сақтау сияқты пайдалы
функцияға ие, яғни күн сәулесінен тыс күндерде де олар қажетті мөлшерде
электр энергиясын үздіксіз береді.
6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Жоғарыда келтірілген ұсыныстарды дұрыс орындағанда, күту оң болады.
Атап айтқанда, шаруашылық бұзаулардың іскерлік шығымының көрсеткішін
арттыру арқылы өзінің рентабельділігін арттыруға мүмкіндігі бар.

(50, 51-Фото: атауы жоқ)

1. Қорытынды және нәтижелі ойлар
«DiQan Beef» ЖШС-де сараптамалық миссиялар өткізу тек жағымды
эмоциялар қалдырды. «Атамекен» ҰКП-ға осы кеңесті өткізуге мүмкіндік
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бергені үшін және тәжірибе мен білім алмасу мүмкіндігі үшін алғысымды
білдіргім келеді. Бұл тәжірибе шаруашылық үшін де, мен үшін де өте жемісті
болды. Елдегі COVID-19-мен байланысты жағдайға қарамастан, ол біздің
еліміздің аграрлық секторы бір орында тұрмайтынына және жер бетінде
әрдайым жұмыс істейтініне көз жеткізді. «DiQan Beef» ЖШС-мен байланыс
үзілмейді деп үміттенемін. Шаруашылыққа тек қана өркендеуді және
рентабельділікті барынша арттыруды тілеймін!
Сыртқы отандық консультант: Толықбаев Алмас Өмірбекұлы
Қоғамдық
және
жастар
саясатында,
консалтингте,креативте, өндірісте айтарлықтай тәжірибесі
бар. Әр түрлі әлеуметтік маңызы бар, жарнамалық және
маркетингтік компанияларды басқаруда және талдауда,
қызметкерлерді оқытуда тәжірибе мол.
Білім:
 РФ
Президенті
жанындағы
Ресей
халық
шаруашылығы
және
Мемлекеттік
қызмет
академиясы,
Мәскеу.
Doctor
of
Business
Administration (2016)
 Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда
университеті, Астана Магистр, мемлекеттік және жергілікті басқару
(2015)
 Қазақстан инженерлік-педагогикалық Халықтар Достығы университеті.
Құқық бакалавры, Құқықтану (2013)
 Қазақстан агротехникалық университеті. Ғылыми дәрежеге ізденуші
экономика ғылымдарының кандидаты (2010)
 Қазақ гуманитарлық-заң университеті, Астана экономика, Экономика
және халық шаруашылығын басқару магистрі (2009)
 Қазақ гуманитарлық заң университеті, Астана Қаржы, Қаржы және
несие бакалавры (2007)
Кеңес беру тақырыптары
 Маркетинг, жарнама, PR
 Қызметкерлерді басқару, тренингтер
 «БЖК-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы
бойынша ҚР аумағында басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс
технологияларын, жабдықтарды енгізу және персоналды оқыту
мәселелері бойынша Консультант (Аға сеньорлар).
Кәсіпорын: «Зару» ШҚ
Орналасқан жері: Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы
Бағдарламаға қатысушы: Тлегенова Бану Жувангалиевна
Кәсіпорын қызметі: марал өсірумен және пантотерапия бойынша
сауықтыру қызметтерін ұсынумен айналысады.
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Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек:
 кәсіпорынның
ерекше
мәселелерін
диагностикалау
және
сәйкестендіру;
 практикалық ұсынымдар мен шешімдер ұсыну;
 техникалық және ұйымдастырушылық сипаттағы мәселелерді
шешуде қызметкерлерді оқыту және практикалық көмек көрсету;
 пантамен емдеу орталығының қызметкерлері үшін клиенттермен
жұмыс істеу бойынша тренингтер өткізу;
 қызметтерді сатуды жақсарту.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Пантымен емдеу санаторийі келушілерге эконом немесе люкс класында 4
рет тамақтану және пантымен емдеу арқылы нөмірлер ұсынады. Аумақта
қосымша қысқы бақ пен спортзал бар. Пантамен емдеу шипажайы Ақтөбе
облысы Мәртөк ауданының Казанка ауылында орналасқан.
Кәсіпорын диагностикасы кезінде анықталды:
 Кадрлардың үлкен ауысымы
 Қызметкерлердің функционалдық міндеттерін білмеуі
 SMM менеджерінің әлсіз жұмысы
 Кейбір қызметкерлердің функционалдық міндеттерінің қайталануы
 Көптеген
қызметкерлердің
компанияны
дамытуға
қызығушылығының аздығы
 Мотивацияның болмауы
 Еңбек ақысы қонақтардың санына (рәсімдерге) байланысты емес)
 Сатылған қосымша қызметтерді көрсетпеу (ұрлау) қаупі жоғары
 «Зару» ШҚ беттейтін жол көрсеткіштері жетіспейді (Мартуктан
Қазанға бара жатқан жолда)

(52, 53-Фото: Пантоемдеу аумағы және директормен фотосурет)

2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Барлық қызметкерлермен коучинг өткізілді. Коуч-сессия – бұл нақты
нәтижеге қол жеткізуге бағытталған жеке құрылымдалған әңгіме немесе коуч
пен клиенттің жұмыс кездесуі. Коуч-сессияның басында коучпен бірге клиент
кездесудің соңына қарай алғысы келетін нәтижені анықтайды.
93

Әрі қарай, жаттықтырушы клиенттің сұрауына сәйкес оған көмектеседі:
 клиенттің нақты өтініші бойынша нақты жағдайды нақтылаңыз;
 мақсат немесе мақсаттар мен жолдарды және оларға жетудің
құралдарын тұжырымдау;
 нәтижеге жетудің көптеген жолдарын зерттеңіз;
 нәтижеге әкелетін оңтайлы стратегия жасаңыз;
 әзірленген жоспарға сәйкес әрекет етуге.
Кәсіби этика нормаларын сақтау коуч жұмысының ажырамас бөлігі.
Клиенттің құпиялары - менің құпияларым. Жаңа клиентпен жұмыс істеудің
басында бірінші және, мүмкін, басты этикалық мәселелердің бірі – ақпараттың
құпиялылығы болады. Осыған байланысты әңгімелеріміздің егжей-тегжейін
сипаттай алмаймын. Олар өздерін «Зару» шаруа қожалығында көре ме, жоқ па,
соны талқылады. Олар қандай перспективаларды көреді және нені жақсартқысы
келеді.
Әкімгер Наталья және Шолпан есімді қызметкермен Кайдзен жоспарлау
және Канбан басқару әдісі бойынша оқыту жүргізілді. Бұл оқыту барлық
қызметкерлер үшін алдын-ала дайындалған, бірақ эпидемиологиялық жағдайға
байланысты (көптеген қызметкерлер ауырып қалды) және олар жиналған күні
басқа мәселелерді талқылап, «Зару» шаруа қожалығының қайда дамығысы
келетінін иесінің көзқарасын түсіндіру және кездесудің соңында
функционалдық міндеттермен, сұрақтар мен жауаптармен таныстыру маңызды
болды. Клиентпен жұмыс істеу кезінде өзін қалай ұстау керектігі туралы да
айтылды. Сондай-ақ, бұл екі қызметкер, олар іс жүзінде өздерін «Зару» ШҚ-да
көреді және одан әрі дамығысы келеді.

(54, 55, 56-Фото: Семинар өткізу процесі)

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды
енгізу жөніндегі ұсынымдар
Диагностика нәтижелері бойынша қызметкерлердің функционалдық
міндеттерін және жауапкершілік салаларының қайталануын білмейтіндігі
анықталды. Функционалды міндеттер меншік иесімен бірге жасалды. Барлық
қызметкерлер
өздерімен
таныстырылған
«идеалды»
лауазымдық
нұсқаулықтарды талқылауға қатысты.
Қонақтарға сатылатын қызметтерге байланысты жалақыны қайта қарау
ұсынылды. Төлемді шаруашылық меңгерушісі емес, әкімші немесе басқарушы
қабылдауы керек. Қызметкерлердің бос уақыты болса да, қонақтар мұны
көрмеуі керек (залда отырмаңыз, түнде қонақтармен теледидар қарамаңыз)
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4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
 барлық жарнамалық компанияларда www.zaru.kz сайтын қолдана
бастаңыз;
 әкімшіге компьютер қойып, сайттан өтінімдерді қалай қабылдау
керектігін көрсетіңіз;
 трафик бар жақын маңдағы ауылдан радио қолжетімділік бойынша
жабдықтарын ұсыну қызметтерге тапсырыс беруғ Мартұқта ТТС
провайдерлері бар, оны анықтадым. Сол жерден санаторийге дейінгі
интернет жылдамдығын жақсарту;
 Payment terminal (POS-терминал) орнатыңыз;
 төлем терминалдары (қолма-қол ақшаны қабылдау үшін);
 адам бетін тануға арналған Complete кешенін қойыңыз;
 ол кез-келген адамдар ағынындағы адамды іздеу үшін, сондай-ақ
адамдардың жынысы мен жасын анықтау үшін қолданылады. Бұл
қалай жұмыс істейді?
Сізге қолжетімді болады:
 «VIP» және «қара» тізім сияқты мәртебелері бар адамдардың
фотосуреттерінің базасын жасайсыз;
 бақылау тізімінен адамдардың ағынында адамдардың табылғандығы
туралы мониторға, телефонға, e-mail-ге автоматты түрде хабарлама
аласыз;
 бейне мұрағатта табылған бет-әлпеті бар фрагменттерді іздейсіз,
бейне мұрағатта адамдарды фотосуреттер арқылы іздейсіз;
 онлайн режимінде келушілердің жынысы мен жасы туралы ақпарат
аласыз.
Сіздің пайдаңыз. Complete – тұлғаны тану құралын пайдалану
арқасында, сіз:
 тіпті тығыз ағымда да қауіпсіздікке қауіп төндіретін адамдарды
анықтау;
 VIP-клиенттердің («ақ» тізімдегі тұлғалар) немесе, мысалы,
шоплифтерлердің («қара тізімдегі» тұлғалар) келгенін дер кезінде
білу;
 белгіленген оқиғаға байланысты қажетті іс-қимылдарды уақтылы
қабылдау.
Осылайша, сіз өз қызметкерлеріңіз бен инфрақұрылымдарыңыздың
жоғары қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз ете аласыз, сондай-ақ VIP-клиенттер
үшін қызмет көрсету деңгейін арттыра аласыз.
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(57, 58, 59-Фото: Асхананың, асбөлмесінің сыртқы көрініс және денешынықтыру
жаттғуларын жасау процесі)

5. Қосымша ұсыныстар.
Трассада, Мартүктен Қазанкаға бара жатқанда, сол жаққа тоқтағаннан кейін,
зиратқа жетпей жол көрсету белгісін қойыңыз (өйткені көптеген адамдар бұл
бұрылыстан өтіп кетеді).
6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Complete кешенін енгізу кезінде адамдарды тану толық, қызметкерлерді
бақылау мәселесі шешіледі (олар қанша келді және қанша кетті), сонымен қатар
қосымша қандай қызметтер сатылды деген нақты ақпарат мәселесі шешіледі.
7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Мүмкіндігінше қолма-қол ақшасыз төлемге көшу. Жалақыны атқарылған
жұмысқа байланысты белгілеңіз (егер қызметші болса - қанша бөлме жинады,
егер мед.қызметкерлері болса - қанша процедура өткізді, аспаз болса - қанша
тамақ дайындады), өйткені қазір олар жұмыста болған күн санына қарай
жалақы алады (жұмыс жүктемесіне қарамастан). Олар жаңа клиенттер тарту,
оларға жаңа қызметтерді сату сияқты процестерге тартылмаған. SMM
менеджеріне әлеуметтік желілердегі жазбалар санын көбейту керек (аптасына
кемінде 2-3).
Сыртқы отандық консультант: Уразаева Марина Владимировна
Кәсібі – ғалым агроном, 1995 жылы
Қазақтың
Еңбек
Қызыл
Ту
орденді
ауылшаруашылық институтын «Ғалым агроном»
мамандығы бойынша, 2019 жылы Қазақ
инженерлік
технологиялық
университетінің
магистратурасын 6М080900 – жеміс-көкөніс
шаруашылығы мамандығы бойынша бітірген.
1986 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін
«Жеміс шаруашылығы және жүзім шаруашылығы» ғылыми-зерттеу
институтында аға зертханашы лауазымында жұмыс істеймін, бүгінгі күні
зертхана меңгерушісімін. Үш жыл бойы Орталық Азия Инвест IV проект –
«АГРОКОМП - құн жасау, тұрақты даму және эко – инновациялар тізбегін
жетілдіру арқылы Өзбекстан мен Қазақстанда тамақ және ауыл шаруашылығы
өнеркәсібі кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру» бағдарламасына
қатысып, ай сайын тренингтерден өтіп тұрдым. 2019 жылы Италия мен
Мәскеуде тағылымдамадан өттім.
Шығармашылық қызметінің нәтижелері алыс және жақын шетелдерде
жарияланған 40 ғылыми еңбекте жинақталған, оның ішінде 6 ұсыныс, 1 оқу
құралы, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ кеңесшісімін, 2017
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жылдан бастап жеміс өнімдерін өсіру технологиясы бойынша семинарлар
өткіземін.
Кеңес беру тақырыптары – Инновациялық технологияларды қолдана
отырып, жеміс-жидек дақылдарын өсіру технологиясы. Жеміс дақылдарының
отырғызу материалын өсіру технологиясы.
Кәсіпорын: Көк Тұмар ЖШС
Орналасқан жері: Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Бахар ауылы, Достық
көшесі, 6, 1 пәтер
Бағдарламаға қатысушы: Кулманов Саламат Мажитович
Кәсіпорын қызметі: жеміс-жидек дақылдарын өсірумен айналысады
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: жидек бұталары мен
алмұрттың қанағаттанарлық жағдайының проблемаларын анықтау.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Көк Тұмар ЖШС жеміс-жидек өнімдерін өсірумен айналысады.
Компанияның мақсаты ауыл шаруашылығының жоғары сапалы өнімін алу
болып табылады. Экономикалық пайдадан басқа, экономика әлеуметтік
мақсатты көздейді. Одан әрі жұмыс істеу кезінде жаңа жұмыс орындарын құру
және жергілікті персонал мен мамандарды оқыту болжанады. Жақын маңдағы
елді мекендердің тұрғындары басым кандидаттар болып табылады. Бұл
компанияда 7 адам жұмыс істейді (менеджер, 2 тракторшы, 3 жұмысшы және
бір күзетші). Аспалы жабдығы бар 2 трактор техникасы бар (культиватор,
бүріккіш, шөп шапқыш және т.б.).
Шаруашылық: шаруашылық ауыз сумен, электр энергиясымен,
телекоммуникациямен, жақсы жолдармен жабдықталған, олар тас жолдарға қол
жеткізуді және кез келген уақытта көлік құралдарының қалыпты қозғалысын
қамтамасыз етеді; тыңайтқыштар мен пестицидтерге арналған қоймалармен;
ауыл шаруашылығы техникасын
сақтауға
арналған үй-жайлармен
жабдықталған. Периметрі бойынша учаске қоршалған, тамшылатып суару
жүйесі орнатылған, екі су жинақтағыш бар, алма ағашын өсіру кезінде торлы
жүйе қолданылады.
Бұл экономиканың қызметін талдау нәтижесінде жидек дақылдары мен
алмұрттың төмен шығымдылығының, өріктің өмір сүру деңгейінің төмендігінің
себебі анықталды. Бұл жидек дақылдары үшін топырақ-климаттық жағдайлар
дұрыс таңдалмағандығына байланысты, алмұрт бау-бақша жолақтарының
болмауына байланысты ауырады, өрік қатты батпақтанудан зардап шегеді.
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(60, 61-Фото: Бұталар мен жидек екпелерінің жалпы түрі)

2.Семинар / тақырып бойынша оқу:
Тренинг тақырыбы:
- «Мәселеден құтылудың ең жақсы тәсілі - оны шешу». Мақсаты мен
міндеттері – фермердің жоғары табыс алуға мүмкіндік бермейтін
проблемаларын ашу. «Көк Тұмар» ЖШС ауыл шаруашылығы тауарын
өндірушіге осы өңір үшін дақылдарды іріктеу және өсіру бойынша
түсініктемелер беріледі, проблемалық мәселелер анықталады, осы
проблемаларды жою бойынша ұсынымдар беріледі, нәтижесінде шаруашылық
компания жұмысын ретке келтіріп, жоғары өнім ала алады.
- «Агротехнологиялық талаптарды сақтау және Бақтарда суарудың жаңа
әдістерін қолдану». Мақсаты мен міндеттері: технологияларды нарыққа
жылжытудың практикалық аспектілері бар суда еритін тыңайтқыштарды
қарқынды пайдалану кезінде суарудың су үнемдеу технологияларын қолдану, іс
- шараның бағыты имидждік болып табылады, фермерлер ауылшаруашылық
дақылдарын өсіру кезінде тамшылатып суару жүйелерін қолдану ерекшеліктері
туралы практикалық ақпарат алады, нақты аймақтық жағдайлар үшін тиімді
суда еритін тыңайтқыштарды, улы химикаттарды және өсімдіктерді қорғау
құралдарын қолданудың практикалық технологиялық әдістерімен танысады.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды
енгізу жөніндегі ұсынымдар
Жеміс-жидек өнімдерінің тұрақты және жоғары өнімділігін алу үшін
мәдениеттің өсу аймағын дұрыс таңдау керек. Жемістер мен жидектерді өндіру
басқа дақыл түрлерімен салыстырғанда үлкен шығындарды талап етеді.
Өндіріс шығындары бау-бақша дақылдарын өсірудің биологиялық және
ұйымдастырушылық ерекшеліктеріне сәйкес технологиялық карталар бойынша
есептеледі. Оларға екпелер отырғызу, жеміс бергенге дейін және жеміс беру
кезеңінде күтім жасау, өнімді жинау мен сатуды ұйымдастыру жатады.
Көк Тұмар ЖШС учаскесі Алматы облысы Ұйғыр ауданында орналасқан,
бұл өңір оңтүстік-шығыс аймаққа жатады – бұл өзінің климаттық көрсеткіштері
бойынша Түркістан облысының аудандарына жақындап келе жатқан анағұрлым
жылы аудан. Орташа жылдық температура 9,1 оС. Тиімді температураның
қосындысы 3500-37000. Аязсыз кезең-171-181 күн. Бұл аймақ шабдалы ашық
түрде өсірілетін жерде. Бұл жерде жүзім өсіру үшін өте қолайлы жағдайлар бар,
бұл аймақта жоғары сапалы өнім береді.
Учаске периметрі бойынша қоршалған, жақсы инфрақұрылымы бар
(күзетшіге, жұмысшыларға арналған үй-жайлар, қойма үй-жайлары, техникаға
арналған ангар, СҚО), агротехникалық іс-шараларды жүргізуге арналған
техника мен жабдық бар. Бұл фермада олар жидек (арония, қарлыған, таңқурай,
қарақат) және жеміс дақылдарын (өрік, нектарин, қара өрік, шабдалы, алмұрт
және алма) өсірумен айналысады.
Шаруашылықта жидек дақылдарын өсіру бойынша проблемалық
мәселелер бар. Бұл аймақ жидек дақылдарын өсіру үшін қолайлы емес екенін
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атап өткім келеді, осыған байланысты бұл Экономика жоғары, сапалы өнім
және сәйкесінше пайда алмайды. Бетбелгіні жидек дақылдары жүргізеді
учаскелерінде, неғұрлым қорғалған желден. Қара қарақат отырғызу үшін
желден қорғалған ылғалды, жеткілікті жарықтандырылған жерлерде орын
бөлген дұрыс.
Учаскені таңдағанда жер асты суларының деңгейі өте маңызды. Жер асты
сулары 1,2-1,5 м-ден аз тереңдікте орналасқан жерлерде плантациялар
отырғызу ұсынылмайды. Қарақат басқа жидек дақылдарына қарағанда
топырақтың қышқылдығына төзеді (рН шамамен 6,0-6,5 болатын сәл қышқыл
топырақ оған қолайлы). Қара қарақат ұзақ ыстыққа шыдамайды.
Қара қарақатты зерттеу кезінде өсімдіктердің депрессиялық күйі көзбен
байқалады. Бұталар нашар дамиды, олардың мөлшеріне жетпейді, жапырақ
кебеді, өсу кебе бастайды, мұның бәрі тамақтанудың болмауы, құрғақ ауа
(төмен ылғалдылық), жоғары рН 8,5-8,7. Мұның бәрі төмен және сапасыз
дақылға әкеледі.
Қарақат отырғызудан кейінгі екінші немесе үшінші жылы жеміс береді, ең
көп өнім бесінші немесе алтыншы жылы алынады. Жақсы күтіммен және дұрыс
таңдалған он-он екі жастағы бұталарда 10 кг-ға дейін өнім болуы мүмкін.
Қарақаттың ең өнімді түрлері әдетте үш-төрт жастағы бұтақтар болып
табылады. Тексеру кезінде қызыл қарақат, қарлыған және арония жақсы
жағдайда, бірақ бұталар дамымаған. Қызыл қарақат топырақтың көптеген
түрлерінде өсіріледі
Ол өте құрғақ емес және калийге бай жақсы құрғатылған, жеткілікті терең
жерде жақсы жұмыс істейді.
Таңқурай да күйзеліске ұшырайды және өнімділігі төмен, жидектер сапасы
төмен. Таңқурай тамырларының негізгі бөлігі 30-50 см аймақта орналасқан, тек
бір тамыры 70-80 см тереңдікке жетеді. Таңқурай тамырларының мұндай үстірт
орналасуы ылғалға қойылатын талаптардың жоғарылауын анықтайды. Тіпті
қысқа құрғақшылық таңқурайға қатты әсер етеді.
Осылайша, жоғарыда айтылғандардан осы учаскеде жидек дақылдарын
өсіру ұсынылмайды. Еңбекшіқазақ, Қарасай аудандарында орта таулы аймақта
және теңіз деңгейінен 850-1100 м биіктікте орналасқан төменгі таулы аймақта
жидек дақылдарын өсіру кезінде жақсы нәтижелер алынатын болады.
Бұл аймақта жеміс дақылдары өсіріледі – өрік, нектарин, шабдалы, өрік,
шие, алма, алмұрт. Бұл аймақ жеміс дақылдарын (өрік, нектарин, шабдалы, қара
өрік, алма) өсіру үшін өте қолайлы. Өрік, шабдалы, қара өрік өсіруге
артықшылық беріледі. Учаскені қарау кезінде бұл айқын көрінеді. Алмұрттан
басқа барлық жеміс дақылдарының жағдайы жақсы.
Кез-келген мәдениетті өсіру кезінде бастапқы шығындар ескеріледі. Жидек
дақылдарын өсіру кезінде өтелімділік 4 жыл, жеміс өсіру кезінде – 5-6 жыл.
Фермада жер асты суларының пайда болуы іс жүзінде жер бетінде болатын
учаскенің бір бөлігі бар, сондықтан қазіргі уақытта бұл аймаққа ешқандай
отырғызу қажет емес. Бірақ көктемде осы жерде өрік отырғызылғандықтан,
күзде тірі өсімдіктерді трансплантациялау мағынасы бар. Тексеру кезінде
өсімдіктер ылғалдың артық болуынан зардап шегетіні және уақыт өте келе
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өлетіні байқалады.
Учаскеде дұрыс дренаж жасау керек. Шабдалы отырғызылып, өрік
себілген жолдар да бар, бұған жол бермеу керек, өйткені шабдалы мен өрік
әртүрлі отырғызу схемаларына ие. Шабдалы әлсіз өсіп келе жатқан қораға, ал
тұқымдағы өрік, осыған байланысты өрік тәжінің әдеті шабдалыдан үлкен
болады, олар тамақтану, су және күн сәулесі, Гүлдену, жемістердің пісуі үшін
бәсекелесе бастайды, бұл болашақта агротехникалық шараларды жүргізуді
қиындатады. Өрік пен шабдалы екпелерінде клеастероспориоз аурулары және
шабдалы тауық еті бар.
Алма ағашының екпелерінде тағы бір сым сызығын өткізіп жіберу керек,
бұл өсімдіктерді одан әрі қалыптастыру және өнімділікті арттыру үшін қажет.
Тұрақты, жоғары және сапалы өнім алу үшін уақтылы және сапалы
агротехникалық шараларды жүргізу қажет (кесу, суару, азықтандыру,
зиянкестер мен аурулардан емдеу, өсіру, Арамшөптер және т.б.).
Барлық өсімдіктерде зиянкестер мен аурулар бар. Бақшаның жалпы
жағдайы жақсы. Алмұрт учаскенің батыс жағына отырғызылып, желден зардап
шегеді, сонымен қатар қоректік заттардың жетіспеушілігі (хлороз), ауру алмұрттың бактериозы, зиянкестер.
Учаскенің периметрі бойынша бау-бақша жолақтарын отырғызу қажет.
Бау-бақша екпелерінің рөлі Топырақтың су эрозиясын, шаңды дауылдарды
әлсіретуге немесе болдырмауға дейін азаяды. Желдің жылдамдығы 3-тен асқан
кезде...5 м / с бақша екпелері мен жеміс ағаштары 2-де жинауға мүмкіндік
береді...Далаға қарағанда 3 есе көп қар және оны тоқсан бойына біркелкі
таратыңыз, бұл тамыр жүйелері мен жеміс өсімдіктерінің қатып қалу қаупін
азайтады.
Бақшадан қорғайтын екпелер бақтардағы микроклиматты өзгертеді. Олар
желдің жылдамдығы 3 м/с - қа дейін 30% - ға және 5 м/с-тан жоғары
жылдамдықта 50% - ға ылғал шығынын азайтуға ықпал етеді, ауаның
салыстырмалы ылғалдылығын шамамен 10% - ға, ауа температурасын-1-ге
арттырады...3 °C. Бұл жеміс өсімдіктерінің жақсы өсуін және жақсы жемісін
береді. Желдің жылдамдығын төмендете отырып, бақшадан қорғайтын екпелер
аралардың жұмыс істеуі мен жеміс беру жағдайларын жақсартады (пестланың
стигмаларының секреторлық секрецияларының кебуіне байланысты),
зиянкестер мен аурулардан бүрку жұмыстарын жүргізеді, қоқыс көлемін
бірнеше есе азайтады (қатты желдің салдарынан жемістердің төгілуін азайту
арқылы).
Қорғаныс екпелерін ұйымдастырудағы маңызды сәттердің бірі – олардың
әсер ететін қашықтығын анықтау. Бұл қашықтық, ең алдымен, қорғаныс
жолақтарының дизайнына байланысты. Біз бау-бақша жиектерін жасау үшін ең
қолайлы дизайнды таңдадық. Ашық үрленетін (жартылай жел соғатын)
қорғаныш жолақтарының конструкциясы сыртқы жағынан бұталар қатарын
отырғыза отырып, биік бойлы ағаштардың 3 Қатарынан жасалады.
Бау-бақша екпелеріндегі қатарлар арасындағы қашықтық 1,5 м, бұл ретте
топырақты жас екпелерде қолмен өңдеуге болады. Қатарға ағаштар 1,5 м-ден
кейін орналастырылады. орман белдеулерінің құрамына енгізілген тұқымдар
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келесі талаптарға сай болуы керек:
Жергілікті жағдайдағы беріктік пен тұрақтылық, тез өсу, ықшам тәждер,
қарапайымдық, көбею жеңілдігі. Олар жеміс дақылдарымен ортақ зиянкестер
мен ауруларға ие болмауы керек, тамыр өсінділерін қалыптастырмауы керек.
Барлық осы талаптарға жауап беретін тұқымдар жоқ, сондықтан бірнеше
тұқымдар қорғаныс жолақтарына енгізіліп, оларды негізгі, бейімделген және
бұталарға бөледі. Қорғаныс жолақтары бірінші сорттың 2-3 жастағы
көшеттерімен төселеді; оларды отырғызу үшін топырақ бақша үшін де
дайындалады. Қону күзде де, көктемде де жүзеге асырылады. Алғашқы
жылдары күтім жүйелі суару, арамшөптер, топырақты қопсыту және жақсы
өсуді қамтамасыз ету үшін тыңайтқыштармен ұрықтандырудан тұрады. Баубақша екпелері жеміс ағаштарын отырғызудан 2-5 жыл бұрын, төтенше
жағдайларда - алғашқы жылдары оны желден қорғау үшін бақша отырғызылған
жылы жасалады.

(62, 63-Фото: Шабдалы ағаштары, алма түптері)

4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Диагностика нәтижелері бойынша ферма учаскеде жақсы топырақ
дренажын жасауы керек. Жидек дақылдарын жидек дақылдарын өсіруге
арналған өңірге (Еңбекшіқазақ, Қарасай) қайта отырғызу қажет, периметр
бойынша бау-бақша белдеулерін отырғызу қажет, өйткені учаске желге
ұшырайды, алмұрт үнемі зардап шегеді, бұл жемістердің өнімділігі мен
сапасына әсер етеді, жұмысшылар санын кем дегенде 10 адамға дейін көбейту
және білікті агрономды жұмысқа қабылдау қажет.
5. Қосымша ұсынымдар (қажет болған жағдайда)
Бақша өсімдіктерін тамақтандыру, қорғау және күту бойынша ұсыныстар
Минералдық тыңайтқыштарды дұрыс қолдану өнімділікті 30-50% - ға
арттыру мүмкін. Жеміс ағашының жылдық циклінде қоректік заттарды
тұтынудың екі кезеңі бар: 1) вегетация басталғаннан бастап егін жинауға дейін;
2) жеміс өсімдігін жинап, шартты немесе толық тыныштықта ұстағаннан кейін.
Алма ағаштарын клон тамырларына отырғызу жылынан бастап, толық
минералды тыңайтқышты қолдану ұсынылады, келесі жылдары 2-3 жылда бір
рет органикалық тыңайтқыштар 50-60 т/га мөлшерінде. Азот тыңайтқыштарын
үшінші жылдан бастап, фосфор және калий тыңайтқыштарын төртінші жылдан
бастап 40 кг/га мөлшерінде қолдану қарастырылған.
Тыңайтқыштарды тиімді пайдалану үшін хелат түрінде суда еритін
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тыңайтқыштарды пайдалану қажет, олар СҚО фертигация торабының
көмегімен біркелкі бөлінеді және өсімдіктердің тамыр жүйесіне нүктелі
жеткізіледі.
Тыңайтқыштардың дозалары топырақтың қажетті қоректік заттармен
қамтамасыз етілу дәрежесіне сәйкес реттеледі. Топырақтағы қоректік заттардың
мөлшері төмен болған кезде ұсынылған доза 25-30% – ға артады, жоғары
мазмұнмен-керісінше 25-30% - ға азаяды, қоректік заттардың өте жоғары
құрамымен тыңайтқыштар мүлдем қолданылмайды. Көктемде тыңайтқыштар
өсу процестеріне жағымды әсер етеді, жеміс бүршіктерін салудың жоғарылауы
(саралау), жеміс беру, олардың құлауының төмендеуі, мөлшерінің ұлғаюы және
тиісті дәмнің қалыптасуы, жеміс өсімдігінің жер асты және жер үсті
бөліктерінің қарқынды өсуі байқалады.
Ұсынылған топырақ талдауы негізінде келесі қорытынды жасауға болады.
Бұл топырақ өте сілтілі рН8,53-8,71. Сілтілі ортадағы топырақтарда бақша
өсімдіктері темір хлорозын дамытады. Темір хлорозы көбінесе азот
жетіспеушілігімен шатастырылады, өйткені белгілері (жапырақтардың белгілі
бір сарғаюы) ұқсас. Топырақтың рН-ын тез төмендету үшін алюминий
сульфаты мен күкіртті қолдануға болады. Алюминий сульфаты топыраққа
қышқыл шығарады, өйткені ол бағбандық аясында бірден жұмыс істейді.
Алюминий сульфаты топырақтың рН-ын бірден өзгертеді, өйткені
алюминий топырақта ерігеннен кейін қышқылдық береді. Сілтілік топырақтың
"рН" көрсеткішін мелиорациялық шаралар мен топыраққа кальций сульфатын
енгізу арқылы жақсартуға болады, оны гипс деп атайды. Кәдімгі гипсті
қолданған кезде кальций сіңірілген натрийді ығыстырады, нәтижесінде сортаң
горизонтының құрылымы жақсарады, жер ылғалды жақсы өткізе бастайды,
нәтижесінде артық тұздар топырақтан біртіндеп жуылады.
Гипсті қолдану әсері топырақтағы күкірт мөлшерінің артуымен ғана
шектелмейді, өйткені ол ең алдымен топырақтың құрылымы мен сапасын
жақсартады, ондағы натрийдің жоғарылауына ықпал етеді. Түйіршікті күкірт
топырақтың тамаша тотықтырғыш құралы ретінде де қолданылады, оны
біртіндеп (әр гектарға жиырма килограмм), үш немесе одан да көп ай
аралығымен жасау керек. Бірақ күкірттің нәтижесін бір жылдан кейін немесе
тіпті бірнеше жылдан кейін күтуге болатындығын есте ұстаған жөн. Екінші
жартысында (егін жиналғаннан кейін) өсудің екінші толқыны байқалады, жеміс
бүршіктері пайда болады, келесі жылдың алғашқы өсу кезеңінде қолдану
жоспарланған қоректік заттар жиналады.
Құнарлылықты қолданған кезде, тұрақты жоғары өнім алу арқасында,
тыңайтқыш жүйесін жоспарлау кезінде ескерілуі керек бір аймақтан қоректік
заттардың алынуы едәуір артады. Жеміс алу үшін N – 5,8 – 7,2 кг/т, P2O5 – 5,0
– 6,6 кг/т, K2O – 7,79 кг/т.сазды топырақтағы қарқынды Бақтарда 40т/га
шекілдеуікті дақылдар жиналған кезде N - 75 -100 кг/га, P2O5 - 30-50кг/га, K2O
- 150-200кг/га топырақ құнарлылығын ескере отырып енгізіледі, оның ішінде N
- 50кг/га,P2O5 - 30кг/га, K2O - 80кг/га негізгі енгізуге. Тыңайтқыштардың
дозалары жыл, жауын-шашын, ауылшаруашылық технологиясы, кірістілікке
байланысты өзгеруі мүмкін.
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Алма және алмұрт өсімдіктерін қорғау құралдары препараттарының
тізбесі
Аурулар мен зиянкестер жеміс стендтеріне айтарлықтай қауіп төндіреді.
Олар өсімдіктердің әлсіреуіне, өнімнің төмендеуіне және жеміс сапасының
нашарлауына әкеледі. Қарқынды бақтарда дәстүрлі дизайн бақтарындағыдай
аурулар мен зиянкестер зиянды. Олармен күресу үшін Сіз барлық ұсынылған
химиялық және биологиялық қорғаныс құралдарын қолдана аласыз.
Препараттардың келесі түрлерін қолдану ұсынылады:
Фунгицидтер

«Топаз», концентрат эмульсия – Шекілдеуікті, тас жемісті, жидекті,
көкөністі және жүзімді ұнтақты көгеруден қорғауға арналған жүйелі фунгицид.

«Раек» – Жеміс дақылдарын аурулардан ерте көктемде емдеуге
арналған жоғары тиімді препарат.

«Скор», концентрат эмульсия – Ұзақ профилактикалық және айқын
емдік әсері бар жүйелі фунгицид.
Инсектицидтер

«Каратэ Зеон» – Кенелерді қоса алғанда, ауыл шаруашылығы
дақылдарын зиянкестер кешенінен қорғауға арналған пиретроидті инсектицид.

«Матч» – Инсектицид, хитин синтезінің ингибиторы, өсімдіктерді
колеоптера, лепидоптера және ортоптера личинкаларынан қорғауға арналған.

«Би–58» – Зиянды жәндіктер мен кенелермен күресу үшін кең
спектрлі тиімділігі жоғары жүйелік-түйіспелі инсектоакарицид.

«Нурел-Д» – Вегетация кезеңінде зиянкестер кешеніне қарсы кең
спектрлі инсектоакарицид.
Гербицидтер

«Торнадо» – Әсер етуші заты жоғары жаппай әсер ететін әмбебап
гербицид.
Бақшаны өңдеуде пайдалану үшін осы химиялық препараттарды таңдау
өсімдіктердің жай-күйін тұрақты кешенді диагностикалау, олардың өсуі мен
даму процестерін тікелей және үздіксіз бақылау бойынша КазНИИПиВ-тің көп
жылдық тәжірибесіне негізделген.
Шие, шабдалы тыңайтқыш жүйесі
Шие - бұл ең алдымен өсімдік, сондықтан мол гүлдену үшін күзде
ұрықтандыру маңызды. Жас өсімдіктерді екі рет (сәуір-маусым), ал ересектерді
3-4 рет тамақтандыруға болады. Сұйық тыңайтқыштарды тамырдың астына
емес, діңгек жанындағы шеңберге құю керек. Діңгек жанындағы тамыры
тыңайтқыштарды толық сіңіруге қабілетсіз.
Көктемде және күзде шие жеміс ағаштарын тыңайту қажетті процедура.
Бұл дұрыс тәсіл және топыраққа қосымша минералдар енгізу мол өнім мен сау
өсімдіктер алуға көмектеседі. Тыңайтқыштар шабдалы өсуіне және жемісіне оң
әсер етеді. Алайда оларды уақытында жасау керек. Азоттың артық мөлшері
Өскіннің белсенді өсуіне әкеледі, ол кеш күзге дейін тоқтамайды және бұл
өсімдіктердің аязға төзімділігін төмендетеді.
Екінші жағынан, азот жеткіліксіз болған кезде өсуі баяулайды немесе
толығымен тоқтайды, жапырақтары сарғайып, гүлдер мен аналық бездердің
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едәуір бөлігі құлайды. Шабдалыдағы азотты мочевина түрінде екі рет қолдану
керек: ерте көктемде норма 150 г/ағаш және маусымның ортасында, өскін мен
жемістердің өсу кезеңінде, норма 100 г/ағаш. Бұл режим жапырақ
аппараттарының қалыпты дамуына ықпал етеді, өсімдіктің өмірлік
белсенділігін жақсартады және оның қысқы төзімділігін арттырады. Есіңізде
болсын: вегетацияның екінші жартысында азоттың енгізу салдарынан қыста
ағаштар қатып қалуы мүмкін.
Фосфордың жетіспеушілігі азоттың сіңуін қиындатады және шабдалы гүл
бүршіктерінің қысқы қаттылығына теріс әсер етеді. Ағаштың пісуі бойынша
шабдалы калийге сәйкес келеді. Алайда, егер біз монокультураны өсіретін
болсақ, онда ағаштар көптеген жылдар бойы бір жерде өсетін болса, онда
өсімдік топырақтан жеткілікті мөлшерде калий ала алмайды. Шабдалы
ағаштарындағы сағыздың ағып кетуінің бір себебі-топырақта кальцийдің
болмауы.
Фосфор және калий тыңайтқыштары жыл сайын күзде, қарашаның екінші
жартысында қолданылады, қолданғаннан кейін діңгек айналасындағы
топырақты қазып алу керек. Бір ағашқа 250 г суперфосфат және 150-200 г калий
тұзы немесе 400-500 г ағаш күлі қажет. Екі жылда бір рет ағаштың астына 20 кг
гумус қосылады. Жазда кемінде үш рет, оның ішінде тамыз айында бір рет
калиймен жапырақты үстіңгі қабатты (калий хлориді, калий сульфаты және
т.б.), Жұмыс ерітіндісінің концентрациясы 0,1% құрайды.
Әдеттегі алғашқы жидектерді бере бастағанға дейін шие өсіру кезінде
дұрыс күтім:
1. Көктемде (мамырдан маусымға дейін) мочевина алғашқы 3 жылда
қосылады. Тыңайтқыштарды бір ай ішінде үш рет қолданған жөн, содан
кейін топырақты қопсыту керек
2. Ағаштарды өсірудің 4-ші жылында көктемде де, күзде де азықтандыру
жүзеге асырылуда. Көктемде топыраққа 150 г мочевина, ал 300 г
суперфосфат және 100 г калий сульфаты - күзде немесе жаздың
ортасында қосу қажет болады.
3. Шие өсіретін 5-ші жылы тыңайтқыштар қайтадан мочевина ерітіндісінен
жасалады. Бірақ бұл жағдайда ерітіндінің концентрациясы 10 литр суға
200 г болуы керек. Бұған жазға дейін 10 литр суға тағы 30 г аммофоска
және бір стақан ағаш күлі қосылады
Жеміс беретін шие жемістерін тыңайту
Алғашқы жемістер пайда бола салысымен ағаш өзінің дамуының жаңа кезеңіне
өтеді, денсаулықты сақтау үшін оған көп мөлшерде қоректік заттар қажет
Сондықтан мына ережелерді орындауды бастаңыз:
1. Несепнәрден басқа, ерте көктемде нитроаммофосканы қолданыңыз - бұл
ағашты толыққанды өсімдік жамылғысына қажет нәрсенің бәрімен қамтамасыз
ететін күрделі тыңайтқыш.
2. Гүлденудің алдында жас өркендер мен жапырақтарды 0,5% мочевина, 0,05%
мырыш сульфаты, 0,005% бор қышқылы, 0,5% калий перманганаты бар
ерітіндімен өңдеңіз. Сіз тағы бір нұсқаны қолдана аласыз - шиені гүлденуден
бұрын Horus фунгицидімен өңдеңіз.
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3. Аналық безде келесі компоненттерден дайындалған ерітіндімен жапырақты
емдеуді жүргізіңіз: 30 мл «Микро-Минералис», 10 мл «Био-Минералис», 10
литр су. Бұл қоспа ағашқа барлық қажетті қоректік заттарды беріп қана қоймай,
сонымен қатар жемістердің шіріп кетуіне жол бермейді
Отырғызудан кейінгі бірінші жылы шабдалы көшеті қосымша
элементтерді қажет етпейді. Жас өсімдіктің отырғызу шұңқырына енгізілген
қоректік заттар әлі де жеткілікті. Шабдалы тамырлап, көктемде алғашқы жаңа
бұтақтарын іске қосқан кезде, сәтті даму үшін оны үнемі тамақтандыру қажет.
Егер шабдалы күзде отырғызылған болса, онда алғашқы толыққанды
тыңайтқыштар 1,5 жылдан кейін ғана, ал көктемгі екпелер үшін екінші жылы
қолданылады. Осы немесе басқа тыңайтқыштардың ағаш күйіне әсер ету
сипатына байланысты оларды қолдану мерзімі мен мөлшерін анықтауға
болады:

Фосфор (суперфосфат, фосфат жынысы, органикалық заттардан - сүйек
ұны) - гүлдену мен жеміс беруді ынталандырады, сол арқылы дақылдың сапасы
мен санын жақсартады. Қиын және баяу ассимиляциялануына байланысты үш
жылда 1 рет жоғарылатылған дозада қолдану ұсынылады, өйткені
тыңайтқыштардың бір бөлігі әрдайым топырақта нашар еритін қосылыстар
түрінде қалады.

Калий (калий сульфаты, калий, органикалық заттардан - калий гуматы,
ағаш күлі) - өсімдіктердің иммунитетін күшейтеді, қысқы аяз бен саңырауқұлақ
инфекцияларына төзуді жеңілдетеді. Минералдар мен қоректік заттардың
жақсы сіңуіне ықпал етеді. Топырақ түріне байланысты оны жыл сайын
көктемгі құмды топыраққа немесе күзде сазды топыраққа қазу кезінде әкеледі.

Азот (калий, кальций және аммоний нитраты, мочевина) - түзілу тәжінің
өсуі мен дамуын белсендіреді, өсімдіктің барлық сатысында вегетациясын
жақсартады. Ерте көктемде қазу кезінде құрғақ енгізілді және жаздың басында
суару үшін суға қосылды.
Күзде, тыныштық кезеңінің басталуына дейін шабдалыны фосфор
тыңайтқыштарымен (40-50 г) тамақтандырған жөн, сондықтан көктемде келесі
өсу кезеңінің басында ағаш қажетті қоректік заттарды алып үлгерді.
Топырақты минералдармен толтырудың әмбебап нұсқасы - күрделі
тыңайтқыштарды қолдану. Ең танымал және жалпы танылған препарат нитроаммофоск, оның құрамында фосфат үш формада, кальций және азот оңай
қол жетімді түрінде болады. Бір препаратта біріктірілген минералды
қосылыстардың қасиеттері инертті құрамның шығуын тездетеді және заттарды
өсімдіктердің қоректенуіне ыңғайлы түрге айналдырады. Осыған байланысты
нитроаммофос әсерінің жылдамдығы әр минералды элементті бөлек
қолданғанға қарағанда едәуір жоғары. Жемістердің ойдағыдай дамуы мен
қалыптасуы үшін шабдалы ағашы да органикалық қоректенуді қажет етеді.
Олардың минералдардан артықшылығы - табиғи заттар тамырларға оңай сіңеді
және олар топыраққа мүлдем зиянсыз.
Өсімдіктерді қорғау құралдарының тізімі
Тәтті шие клястероспориозбен жиі ауырады. Бұл ауру жапырақтардағы
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қоңыр түсті дөңгелек дақтар және жидектердегі құрғақ, шірімейтін дақтар
түрінде көрінеді. Кластероспориядан зардап шеккен жидектер өсуін тоқтатады
және дәмін жоғалтады. Бұл аурудың қоздырғышы мицелий түрінде қысқы
ұйқыға кетеді және ерте көктемде барлық жаңа өсімдіктерге әсер ете отырып
белсенді түрде өсе бастайды.
Шабдалы зиянкестер мен аурулардан үнемі химиялық қорғанысты қажет
етеді, онсыз тауарлық өнім алу мүмкін емес. Алғашқы бүрку көктемде емес,
күзде, жапырақтың құлауы кезінде, жапырақтардың жартысы ағаштарда болған
кезде жасалады. Жақсы әсерді Бордо сұйықтығы 1-3% концентрацияда береді.
Ол жаңбырмен де, еріген қармен де жуылмайды, сондықтан ағаштар мен
құлаған жапырақтардағы мыс иондары балабақшаны бүкіл қыс пен көктемде
саңырауқұлақ инфекцияларының дамуынан қорғайды.
4 ° C-тан жоғары температурада және тамшылатып ылғал болған кезде
спораларды ояту үшін бірнеше сағат жеткілікті. Біздің ауданда қыста
ылғалдылығы жоғары ұзақ ериді, ал бақшаға саңырауқұлақ аурулары көктемгі
«көгілдір» бүрку алдында толықтай әсер етуі мүмкін.
Сүйек жемісті дақылдарды зиянкестер мен аурулардан сәтті қорғау үшін
интеграцияланған әдісті қолдану қажет - бұл өсімдіктердің өсуі мен дамуын
жақсартуға және оларды патогенді организмдерден сақтауға мүмкіндік беретін
агротехникалық, механикалық, биологиялық және химиялық әдістерді
қамтитын ұйымдастыру шаралары кешені.
Шие мен шабдалы зиянкестер мен аурулардан тиімді қорғау үшін дұрыс
жерді, жоғары сапалы көшеттерді (карантиндік объектілерден аулақ) және
агротехниканы (топырақты күтіп ұстау, оның агрофизикалық жағдайын
жақсарту, уақтылы ұрықтандыру және суару, кесу, жас ағаштарды пішіндеу,
алып тастау) дұрыс таңдау керек. (арамшөптер, жинау).
Зиянкестер саны көрсетілген мөлшерден асып кеткен кезде химиялық
өңдеу қажет. Ұсынылған стандарттарға сәйкес уыттылығы аз пестицидтерді
қолданған жөн, егер мүмкін болса, олардың кезектесуі.
2-Кесте. Пестицидтер, олардың мөлшері және өңдеу уақыты
№

Биопрепараттар
мен пестицидтер

Препараттың
шығын
нормасы,
кг/га, л/га

1

Нурелл Д

0,2-0,3

2

Мыс купоросы,
р.п. (960г/кг)

10 — 15

3

Хорус, ВДГ 750=1
кг

2 – 3,5г/10 л
воды

4

Би-58 ЖАҢА

0,8 — 2

5

Лепидоцид,п (БА-

1,0 – 1,5

Зиян нысандар
Үлкен шабдалы
бітесі,
Гелихризовты біте
Қыналар, кенелер,
жапырақ
құрттары, бітелер
Қыналар, кенелер,
жапырақ
құрттары, бітелер
Қыналар, кенелер,
жапырақ
құрттары, бітелер
Түркістанның
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Өңдеу уақыты

Күту
мерзімі

Өңдеу
жиілілігі

Бүршік ату
кезеңі

—

3

—

1

15

2

Гүлдегеннен
кейін тыңайту

40

1

Вегетация

5

1-2

Ерте көктемдегі
бүршік атқанға
деін тыңайту
Гүлдегенге
дейін мерзімде
– тыңайту
арасы 7-10 күн

3000 EA/мг)

алтын көбелегі,
жапырақ құрты,
жібек құрты

6

Битоксибациллин,
п. (БА-1500
EA/мг)

3,0 – 5,0

Түркістан алтын
көбелегі, жеміс
көбелегі, долана

7

Битоксибациллин,
ТАБ. (БА-1500
EA/мг)

8 -16 табл/л
су

Түркістанның
алтын көбелегі,
жапырақ құрты,
жібек құрты

8

9
10

11

Карбофос, с.п.

Сумитион, к.э.
500г/л
Самурай, к.э.500
г/л
Золон 35% к.э.

60г/10л су

1,0 – 2,4
1,0 – 2,4
0,8 – 1,8

12

Децис

0,5 — 1

13

Омайт к.э.,
(570г/л) EW 57%,
к.э. в (р)

1,5-3

14

Фазалон, к.э.
350г/л

2,0 – 2,4

15

Байлетон 25% с.п.

0,06 – 1,2

16

Бордоская смесь,
п.

10 — 20

17

Оксихлорид меди
с.п.

4—8

Арамшөптер,
кенелер,
бітеплодорожка,
көбелектер,
масштабты
жәндіктер
Жемір көбелек,
сымыр, біте
Жемір көбелек,
сымыр, біте
Жапырақ
кеміретін бітелер,
кенелер, сабақ
егегіштер
Жапырақ
кеміретін бітелер,
кенелер, сабақ
егегіштер
Кенелер
Жапырақ
кеміретін
көбелектер
Монилиоз,
клястероспориоз,
бүгілу
Монилиоз,
клястероспориоз,
бүгілу
Монилиоз,
клястероспориоз,
бүгілу

кезеңінде
зиянкестердің
әр ұрпағына
қарсы 7-8 күн
аралықпен
бүрку
Вегетация
кезеңінде
зиянкестердің
әр ұрпағына
қарсы 7-8 күн
аралықпен
бүрку
Вегетация
кезеңінде
зиянкестердің
әр ұрпағына
қарсы 7-8 күн
аралықпен
бүрку

5

1—2

5

1—2

Вегетация
кезеңінде бүрку

30

2

15

1

20

2

30 —
40

2

30

2

Вегетация
кезеңінде

45

1

Вегетация
кезеңінде

45

1

Вегетация
кезеңінде

10

2

Вегетация
кезеңінде

—

1

Вегетация
кезеңінде

30

6

Вегетация
кезеңінде
Вегетация
кезеңінде
Вегетация
кезеңінде
Вегетация
кезеңінде

Өрікті тыңайту жүйесі
Сонымен қатар, өрік ағаштарына макро және микроэлементтер қажет
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(кальций, магний, темір, күкірт, мырыш, молибден, марганец, бор, мыс және
басқалары). Олардың жетіспеушілігі ағаштардың өмірін бұзуға әкелуі мүмкін.
Республиканың барлық аймақтарында зиянкестер, саңырауқұлақтар, вирустық
және бактериялық аурулар өрік ағаштарына айтарлықтай зиян келтіреді. Кейбір
жылдары олар бірқатар аймақтар мен шаруашылықтарда жемістердің шығымы
мен сапасының төмендеуіне әкеледі.
Бүгінгі күнге дейін республиканың өрік бақтарында зиянкестер тіркелген:
бүйрек омыртқасы, өрік жарғанаты, өрік толстостожы, өрік пілі, тәжік қой
терісі, өрік көбелегі, өрік пілі, туран псевдоқалқаны, мыжылған феррет, жасыл
жапырақ көбелегі, қосылмаған жібек құрты. және басқалар. Саңырауқұлақ
ауруларынан: монилиоз, кластероспориум, гоммоз, ризоктония және т.б.

(64-Фото: монилиозоге шалдыққан ағаштар)
клястероспориоз)

(65-Фото: клястероспориоз) (66-Фото:

Өрікті зиянкестер мен аурулардан сәтті қорғау үшін интеграцияланған
әдісті қолдану қажет - бұл өсімдіктердің өсуі мен дамуын жақсартуға және
оларды патогенді организмдерден сақтауға мүмкіндік беретін агротехникалық,
механикалық, биологиялық және химиялық әдістерді қамтитын ұйымдастыру
шаралар кешені.
Өрікті зиянкестер мен аурулардан тиімді қорғау үшін дұрыс жерді, сапалы
көшеттерді (карантиндік объектілерден аулақ) таңдап, агротехниканы
(топырақты күту, оның агрофизикалық жағдайын жақсарту, уақтылы
тыңайтқыштар мен суару, кесу, жас ағаштарды кесу, арамшөптерді жою, егін).
Зиянкестер саны көрсетілген мөлшерден асып кеткен кезде химиялық
өңдеу қажет. Ұсынылған стандарттарға сәйкес уыттылығы аз пестицидтерді
қолданған жөн, егер мүмкін болса, олардың кезектесуі керек.
Жемісті алма немесе алмұрт бағына күтім жасаудың негізгі процестері
Жеміс беретін баққа қамқорлық негізінен кесуге, суаруға және
тыңайтқышқа келеді. Төмен өсетін бақтарда топырақты органикалық заттармен
байыту және оның құрылымын сақтау үшін өсу процесінде үлкен жасыл масса
түзетін қатар аралық дақылдарды егуді кеңінен қолдану қажет, содан кейін
топыраққа қосылады. Буды бу жүйесі деп аталатын бұл топырақты басқару
жүйесі өте тиімді. Бақшалардағы топырақты күтіп-баптау жүйесі топырақтағы
гумустың және минералдардың мөлшерін арттырумен қатар, су режимін
реттеуге мүмкіндік береді.
Көктемде жеміс ағаштары қоректік заттар мен ылғалдың көп мөлшерін
қажет ететін кезде, бақта қара бу сақталады, бұл осы кезеңде өсуге жақсы
жағдай жасайды. Сидеральды дақылдар жаздың екінші жартысында жиі
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себіледі. Бұл өсімдіктер топырақтың ылғалдылығын
өсімдіктерді қыста жақсы дайындауға көмектеседі.

азайтады

және

(67-Фото: Өткен жылғы өсімді 4 бүршікке қысқарту)

Отырғызудан кейінгі екінші жылы кесу. Кесуді ағаштың жоғарғы
жағынан бастаңыз. Бірінші жылдағыдай, гидті гүл бүршігімен аяқталатын ең
жоғары бүйірлік өсіндіден 40-50 см биіктікте қысқарту керек. Содан кейін сіз 24 сантиметрлік діңгекпен (аз құнарлы топырақта) немесе «седла» түрінде
(құнарлы топырақта) өткен жылы тым өткір бұрышта өскен және жапырақ
бүршігімен аяқталатын барлық өркендерді кесіп тастаңыз, содан кейін төменгі
деңгейдің тармақтарының қалыптасуына барыңыз.
Оларды кескеннен кейін, бірінші жылы олардың соңында 2-4 қысқа өсінді
болады. Сіз олардың біреуін ғана қалдыруыңыз керек және оны 2-4 см-ге кесіп
тастаңыз - бірінші жылдағыдай. Сіз сондай-ақ осы тармақтарда секуторларға
қарағанда өткен жылдың барлық өсінділерін кесіп тастауыңыз керек. Ең әдемі
жемістер әрдайым бір, екі және үш жылдық қысқартылған өсінділерде өсетінін
есте ұстаған жөн. Ұсақ жемістер ескі өркендерде қалыптасады.
Алма ағаштарын толық жеміс беру кезінде кесу. Кесуді әрқашан
ағаштың жоғарғы басынан бастаңыз. Гидтің жоғарғы жағында, әдетте, жоғары
қарай бағытталған 3-4 жылдық өскіндер бар (бәсекелестер). Оның 2 немесе 3-ін
төменгі жақтағыларды кесекке кесу керек. Олардың біреуін ғана қалдырып,
оны «қуу» деп аталатын әдіспен, өркеннің түбінен бастап санап, 3 немесе 4
жапырақ бүршігінің артында қалдыру керек. Екінші жылы сияқты, сіз өте өткір
бұрышта өскен және алдыңғы жылдан қалған жапырақ бүршігімен аяқталатын
өсінділерді кесіп тастауыңыз керек. Содан кейін сіз ағаштың бірінші ярусы мен
шыңы арасындағы бұтақтарды ауыстыруға көшуіңіз керек. Жыл сайын 3-4
жастағы бұтақтар ауыстырылады. Сіз оларды 2-3 сантиметрлік шұңқырға
кесуіңіз керек. Бұл алмастырудың мақсаты - тәжді жұқарту, жарықтың біркелкі
қол жетімділігін қамтамасыз ету, жоғары сапалы жемістер алу, сондай-ақ жеміс
беру жиілігін азайту.
Сонымен қатар, қалған 2-3 жасар бұтақтарда секуторлардан ұзын
өсінділерді алып тастау керек. Соңында сіз төменгі деңгейдің бұтақтарын
кесуге кірісуіңіз керек. Олар әдетте үш немесе төрт қысқа жылдық
өсінділермен аяқталады. Сіз олардың 2 немесе 3-ін - тәждің сыртынан
алысырақ алып тастауыңыз керек. Тәждің шетіне басқаларға жақын орналасқан
біреуін ғана қалдырып, оны «қудалау» әдісімен кесіп тастаңыз, яғни 3-4 бүршік
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қалдырыңыз. Төменгі деңгейдің тармақтарында сіз 25-30 см-ден ұзын бүйірлік
өсінділерді алып тастауыңыз керек.
Жақсы өсетін ағаштар (өркендерінің орташа өсуі 40 см-ден жоғары)
бұтақтардың өсуіне бағыну үшін орталық дирижер (жетекші) және күшті
өсінділер (60 см және одан да көп) 1/3 қысқарады. Жемісті ағаштардың
қалыптасуы биіктігі 3 м-ге дейін, тәждің диаметрі 1 м-ден аспайтын етіп
шектеледі. Осындай өсуімен, кесудің негізгі түрі тәжді жеңілдету үшін
жұқарады. Қысқартуды қысқарту пішіндеу процесін жылдамдатады.
Ауру өсінділерін кесу жүзеге асырылады. Артық өсінділерді тамырға дейін
кесу керек, сонымен бірге инфекцияның таралуын және кесілген жерде жаңа
өсінділер пайда болуын болдырмаңыз, өйткені барлық ауыстырылған
бүршіктер ағаштың өсуін сәл бәсеңдетеді. Тәж торға байланған бұтақтарды
бүгу арқылы қалыптасады.
Егер бұтақтарды бүгу арқылы қажетсіз өсуді тоқтату мүмкін болмаса,
тамырларды кескіш кескішпен кеседі - алдымен бір жағынан магистральдан 3050 см қашықтықта, содан кейін, қажет болған жағдайда, екінші жағынан. Егер
берілген процедура өз жемісін бермесе, магистральдық диаметрінің үштен
бірінің тереңдігі бар көлденең ойықты жерден 30-40 см биіктікте кесу керек,
қажет болған жағдайда қарама-қарсы жағынан біріншіден 20-25 см жоғары
екінші рет кесу керек.

(68-Фото: Ұршық тәрізді кесілген ағаштың жоғары өнімділігі)

Алмұртты баптау
Алмұрт, басқа жеміс ағаштары сияқты, екі жылдық жеміс циклына ие.
Ұрықтың қалыптасуы үшін бірінші жылы гүл бүршігі пайда болуы керек.
Демек, өнімнің мөлшері тек жеміс берген жылы ғана емес, өткен жылдардағы
өсімдіктердің қоректенуіне де байланысты. Тамырларда, діңдерде, бұтақтарда
қолайлы қоректік жағдайларда ағаштар олардың өсуі мен жемісі кезінде
қолдануға болатын қоректік заттарды сақтайды.
Көктемде мүмкіндігінше ертерек топырақ қабаты қопсытылып, топырақ
қабығы бұзылып, ылғалдың булануына жол берілмейді. Қазу топырақ дайын
болған кезде жүзеге асырылады («пісу» деп аталады). Діңгекке жақын
шеңберлерде топырақты діңгек маңында 8 см-ге дейін және тәждің
перифериясында 10 - 12 см тереңдікте, дәліздерде - 20 - 25 см тереңдікте
өңдейді.Сонымен қатар, күрек негізгі тамырларға зақым келтірмеу үшін діңге
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шетінен шетіне орналастырылады.
Жақсы отырғызу алдындағы топырақты тыңайтқыштармен толтыру,
әдетте, ағаштардың қалыпты минералды қоректенуін және отырғызудан кейінгі
алғашқы 2-3 жыл ішінде олардың өсуін қамтамасыз етеді. Осыдан кейін
топыраққа органикалық, фосфор және калий тыңайтқыштары енгізіледі.
Ұрықтандырудың негізгі әдісі - діңгектік шеңберлерге қазу. Ағаш астына 4 - 8
шелек гумус, немесе 10 - 20 шелек шымтезек немесе 6 - 10 шелек компост
әкелінеді. Сонымен қатар, 1 кг суперфосфат пен 200 г калий тұзы қосылады.
Азотты тыңайтқыштар көктемде балабақшада алғашқы топырақты өңдеу
кезінде енгізіледі.
Ұрықтану әр 4-5 жылда қайталанады. Арамшөптерден арылуға топырақты
ағаш діңгектерінде өңдеу арқылы қол жеткізіледі, бұл сонымен қатар
топырақтың ауа режимін, ылғал мен қоректік заттардың сақталуын жақсартады.
Тәждің қалыптасуы мен кесілуі жеміс ағашының өмірінде маңызды рөл
атқарады. Егер дұрыс қалыптаспаса, діңі мол жеміс беру кезінде немесе қалың
және ылғалды қардан кейін жиі сынады.
Жас бақшада пішіндеу мен кесудің негізгі мақсаты - қаңқасы жақсы
дамыған және бөлшектері жақсы орналастырылған ағаштар жасау. Жеміс беру
кезеңінде өсірушінің басты назары өсу мен жеміс беруге әсер ету арқылы жыл
сайынғы жақсы өнімді қамтамасыз етуге бағытталуы керек. Кесу жеміс беру
жиілігімен күресті жеңілдетеді, оның көмегімен олар жалаңаш бұтақтарды
азайтады, шанышқылардың пайда болуына жол бермейді және жемістердің
сапасын жақсартады.
Сонымен қатар, дұрыс емес кесу жеміс ағаштарына да зиянын тигізуі
мүмкін, бұтақтардың биологиялық ерекшеліктеріне сәйкес келмейтін кесу
сияқты, күшті кесу, жастардың жемісті енуін баяулатады және жеміс беретін
ағаштардың өнімділігін төмендетеді.
Өрік тәжін пішіндеу
Тәжді қалыптастыру және кесудің басқа түрлері. Өріктің тәжін биік жеміс
ағаштары үшін қолданылатын стандартты сирек деңгейлі етіп жасаған дұрыс.
Мұндай қалыптасуды жүзеге асыру үшін тәжірибесіз бағбанға қол жетімді
болады, онда қиын ештеңе жоқ. Отырғызғаннан кейін бірден бір жылдық көшет
70 см биіктікте кесіледі.Келесі жылы сабағынан (50 см) жоғары 3-4 өсінді
қалады, қалғаны сақина түрінде кесіледі. Содан кейін, тағы екі жыл ішінде
төменгі деңгейден (оның жоғарғы тармағы) 30-35 см қашықтықта 1-2 бұтақтан
тұратын екінші ярус төселеді. Қажет болса, сіз 1-2 филиалдан тұратын үшінші
деңгей жасай аласыз. Барлығы бесінші жылға дейін 6-8 қаңқа бұтағын алу
керек.
Сирек деңгейлі формация күшті, сирек тәжді өрік үшін қолайлы болады.
Кесудің басқа стандартты түрлері де жүзеге асырылады: санитарлық (құрғақ,
ауру және зақымдалған бұтақтарды кесу); реттеу (жұқару); қолдау (жемісті
ынталандыру үшін қысқарту). Жас өсінділердің қарқынды өсуімен (40 см-ден
астам) тек жұқару жүзеге асырылады. Өсу азайған кезде бұтақтар қысқарады.
Қуат неғұрлым төмен болса, кесу соғұрлым қысқа болады.
Суару және тамақтандыру. Өріктің сорттары құрғақшылыққа төзімді емес
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болғандықтан, ағаштың топырағын кебуін күтпестен суару керек. Өріктерге
арналған суару жылдамдығы бір шаршы метрге 50-60 литр құрайды, топырақ
кем дегенде 40 см ылғалдануы керек. Ылғалдың жетіспеуі қара өріктің
жинауына кері әсер етеді: аналық безді төгеді. Сонымен қатар, батпақтануды
болдырмау керек. Көктемде топырақта ылғал жеткілікті, суарудың қажеті жоқ.
Әдетте қара өрік келесі уақытта суарылады: аналық безді қалыптастыру
кезінде; Жемісті жинауға 10-14 күн қалғанда; егін жинағаннан кейін; қазан
айында суды зарядтайтын суару. Суарудың минималды кестесі осылай
көрінеді, құрғақ маусымда олар жиі суарады.
Жемісті шие бақшасын күтудің негізгі процестері
Жеміс беретін баққа қамқорлық негізінен кесуге, суаруға және
тыңайтқышқа келеді. Төмен өсетін бақтарда топырақты органикалық заттармен
байыту және оның құрылымын сақтау үшін өсу процесінде үлкен жасыл масса
түзетін қатар аралық дақылдарды егуді кеңінен қолдану қажет, содан кейін
топыраққа қосылады. Буды бу жүйесі деп аталатын бұл топырақты басқару
жүйесі өте тиімді.
Бақшалардағы топырақты күтіп-баптау жүйесі топырақтағы гумустың
және минералдардың мөлшерін арттырумен қатар, су режимін реттеуге
мүмкіндік береді. Көктемде жеміс ағаштары қоректік заттар мен ылғалдың көп
мөлшерін қажет ететін кезде, бақта қара бу сақталады, бұл осы кезеңде өсуге
жақсы жағдай жасайды. Сидеральды дақылдар жаздың екінші жартысында жиі
себіледі. Бұл өсімдіктер топырақтың ылғалдылығын азайтады және
өсімдіктерді қыста жақсы дайындауға көмектеседі.
Шие ағашының қаңқасының қалыптасуы
Тәтті шиенің сүйегі айқын бұтақтары бар мықты діңі бар. Әдетте қаңқаның
6 бұтағы қалады: бірінші деңгей -3 тармақ, ал үшінші тармақ алғашқы екеуінен
15-20 см биік болуы керек. Екінші деңгейде 2 тармақ бірінші деңгейден 70 см
қашықтықта қалады. Бір тармақ екінші деңгейден жоғары қалады, ал орталық
өткізгіш бір жылдан кейін ғана кесіледі. Бұтақтардың кесу бұрышына назар
аударыңыз. Шие ағашы нәзік, егер дұрыс кесілмеген болса, ағаш қатты ауырып
қалуы мүмкін. Кесу бұрышы 40-45 градус болуы керек және оны міндетті түрде
бақша шпаклевкасымен майлау керек (қадам).
Тәтті шиені кесу
Жыл сайынғы өсінділерді діңгектің 1/5 бөлігінде қысқарту.
Дұрыс емес орналастырылған өркендерді тәжге қарай кесу
(қалыптастыру).
Санитарлық пішінді кесу (құрғақ, зақымдалған, мұздатылған бұтақтарды
алып тастау).
Жас ағаштар өте тез өседі, сондықтан жыл сайын тәждің қалыптасуына
қатыспайтын өсінділерді 20-30 см кесіп, діңіндегі бұтақтар мен өсінділерді
жерден 40 см жоғары деңгейде алып тастау керек. Бұл процедура ерте көктемде
бүйрек ісінгенге дейін жасалады. Жартылай қаңқа бұтақтары бірінші деңгейдің
бұтақтарында қалыптасады. Бірінші деңгейдің әр қаңқа тармағында олардың
екеуі болуы керек. Бұл бұтақтар 70 см-ге дейін өскенде, олар 20 см-ге кесіледі,
тәждің өзі 4-5 см-ге қысқарады, алғашқы 5 жылда шие қатты өседі, сондықтан
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жылдық өскіндерді 40-50 см-ге қысқартуға рұқсат етіледі, жазда өскінді оңай
кесу өнімділікті арттыруға мүмкіндік береді.
Санитарлық немесе қалыптастырушы мақсат қандай болмасын кесуді
шырын ағымы әлі басталмаған ерте көктемде жасаған жөн. Жазда және күзде
сіз тәжді қалыңдататын өсінділерден құтылып, дұрыс өспеген бұтақтардың
шыңдарын қысып, бастаған ісіңізді жалғастыра аласыз. Тамыр өркендері
өсімдіктің бүкіл кезеңінде ағаштан күш шығармас үшін жойылады. Шиені жыл
сайын кесу сізге: оның өнімділігін арттыруға; жидектердің сапасын жақсарту;
аурулардың дамуына жол бермеу; ағаштың өмірін ұзарту. Оқпандардың
оңтайлы саны - 3-5. Бір жылдық көшеттің жоғарғы жағы 5-6 бүршікке
қысқарады.
Бұл кесу төменгі бүйірлік бұтақтардың дамуын ынталандырады. Шие,
әрине, қопсытуға бейім. Егер сіз егу үстінде өсетін күшті өсінділерден
арылмасаңыз, ол тез арада қажетті көріністі алады. Жас ағаш алғашқы 5-6 жыл
ішінде қалыптасады. Осы уақыт аралығында сізге бірнеше деңгей қою керек
(әдетте 3). Болашақта кесу санитарлық мақсатта жүзеге асырылады. Ағаштың
биіктігі 3-3,5 м шегінде сақталады, ал оның қаңқа бұтақтарының ұзындығы 4 м
деңгейінде. Жидектерді ұнтақтау және тек тәждің шетінде аналық бездердің
пайда болуы жасартылған кесудің қажеттілігін көрсетеді. Ол қыстың аяғында
және ерте көктемде жүзеге асырылады.
Кесу процесі дұрыс пішінді онтогенезді қалыптастырудан басталуы керек.
Ол 1-ден 5 жасқа дейін өткізіледі. Біртіндеп бірнеше ярустарды қалыптастыру:
Бірінші жылы магистральдың биіктігі реттеледі: ол 60 см-ге дейін өлшенеді, 4-6
бүйрек саналады, кесу жасалады.
Екінші көктемде бірінші деңгейдің негізі қалыптасады. Олар орталық
магистральдан әр түрлі бағытта орналасқан 3-4 өсінді болады және оларды 0,5
м қалдырып кеседі, сабақ осы белгіден 70 см қашықтықта өлшенеді, 6 бүршікке
дейін саналады, қалғаны кесіледі. Үшінші көктемде тәждің ішінде немесе
тігінен өсетін бұтақтар жойылады. Екінші деңгей қалыптасады және олардың
ұзындығы реттеледі. Ол бірінші деңгейдің бұтақтарынан 15 см-ге қысқа және
негізгі магистральдан 20 см төмен болуы керек. Ол екінші деңгейдің басынан
бастап 0,5 м өлшенеді және 6-шы бүршіктің артында кесіледі.
Төртінші көктемде алғашқы екі ярустың түзілуін аяқтайды, егер бұтақтар
ағашта жоғарырақ пайда болса, онда үшінші деңгей қалыптасады. Ол үшін
бұтақтар орталық діңінің ұзындығынан 20 см-ге кем кесіледі. Бесінші көктемде
тәтті шиені қалыптастыру жұмыстары аяқталды - ол өз жемісін береді.
Шие ағашын екі қадаммен кесу
Жазғы кесу 2 кезеңде жүзеге асырылады. Біріншісі гүлденуден кейін, бірақ
жеміс беруден бұрын. Жаңа көлденең бұтақтардың өсуін қоздыру үшін қажетсіз
бағытта өсетін жас өркендер қысқарады. Екінші кезең жемістерді жинау
соңында болады. Бұл әлсіз, сынған, дұрыс бағытталмаған бұтақтарды жою
туралы. Кесуден кейін аурулар мен зиянкестерден жақсы сауығып, алдын-алу
үшін кесінділерді бау-бақша алаңымен өңдеуді ұмытпаңыз.
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(69-Фото: Шие кесу тәждің жақсы қалыптасуына бағытталған)

Шабдалыға күтім жасау
Тәждің дұрыс қалыптасуы өнімділікке ғана емес, жалпы шабдалы өсіруге
де әсер етеді. Кесу ерте көктемде жүзеге асырылады.
Шабдалы ағаштарына арналған жалпыға танымал және кең таралған тәжі
әлі күнге дейін классикалық көлемді ваза тәрізді форма болып табылады, 3-4,
кем дегенде 5 қаңқа бұтағы бар, сол сияқты тостаған тәрізді (тостаған тәрізді),
жақсартылған тостаған тәрізді тәж қалыптасады. Барлық жағдайда көшбасшы
орталықтың жеткілікті жарықтандырылуын қамтамасыз ету үшін жоғарғы
тармақтың үстінен кесіледі. Қалыптасу 4-5 жылда аяқталады.
Өзбекстанда шабдалы өзгертілген көшбасшылар жүйесі бойынша 4-6
қаңқа тармақтары арқылы бір-бірінен 15-20 см қашықтықта дәіңгек бойымен
біркелкі орналасып қалыптасқан кезде жақсы нәтижелерге қол жеткізілді
(Рыбаков, Остроухова, 1972). Алғашқы егін шамамен 3 - 20 гектар / га бақшада
алынды, қабат отырғызудан 4 жыл өткен соң аяқталды.
Қазіргі
қарқынды
көгалдандыруда
шабдалы
бағында
тәжді
қалыптастырудың әр түрлі тәсілдері белгілі: шпиндель тәрізді (шпиндлебуш,
жіңішке, шпиндель, «француз осі», пиллер), торлар (итальяндық пальмет, Хааг
пельзасы, Венгрия, Буше-Томас, LePage бүктелетін торлар, татура типі).
шілтер), тегістелген, жартылай жалпақ және жалпақ тәж түрлері.
Жаз мезгілі жылы және қыстың қатал жағдайында шабдалы қыстап шығуға
арналған сарайлар, тіпті сарайлар тұрғыза отырып, өрмелеу, бүктеу, жабу,
қабырға мәдениеті түрінде қалыптасады. Шабдалы ағаштарын хеджирлеу,
«жеміс қабырғасы», шалғынды бақ түрінде қалыптастырудың белгілі әдістері.
Тәждердің жаңа жеңілдетілген түрлері «веретенс», ақысыз пальмет және
басқалары ретінде сыналуда. Күрделі және көп уақытты қажет ететін қолмен
кесу қосымша тәжі жіңішкерген контурлық шаш қиюмен ауыстырылады.
Мұндай бақтарда агротехникалық бақшаны күтудің барлық кешенінің
тиімділігі артады.
Шабдалының кейбір сорттарының жемісті болуының ерекшелігі - бір
жылдық өсінділерге генеративті бүршіктер - соңғы жылдың өсінділері болуы,
ал ағашта осындай өсінділердің өнімділігі әр түрлі 6 түрі бар: өсу, шыңдар,
ерте, аралас, «қалыптан тыс» өскін және жианқталған бұтақтары. Келесі жылғы
егіннің қалыптасуындағы басты рөлді егіннің 60-100% дейін шоғырланған ерте
және аралас өркендер алады.
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Яруссыз жүйеде төрт-бес жатырдың бұтақтары орталық діңгекте
орналасқан, олар бір-бірінен 15-20 см қашықтықта орналасады. Төртінші
немесе бесінші тармақтың үстіндегі орталық дирижер бақшада үшінші жыл
бойы кесіліп тасталады. Екінші ретті бұтақтар бір-бірінен 40-50 см қашықтықта
әр түрлі бағытта салынады.
Орташа ұзындықтағы өсінділерді ауыстыру үшін, яғни екі немесе үш
төменгі бүршікке кесіп тастайды, сонда олардан екі өскін пайда болады. Келесі
жылы жоғарғы өркен 10-12 бүршікке, ал төменгісі тағы да екі-үш бүршікке
кесіледі. Үшінші жылы жеміс өскіні кесіледі, ал қысқа кесу арқылы пайда
болған екі өсіндіден біреуі қайтадан екі-үш көзге, ал жоғарғы бөлігі жеміс беру
үшін, яғни 10-12 көзге кесіледі. Бұл кесу кезінде бұтақтар ашық болмайды және
жоғары өнім алынады. Сегіз-тоғыз жасында ағаштар жасарады. Бұл жағдайда
барлық бұтақтар 2-3 жастағы ағаш үшін кесіледі.

(70-Фото: Шабдалы бұтақтарын кесу: а - қарапайым кесу, б - ауыстыру үшін кесу,
в - ауыстыру үшін өткен жылы қысқартылған шабдалы бұтағын кесу)

Шабдалы көп бұтақтарға ие, сондықтан кесу кезінде құрғақ, жеміс беретін
және әлсіз бұтақтарды алып тастап, тәжді мұқият жұқарту керек. Шабдалыны
жылдық өсім болатындай етіп кесу керек, өйткені жемісті негізінен солар
береді.
Жемісті өрік бағын күтудің негізгі процестері
Күзде өрік күтімі негізінен ағашты қысқы аязға дайындаудан тұрады. Бұл
күн сүйгіш ағаш болғандықтан, оның қыстауына ең қолайлы жағдай жасалуы
керек. Аяз кезінде өрікті қабықсыз қалдырып, сіз ағаштың денсаулығына қауіп
төндіресіз. Діңгегі аязға тоңған өсімдік міндетті түрде өледі.
Көктемде өрікке дұрыс күтім жасау - міндетті түрде тәжді кесуді қамтиды.
Тек жас өркендер жеміс береді. Бірте-бірте олар өсіп, жаңа жеміс беретін
бұтақтарды «босатады». Сіз тәждің қалыптасуын бақылап, оның дұрыс бағытта
өсуін реттейсіз, немесе сіздің учаскеңізде үлкен «баобаб» өседі делік, оның
жоғарғы жағында аз мөлшерде егін жиналады. Ағаштың тәжі өспеуін
қадағаласақ, ол тезірек жеміс бере бастайды, сондықтан жас ағашты жыл сайын
кесіп отырады. Кесу сондай-ақ ересек ағаш үшін де жасалады. Бұл үрдіс
ағашты жасарту және оның бұтақтарының қалыңдауына жол бермеу
мақсатында жүзеге асырылады.
Қалыптастырушы, реттейтін, жасартатын, қалпына келтіретін және
санитарлық болып бөлінетін қолданыстағы кесудің түрлерін қарастырыңыз.
Осылайша, жас ағашқа формативті кесу жүргізіледі, бұл оның тәжіне белгілі бір
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пішін беруге, бұтақтар көлемінің ұлғаю белсенділігін ынталандыруға және
ағаштың ерте жемісін алуға мүмкіндік береді.
Реттейтін кесудің негізгі міндеті - алынған өнімділікті сақтау және ағаш
өсуінің әлсіреуіне жол бермеу. Жасартатын кесу бұтақтардың өсуін күшейту,
жеміс беруге бейім жастардың пайда болуын ынталандыру, дақылдың
жүктемесін нормалау және жеміс сапасының нашарлауына жол бермеу үшін
жасалады. Қалпына келтіру кесу негізінен ағаштың механикалық зақымдануы
және мұздауы кезінде қолданылады.
Кесудің барлық түрлері, әдетте, жеке қолданылмайды, бірақ бір-бірімен
біріктіріледі. Өрік бұтақтарын кесудің бір мақсаты - оның тәжін қалыптастыру,
сонымен қатар жыл сайын жаңа өсінділер қалыптастыру. Біреуі де, екіншісі де
белгілі бір схемаға сәйкес жүзеге асырылады, оны сіз міндетті түрде білуіңіз
керек. Өрік ағашының тәжі көп жағдайда сирек деңгейлі әдіспен кесіледі.
Ағаштың тәжін қалыптастырудың тағы бірнеше әдісі бар.
Бұл бұтақтардың бір деңгейлі орналасуы бар тостаған жүйесі деп аталады
және шектеулі жерде ағаштың пайда болуы, бұл тәжді тегістеу әдісі деп
аталады. Ағаштың тәжін сирек кесу әдісімен қалыптастыру біріншіліктің 5-7
тармағын бір-бірінің арасы 35-40 см аралықта өсіру арқылы жүзеге асырылады.
Тәжді тегістеу әдісі ағаштың ерте жемісін, сондай-ақ жоғары сапалы егінді алу
қажет болған жағдайда қолданылады.

(71-Фото: Жасына байланысты ағаштарды кесу схемасы)

Олар өріктің тәжін жерден 0,9 м қашықтықта орналасқан бұтақтарды кесу
арқылы қалыптастыра бастайды. Алдымен негізгі қатар бойымен екі филиал
екіге бөлінеді. Содан кейін қалғаны сақинаға кесіледі, сонымен қатар негізгі
бұтақтардың үстіне 20-25 см негізгі өткізгіш қалады. Жазда өткір бұрышта
өсетін бұтақтар кесіледі, ал негізгі емес бұтақтар кесілмейді.
Келесі жылы бұтақтардың орталық дирижерге бағыну тәртібі туралы
ұмытпай, негізгі тармақтарды төсеу жалғасады, 35-45 см-ден бастап
тармақталудың екінші реті қалыптасады. Діңгекте өсетін қажетсіз бұтақтарды
қысқартып, оларды өсіп-өніп тұрған бұтақтарға айналдырады, ал ұзындығы 60
см болатын біржылдық мықты бұтақтар ұзындығының жартысына, тіпті одан
да көпке кесіледі, ал өсіп-өнгендері мүлдем кесілмейді.
Сондай-ақ, өсімдіктің өсінділерінің өсуін тоқтатқан жағдайда жүзеге
асырылатын жеміс ағаштарын жасартатын кесу бар. Кесудің бұл түрі өріктің
қалпына келтірілу қабілетіне негізделген. Кесу бір жасар ағаш өскінінің
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ұзындығы 30 см-ге дейін өскен жағдайда жүзеге асырылады, бұл процедура
бүйір бұтақтарды күшті өсінді аймағына ауыстыру арқылы жүзеге асырылады.
Таңқурайды ұрықтандыру жүйесі
Тыңайтқыштардың дозалары топырақтың қажетті қоректік заттармен
қамтамасыз етілу дәрежесіне сәйкес реттеледі. Топырақтағы қоректік заттардың
аз мөлшерімен ұсынылған доза 25-30% -ға жоғарылайды, көп мөлшерде,
керісінше 25-30% -ға азаяды, қоректік заттар өте жоғары болған кезде
тыңайтқыштар мүлдем қолданылмайды.
Көктемде тыңайтқыштар өсу процестеріне, жеміс бүршіктерінің
орналасуын күшейтуге (дифференциалдау), жидектерді отырғызуға, олардың
түсуін азайтуға, олардың мөлшерін ұлғайтуға және сәйкес дәмнің
қалыптасуына, өсімдіктің жер асты және жер үсті бөліктерінің қарқынды өсуіне
жақсы әсер етеді.
3-Кесте. Өндірістік таңқурай плантацияларына арналған ұрықтандыру
жүйесі
Қазақстан Республикасында
Органикалық т/га
топырақпен қамтамасыз ету дәрежесі
Жеміс бермейтін көшеттер
Өте төмен
—
Төмен
—
Орташа
—
Көтеріңкі
‘—
Жоғары
—
Өте жоғары
—
50 ц/га дейінгі егін
Өте төмен
—
Төмен
—
Орташа
—
Көтеріңкі
—
Жоғары
—
Өте жоғары
—
50-100 ц/га дейінгі егін
Өте төмен
—
Төмен
—
Орташа
—
Көтеріңкі
Жоғары
—
Өте жоғары
——
100 ц/га дейінгі егін
Өте төмен
——
Төмен
——
Орташа
——
Көтеріңкі
——
Жоғары
——
Өте жоғары
—

117

Минералдар д.в. кг/га
N
P 2 O5
К20
90
75
60
60
60
60

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

135
110
90
90
90
90

135
ПО
90
70
45
—

180
150
120
90
60
—

180
150
120
120
120
120

180
150
120
90
60
—

225
190
150
НО
75
—

—
190
150
150
150
150

—
190
150
110
75
40

—
225
180
135
99
45

Таңқурайды тыңайту
 Көктемде үнемі бір жерде өсетін таңқурайларды органикалық заттармен
қоректендіруге болады - сумен 1:10 қатынасында сұйылтылған муллейн,
немесе құстың саңғырығы, 1:20.
 Кемира дайын тыңайтқыштар таңқурайға жарайды. Үш қасығын 10 литр
суда ерітіп, әр бұтаның астына 1 литр ерітінді құйылады.
 Минералды азотты тыңайтқыштар көктемде қопсытылғанға дейін ескі
таңқурай ағашының түбіне енгізіледі. Мысалы, 1 шаршы метр топыраққа
10 г мочевинамен бірге 12 г аммиак селитрасын қосуға болады.
 Жазда таңқурайға бірқатар қоректік заттары бар сүйек ұнын қолданады,
сонымен бірге топырақ бетіндегі жабу қызметін атқарады
 Жаз мезгілінің соңында егін жинағаннан кейін таңқурайға ағаш күлі
жақсы тыңайтқыш болады. Калий жас өскіндерге сіңіп, олар келесі жылы
тәтті жидектер шығарады.
 Сидератаны таңқурайды күзде тыңайту үшін қолдануға болады. Олар
жаздың екінші жартысында қатарлар арасына отырғызылады, ал
бұталарды жинап, кескеннен кейін олар жасыл массаның көктемге дейін
шіріп кетуіне уақыт болатындай етіп топыраққа батырылады. Отырғызу
үшін сіз ақ қыша, беде немесе ветчаны ала аласыз.
 Күзде жидек бұталары әлсірейді, өйткені олар қоректік заттардың көп
бөлігін жапырақтар мен жемістерге өткізді. Сондықтан күзде таңқурай
ұрықтандыру - бұл сауатты күтімнің қажетті процедурасы.
Бірнеше жылда бір рет бұл дақылға көң немесе компост қосылады.
Агрохимикаттар органикалық заттарды алмастыра алады, мысалы, бір шаршы
метрге 200 г мөлшерінде фосфор, калий және аммоний сульфаты сияқты
элементтер болуы керек күрделі минералды тыңайтқыштар.
Таңқурайды тыңайту кезінде бірнеше ережелерді сақтау керек. Мұны
жасамау отырғызуды едәуір әлсіретіп, өнімді төмендетуі мүмкін. Күзде
отырғызу және тамырландыру кезінде азот тыңайтқыштарын өсімдіктің астына
енгізу мүмкін емес. Бұл таңқурайдың қыстауы үшін зиянды, өйткені ол артық
жасыл масса жинайды, керісінше тамырларда дистрофиялық процестер
дамиды. Көктемде азотты енгізу тек құпталады, әсіресе органикалық
тыңайтқыштардың бөлігі ретінде.
Кез-келген тыңайтудан немесе қопсытқышпен суарғаннан кейін,
таңқурайдың жер бетін жабу керек, содан кейін бұталардың айналасындағы жер
ылғалды ұзақ сақтайды және ол буланбай тамырға ауысады. Құрғақ көң,
компост немесе жоғары шымтезек жерді жабуға пайдалануға өте қолайлы.
Таңқурай өсімдіктерін қорғау құралдарының тізімі
Аурулар мен зиянкестер жеміс плантацияларына айтарлықтай қауіп
төндіреді. Олар өсімдіктердің әлсіреуіне, өнімнің төмендеуіне және жидектер
сапасының нашарлауына әкеледі. Барлық зиянкестермен және аурулармен
күресу үшін барлық химиялық және биологиялық құралдарды қолдануға
болады.
Бұл жобада Қазақ жеміс-жидек және жүзім шаруашылығы ғылыми-зерттеу
институтының мамандары дәрі-дәрмектің келесі түрлерін қолдануды ұсынады:
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Фунгицидтер

«Топаз», концентрат эмульсия – Помельдерді, тас жемістерді,
жидектерді, көкөністер мен жүзімді ұнтақты зеңнен қорғауға арналған жүйелік
фунгицид.

«Раек» – Жеміс дақылдарын аурулардан ерте көктемде емдеуге
жоғары тиімді препарат.

«Скор» концентрат эмульсия – Ұзақ мерзімді профилактикалық
және айқын терапиялық әсері бар жүйелік фунгицид.
Инсектицидтер

«Каратэ Зеон» – Дәнді дақылдарды зиянкестер кешенінен, соның
ішінде кенелерден қорғауға арналған пиретроидты инсектицид.

«Матч» – Өсімдіктерді Coleoptera, Lepidoptera және Orthoptera
дернәсілдерінен қорғауға арналған хитин синтезінің ингибиторы инсектициді.

«Би–58» – Зиянды жәндіктер мен кенелермен күресу үшін кең әсер
ететін жүйелік-контактілі инсектоакарицид.

«Нурел-Д» – Инсектоакарицид широкого спектра действия против
комплекса вредителей в период вегетации.
Гербицидтер

«Торнадо» – Құрамында белсенді ингредиенті бар үздіксіз әсер
ететін әмбебап гербицид.
Көгалдандыруда пайдалану үшін осы химиялық заттарды таңдау
өсімдіктердің күйін үнемі жан-жақты диагностикалау, олардың өсу және даму
процестерін тікелей және үздіксіз бақылау бойынша КазНИИПиВ-тің
көпжылдық тәжірибесіне негізделген.
4-кесте. Өсімдіктің бірінші жылында таңқурай плантацияларын жемістен
қорғау жүйесі
Өңдеу
мерзімі
(фенофаза)

Зиянкестер, аурулар

Препарат, шығын нормасы
(кг, л/га)

Ескертпе
Жұмыс
сұйықтығының
тұтыну
коэффициенті
кемінде 2000 л / га
құрайды, тамырдың
топырағын бүрку.
Көктемде жауыншашын мөлшері
жоғарылаған ауыр
топырақта емдеуді 2
аптадан кейін
қайталаңыз. Егер
кебу белгілері пайда
болса, егін
жинағаннан кейін
емдеуді қайталаңыз

Жапырақ
салу

Фитофтороз,
тамырдың шіруі

Ридомил голд МЦ, 68%СП, 2
кг/га
Ридомил МЦ, 72%СП, 2 кг/га
Акробат МЦ, 69 СП, 2 кг/га

Бүршік

Дидимелла, дақты

Фундазол, 50%СП, 1.5 кг/га
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атқанға
дейін

жапырақтар

Топаз, 10%КЭ, 0,5 л/га
Байлетон, 25%СП, 0,2 кг/га

Гүлдену
алдында

Таңқурай қоңызы,
беріш, өрмекші
кенелер

БИ-58*, 40%КЭ, 0,6-1,1 л/га
Фуфанон*, 57%КЭ, 1 -2,6
л/га
Актеллик*, 50%КЭ, 1,5 л/га
Фосбецид**, 50%КЭ, 0,6 л/га
Кинмикс**, 5%КЭ, 0,4 л/га

Жемісті
жинап
алғаннан
кейін

Өрмешелік және
жапырақты кенелер

Митак, 20%КЭ, 1,2-1,6 л/га
Неорон, 50%КЭ, 1,5-2 л/га
Омайт, 57%КЭ, 1,5-2 л/га

* - Фосфор
органикалық
инсектицидтер 13 °
С жоғары
температурада
қолданылады
** - 15 ° C-тан
төмен
температурада
пиретроидтарды
қолданыңыз
Кенемен зақымдану
белгілері пайда
болған кезде
емдеңіз.

5-кесте. Таңқурай плантацияларындағы агротәжірибе кешені
Мерзімі

Сәуір қар толық
ерігенге дейін

Сәуір, ауа
температурасы
қолайлы жылы
болғанда
Сәуір-мамыр,
топырақтың үстіңгі
қабаты дайын болған
кезеңде
Мамыр-маусым,
биіктігі 30-40 см
болатын жаңа
өсінділердің негізгі
массасының
гүлденуінің алдында.

Агротәжірибе
Қыста бүгілген сабақтарды көтеріп, торды жөндеңіз; қосымша,
зақымдалған сабақтарды алып тастаңыз, 12-14 жолдың 1 метріне
қалдырып, ені 30-50 см жол жасаңыз; сабақтарды 1,8-2 м
биіктікке дейін немесе жоғарыдан біріншісіне дейін
қысқартыңыз жақсы дамыған бүйрек; бір немесе 2-3 бірге
байлап немесе сымдарға орап, жемістерге қалдырылған
сабақтарды бекітіңіз.
Өсімдіктерді зиянкестер мен ауруларға қарсы дәрілермен
бүркеңіз; гербицидтер енгізіңіз
Топырақ қопсытқыш құралдармен (тіс және дискілі тырмалар,
қопсытқыштар, кескіштер) қатармен және арықпен өңделеді.
Нормализация 16-18 дана қалдырып, (артық, дамымаған жас
өскіндерді жою) жүзеге асырылады. жолдың әр метрінде ені 3050 см; қажет болған жағдайда өсімдіктер зиянкестер мен
ауруларға қарсы бүркіледі, топырақты қопсытады, арамшөптерді
жояды.

Қарақатқа арналған тыңайтқыштар жүйесі
Қарақат тыңайтқышқа жақсы жауап береді және дұрыс таңдалған
дозалармен өнімділік 30-40% артуы мүмкін. Жас Қарақат плантацияларында
(отырғызудан кейінгі бірінші жыл) тек азот тыңайтқыштары қолданылады, Ені
100 см-ге дейін прикуст жолақтарында жақсырақ қабылданады.
6-Кесте. Жас және жеміс беретін көшеттердің тыңайтқыштар жүйесі
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Топырақтың
қамтамасыз етілу
дәрежесі
Өте төмен
Төмен
Орташа
Көтеріңкі
Жоғары
Өте жоғары
Өте төмен
Төмен
Орташа
Көтеріңкі
Жоғары
Өте жоғары

Тыңайтқыштар мөлшері, т/га
Минералдық, кг д.в./га
Органикалық
N
P2O2
Жеміс бермейтін көшеттер
90
75
60
60
60
60
40-80 ц/га жеміс болғанда
25
180
180
20
150
150
15
120
120
15
120
90
15
120
60
15
120
-

K2O
135
110
90
70
45
-

Фосфор және калий тыңайтқыштарын пайдалануды плантацияларда
төртінші - жетінші жылдара қолдану қажет. Олар егін жиналғаннан кейін күзде
енгізіледі және топырақты қопсытқышпен немесе диірменмен кейінгі өңдеу
кезінде жабылады. Егер оларды қолдану
суарумен біріктірілсе,
тыңайтқыштардың тиімділігі артады.
7-кесте. Қара және қызыл қарақаттың өнеркәсіптік көшеттерін зиянды
организмдерден қорғау жүйесі
Есептеу
мерзімі,
фенофаза

Зиянды
организмдер

30 Плюс, ММЭ
Профилактин, МКЭ
препараттары

Қыстайтын
зиянкестер

Бүршік
атқанға дейін

Қарақат
шынысы
зерқоңыз

Препараттар (қорғану
тәсілдері)

Ескертпе

40-100
50

Обработку
роводить
при температуре не
менее
+40С
на
плантациях возростом
три года и старше

Зақымдалған
әлсіреген өсінділерді
және
(бұтақтарды) сау тінге
кесу

Фундазол,
Тамыр мен қаңға (500г/кг)
микозасы
Топсин-М,
(700г/кг)
Бүршік ату
мен жапырақ
салу
кезеңінде
Жеміс салу

Препараттар
шығынының
нормасы,
л/га, кг/га

Біте,
мүркөбелек,
жапырақорағыш,
бүршік бітесі
Жапырақты

Үш жыл және одан да
көп плантацияларда

СП
СП

Новакатион, КЭ
Актеллик, КЭ
Кинмикс, КЭ
Искра, СП
Актеллик, КЭ (500г/л)
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0,8-1
0,8-1

1,3-3,4
1,5
0,24-0,28
10мл/10л
1,5

Өңдеу
механикаландырылған
тазалаудан
кейін
жүзеге
асырылады.
1000-1500 л / га шығын
нормасымен
0,1%
жұмыс
ерітіндісімен
бүрку
Кестеде
көрсетілген
препараттардың рұқсат
етілген
аналогтарын
қолдануға болады
-

кезеңі

Гүлдеу –
өскіннің
алғашқы
кезеңі

беріш, жапырақ
кеміргіштер,
мүркөбелек,
кокцидтер
Септриоз,
антракноз,
американдық ақ
ұнтақ, шынылы
тот басу
Септриоз,
антракноз,
американдық ақ
ұнтақ
Реверсия.
Зиянды
организмдер
кешені

Жемістерді
байлау,
жемістердің
қалыптасу
кезеңі

Жапырақ
кеміргіштер,
жапырақты
беріштер, біте,
мүркөбелектер,
кокцидтер,
кенелер

Жемістерді
байлау,
жемістердің
қалыптасу
кезеңі

Американдық ақ
ұнтақ,
септориоз,
антракноз, тот
басу

Жемістің пісу

Жеміс
жиналғаннан
кейін

Новактион, КЭ
Фуфанон, КЭ
Топаз, КЭ
Топсин-М,
СП
(700г/кг)
Цихом, СП (370+150
г/кг)
Бактофит, СП (БА10000 ЕА/г)
Интеграл, Ж (Bacillus
subtilis, штамм 26 D)
Зақымдалған
бұталарды
тегістеу
және алып тастау.
Қажет болса, емдеуді
жүргізуге
болады,
өйткені аналық безде
гүлдену болмайды
Фитоферм, КЭ (10г/л)
Акарин, КЭ, (2 г/л)

1,3-3,4
1,0-2,6

0,3-0,4
0,8-1
3-4
2
5
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Вегетация
кезеңінде
бүрку.
Жұмыс
сұйықтығының
шығыны – 50 м2-ге 1 л

-

0,18-0,24
1,2

Лепидоцид СКМ, СК
1-1,5
(БА-2000 ЕА/мг)
Битоксибациллин, П
5
(БА-1500 ЕА/мг)

Сера коллоидная, ПС
(700г/кг)
Тиовит Джет, ВДГ
Топаз, КЭ (100г/л)
Цихом,
СП
(370+150г/кг)
Фитоферм-М,
КЭ
Шынышақ,
(2г/л)
беріш,
біте, Акарин, КЭ (2г/л)
жапырақ
Лепидоцид СКМ, СК
кеміргіштер,
(БА-2000 ЕА/мг)
және т.б.
Битоксибациллин, П
(БА-1500 ЕА/мг)
Фитоферм, КЭ (2г/л)
Кенелер
Акарин, КЭ (2г/л)
Тиовит Джет, ВДГ
Топаз, КЭ
Септориоз,
Топсин-М,СП
антрокноз,
(700г/кг)
американдық ақ
Цихом, СП (370+150
ұнтақ, тот басу
г/кг)
Жапырақ
кеміргіштер,
беріштер,
Новактион, КЭ
жапырақ
Актеллик, КЭ
орағыштар,
Кинмикс, КЭ
мүркөбелектер,
Искра, СП
кокцидтер,
кенелер

Өткен
жылдың
жағдайы
бойынша
профилактикалық
емдеу

Вегетациялық кезеңде
препараттар кезектесуі
керек, бір мезгілде
бірдей препараттарды 2
реттен артық қолдануға
болмайды

5-10
0,6-1,0
0,2-0,4
3-4

0,8-1,2
1,2
5

1,2
1,2
0,6-1,0

Кенелер көп болған
жағдайда емдеу қажет

0,3-0,4
0,8-1,0
3-4

Ағымдағы
жылдың
жағдайы
бойынша
профилактикалық
өңдеу

1,3-3,4
1,5
0,24-0,28
10мл/10л

Таңқурай бұталарын кесу және қалыптастыру
Жеміс беру алдында плантацияға күтім жасау
Отырғызудан кейінгі екі жыл ішінде өсімдіктерді үшінші жылы толық
жеміс беруге дайындау үшін ауылшаруашылық шаралар өткізіледі. Ерте
көктемде жас екпелерде қыртысты жою үшін арық бойымен топырақ егіледі.
Зигзагты бес тырмалы ілмек қолданылады.
Қолмен егілмегендердің орнына жаңа өсімдіктер отырғызылып,
суарылады. Жаз бойы PRVM1,5-3,0, KPG25 ОМ қопсытқыштарымен,
кескіштермен немесе 15-20 см қорғаныс аймағы бар диск тырмаларымен қатар
аралық емдеу жүргізіледі. Қажет болған жағдайда, қатарлардағы жер етпенмен
өңделеді. Зиянкестер мен ауруларға қарсы химиялық емдеу жүргізіледі. Жақсы
жағдайда, күзге қарай 120-150 см-ге дейін жетеді және келесі жылы 30 кг/га
дейін өнім бере алады, сондықтан олар қыста бүгіледі.
Отырғызудан кейінгі екінші жылы ұрпақтар мен алмастыру өскін
қарқынды өсіп, жолдарды біркелкі толтырады. Жаз бойы топырақ бос және
арамшөптерсіз күйде ұсталады. Екінші жылғы отырғызудан кейін ені 30-40 см
болатын таңқурай қатарлары қалыптаса бастайды. Күзде жабу аймағында өсіп
келе жатқан өскіні таңқурай төсемімен жерге бүгіледі.
Таңқурайды жинағаннан кейін бірден кесу керек. Бұл уақытта барлық 2
жастағы бұтақтар, сондай-ақ ауру, әлсіз және сынған 1 жастағы бұтақтар
алынып тасталады. Өскіндерді қыстауға жақсы дайындауға ықпал ететін
маңызды әдіс — вегетациялық кезеңнің соңында (тамыз) олардың шыңдарын
күзде қысу. Көктемде, вегетация басталғанға дейін, өскін соңғы қалыпқа
келтіріледі, артық, қар сынған, сондай-ақ ауру, зиянкестер мен дамымаған
зақымдану белгілері бар.
Тар жолақты әдіспен олардың арасында 10...15 см қашықтықта 1 м
жолақта 15...20 өскін қалады. Сол жақ 1 жастағы өсінділерде шыңдар (әдетте
20...25 см — ден аспайды) жақсы дамыған бүршікке, ал қатып қалған кездеалғашқы мұздатылған бүршікке дейін қысқарады. Өскін бүршіктер ашылғанға
дейін сымға байланған.
Егіннің салмағы бойынша бүгілмейтін орташа биіктіктегі (1,5...1,8 м)
қалың өсінділері бар сорттарда торды орнатудың қажеті жоқ. Көптеген
аудандарда өсімдіктерді қыста қорғау керек.
Қысқы кептіруден және төмен температурадан зақымданудан қорғау үшін
бұтақтар қар қабатының астында болатындай етіп бүгіледі. Ол үшін қыркүйекқазан айларында олар қатардың бойымен бүгіліп, топырақ деңгейінен 30...40 см
жоғары емес етіп байланған. Қыс аз қарлы немесе сыни температура қарсыз
кезеңде байқалатын жерлерде жерге бүгілген бұтақтар сабанмен,
төсеніштермен жабылған және тіпті жерге себілген.
Толық жеміс беру кезеңі таңқурай отырғызудан кейінгі 3-ші жылы енеді.
Жидектер бір уақытта піспейді, сондықтан оларды бірнеше кезеңмен алып
тастау керек (айына 5...8 рет). Жидектердің негізгі бөлігі алғаш рет 20 күн
піседі. Піскен жидектер шырынға жиналып, оларды кенепке сілкіп тастайды.
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Мұздату үшін Сіз жидектерді шайқау арқылы жинай аласыз, бірақ олардың
артық пісуіне жол бермеу керек. Механикаландырылған тазалауды қолдануға
болады.
Жаңа тасымалдау және тұтыну үшін жидектер қолмен жиналып,
себеттерге, електерге, қораптарға, 0,5...2 кг сыйымдылығы бар қораптарға
салынады. Жиналған жидектер сол күні сатылады. Таңқурай плантациясының
өнімділігі 3 ... 4-тен 9 ... 15 т / га дейін.
Жеміс беру жылында күтім жасау
Отырғызудан кейінгі үшінші жылы таңқурай плантациясы өнеркәсіптік
жеміс береді. Көктемде, жолдар арасындағы топырақ құрғағаннан кейін, қыста
жабылған сабақтар таңқурай көтергішпен көтеріледі. Осыдан кейін темірбетон
тіректерін немесе диаметрі 50-70 мм және биіктігі 2,2–2,4 м металл құбырларды
қолдана отырып, торлы тіректер орнатылады.
Тіректер Т54В тракторына ілінген ЗСВ2 тығыздағышымен орнатылады.
тіректер бір-бірінен 10-20 м қашықтықта орналастырылады. Содан кейін олар
диаметрі 2 мм торлы сымды УНП6 машинасымен орап, оны ЛРН1
лебедкасымен 80-85 кг-нан кем емес күшпен тартады. Сабақтар сымға жіппен
байланған, допқа немесе шелекке оралған. Сабақтарды екі параллель
сымдардың арасына бекітіп, оларды 1-2 м-ден кейін қапсырмалармен байлап
қоюға болады. Жолдың 1 сызықты метріндегі гартерге дейін ең дамыған 20
сабақтың 12-15-і қалады.
Өскінді жою
Олардың шыңдары тірі бүршікке немесе биіктігі 1,8 м қысқарады, бұл
үшін ПАВ8 пневматикалық агрегаты қолданылады. Тамыр ұрпақтары мен
алмастыру өсінділері биіктігі 5-15 см жеткенде, олар бір апта аралықпен
механикалық немесе физиологиялық белсенді заттармен немесе нитрат
ерітіндісімен (100 кг/га) жойылады. Бүрку нәтижесінде (2–3 есе) жас өскіндер
жойылып кетеді немесе жеміс бермейді.
Бұл барлық дерлік қоректік заттардың екі жылдық сабақтарға жіберілуіне
әкеледі және нәтижесінде көбейеді: жеміс беретін бұтақтардың жапырақ
аппараттарының ауданы 1,5 есе, жидек массасы 25-30%, жеміс беру аймағы
артады. Жидектер достық және 3-5 күн бұрын піседі, қолмен жинау бойынша
Еңбек өнімділігі 1,5 есе артады, ал КГ1 қайта жабдықталған машинаны жинау
кезінде жидектер бұтақтардан оңай бөлініп, аз шығынмен ұсталады.
Жер үсті бөлігін шабқаннан кейін, жемісті Өскінді әдеттегі өсіруге
қарағанда 1,5–2 есе көп өскін пайда болады. Күшті қалыңдатумен өскін жұқа
және қысқа өседі. Оларды жұқару үшін, 5-12 см биіктікке жеткенде, таңқурай
қатарлары бойымен тырмалау жүргізіледі. Әрі қарай күтім жолдар арасындағы
механикаландырылған өңдеуге дейін азаяды - бір маусымда бес есеге дейін.
Зиянкестер мен аурулармен үнемі күресіңіз. Өсіп келе жатқан өскіннің негізгі
бөлігі (1 м қатарға 25-30 данаға дейін) 45-50 см биіктікке жеткенде, нашар
дамыған жемістер жойылады.
Өскіндерді жұқартудың екінші әдісі
Көктемнен бастап қатардың ені шамамен 70 см болатындай етіп қатарлар
арасындағы топырақ өңделеді, сонымен қатар қатардың ортасындағы күшті
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өскін кеш пайда болатын өсінділерді жасырады. Қатардың ортасындағы өскін
биіктігі 30-60 см-ге жеткенде, жолдар ФП2 немесе ФПУ4,2. - 2 кескіштерін
қолдана отырып, 30-40 см-ге дейін тарылады.
Жеміс таңқурайына күтім жасаудың негізгі процестері
Таңқурай екпелеріндегі топырақ арамшөптерден, әсіресе тамырдан таза
және таза күйде сақталуы керек, олармен күресу қиын. Таңқурай қатарларында
топырақ қара бу жүйесіне сәйкес өңделеді. Қатараралық дақылдарға (отамалы,
көкөністі) отырғызғаннан кейінгі алғашқы 1-2 жылда суару және олардың
астына тыңайтқыш себу шартымен жол беріледі. Суарылмайтын екпелерде
қатараралық дақылдарға жол берілмейді.
Топырақты өңдеу жерді жырту, тырмалау, жолдар арасында өсіру, қопсыту
және қатарларда топырақты қазудан тұрады. Жолдарды жырту және жолдарды
қазу қыркүйек айының соңында немесе қазанның бірінші онкүндігінде, жерді
кесіп, бұталарды кескеннен кейін жүзеге асырылады.
Алғашқы бір-екі жылда, олар әлі тамыр жүйесімен айналыспаған кезде,
тереңірек жер жыртуға рұқсат етіледі — 18-20 см-ге дейін. Кейінгі жылдары
тамыр жүйесі өскен кезде жолдар 12-15 см-ге жырылады. Қатарлардағы
топырақты қазу күректермен немесе бақша шұңқырларымен 10-12 см
тереңдікке дейін жүзеге асырылады.
Көктемде, алғашқы мүмкіндікте, топырақ қатты тығыздалған жерлерде,
олар дайын болған кезде, егуден кейін көп ұзамай өсіріледі. Вегетациялық
кезеңде қопсыту топырақтың жағдайына байланысты 4-5 рет немесе одан да
көп қайталанады. Қатарлардағы соңғы өсіру және қопсыту егін жиналғаннан
кейін жүзеге асырылады.
Ұрпақтар көшет жинауға арналған аналық плантацияларда жазда қатармен
өсірілмейді. Топырақты қатараралық өңдеу үшін келесі құралдар қолданылады:
жер жыртуда — алдыңғы дөңгелектері тар табанды, бұталарға жақын
топырақты өңдеуге мүмкіндік беретін ЛСК-4—16 бау-бақша қопарғышы.
Шағын аудандарда жер жырту бір бұрышты соқамен жасалады. Культивация
үшін КОС-С-0,7 жылқы қопсытқышы және ДБ-12 жылқы дискісі қолданылады.
Үлкен аудандарда, әсіресе отырғызудан кейінгі алғашқы жылдары, ХТЗ-7, У-2
және КД-35 тракторлары бар трактор топырақ өңдеу құралдарын қолдануға
болады.
Топырақ бетін жабу
Топырақ бетін жабу – ылғалды сақтау және топырақтың тығыздалуын
азайту әдісі. Куйбышев жеміс-жидек тәжірибе станциясының мәліметі
бойынша, таңқурай қатарындағы топырақ бетін жабу егіннің 48% - ға дейін
өсуіне мүмкіндік береді. Құрғақ жылдары топырақ бетін жабу минералды
тыңайтқыштардың тиімділігін арттырады.
Тәжірибелік станцияда көңмен топырақ бетін жабу кезінде әр гектарға 90
кг белсенді зат мөлшерінде тек минералды тыңайтқыш енгізу бір гектардан 7
центнерге немесе сол тыңайтқыштардың нұсқасымен салыстырғанда 20% - ға
өсті. Топырақ бетін жабу көктемгі қопсытудан кейін ені 1-1,5 м болатын қатты
таспамен 7-8 см қалыңдықта болады (екпенің жасына байланысты). Топырақ
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бетін жабу ретінде сабан көңі, шымтезек қолданылады. Күзде топырақ бетін
жабу материалы қазу кезінде топыраққа енеді.
Таңқурайдың антенналық бөлігіне қамқорлық бұталарды қалыптастыру
және кесу, оларды байлау, қысқы зақымданудан қорғау және зиянкестер мен
аурулардан қорғау болып табылады. Бұталардың қалыптасуы көбінесе
мәдениеттің қабылданған әдісіне байланысты: бұта немесе таспа.
Бұта мәдениетінде қалыптастыру отырғызу кезінде қабылданған
қашықтықта қуатты бұталарды құруға дейін азаяды. Дұрыс қалыптасқан бұтада
8-12 күшті сау өскін болуы керек. Отырғызудан кейінгі алғашқы екі жылда
бұталар әлі де көптеген күшті өскін бере алмайды, сондықтан екінші жылы 2-3
өскін, үшінші жылы 5-6 өскін және т.б. қалады. Ауыстырудың және тамырлы
ұрпақтардың қажетсіз өскінін кесу 2-3 рет жүзеге асырылады — мамыр,
маусым айларында және егін жиналғаннан кейін, екі жасар өскінді алып
тастаумен бірге.
Бұталардың күзгі қалыптасуымен қыста қуыс болған жағдайда 1-2 қосалқы
өскін қалады. Көктемде бұталардың қосымша қалыптасуы жүзеге асырылады.
Кесілген жылдық және екі жылдық өскінді алып тастап, өртеп жіберу керек. 2-3
жылдан кейін бастапқыда 0,8 м қатарға отырғызылған бұталар өседі және
олардың арасындағы қашықтық 50-60 см-ге дейін азаяды.
Аналық плантацияларда көшеттер стандартының талаптарына сәйкес
келетін күшті тамыр ұрпақтары күзге дейін қалдырылады. Жоғарыда
айтылғандай, таңқурай плантациясының беріктігі жеке бұталардың беріктігінен
едәуір асады. Бұл тамырлы ұрпақтарда тамырлардың өсуіне байланысты жаңа
бұталардың пайда болуына байланысты.
Бұта мәдениеті кезінде тамыр ұрпақтарында тамырлардың өсуіне
байланысты таңқурайдың өзін-өзі өсіру қабілетін қолдану қажет. Ауыстыру
өскінінің өсуі әлсірегені байқалады (шамамен 10-12 жылдық дақылдан кейін)
және кірістілік төмендейді, тіпті ауылшаруашылық технологиясының жоғары
деңгейімен қатар, әр жұп бұталардың арасында тамыр ұрпақтарын қалдырып,
олардан жаңа бұталарды қалыптастыру керек, ал ескілерін қазып, жою керек.
Егер тамыр ұрпақтары бұтаға жақын жерде пайда болса, онда олардың бір
бөлігі алмастырғыш өскін ретінде қолданылуы керек.
Мұндай жасарту екпелердің өнімді мерзімін едәуір ұзартуға көмектеседі.
Таспа мәдениетімен бұталар басқаша қалыптасады. Бақылаулар көрсеткендей,
егер бұтада аз алмастырғыш өскін қалса, онда оларға көбірек жемістер мен
үлкен мөлшерде байланады. Егер тығыздалған орналастыру арқылы қатардағы
бұталардың санын көбейтіп, әр бұтада 8-12 өскін емес, 1-2 қалдырса, онда
олардың өнімділігі бұтаның қалыптасу әдісімен әр өскінге қарағанда жоғары
болады, ал қатардағы өскіндердің жалпы саны азаймайды.
Қалыптастыру отырғызудың екінші жылынан бастап жүзеге асырылады.
Таңқурай дақылының таспа әдісі тамырлы ұрпақтарды бір-бірінен 15-20 см
қашықтықта негізгі отырғызудан қатар және бағытта қалдыруды қамтиды.
Осылайша, ені 40 см-ге дейін таспа алынады, оның құрамында 1 пог үшін 8-10
бұта бар.
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Таңқурай дақылдарының едәуір өсуі мамыр-маусым айларында 8-12-ші
жапырақтың үстінде қалған алмастыру өскінінің қысылуымен қамтамасыз
етіледі. Ауыстыру өскінінің өсуін уақытша тоқтата тұру, шымшу нәтижесінде
жеміс өсінділеріне қоректік заттардың ағынын арттырады, сонымен қатар
келесі жылы өнімділікті арттыратын алмастыру өскіндерінің тармақталуын
тудырады. Біздің облыстың өндірістік жағдайында таспа қалыптастыру әдісін
және алмастыру өскіндерін мамыр-маусым айларында кеңінен тексеру қажет.
Таңқурай өскінінің жоғарғы бөлігінде бүршіктер әлсіз, дамымаған және
қыста бүгілмей және өскін шыңдарын қыспай жиі қатып қалады. Бұған жол
бермеу үшін, маусым айында, тамыз айында немесе ерте көктемде (бүршіктер
ашылғанға дейін) шымшу жасалмаса, өскін шыңдары алғашқы жақсы дамыған
бүршікке кесілуі керек. Күштеп кесу түсімнің төмендеуіне әкеледі.
Бұталарды кесу және қалыптастыру секреторлармен жүзеге асырылады.
Артық бұтақтар алмастыру және жеміс беру бұтақтарымен түбінен кесіледі.
Қарақатқа көктемде күтім жасаудың негізгі кезеңдері
Қарақат бұталарына күтім жасауда көктемгі жұмыстар өте маңызды, олар
күзгі жағдайдан кем түспейді. Бұтаның одан әрі дамуы және оның жемістерінің
көптігі оларды жүргізу сапасына байланысты. Қар толығымен еріп, жер
құрғағанша күтудің қажеті жоқ.
Қарақатқа күтім жасау ерте көктемде басталады, температура тұрақты
болады +5 - +7 C° және аяқдың қайта соғу қауіпі болмау керек. Кейбір
процедураларды белсенді шырын ағу басталғанға дейін жүргізу керек. Бұл
мәдениеттің бүршіктері өте тез ашылады және жас жасыл жапырақтар пайда
болғанға дейінгі уақыт өте маңызды.
Қарақатты өңдеу қар жамылғысы толығымен жиналғанға дейін басталады.
Негізгі көктемгі жұмыстар тізіміне мыналар кіреді:
 үнемі суару;
 санитарлық және қалыптастырушы кесу жұмыстары;
 жәндіктер, зиянкестерден емдеу;
 азықтандыру;
 топырақ бетін жабу.
Барлық іс-шаралар уақтылы орындалуы керек, әйтпесе оларды жүзеге
асырудың әсері минималды болады және ешқандай пайда әкелмейді.
Жидектерді жинағаннан кейін қарақат пен қарлығанға күтім жасау
Жиналғаннан кейін қарақат бұталары бірден кесіледі:
Сынған, қара түсті сабақтарды (ескі 4-5 жыл), құлайтын және
қалыңдататын бұтақтарды алып тастаңыз. Жыл сайын бұтаның түбінде өсетін
3-4 жас, ағаштың мықты ұшар бастары жаңартуға қалдырылады. Әр бұтада әр
түрлі жастағы 15-20 бұтақтар қалады. Қарлыған жеміс бұталары көктемде
кесіледі, өйткені қыста кейбір бұтақтар қатып қалуы мүмкін.
Кесу кезінде 7-8 жастан асқан бұтақтар, ауру, бұралған сабақтар, сондай-ақ
бұтаның түбінде пайда болған қалыңдататын жұқа өскін алынып тасталады.
Сонымен қатар, олар күшті, ұзақ жылдық өсімді мұқият сақтайды.
Қарақат бұталарын кесу және байлау
127

Қарақаттың көктемгі профилактикалық кесілуі міндетті процедуралардың
бірі болып табылады, онсыз жидектердің мол өнімін алу мүмкін емес. Көктемде
қарақаттың профилактикалық кесілуі жүзеге асырылады. Орташа алғанда,
бұтақ шамамен бес жыл жеміс береді және үшінші жылы максималды өнім
береді. Содан кейін кірістілік біртіндеп төмендейді, сондықтан бес жастан
асқан барлық өскін кесіледі.
Кесу технологиясы
Жұмыс кезінде сіз келесі ұсыныстарды орындауыңыз керек:
Кесу көктемде өте ерте жүргізіледі, қар еріп, бұталарға жақындау мүкін
болғанда. Әдетте, қарақат бұталары наурыз айының басында, ауданда тұрақты
оң ауа температурасы сақталған кезде кесіледі (+5 -+7 C°) және қатты түнгі
аяздың ықтималдығы төмен болғанда. Шырын ағу мен бүршіктің ісінуіне дейін
уақыт қажет, әйтпесе өсімдік ұзақ уақыт ауырады және нәтижесінде жеміс
бермейді.
Сондықтан, осы процедурамен кешігіп қалған жағдайда, оны күзде немесе
келесі көктемде кейінге қалдырған дұрыс. Ағашқа аз зиян келтіру үшін тек
өткір құралмен (қылшық кескіш, шұңқыр, орақ, пышақ және т.б.) жұмыс істеу
керек. Алдын-ала марганцовка немесе спирт ерітіндісімен дезинфекциялау
қажет. Біріншіден, барлық мұздатылған, сынған, кептірілген, әлсіз және
зақымдалған өскін алынып тасталады. Тігінен өсетін жұқа бұтақтар (оларда
жемістер өте аз) және топыраққа бейім бұтақтар кесіледі.
Бұтаның ішіне бағытталған өскін алынып тасталады. Олар ішін
қалыңдатады, ал оларда өсетін жидектер күн сәулесінің жеткіліксіз болуына
байланысты нашар піседі. Бұта аз желдетіледі, сондықтан әртүрлі саңырауқұлақ
инфекциясы мен жәндіктер зиянкестерімен жұқтыру ықтималдығы артады. Бес
жасқа толған ескі бұтақтарды кесіңіз. Оларды бірден қара қоңыр жарылған
қабықтан көруге болады. Кейде оларда лихен колонияларынан зардап шеккен
жерлері болады.
Мұқият тексеруден кейін әр түрлі жастағы 4-5 өскін қалады (1 жастан 4
жасқа дейін). Бұл жағдайда сіз әрқашан тұрақты жылдық дақылға үміттене
аласыз. Олар келесі белгілермен ерекшеленеді: жылдық — жұқа, тегіс жеңіл
терісі бар, бүйір бұтақтары жоқ; екі жасар — үлкен диаметрі, қоңыр қабығы;
үш жасар және одан үлкен — айтарлықтай қараңғы және бүйірлік процестер.
Қалған өскіннің әрқайсысында ұшар бастары кесіледі (2-3 жоғарғы
бүршіктен).Кесу жоспарланған соңғы бүршіктен 5-6 мм жоғары, бұтаның
ортасына қарай 45-50° бұрышпен көлбеу жасалады. Егер қалған бөлік үлкенірек
болса, онда ол кебеді және бүкіл өскіннің жоюлуына әкелуі мүмкін. Жасыл
бүршіктің тым жақын кесілуімен қалыпты даму үшін тамақтану жеткіліксіз
болады және ол кебеді. Бүршіктің сыртқы жағында болғаны жөн, содан кейін
кесу сызығы оған параллель болады. Өскінді дұрыс кесу өте маңызды.
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(72-Фото: Өскіндерді дұрыс кесу схемасы)

Көктемде қалыптастыратын бұтақтарды мерзімді кесу орындалады. Күзгі
Қарақат ұшар басын қалыптастыру кезінде әрдайым резервте бірнеше бұтақтар
қалады. Барлық өскін әрдайым қысты бірдей жақсы өткізбейді, сондықтан
барлық қосымша бұтақтарды бірден кесіп алмау ұсынылады. Мұны көктемде,
өсімдіктің қалай қыстайтыны анық болған кезде жасаған дұрыс.

(73-Фото: Қарақаттың барлық түрлерін кесу схемасы)

Көктемде зақымдалған бұтақтар алынып, өскін қысқарады. Ашық
жемістермен (ақ, қызыл, қызғылт) қарақатты кесу сәл өзгеше болуы керек,
өйткені мұндай сорттардың ұшар басы басқаша қалыптасады. Бұтақтар кем
дегенде 7-8 жыл бойы толық жеміс береді, кесу кезінде өмірдің әр жылының 34 бұтағын қалдыру керек (1 жастан 7 жасқа дейін). Жеміс бүршіктері өскіннің
соңында көп мөлшерде қалыптасады, сондықтан шыңдарды кесу ешқашан
жасалмайды. Әйтпесе барлық дерлік егін айрылып қалу қауіпі бар.
Қарлығанды қыста қалай дайындауға болады
Күзде қарлыған бұталары күтімді қажет етеді, өйткені арамшөптер
көбінесе ұшар басынан өсіп, құлаған жапырақтарды жабады, яғни өсімдіктер
аурудың ошағына айналады. Сонымен қатар, қарлыған қалыңдататын қасиетке
ие, сіз бұталарды үнемі жұқартып отыруыңыз керек.
Қарақат екпелерінде топырақ бетін жабу
Қарақат үнемі ылғалды ортада болуды ұнататын дақылдарға жатады.
Бұтаны аз суару және ылғалды ұзақ сақтау үшін бұтаның астына қалың
топрыақ қабатын (3-тен 10 см-ге дейін) құю ұсынылады. Көктемде сіз бұта
маңын ескі топырақтың құрамын алып тастап, жаңасын салуыңыз керек. Ол
үшін шамамен 2-3 см қабаты бар гумус қолайлы, ол топырақта ылғалды сақтап
қана қоймай, оның тез булануына жол бермейді, сонымен қатар топырақты
пайдалы заттармен байытады, тамыр жүйесін кенеттен күрт салқындаудан
қорғайды. Сондай-ақ, шабылған шөпті қолдануға болады.
Тиісті күтіммен, ауылшаруашылық технологиясы бойынша ұсыныстарды
дәл сақтау және уақтылы алдын-алу арқылы сіз жыл сайын дәмді және пайдалы
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жидектердің мол өнімін ала аласыз. Бәрін уақытында жасау өте маңызды,
сондықтан сіз көктемгі жұмыстарды кешіктірмеңіз.
6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
«Көк Тұмар» ЖШС шаруашылығында жұмыс жүргізу бойынша
ұсынымдар назарға алынды, ұсынымдарға сәйкес негізгі жұмыстар 2020-2021
жж. күзгі және көктемгі кезеңінде басталады. Барлық ұсынымдар мен жоғары
агротехниканы сақтаған кезде шаруашылықтың шекілдеуік және жеміс
дақылдары бойынша жоғары және сапалы өнім алу әлеуеті жоғары, өйткені бұл
өңір жеміс өнімдерін өсіру үшін өте қолайлы.
7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Компания жеміс шаруашылығы саласындағы жұмыстарды дұрыс жүргізу
үшін барлық қажетті жабдықтармен жабдықталған. Бақша өнімдерін өсіру
кезінде жаңа технологиялар қолданылады. Директор мен Басқарушы компания
жеміс өнімдерін өсіру кезінде агротехникалық шараларды жүргізу туралы
түсінікке ие. Жұмыс жемісті жүргізілді және барлық ұсынымдар толық көлемде
орындалады деп есептеймін.
Сыртқы отандық консультант: Аймушева Әсел Аманғалиқызы
Кәсібі – Назарбаев Университеті Жоғары бизнес
мектебінің MBA үздік түлегі, соңғы бес жыл ішінде
жетекші қазақстандық мұнай сервистік компанияның
маркетинг және даму жөніндегі кеңесшісі, сондай-ақ
азық-түлік өнімдерін өндіруші – қазақстандық ірі
экспортқа бағдарланған компанияда сату және оларды
дамыту бойынша тәжірибесі бар. Халықаралық еңбек
ұйымынан IOSH нұсқаушысы, ЕҚДБ консультанты,
техникалық реттеу, жобалық басқару, сапа және
қауіпсіздік саласында бірқатар курстардан өтті, қоғамдық
қызметпен айналысады – Назарбаев Университеті
Жоғары бизнес мектебі түлектері қауымдастығының
атқарушы директоры
Кеңес беру тақырыптары – сату, экспорт, халықаралық сауда, B2B
маркетинг, техникалық реттеу, стандарттау және сертификаттау процестер,
құзыреттер мен өнімдер, сапа және қауіпсіздік.
Кәсіпорын: «QNP-education» ЖШС
Орналасқан орны: Қарағанды қ.,, 26-квартал, Мустафин, 5/2
Бағдарлама қатысушысы: Ақылбеков Темірлан
Кәсіпорын қызметі: өнеркәсіптік қауіпсіздік және қауіпсіздік техникасы
саласындағы бейресми кәсіптік оқыту.
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: Анықталған проблемалар мен
оның қазіргі ортасының контекстіндегі мүмкіндіктер негізінде компанияның
сатылымы мен кірістілігінің өсуіне ұсыныстар жасау.
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1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Бұған дейін «Арнайы өнеркәсіптік білім беру» деп аталған QNP-Education
компаниясы (бұдан әрі – Компания) Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша міндетті
оқыту түрлері бойынша қызметтер көрсететін қазақстандық компания.
Компания негізгі компаниясы НПО Дефектоскопия компаниясы болатын
Qazaq National Product компаниялар тобына (бұдан әрі - КТ) кіреді. QNP тарихы
12 жыл бұрын басталды, осы уақыт ішінде компания бұзылмайтын бақылау
саласында Қазақстан нарығында көшбасшылық позицияға ие болды.
Компаниялар тобы 2023 жылға дейінгі 5 жылдық даму стратегиясын
әзірледі, оның негізгі мақсаты компаниялар тобының халықаралық нарыққа
және ірі әлемдік қор биржаларының бірінде IPO-ға шығуы.
Қазіргі уақытта Компания оқытудың келесі түрлерін ұсынады:
 Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
 Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік
 Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмысшы мамандықтары
 Қауіпті жүктерді тасымалдау
 Өрт-техникалық минимумы
 Рұқсат тобы тағайындалатын электр қауіпсіздігі
 Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау;
Бүгінгі күнге пандемияға байланысты компания барлық курстар мен тиісті
тестілеуді онлайн форматқа көшіруде, ол үшін компанияның жаңа сайты
негізінде арнайы онлайн-платформа ұйымдастырылған. 2017 жылдан бастап
компания айтарлықтай төмендеген сатуға қатысты қиындықтарды бастан
кешіре бастады және қазіргі уақытта компания топтың басқа компанияларымен
салыстырғанда артта қалып отыр.
Компаниялар тобының құрылтайшысымен, компания директорымен және
оның негізгі қызметкерлерімен жүргізілген оқыту стратегиялық сессиясының
нәтижелері бойынша компания қазір BCG матрицасы бойынша өзінің осы
стратегиялық ұстанымын талдау қорытындылары бойынша өз қызметінде
«қиын бала» шешуші кезеңінде тұрғаны анықталды (Анықтама: BCG матрицасы
([Би-Си-Джи]; ағылш. BCG matrix) - маркетингтегі стратегиялық талдау мен жоспарлауға
арналған құрал. «Қиын балалар» - жоғары өсу қарқыны бар нарықтың төмен үлесі. «Қиын
балаларды» зерттеу керек. Болашақта олар жұлдыздарға да, иттерге де айналуы мүмкін.
Егер Жұлдыздарға ауысу мүмкіндігі болса, онда сіз инвестиция салуыңыз керек, немесе
олардан құтылу керек).

Осылайша, компанияның құрылтайшысы мен директоры қазір оның дамуы
мен өсуіне қажетті серпін беру үшін компанияны дамытуға инвестиция салуды
қарастыруда. Бұдан басқа, компаниялар тобының құрылтайшысы компания
қызметкерлерінің ішкі оқуы мен кәсіби дамуы үшін мүмкіндіктерді қамтамасыз
ете отырып, топтың қажетті құраушы буыны болып табылатынын атап өтті, бұл
компаниялар тобы тартылған жобалардың бірегейлігі мен жоғары
технологиялылығын ескере отырып, аса маңызды ресурс болып табылады.
Компаниялардың ұйымдық құрылымында иерархия моделі жобалық басқару
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және кросс-функционалдылық қағидаттарына негізделеді, сондықтан
қызметкерлер сызықтық және функционалды менеджерлерге ие бола алады.
Компания үшін консалтингтік жобаның мақсаты-сатылымды тұрақты
түрде арттырудың және олардың максималды маржасын қамтамасыз етудің ең
қол жетімді нұсқаларын қарастыру және ұсыну, сонымен қатар бұған кедергі
келтіретін мәселелерді шешу және мақсатқа сәтті жету үшін нақты практикалық
ұсыныстар беру.
Компанияның проблемаларын анықтау үшін HR жөніндегі компаниялар
тобының құрылтайшысымен, директорымен, сондай-ақ компанияның
ақпараттық
таныстырылымымен,
компаниялар
тобының
ақпараттық
буклетімен, 2023 жылға дейінгі даму стратегиясымен және компаниялар
тобының HR-мен танысу жолымен жеке сұхбат жүргізілді. Компанияның
анықталған мәселелерін шартты түрде компаниялар тобының масштабындағы
проблемаларға, компанияның өзіне және оның нарығына, сондай-ақ сыртқы
және ішкі проблемаларға бөлуге болады.
8-кесте. Компанияның анықталған проблемалары
Облыс
Анықталға проблемалар:
Компаниялар тобы ауқымында
Ішкі
Сыртқы
Себебі
Салдары
Себебі
Компанияның
өкілдік
ету
тәжірибесінің дамымауына және Компанияның негізгі
оларға
жүктелген
кең басшыларының
функционалдылыққа байланысты құзыреттерімен және
HR
компанияның
негізгі нетворкингімен бірге
басшыларына
шамадан
тыс кетуі
тәуелділігі
Негізгі
қызметкерлердің
алмастырылмау сезімі,
компанияның
оларға
«Өсу үшбұрышының» саясатын
тәуелділігі, компанияға
ұстану-бастапқы сатылардан өз
кету кезінде жоғары
кадрларын
дамыту,
«жаңа
шығындар,
буынды» шектеулі тарту, яғни
тәжірибенің, ойлаудың
HR
негізгі қызмет түрлері бойынша
және құзыреттіліктің
негізгі
ұстанымдарға
бөгде
біркелкілігі,
«үлкен
мықты кандидаттар
көріністі»
көрудің
шектеулі
мүмкіндіктері,
ағылшын тілін білмеу
Жаңа жоғары маржа
Сапалы KPI қою тәжірибесі жоқ,
нарығы мен өнімдері
мысалы, даму бойынша.
бойынша
нақты
Сандық
KPI
тек
жоба
HR
қойылған
міндет,
менеджерлеріне, директорларға
қадағалануы және KPI
және кураторларға арналған.
жоқ
Көбінесе
«тікелей
сату» Маркетингтің
практикасы қалыптасқан, бұл қажеттілігін,
оны
Маркети
кәсіпорынды нарыққа (стартап) дұрыс
түсінбеуі,
нг
пен
енгізу сатысында тиімді болып маркетингтік
сату
табылады.
Маркетинг стратегияны
және
функциясының дамымауы.
бюджетті түсінбеу
Компания
Ішкі
Сыртқы
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Салдары

Маркети
нг
пен
сату

Маркети
нг
пен
сату

Себебі

Салдары

Маркетингтің
шектеулі
функциясы,
әзірленген
маркетингтік стратегия жоқ,
негізінен тікелей сату саясаты

Сату
төмендеуі

Нақты тұжырымдалған бірегей
сауда ұсынысының (бұдан әріТБЖ) болмауы

HR

Жоба менеджеріне ұңғыманың
барлық кезеңдерімен сатудың
бүкіл циклын жүктеу

Продактменеджме
нт

KPI және қадағалануы бар нақты
тапсырма жоқ

Төмен
маржасы

көлемінің

сатылым

Себебі
Көптеген
жосықсыз
демпингтік
бәсекелестер
дің ағымдағы
нарыққа қол
жетімділігі,
нарыққа кіру
үшін төмен
техникалық
және
техникалық
емес
кедергілер
Нарықтың
айтарлықтай
үлесін алатын
дамыған өнім
желісі
бар
мықты
ойыншылар
бар.
Өнімдерге,
құзыреттер
мен
процестерге
қатысты озық
халықаралық
стандарттар
мен
схемаларға
сәйкестік
қажеттілігі
түріндегі
техникалық
кедергілер

Салдары

Сату көлемінің
төмендеуі

Батыс
Қазақстанның
жаңа
жоғары
маржиналдық
нарығына
(мұнай-газ
секторы)
қол
жеткізу
күрделілігі

Толық жұмыспен қамту
және
жоба
менеджерінің
ағымдағы
жобаларға
назар аударуы, бұл
жоғары
маржалық
сатылымдарды
дамытуға
мүмкіндік
бермейді
Нарық
бойынша
талдау/болжамдар
негізінде жаңа жоғары
маржиналдық
өнімдерді зерттеу және
дамыту
бойынша
жоспарлы
тұрақты
жұмыс жоқ

2. Семинар / Оқыту тақырыптары:
КТ құрылтайшысы, HR жөніндегі КТ директоры, компания директоры
мен негізгі қызметкерлері үшін де оқыту компоненті ретінде стратегиялық
сессия өткізілді.
Оқыту жөніндегі стратегиялық сессияның мақсаты – оларды одан әрі
пайдалану үшін жоба мақсаттарына қатысты практикада стратегия мен
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маркетинг құралдарын көрсету және КТ мен компания стратегиясы мәселелерін
талқылау кезінде сапалы коммуникацияны қамтамасыз ету және компанияның
барлық мүдделі ішкі стейкхолдерлерін тарту үшін осындай сессияларды өткізу
практикасын енгізуге ықпал ету.
Оқыту мазмұны - сату ұңғысының тұжырымдамасы, BCG матрицасы,
PEST талдауы, SWOT талдауы, Портердің 5 күшінің моделі, Ансофф
матрицасы, 4P маркетинг тұжырымдамасы, SMM маркетингі және сайттың
функционалдығы.

(74, 75-Фото: атауы жоқ)

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды
енгізу жөніндегі ұсынымдар
Анықталған проблемалар мен олардың салдарлары негізінде компания
деңгейіндегі маркетинг пен сату бағытына қатысты мыналар ұсынылды:
9-кесте. Маркетинг және сату бойынша ұсыныстар
№

1

Блок

Маркети
нг
пен
сату

Себебі

Маркетингтің
шектеулі
функциясы,
әзірленген
маркетингтік
стратегия
жоқ, негізінен
тікелей сату
саясаты.
Ағымдағы
және
жаңа
нарықтар
үшін.

Салдар
ы

Сату
көлеміні
ң
төменде
уі

Сыртқы/Іш
кі

Ішкі

134

Ұсыныстар

Негіздеме

Құралдар

Маркетингті
к
стратегияны
әзірлеу:
- нарық
- сегменттеу,
мақсатты
және
позициялау

Реттелетін
В2В
нарығында
ұзақ
мерзімді сату циклі
бар,
бұл
ұзақ
мерзімді
перспективада
мықты
бренд
құруды талап етеді.
Бренд маркетингі
толығымен бренд
пен оның өнімдері
туралы
хабардар
болуды дамытуға,
оған деген сенімді
арттыруға, нарыққа
қол
жетімділікті
арттыруға
және
беделге ие болуға
бағытталған.
Маркетологтар
компанияны
бәсекелестер
арасында
бөліп
көрсету
және
тұтынушыларға
оның
ерекше
құндылығын
көрсету
үшін
тауарларды
жылжытудың
ерекше тәсілдерін

Брендмаркетинг:
Linkedin
Facebook
GR
PR
компанияларын
ың сайты
Маркетинг
тиімділігін
бағалау
(аналитика)

іздейді.
Нәтижесінде
брендтің
және
оның
нарықтағы
артықшылықтарын
ың
маңызы
айтарлықтай
артады.
Бренд-маркетинг
мақсатты
аудиториямен ұзақ
мерзімді
қарымқатынас
құруға
бағытталған. Бұл
адал клиенттердің
үнемі өсіп келе
жатқан
базасын
құру үшін әлеуетті
тұтынушылардың
көз
алдында
брендтің
құндылығын
арттыруға
көмектеседі.
Осылайша, тиімді
бренд-маркетинг
стратегиясы
компанияға
көпшіліктен
ерекшеленуге,
бизнесті
жаңа
деңгейге көтеруге,
жаңа клиенттерді
тартуға
және
сатылымды
арттыруға
көмектеседі
(https://clck.ru/QLbh
d).

2

3

Маркети
нг
пен
сату

Көптеген
жосықсыз
демпингтік
бәсекелестерд
ің ағымдағы
нарыққа қол
жетімділігі,
нарыққа кіру
үшін
төмен
техникалық
және
техникалық
емес
кедергілер

Маркети
нг
пен
сату

Ағымдағы
және
жаңа
нарықтар
үшін
нақты
тұжырымдалғ
ан
бірегей
сауда
ұсынысының
(бұдан
әріТБС)
болмауы.

Сату
көлеміні
ң
төменде
уі

Төмен
сатылым
маржасы

Сыртқы

Ағымдағы
нарыққа
кедергілерді
қалыптастыр
у бойынша
жұмысқа
қатысу және
көшбасшыл
ық ұстаным

Өзін-өзі
реттейтін
ұйымдардың
тетігіХалықаралық
жұмыс
стандарттарын
енгізу
және
қоғамдастықты
қалыптастыру,
GR,
market education
(нарық білімі)

Ішкі

Ағымдағы
нарық үшін
УТП
тұжырымда
ма бар және
әлеуетті
клиенттерме
н
кері
байланыс
негізінде
жаңа нарық
үшін қажетті
УТП

Нарықты
талдау,
клиенттермен
кері байланыс
механизмін құру
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анықтау

Анықталған проблемалар мен олардың салдары негізінде
деңгейінде мыналар ұсынылады:
Блок

Себебі

Маркетин
г пен сату

Көбінесе
"тікелей сату"
практикасы
қалыптасты,
бұл
кәсіпорынды
нарыққа
(стартап)
енгізу
сатысында
тиімді болып
табылады.
Маркетинг
функциясыны
ң дамымауы.

№

4

Сыртқы/Ішк
і

Салдары

Маркетингті
ң
қажеттілігін,
оны
дұрыс
түсінуді,
маркетингтік
стратегияны
және
бюджетті
түсінбеу

Ішкі

Ұсыныстар

Негіздем
е

КТ

Құралдар

Стратегия,
маркетинг
және
сату
бойынша
оқыту
жүргізу,
стратегиялық
сессиялар
өткізу,
маркетинг
және
даму
департаменті
н
қалыптастыру

КТ маркетинг
функционалы
н
және
маркетингтік
ойлау
мәдениетін
дамыту

(76, 77-Фото: атуы жоқ)

4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Анықталған проблемалар мен олардың
компания деңгейінде төмендегілер ұсынылды:
№

Бло
к

Блок

5

HR

Жоба
менеджеріне
ұңғының барлық
кезеңдерімен
сатудың
бүкіл
циклын жүктеу

6

HR

KPI
және
қадағалануы бар
нақты тапсырма
жоқ

Себебі

Салдары

Сыртқы/Ішкі

Толық жұмыспен
қамту және жоба
менеджерінің
ағымдағы
жобаларға назар
аударуы,
бұл
жоғары маржалық
сатылымдарды
дамытуға
мүмкіндік
бермейді

Ішкі

Әлеуетті
клиенттер
тарапынан
хабардарлық
пен
қызығушылықт
ы
қалыптастыру
кезеңдерінде
маркетинг
функционалын
енгізу

Нарық бойынша
талдау/болжамдар
негізінде
жаңа
жоғары

Ішкі

ОӘБ
бастығының
тиісті
жұмысын
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салдарлары

негізінде

Ұсыныстар

Негіздеме

Кемелденуді
ң
келесі
кезеңінде
компания

Нақты белгіленген
құзыреттері
бар
маркетинг/даму
жөніндегі
менеджер,
не
болмаса
жобалаушы
менеджерге көмек
ретінде
клиенттермен
жұмыс
істеу
жөніндегі тағы бір
менеджерді
жалдаған жөн
KPI
негізіндегі
Мотивация
Әдіскерді көмекке
жалдау

маржиналдық
өнімдерді зерттеу
және
дамыту
бойынша
жоспарлы тұрақты
жұмыс жоқ

жоспарлау
және қадағалау

дұрыс
теңдестірілге
н
өнім
портфолиосы
болса, жақсы
табыс әкелуі
мүмкін.
Осылайша,
бұл жұмыс
бағыты
компания
үшін
өте
маңызды.

Анықталған проблемалар мен олардың салдары негізінде
деңгейінде мыналар ұсынылады:

7

8

9

HR

HR

HR

Компанияның
өкілдік
ету
тәжірибесінің
дамымауына және
оларға
жүктелген
кең
функционалдылыққа
байланысты
компанияның негізгі
басшыларына
шамадан
тыс
тәуелділігі

Компанияның негізгі
басшыларының
құзыреттерімен және
нетворкингімен бірге
кетуі

"Өсу
үшбұрышының"
саясатын
ұстанубастапқы
сатылардан
өз
кадрларын дамыту,
"жаңа
қанды"
шектеулі тарту, яғни
негізгі
қызмет
түрлері
бойынша
негізгі ұстанымдарға
бөгде
күшті
кандидаттар

Негізгі
қызметкерлердің
таптырмас
сезімі,
компанияның оларға
тәуелділігі,
компанияға
кету
кезінде
жоғары
шығындар,
тәжірибенің,
ойлаудың
және
құзыреттіліктің
біркелкілігі, "үлкен
көріністі"
көрудің
шектеулі
мүмкіндіктері,
ағылшын
тілін
білмеу

Сапалы KPI қою
тәжірибесі
жоқ,
мысалы,
даму
бойынша.
сандық KPI тек жоба
менеджерлеріне,
директорларға және
кураторларға
арналған.

Жаңа
жоғары
маржиналдық нарық
пен
өнімдер
бойынша
нақты
қойылған
міндет,
қадағалану және KPI
жоқ

КТ

Ішкі

Делегацияны дамыту
және
тарту
мәдениетіне ықпал
ету,
сату шұңқырының
кезеңдері бойынша
функционалдылықты
үлкен
бөлу
мүмкіндігін
қарастыру

Лауазымдық
нұсқаулықтарды
қайта
қарау,
тәлімгерлік және
табыстау
бойынша
KPI
негізіндегі
уәждеме

Ішкі

Басқа нарықтардан/
салалардан
күшті
кандидаттар – «жаңа
буын» тарту

HR
саясатына
тиісті өзгерістер
енгізу

Ішкі

Компанияның
маркетингтік
стратегиясына
сәйкес барлық негізгі
қызметкерлер үшін
сапалы және сандық
KPI
енгізу
мүмкіндігін
қарастыру

KPI
негізінде
ынталандыру
саясатын
қайта
қарау

5. Қосымша ұсыныстар (қажет болған жағдайда)
1)
Әртараптандыру стратегиясы бойынша маркетингтік стратегияны
жоспарлау шеңберінде (жаңа нарық үшін жаңа өнім) «Place» компонентіне
қатысты (орны, логистика) Оқу орталығының Атырау қаласында, одан әрі
Тенгиз бен Ақсайда орналасу мүмкіндігін қарастыру.
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2)
Сондай-ақ жаңа өніммен ағымдағы нарыққа шығу стратегиясы
(өнімді дамыту стратегиясы), атап айтқанда компанияның КОЦ оқыту түрлерін
дамыту қарастырылатындығына
байланысты,
сондай-ақ
маркетингтік
стратегияны жоспарлау шеңберінде, ең болмағанда дербес сертификаттауға
дайындық ретінде халықаралық стандарттар, схемалар мен әдістемелер бойынша
оқыту жүргізу мүмкіндігін қарастыру. Бұл тәсіл клиенттер үшін маңызды
құндылықты, баға белгілеуде қосылған құнды және нарықтағы бәсекелестік
артықшылықты қамтамасыз етеді.
3)
Қазақстанның батыс нарығына әртараптандыру стратегиясы үшін
ISO 9001 стандартын енгізу ұсынылады, өйткені ол сапа менеджменті
жүйелерінде базалық және ең танымал болып табылады, тиісінше оны іс жүзінде
енгізу және кейіннен сертификаттау жөніндегі халықаралық орган тарапынан
сертификаттау жер қойнауын пайдаланушылар мен бас мердігерлер тарапынан
жасырын талап болып табылады.
4)
Колледжді сенімгерлік басқаруға алу мүмкіндігін қарастыру
бойынша «Жас Маман» бағдарламасының талаптарымен («Talap» КЕАҚ
операторы (бұрынғы «Кәсіпқор» Холдингі) және тиісті Қағидалармен
(таныстырылым жіберілетін болады) танысу.
5)
Оқыту бойынша серіктестермен ынтымақтастық бойынша бұл сөзсіз
құндылықтар қосады және компания мен клиенттер үшін нарықта бәсекелестік
артықшылық болып табылады, дегенмен серіктестің және оның switching costs
(оқыту бойынша қызметтерді басқа жеткізушіге ауыстыру құны) «билік»
контекстінде ұзақ мерзімді перспективада ынтымақтастық моделіне назар
аудару, компанияның бренд-маркетингі мақсатында оқыту қорытындылары
бойынша бір жалпы сертификат шығару мүмкіндігін қарастыру.
6)
Инвестициялар тарту көздері бойынша АХҚО-ның қолда бар IPO,
облигациялар шығару және краудфандинг сияқты құралдарын қарастыру.
6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Жоба шеңберінде КТ құрылтайшысымен, компания директорымен және
оның негізгі қызметкерлерімен кіріспе әңгімелер жүргізілді, олардың барысында
консультантқа сауал жолданды, осы әңгімелесулердің қорытындылары бойынша
сұраудағы мақсаттарға қол жеткізу үшін кедергі болуы мүмкін қазіргі
проблемаларға қатысты гипотеза тұжырымдалды.
Әрі қарай гипотезаны тексеру және проблемалық мәселелерді анықтау
үшін негізгі қызметкерлермен жеке сұхбат жүргізілді, КТ пен компания ұсынған
құжаттар мен ақпарат қаралды. Сұхбат барысында стейкхолдерлердің
анықталған мәселелері мен сұрақтарына жеке түсініктемелер, ұсынымдар мен
ұсыныстар берілді.
Соңында және оқыту элементі ретінде Диагностика нәтижелерін
қорытындылау, консультациялық жоба шеңберінде компанияның мақсаттары
мен жұмыс гипотезасын растау, сессияның барлық қатысушыларына өз
пікірлерін айтуға және талқылау барысында олармен алмасуға мүмкіндік беру
үшін КТ пен компания ішіндегі барлық негізгі мүдделі тараптар үшін
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стратегиялық сессия ұйымдастырылды және өткізілді. Сондай-ақ, жобаның
алдын ала қорытындылары айтылып, бастапқы ұсыныстар берілді, қатысушылар
тарапынан алғашқы кері байланыс алынды, ол әрі қарайғы жұмыста және осы
есепті жазу кезінде қолданылды.
Осылайша, сессияны өткізу жобаның барлық мүдделі тараптарын
жобаның мақсаттарын талқылауға тартуға, оның маңыздылығын, негізін, тарихы
мен негіздемесін түсінуге, олардың ынтасы мен одан әрі ынтымақтастыққа,
өзара қолдауға деген ұмтылысын арттыру үшін қатысу сезімін арттыруға
мүмкіндік берді. Жоба бойынша консультанттың ұсыныстарын қабылдау және
практикалық іске асыруға дайындық.
Осы есепте компанияның кешенді орта мерзімді маркетингтік стратегиясын
қалыптастыру жөніндегі нақты ұсынымдар қамтылған, сондай-ақ ықтимал
маңызды сыртқы стейкхолдерлердің қосымша материалдары мен байланыстары
берілген.

(78, 79-Фото: атауы жоқ)

7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Консультациялық жобаның түпкілікті жұмыс гипотезасы – Қазақстанның
мұнай-газ секторының тартымды нарығына өнеркәсіптік қауіпсіздік және
қауіпсіздік техникасы саласында оқыту бойынша көрсетілетін қызметтерді
жеткізуші ретінде табысты кіру үшін әлеуетті клиенттер үшін жоғары баға
сегментінің жаңа «бағалы» өнімдерін іске қосу, позицияларды сақтау, сондайақ ағымдағы нарықтағы нарық үлесін ұлғайту үшін «бағалы» бәсекелестік
артықшылықты қосу арқылы техникалық персоналды оқыту және аттестаттау
бойынша ұсынылатын өнімдерді дамыту (апгрейд) қажет. Екі бағытты да тиімді
жүзеге асыру үшін компанияның маркетингтік стратегиясын әзірлеу және
сақтау қажет.
Жалпы, компанияда қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін барлық
қажетті ресурстар мен инфрақұрылым, оның ішінде азаматтық кодекс бар,
сондай-ақ қолайлы мүмкіндіктер бар. Бұл кезеңде бағытты уақтылы белгілеу,
маркетингтік стратегия мен жоспарды белгілеу және ресурстар мен
мүмкіндіктерді тиімді пайдалану арқылы оларды ұстану маңызды. Азаматтық
кодекстің айналымы мен ауқымы өсіп келе жатқандықтан, стратегиялық
маркетингтік көзқарас пен құралдарды іске асыру және пайдалану Азаматтық
кодекстің және оның бөлігі ретінде компанияның одан әрі тұрақты дамуы мен
өсуі үшін қажетті шарт болып табылады.
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Сыртқы отандық консультант: Тимирханов Серік Рақышжанұлы
Кәсіп
1982 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің
биология факультетінің зоология және ихтиология
кафедрасын бітірген.
Соңғы 5 жылдағы тренингтер:
 Fisheries және Aquaculture (FISHCap FAO), 2020
(жаттықтырушы)
 Third country training program on development of
sustainable aquaculture for Central Asia (JICABSGM-TIKA), 2018
Мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі: 41 жыл
Жетістіктер:
 «Қазақстанда бекіре шаруашылығының ғылыми-техникалық негіздерін
әзірлеу және инфрақұрылымын құру» тақырыбындағы жұмыстар циклі үшін
2015 жылы Әл-Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы Қазақстан
Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты.»
 Балық шаруашылығы саласында еңбек сіңірген қызметкер, 2020 жыл
 2011 жылғы аграрлық ғылым саласындағы үздік ғылыми зерттеулер мен
жұмыстар үшін А. и. Бараев атындағы 3-дәрежелі сыйлықтың лауреаты
Кеңес беру тақырыбы: балық шаруашылығы
Кәсіпорын: «DALA-FRUIT.KZ» ЖШС
Мекенжайы: Қазақстан, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қарасу а/о.
Бағдарлама қатысушысы: Тасанбаева Жанат Халижановна
Кәсіпорын қызметі: алдыңғы қатарлы технологияларды қолдана отырып, алма
мен басқа да жемістерді өсіру, сақтау және өңдеу.
Предприятию необходима экспертная помощь: аквамәдениетті дамыту
1) балық өсіру учаскесінде өсіру объектісін таңдауды негіздеу;
2) балық өсіру технологиясын таңдауды негіздеу
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
DALA-FRUIT.KZ ЖШС 2012 жылы Түркістан (Оңтүстік Қазақстан)
облысының Сайрам ауданында құрылған. Қызметінің негізгі саласы - қарқынды
бау-бақша өсірудің озық технологияларын қолдана отырып, алма мен басқа да
жемістерді өсіру, сақтау және өңдеу. Аумағы 500 га құрайтын қарқынды алма
бақтары Түркістан облысының экологиялық таза ауданында орналасқан.
Компанияның жалпы өндірістік қуаты жылына 8000-10000 тонна алма
құрайды. Жұмыста әлемдік деңгейдегі озық тәжірибе, ең алдымен Италия,
Голландия, Түркия және бау-бақша саласындағы басқа да еуропалық
көшбасшылар қолданылады. 2013 жылы Италиядан әкелінген көшеттерді
пайдалана отырып, бақша салынды, 2014 жылы Түркиядан көшеттер
пайдаланылды, 2015 жылы бақша салуда Голландиядан көшеттер сатып
алынды.
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Жаңа еуропалық технологиялар бойынша алма ағаштарын бірегей
отырғызу Жер ресурстарын пайдаланудың тиімділігінде де, ағаштардың
жемісін беруде де барынша табысты нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік
береді. Суару үшін тамшылатып суару технологиясы қолданылады. Алмаларды
сұрыптау мен сақтаудың заманауи технологияларын қолдану тұтынушыға жаңа
жиналған алманың табиғи дәмін жеткізуге мүмкіндік береді.
Компания жеміс өнімдерін өндіруден басқа, сыйымдылығы 15 300 тонна
жеміс сақтау қоймаларына ие, арнайы атмосферасы бар - РГС газ ортасы.
RGS-де сақтау технологиясының мәні белгілі бір сипаттамалары бар
сақтау ортасын құру болып табылады:
 температуралық сақтау режимі;
 ауаның салыстырмалы ылғалдығы;
 сақтау камерасындағы атмосфераның құрамы, атап айтқанда, ондағы
оттегі мен көмірқышқыл газының мөлшері.
РГС-да алмаларды сақтау жемістерде егіннен кейінгі пісу процестерін
баяулатады, осылайша олардың сақтау мерзімі тауарлық сапасын
төмендетпестен ұзартылады. Сонымен қатар, RGS қолдану төмен
температураға төтеп бере алмайтын алмаларды едәуір шығынсыз жоғары (+2-4
градус С) температурада сақтауға мүмкіндік береді.
Алмаларды
РГС-мен
бірге
салқындатылған
күйде
сақтаудың
артықшылығы - бұл сақтау әдісімен олар физика-химиялық қасиеттері мен
сыртқы түрін толықтай сақтайды. Мұндай өнім аз ерекшеленеді.
Компанияда тікелей сығылатын табиғи шырын шығаратын зауыт бар.
Зауыттың қуаттылығы сағатына 2000 литр дайын өнімді құрайды. Табиғи жеміс
шырынын өндіруде ешқандай қоспалар мен қоспалар қолданылмайды.
Өндірілетін өнімнің тағамдық құндылығы жоғары, оның мәні тек дұрыс
тамақтану үшін маңызды. Тікелей сығылған шырын үш көлемде шығарылады:
1 литр, 1,5 литр және 3,0 литр.
Компания өз қызметінің жаңа бағытын – тауарлы балық өсіруді
ұйымдастырады. Бұл бағыттағы қажеттілік компанияның табиғи ресурстарды
тиімді пайдалану Стратегиясынан туындады. Қазіргі уақытта бүкіл суару
жүйесі іс жүзінде тек вегетациялық маусымда, яғни 6 айда қолданылады.
Қалған уақытта су іс жүзінде пайдаланылмайды, іс жүзінде сыртқы су беру
жүйесінің құрылысына салынған қаражат жартылай пайдаланылады. Салынған
қаражатты тиімді пайдалану және су ресурстарын кешенді пайдалану үшін
суды балық өсіру үшін және одан әрі бақтарды суару үшін пайдалану
болжанады. Осылайша, компанияға балықты тауарлық өсіру бойынша жаңа
қызмет түрінің бастапқы негіздемесі қажет.
2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Бұл түрдегі тренингтер кеңес беру қажет емес
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды
енгізу жөніндегі ұсынымдар
«DALA-FRUIT.KZ» ЖШС Түркістан облысы Сайрам ауданы Қайнарбұлақ
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ауылдық округінде, Сарыарық ауылының маңында орналасқан. Компанияның
негізгі қызметі – алма мен басқа да жемістерді өсіру, өңдеу және сақтау.
Сумен жабдықтау көзі Ақсу өзені және жерасты ұңғымалары болып
табылады. Ақсу өзенінен су бетондалған және жер арналары арқылы беріледі.
Негізгі су тұтынудың маусымдылығын ескере отырып, компания жемістердің
вегетациялық маусымынан тыс суды неғұрлым толық пайдалану мақсатында
тауарлы балық өсіру жобасын жоспарлап отыр.
Осы жобаның мақсаты:
1) жоба бойынша өсіру объектісін таңдауды негіздеу;
2) жоба бойынша балық өсіру технологиясын таңдауды негіздеу
Мәлімделген мақсаттарға жету үшін келесі міндеттер қойылды:
1. Жоба бойынша өсіру объектісін таңдауды негіздеу:
1.1. аквамәдениеттің негізгі объектілерінің физиологиялық талаптарын
талдау;
1.2. аквамәдениеттің негізгі объектілерінен өнімнің құнын талдау;
1.3. акваөсіру негізгі объектілерінен балық өнімдерін тұтынуды талдау;
1.4. аквамәдениеттің негізгі объектілерінің тіршілік әрекеті үшін шектеулі
факторларды талдау.
2. Жоба бойынша балық өсіру технологиясын таңдауды негіздеу:
2.1. балық шаруашылығын орналастыру үшін қоршаған ортаның шектеуші
факторларын талдау;
2.2. балық шаруашылығын орналастыру үшін антропогендік шектеу
факторларын талдау;
2.3. жыл бойы сумен қамтамасыз етілуін талдау;
2.4. жоба бойынша балық өсіру технологиясын таңдау бойынша ұсыныстар
әзірлеу.
Есепте келтірілген су көздерінің сипаттамасы бойынша деректерді
«DALA-FRUIT/KZ» ЖШС ұсынған. Жұмыстар «Атамекен» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер
палатасының «Аға сеньорлар»
бағдарламасының қаржылық қолдауымен жүргізілді.
4. «DALA-FRUIT.KZ» ЖШС балық өсіру шаруашылығының болжамды
орналасу ауданының қысқаша сипаттамасы
Балық өсіру бөлінісі бойынша балық өсіру шаруашылығын болжамды
орналастыру аумағы тоған балық шаруашылығының VI балық өсіру аймағына
жатады, яғни бұл Қазақстанда ең көп жылу мөлшері бар және табиғи
параметрлері бойынша неғұрлым өнімді аймақ.
2019 жылы Ақсу өзенінде судың температурасы 1,1-22,8 ºC шегінде
ауытқыды, сутектік көрсеткіш 5,29 - 7,97, суда ерітілген оттегінің
концентрациясы 6,7 – 13,8 мг/дм3, БПК5 - 1,3 – 2,74 мг/дм3, түсі – 0 градус;
иісі-0 балл. Сарқырма ауылындағы су тасқыны кезеңінде көктем айларында
өлшенген заттардың орташа айлық концентрациясы 116,9 мг / дм3 жетеді.
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10-кесте. Сайрам ауданы аумағындағы Ақсу өзеніндегі судың орташа
айлық температурасы, С
қаңтар
9,0

ақпан
9,6

наурыз
13,3

сәуір
17,0

мамыр
17,7

маусым
22,3

шілде
22,8

тамыз
21,9

қыркүйек
18,2

қазан
17,7

қараша
14,5

желтоқсан
14,5

11-кесте. Ақсу өзенінде қалқыма заттардың шоғырлануы, мг/дм³
Участок
Ақсу ө. – Сарқырама
а.
Ақсу ө. – Көлкент а.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

92
88

31,6
3,2

15,95
15,75

20,3
22,2

116,9
43,2

76
110,4

13
10,8

16
17

IX

X

XI

XII

18,2
16

37,4
35

41,8
12,2

23,2
19,8

Жоғарыда көрсетілген су көрсеткіштері Ақсу өзені үшін алынды. Өзеннен
шаруашылық орналасқан жерге дейін каналдың ұзындығы шамамен 21 км
құрайтынын ескерсек, шаруашылық аумағында су температурасы айтарлықтай
жоғары болады.
Су көтерме каналы арқылы келеді, дебет 2-3 миллион м3 аспайды, егер
суару үшін пайдалануға болатын ағынды су болса, онда дебет жылына 6
миллион м3 дейін болады. Гидрохимиялық талдау нәтижелері берілмеген,
алайда Ақсу өзенінің ихтиофаунасының құрамын ескере отырып,
гидрохимиялық параметрлер балық өсіру шаруашылықтарының талаптарына
сәйкес келеді.
Сонымен қатар, жер асты суларын пайдалануға болады. Ұңғыманың
сағасындағы судың температурасы + 5 ºC, гидрохимиялық көрсеткіштер суды
балық өсіру мақсатында пайдалануға кедергі келтірмейді. Балық
шаруашылығын
орналастырудың
болжамды
учаскесі
өзеннің
оң
жағалауындағы өзен аңғарының баурайында орналасқан. Көрші жер
учаскелерінде ауыл шаруашылығы кәсіпорындары орналасқан: «DALAFRUIT.KZ» ЖШС қарқынды бағы, сондай-ақ дәнді дақылдар.
Жемістерді қарқынды өсіру технологиясында төменгі омыртқалы
жануарларға қауіпті химиялық заттар қолданылмайды. Дәнді дақылдарды өсіру
қауіпті заттар мен пестицидтерді қолдануды қамтымайтын кең технологиямен
жүзеге асырылады. Алайда, канал ағысы бойы елді мекендер мен автомобиль
жолы арқылы өтеді. Елді мекендерде балық өміріне қауіпті әртүрлі ластаушы
заттар суға түсуі мүмкін.
Өзеннің қарама-қарсы жағасында мал шаруашылығы фермасы орналасқан,
оның қызметі қауіпті емес, өйткені одан барлық ағындар өзен арнасымен
ұсталады. Өзен арнасында «Көмеш балық» ЖШС тұқы тоған шаруашылығы
орналасқан. Тауарлы өсіру үшін арналы тоғандар пайдаланылады. «DALAFRUIT.KZ» ЖШС балық шаруашылығында тұқы өсірген жағдайда қазіргі тұқы
шаруашылығы қауіпті болуы мүмкін.
«DALA-FRUIT.KZ»
ЖШС инфрақұрылымы балық шаруашылығын
қалыптастыру үшін қолайлы. Осылайша, болжамды балық өсіру
шаруашылығын орналастыру учаскесі негізгі су көзінен алыста орналасқан.
Вегетация кезеңінде судың максималды температурасы 23 ° C-тан төмен емес,
су температурасы +5 ° C болатын артезиан ұңғымалары түрінде сумен
жабдықтау көзі бар.
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(80-Фото: "Көмеш Балық" ЖШС тұқы шаруашылығының арналы тоғандары»)

Қолда бар деректер балық өсіру үшін су көздерінің қолайлы
гидрохимиялық режимі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.
Қоршаған ауылшаруашылық өндірісі тауарлық аквакультура үшін қауіп
төндірмейді, ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар жоқ. Елді мекендердің
ұйымдастырылмаған тұрмыстық тастандылары және «Комеш балық» тұқы
шаруашылығы
ықтимал
қауіп
төндіреді.
5. Тауарлық өсіру объектісін таңдау
Қолайлы гидрохимиялық режимде балық өсірудің негізгі шектеуші
факторы су көзінің жылу режимі болып табылады. Бұдан басқа, өсіру
объектісін таңдауға өнімді өткізудің ішкі / сыртқы нарықтарының болуы, балық
өнімдерін басқа жеткізушілермен бәсекелестік, болжамды өткізу нарықтарында
брендтің (балық түрінің) танымалдылығы әсер етеді.
Температурасы 23 ° C-қа дейін және 5 ° C-қа дейін екі су көзі болған кезде
суық және орташа термофильді балық түрлерін өсіруге болады.
Оларға:
 орташа термофильді балық түрлері - бекіре, тұқы;
 балықтың термофильді түрлері - тилапия, африкалық жайын;
 суық сүйетін балық түрлері - албырт.
5.1. Бекіре тұқымдастар
Бекіре тұқымдас балықтарды өсірудің температуралық диапазоны +5-тен
+29 ° C-қа дейін өзгереді, сонымен қатар әр түрлі түрлер үшін оңтайлы
температура 18-25 ° C аралығында болады.
Осылайша, қолда бар температуралық режимде бекіре тұқымдас балықтар
жыл бойы өсе алады және температуралық жағдайлар бойынша өсіру үшін
қолайлы объект болып табылады.
Бекіре-аквамәдениеттің ең керемет нысандарының бірі. Танымал емес
немесе тиімді емес, өндіріс көлемі бойынша олар аквамәдениеттің Ғаламдық
өндірісінің 0,1% және аквамәдениеттегі Ғаламдық сатылымның 0,27% алады,
атап айтқанда керемет.
Қазақстанда олар жалпы өндірістің небәрі 3% - ын береді. Бекіре және
олармен тоқылған барлық нәрсе әрқашан элитизм мен эксклюзивтіліктің
галоымен қоршалған. Иә, шын мәнінде 1 кг белуга-альбино уылдырығының
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құны 34,5 мың АҚШ долларына дейін, 1 кг альбино бекіре уылдырығы 10 мың
АҚШ долларына дейін.

(81-Фото: Болжамды балық өсіру шаруашылығында бекіре өсірудің мүмкін кезеңдері)

(82-Фото: ҚР-да балықты тауарлық өндірудің түрлік құрылымы
2019 ж., тн.)

Алайда, барлық элитизмге қарамастан, Қазақстанда бекіре тұқымдас
балықтардың нарығы өте тар, ал бәсекелестік жоғары. Қазақстанда тірі бекіре
етінің бағасы 1,5-тен 5,5 мың теңгеге / кг-ға дейін ауытқиды, қара тағамдық
уылдырықтың құны шамамен 600 $/кг-ға ауытқиды, бұл ретте Қазақстанда
жиынтық жобалық қуаты ет бойынша 1500 тоннаға дейін және уылдырық
бойынша 30 тоннаға дейін шамамен 30 бекіре шаруашылығы бар. Осы
шаруашылықтардың екеуі Түркістан облысының Сайрам («АгронурАзия»
ЖШС («Рауан Ранч») және Түлкібас аудандарында («First Fish Company»
ЖШС) орналасқан. Әрине, осы 30 шаруашылықтың көп бөлігі бекіре тұқымдас
балықтарды «ассортимент үшін» өндіреді, бірақ олардың 3-і тұрақты және сәтті
жұмыс істейді және өз өнімдерін үнемі сатады.
Халықаралық нарық. Қазақстан бекіре тұқымдас екі ірі өндіруші – Ресей
мен Қытайдың арасында жатыр. Барлық құжаттары мен тамаша сапасы бар
«Малоссол» маркалы ресейлік бекіре тұқымдас балықтардың қара
уылдырығының құны 450 $/кг (EXW) құрайды. Калуга уылдырығы (Амур
өзенінің белуга туысы) барлық құжаттармен бірге 400 доллар/кг (EXW) тұрады,
145

құжаттары жоқ, бағасы 200 доллар/кг құрайды.
Ұсыным: судың термиялық жағдайы мен сапасы бойынша бекіре
тұқымдас балықтарды «DALA-FRUIT.KZ» ЖШС болжанған балық өсіру
шаруашылығында сәтті өсіруге болады, бірақ бекіре нарығының жай-күйіне
сүйене отырып, бекіре тұқымдас балықтарды ассортимент үшін қосымша түр
ретінде ұстау ұсынылады.
5.2. Тұқы
Тұқы өсірудің температуралық диапазоны +5-тен +30 ° C-қа дейін өзгереді.
Бұл жағдайда тұқы үшін оңтайлы температура 24-25 ° C аралығында болады.
осылайша, су көзінің температуралық режимінде ципринидтер жыл бойына
өсіп, температура жағдайында оңтайлы болып табылады.
Тұқы бүкіл әлемде, сондай-ақ Қазақстанда ең танымал өсіру
нысандарының бірі болып табылады. Қазақстанда тұқы / сазан өндірісі
тауарлық балықтың барлық көлемінің 50% - ын құрайды. Бұл ретте тұқы
өсірудегі
көшбасшы
Түркістан
облысы
болып
табылады,
онда
көшбасшылардың бірі Сайрам ауданы болып табылады. Ірі өндірушілердің бірі
көрші кентте орналасқан – «Комеш балық» ЖШС.

(83-Фото: «DALA-FRIUT.KZ ЖШС» балық шаруашылығында
Тұқы өсірудің мүмкін кезеңдері)

Тұқының көтерме бағасы шамамен 900 тг/кг құрайды, бұл ретте 1 кг тауар
ілмегіне қол жеткізу үшін тұқы өсіру екі жыл ішінде қажет. Мұндай жағдайда
көптеген жылдар бойы жұмыс істеп келе жатқан және тоғандардың үлкен
аудандары бар фермалармен бәсекелесу қиын болады. Тіпті кең технологиямен
де олар арзан өнімдерге ие болады.
Сонымен қатар, «жабайы» тұқы жағынан да бәсекелестік жоғары.
Тұқы өсіру ұсынылмайды.
5.3 Африкалық жайын
Аквакультураның ең танымал нысандарының бірі-африкалық жайын.
Оның танымалдығы оңтайлы температурада (+25-+28 С) ол 180 күнде тауар
салмағына дейін өскендігімен (1 кг), ал 360 күнде ол 3 кг – ға дейін
өсетіндігімен байланысты. Оның тығыздығы 150 кг/м3 дейін болуы мүмкін
(салыстыру үшін бекіре-40 кг/м3) , яғни. сол аудандарда оны басқа балық
түрлерімен салыстырғанда 3-4 есе көп өсіруге болады.
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Алайда, мұндай жоғары тығыздық ластанудың жоғары деңгейіне әкеледі
және балық фермасынан суды қайта пайдалану жағдайында суару үшін қуатты
тазарту жүйесі қажет болады.
Жайынды өсірудің оңтайлы температурасы-25-28 С. +32-34с дейін
температураға төтеп береді, 12-13 с төмен болса өледі.
Белгіленген температура жағдайында қолайсыз жағдайлар қыста суды
жылыту қажет болған кезде қосылады. Жылдам өсу қарқыны үшін оңтайлы
температураға тек жаздың ортасында қол жеткізуге болады.

(84-Фото: «DALA-FRIUT.KZ» ЖШС
балық шаруашылығында жайын өсірудің мүмкін кезеңдері)

Африкалық жайындар төменгі баға санатындағы балықтарға жатады.
Қазақстанда қазіргі уақытта Алматы облысында жобалық қуаты жылына 5 мың
тонна бір шаруашылық бар («Kaz Organic Product» ЖШС), ол 900 тг / кг-ға, ал
ішкі нарықта тұтас балықты 700 тг/кг-ға экспортқа өткізеді.
Бұдан басқа, Ақтөбеде бірінші кезектегі қуаты 1 мың тонна шаруашылық
салынуда, өсу перспективасы 5 мың тоннаға дейін. Африкалық жайынның
сыртқы түріне қарай оның сатылымы нашар. Сатуға қоймас бұрын бастапқы
өңдеуден өткізу қажет: басын алып және ішек-қарнын алып тастау керек.
Экспорттың болашағы аз, өйткені Ресей Федерациясында қазіргі уақытта сом
аквакультурасының өсуі байқалады және оны өсіру үшін көбірек фермалар
пайда болады. Өзбекстанда жағдай қолайлы болғандықтан онда Қазақстанға
қарағанда едәуір көп жайын өсіріледі.
Ұсыныс: суды ең төменгі бағамен жылыту жағдайы мен дайын өнімді сату
мүмкіндігі болған жағдайда өсіру үшін ұсынылады.
5.4 Тиляпия
Температура талаптарына сәйкес, ол африкалық жайынға жақын,
сондықтан жоспарланған балық өсіру алаңында өсіруде бірдей шектеулерге ие.
Бірақ африкалық жайындармен салыстырғанда оның өсу қарқынында
артықшылығы жоқ. 180 күнде Тилапия 250 граммға дейін өседі Салмағы жыл
бойы 1 кг дейін өседі.
Сонымен қатар, оның көбею жиілігі төмен.
Қазіргі уақытта жеке
мейрамханаларда ғана ұсынылады. Ол жылу артық өндірілетін өнеркәсіптік
147

кәсіпорындарда танымал, өйткені ол осы жылуды пайдаланатын қосалқы
шаруашылықтарда өсіріледі және кәсіпорынның жалпы тамақтануымен ішкі
тұтынуға жұмсалады.
Халықаралық нарықта перспективалар жоқ, өйткені Тилапия-халықаралық
нарықтағы ең арзан балықтардың бірі және нарық Оңтүстік-Шығыс Азия мен
Африкадан келгенарзан балыққа толы.
Тилапияны өсіру ұсынылмайды.
5.5 Құбылмалы бақтақ
Бақтақты өсірудің температуралық диапазоны + 2-ден +20 С-қа дейін
ауытқиды, 24 С – тан жоғары температурада бақтақ тамақтануды тоқтатады, 26
С-тан жоғары температурада өледі. Өсірудің оңтайлы температурасы 16-18 С.
Ақсу өзенінің температуралық режимінде тек форельді маусымдық өсіру
мүмкін, өйткені жаз айларында температура рұқсат етілген шегінен асып кетеді.

(Фото 85: Возможные периоды выращивания форели радужной
в предполагаемом рыбоводном хозяйстве)

Артезиан ұңғымаларындағы су, керісінше, тым суық және оны жылыту
керек немесе балықтың басқа түрлерін өсіру керек, мысалы, палия (Salvelinus
fontinalis), ол дәмді балық болса да, біздің нарықта мүлдем белгісіз және іс
жүзінде Ресей Федерациясы мен ЕО нарығында сұранысқа ие емес.
Бақпақ – аквамәдениеттің ең танымал нысандарының бірі. Әлемде
шамамен 0,9 миллион тонна өсіріледі, тек ципринидтер мен лосось көбірек
өсіріледі. Қазақстанда да салыстырмалы түрде көп өсіріледі, тауарлы балықтың
жалпы санының шамамен 10%.
Бақтақ шаруашылықтары негізінен Алматы облысында шоғырланған,
әдетте, бұл шағын бассейндік шаруашылықтар, ал ШҚО-да торлы
шаруашылықтар. Түркістан облысында да форель шаруашылықтары бар:
Сайрам ауданында «АгронурАзия» ЖШС («Рауан Ранч»), Түлкібас ауданында
– «First Fish Company» ЖШС. Біріншісінің қуаттылығы жылына 500 тонна
бақтақ өсіру мүмкіндігімен шамамен 200 тоннаны құрайды. Бақтақ - бұл
күнделікті балық емес, бірақ ол бекіре тұқымдас балық сияқты VIP өнім емес.
Оның ішкі нарықтағы бағасы 2-ден 3 мың теңге/кг-ға дейін ауытқиды. Табыс
деңгейінің өсуімен бақтақ сегментінде балық тұтынудың артуы болжанады.
Бақтақ үшін Ресей Федерациясының нарығы қызықты. Санкциялар
енгізілгеннен кейін Ресей ақсерке мен бақтақты жеткізуші ретінде Еуропа
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елдерінен айырылды. Бұл алшақтық ТМД елдері мен ресейлік компаниялардың
бақтағымен толтырылады. Ресей өз өндірісін ынталандыру үшін күшейтілген
шаралар қабылдады, әсіресе солтүстік-батыс аймақта, бірақ тапшылық әлі де
жоғары сұрыпты сегментте де, төменгі сегменттерде де сезіледі. Салмағы кем
дегенде 1,0-1,5 кг болатын салқындатылған балық сұранысқа ие, ал
мұздатылған балық әлдеқайда танымал емес.
Ұсыныс: жаздың қолайсыз температурасына қарамастан, форель ішкі
және сыртқы нарықтарда өте перспективалы объект болып табылады.
6. Өсіру технологиясын таңдау
Балық өсіру жүйелері әр түрлі қарқындылық дәрежесін қамтамасыз етеді,
бұл балық отырғызу тығыздығын арттырудан және қоршаған орта жағдайларын
бақылаудан тұрады.
Біздің жағдайда балық шаруашылығының келесі түрлерін пайдалануға
болады:
 ағын;
 тұйық сумен жабдықтау қондырғыларын қоса алғанда, айналымдық
сумен жабдықтау жүйесі (АСЖ).
6.1 Ағын
Ағынды технология бойынша салынған шаруашылықтар табиғи
температуралық режимі бар суды пайдаланады және онымен қандай да бір
операцияларды (салқындату / жылыту, тазарту) көздемейді. Интенсификация
шараларынан тек тоған төсегін (сазды тоғандар салынған жағдайда)
ұрықтандыру, азықтандыруды бақылау, су деңгейі, судың өзгеру жиілігі,
аэрация, браконьерлікті, жыртқыштықты болдырмау, су мен аурудың сапасын
бақылау және бағалау мүмкін болатын отырғызу тығыздығының төмендігін
білдіреді.
Тоған балықтарын өсіру айтарлықтай аудандар мен көп мөлшерде судың
болуын білдіреді. Интенсификацияның барлық шаралары қолданылған
жағдайда Түркістан облысы жағдайында тоған ауданының гектарынан 2,7
тоннаға дейін балық алуға болады. Бассейндік шаруашылықтар ерекше жағдай
болып табылады. Бассейндер геомембранамен, бетонмен, пластикпен, әртүрлі
пішіндер мен өлшемдермен сазды болуы мүмкін.
Жер тоғандарымен салыстырғанда, бұл жағдайда балық отырғызу
тығыздығының жоғарылауы және толық жеммен қоректену мүмкін. Отырғызу
тығыздығы мен жалпы өнімді арттыру үшін тоғанның бір бөлігіндегі суды
ішінара тазартумен. Ағындық технология бойынша біздің жағдайда бекіре
тұқымдас балықтарды жыл бойы өсіруді немесе африкалық сом мен форельді
маусымдық өсіруді жүзеге асыруға болады.
Бекіре тұқымдас балықтар жағдайында белгілі бір жылдар өткеннен кейін
тауарлы балық пен тағамдық уылдырықты өсіру мен алудың толық циклі
жүзеге асырылуы мүмкін. Африка жайындары жағдайында күзде 1-1,5 кг
шектеулі ілмегі бар бір реттік өнім алуға болады. Бақтақ жағдайында көктемде
шектеулі ілмегі бар бір реттік өнім алуға болады - 250-350 грамм.
Су мен жер ресурстарының тапшылығын ескере отырып, біздің ойымызша,
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бұл технология «DALA-FRUIT.KZ» ЖШС шарттары үшін қолайлы емес.
Сонымен қатар, маусымдық өсіруді пайдалану дайын өнімді сату мүмкіндігін
тарылтады, өйткені нарықта бірден (бір ай ішінде) монотонды өнімдердің
едәуір көп мөлшерін сатуға тура келеді.
6.2 Айналымдық сумен жабдықтау жүйесі (АСЖ)
АСЖ дегеніміз – судың белгілі бір бөлігін айналымға қайтару. Егер
қайтарылатын судың көлемі 30% - ға дейін болса, онда олар АСЖ туралы
айтады, Егер қайтарылатын судың мөлшері жүйенің жалпы көлемінің 5-10%
болса, онда олар тұйық сумен жабдықтау қондырғылары туралы айтады. АСЖ
балық өсіру жағдайларын су алмасу жылдамдығынан химияға дейін толық
бақылауға мүмкіндік береді, өйткені судың едәуір бөлігі айналымға оралады.
Артықшылықтары: өсіру процесін толық бақылау, балықтың өсуіне
оңтайлы жағдай жасау мүмкіндігі, ауруларды бақылау, өнімді алу және сатуды
жоспарлау, әртүрлі өнімдер алу мүмкіндігі.
Кемшіліктері: жабдықтың жоғары құны, техникалық авариялардың
жоғары қаупі. Судың қайтарылу деңгейі неғұрлым жоғары болса (90-95%),
апаттың құны мен қаупі соғұрлым жоғары болады. «DALA-FRUIT.KZ» ЖШС
жоспарланған балық өсіру шаруашылығы жағдайында АСЖ технологиясын
қолдану арқылы маусымдық жайын пен бақтақты өсірудің орнына осы екі түрді
жыл бойы өсіруді ұйымдастыруға болады.
Таңдау тек үш ай бойы суды жылыту немесе салқындату болып табылады.
Жайын болған жағдайда үш ай бойы энергияны суды жылытуға жұмсап,
соңында құны 700 тг/кг, бірақ бақпаққа қарағанда 3 есе көп өнім алуға болады.
Бақтақ жағдайында кәсіпорын аумағында бар артезиан ұңғымаларындағы суды
өзен суымен араластыруға болады және сол арқылы бақтақ өсірудің оңтайлы
жағдайларын қамтамасыз етуге болады.
АСЖ, ең жалпы түрде, мыналарды қамтиды:
 Су алу жүйесі;
 Суды дайындау жүйесі (тазарту, зарарсыздандыру, араластыру);
 Газсыздандыру блогы (артезиан ұңғымаларынан су үшін);
 Су беру жүйесі
 Балық өсіретін ыдыстар
 Тазалаумен қайтарылатын суға арналған ыдыстар
 Суды ағызу жүйесі
Судың 10% өзгеруінде айналымдағы суды тұтыну 100 тонна бақтаққа орта
есеппен тәулігіне 130 м3 (~ 23 мың м3/жыл) құрайды.
ТСЖ (50 тонна) құрылысының құны шамамен (мың еуро) құрайды:
 Жабдықтар мен құрылыс: 800
 Жыл сайынғы өндірістік шығындар: 160
Ағынды технологияда суды тұтыну кемінде 3300 м3 / сағ (жылына 29 млн
м3) құрайды. Су шығындарының көлемі мен ай сайынғы кестесін жобалау
компаниясы қолда бар су ресурстарына, балық өндірісінің қажетті көлеміне
және су тазарту жүйесіне ықтимал инвестицияларға байланысты есептейді.
Су көлемін шектеу кезінде, мысалы, жылына 2-3 млн м3, шаруашылықтың
қуаты суды тазарту жүйесінің қуатына, демек, айналымға қайтарылатын су
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көлеміне байланысты болады. Барабан сүзгілерімен суды толығымен
тазартатын үкі жұмысының мысалымен танысуға болады.
Өсірілетін балық түріне қарамастан, инкубациялық учаскені және балықты
бастапқы өңдеу цехын (ішек-қарын, суыту, тағамдық уылдырықты алу)
ұйымдастыру ұсынылады.
Ұсыныс: бақтақты өсіру үшін АСЖ технологиясын қолданыңыз. Су көзі –
судың температурасы +20 С жоғары көтерілген кезеңдерде артезиан
ұңғымасынан суды сұйылту арқылы суару каналы.
7. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды басқару және
бизнес-процестер бойынша ұсыныстар жоқ.
8. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Түрту кезінде келесі жұмыстар жүргізілді:
 «DALA FRIUT» ЖШС өндірістік директорымен компанияның болжанып
отырған балық өсіру жобасынан тілектері мен күтулері тақырыбында әңгіме
өткізілді;
 балық шаруашылығын ұйымдастыру жоспарланған жер телімі қаралды;
 Ақсу өзеніндегі су тартудан бастап «DALA FRUIT» ЖШС жер учаскесі
орналасқан жерге дейін су беру жүйесі – каналдар мен арықтар тексерілді;
 сонымен қатар, жер телімінің өндірістік ортасы, сондай-ақ қолданыстағы
сарқырама жүйесі мен болашақ канал трассасының балық үшін қауіпті ластану
көздерінің бар-жоғына талдау жасалды;
 «DALA FRUIT» ЖШС артезиан ұңғымасынан суды химиялық талдау
нәтижелері талданды;
 жобаның «балық өсіру» ортасы талданды.;
 «Комеш балық» ЖШС және «АгроНурАзия (Рауан Ранчо)» ЖШС-нің
Dala FRIUT жобасымен аталған шаруашылықтардың бәсекелестігін
және/немесе ынтымақтастығын және кооперациясын бағалау мақсатында
Сайрам ауданындағы шаруашылықтарға барды.
9. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Жалпы, осы кезеңде компания суды пайдалану әдісі арасында таңдау
жасауы керек – жылы немесе суық сүйетін балық түрлерін өсіру үшін жағдай
жасау. Компанияның бірінші тұлғаларының балық өсіру жобасын іске асыруға
мүдделілігін ескере отырып және осы жоба компанияның негізгі өнімінің,
жемістердің өзіндік құнын төмендетуге қызмет ететінін ескере отырып, балық
өсіру жобасын іске асыру ықтималдығын барынша жоғары деп санауға болады.
9.1 Өсіру түрін таңдау
«DALA FRUIT» ЖШС балық өсіру шаруашылығын болжамды
орналастыру ауданында өсірудің неғұрлым перспективалы объектілері
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болып табылады:
Бекіре - қосымша өсіру объектісі ретінде немесе жыл бойы өсірудің негізгі
объектісі ретінде, Егер кәсіпорын суды қосымша өңдеусіз, қолданыстағы
температуралық режимде балық өсіруді қаласа.
Африка жайыны – жыл бойы өсірудің негізгі нысаны ретінде, қыс
айларында су қызған жағдайда немесе сәуірден қазанға дейін маусымдық
өсіруді қолдана отырып
Құбылмалы бақтақ - жаз айларында су салқындаған немесе қыркүйектен
мамырға дейін маусымдық өсіруді пайдаланған жағдайда жыл бойы өсірудің
негізгі нысаны ретінде.
Параметрлер кешені бойынша ең жақсы объект құбылмалы бақтақ болып
табылады.
9.2 Өсіру технологиясын таңдау
Сайрма ауданының климаттық жағдайындағы ең жақсы технология және
«LALA FRIUT» ЖШС бар бақтақ өсіруге арналған су көздері - тәулік сайын
суды 30-дан 50% - ға дейін өзгертетін рециркуляциялық технология (айналмалы
сумен жабдықтау жүйелері-СООВ. Су көзі - судың температурасы +20 С
жоғары көтерілген кезеңдерде артезиан ұңғымасынан суды сұйылту арқылы
суару каналы.
Сыртқы отандық консультант: Абсатиров Гай Гарапович
Кәсібі
–
Г.Г.
Абсатировтың
ғылымипедагогикалық өтілі 35 жыл. 1985 жылы К.И. Скрябин
атындағы Мәскеу ветеринарлық академиясын бітірді.
1985 жылы Я.Р. Коваленко атындағы Бүкілодақтық мал
дәрігерлігі институтының аспирантурасын бітірген,
кандидаттық диссертация қорғады, 2010 жылы Қазақ
ұлттық
аграрлық
университетінде
докторлық
диссертация қорғады.
Еңбек жолын 1985 жылы Батыс Қазақстан ғылымизерттеу ветеринарлық станциясынан бастап, кіші ғылыми қызметкерден бастап
бруцеллезді зерттеу зертханасының меңгерушісіне дейінгі жолды өтті. 1996
жылы Орал аграрлық колледжіне ауысып, онда оқытушыдан бастап
директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасарына дейінгі сатыдан өтті.
2003 жылы аграрлық-техникалық университетінде ғылыми-педагогикалық
қызметін жалғастырды. ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ және ВСЭ
кафедрасының меңгерушісі. 2010 жылы Жәңгір хан атындағы БҚАТУ ҒЗИ
инженерлік бейіндегі Биотехнология зертханасын басқарды. 2018 жылдан
Жәңгір хан атындағы БҚАТУ ветеринария және биоқауіпсіздік жоғары
мектебінің профессоры болып жұмыс істейді.
Профессор Г. Г. Абсатировтың ғылыми қызметінің негізгі бағыты
ауылшаруашылығы тауарын өндірушілерге жануарлар мен балықтардың түрлі
патологияларына қарсы, эпизоотияға қарсы іс-шараларды ұйымдастыру және
жүргізу бойынша ғылыми-практикалық көмек көрсету.
152

Кеңес беру тақырыбы – Инфекциялық паразиттік және жұқпалы емес
патологиялар кезінде фермерлік шаруашылықтарда ауыл шаруашылығы
жануарларының өнімді денсаулығының ветеринариялық саламаттылығын
ветеринариялық сүйемелдеуді қамтамасыз ету. Ветеринарияның озық
жетістіктерін насихаттау және оларды фермерлік шаруашылықтарға енгізу.
Кәсіпорын: «Арыстанов» Шаруа қожалығы
Мекен-жайы: Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Белес кенті
Бағдарлама қатысушысы: Арыстанов Азилхан Жолдыгалиевич
Кәсіпорын қызметі: Етті және сүтті бағыттағы ірі қара малды өсіру,
сондай-ақ өсімдік шаруашылығы.
Кәсіпорынға
қажет
сараптамалық
көмек:
Шаруашылықты
бруцеллезден сауықтыруға ғылыми-практикалық және әдістемелік көмек
көрсету және жануарлар арасында паразиттік және жұқпалы емес этиология
патологиясының алдын алу.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
«Арыстанов» ШҚ дәнді дақылдар өндірумен, етті мал шаруашылығын
өсірумен және сүтті мал шаруашылығының аз үлесімен айналысатын
көпсалалы ауыл шаруашылығы кәсіпорындары. Шаруашылық 2005 жылы
құрылған, қазіргі уақытта онда 15 адам жұмыс істейді. «Арыстанов» ШҚ 10 ай
бойы ірі қара малдың бруцеллезіне байланысты шектеу іс-шаралары
режимінде.
Аурудың пайда болуы мен таралуына негізінен ауданның уәкілетті
ветеринариялық органдары тарапынан жаңадан ұйымдастырылған ауыл
шаруашылығы кәсіпорындарының эпизоотиялық жай-күйіне және оларда
жануарлар контингентінің қалыптасуына бақылаудың болмауы себеп болды.
Осы 10 айда шаруа қожалығы айтарлықтай экономикалық шығынға ұшырады,
500-ге жуық ірі қара, яғни жануарлардың жартысына жуығы жоғалды.
10 ай бойы облыстық құрылымдардың қатысуымен, РПО, РВЛ
филиалдарының қатысуымен, облыстық және аудандық аумақтық
инспекцияларының үйлестірушілік рөлімен өткізілетін эпизоотияға қарсы ісшаралар АШМ ВБжҚК қажетті нәтиже бермеді. Ретроспективті және жедел
мониторинг пен эпизоотиялық жағдайды талдау нәтижелері бойынша
«Атамекен» ҰКП – «Аға сеньорлар» жобасының консультанты ретінде
мынадай факторлар анықталды. Мұндай жағдай негізінен АШМ 23.05.2019 ж.
№ 206 бұйрығымен регламенттелген бруцеллезбен күрес және оның алдын алу
қағидаларын бұзу салдарынан қалыптасты. Бруцеллезге диагностикалық
зерттеулер 15 рет жүргізілді. Жануарлардың көптеген топтарында 4-10 есе теріс
нәтижелер алынды.
Бастапқы эпизоотологиялық тексеру және шектеу процесінің өзі
ветеринарлық заңнаманы бұза отырып жүргізілді. Ауданның ветеринария
саласындағы бақылау басқармасында кадрлардың шексіз ауысуы да теріс рөл
атқарды.
Шаруашылықта бруцеллез себебінен шектеу мәртебесі бар эпизоотияға
қарсы іс-шаралардың жүргізілуіне ретроспективті егжей-тегжейлі талдау АШМ
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23.05.2019 ж. № 206 бұйрығымен регламенттелген бруцеллезге қарсы күрес
және оның профилактикасы қағидаларының бірқатар бұзушылықтарын
анықтады:

Фермада жануарлар бірнеше өндірістік топтарға бөлініп, бірбірінен бөлек ұсталғанына қарамастан (сауын, бордақылау, жас мал), бруцеллез
бойынша эпизоотологиялық бірліктердің мәртебесі анықталған жоқ.

1128 т. осы Қағидалардың 1127-тармағына сәйкес жүйелі
диагностикалық зерттеулерді қатарынан екі рет жүргізу қорытындылары
бойынша уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі қолайсыз
пунктті сауықтыру нәтижелерінің болмау себептерін анықтау жөніндегі
комиссияны уақтылы құрмаған. Мұндай комиссия отырысқа 10-11 рет
зерттеуден кейін, 2020 жылдың мамыр айының ортасында жиналды.

2-4, ал жекелеген жағдайларда 6-8 еселік топтық теріс нәтижелерді
алғаннан кейін одан әрі диагностикалық зерттеулерді тоқтата тұру және осы
эпизоотологиялық бірліктің қолайлы мәртебесін тану туралы хабарландыру
туралы нұсқаулар болған жоқ. Бюджеттік, еңбек және материалдық
ресурстарды негізсіз жұмсау және жануарларға стресстік әсер ету жалғасты.
Яғни, тиісті ветеринариялық-санитариялық іс-шаралар үнемі өткізіліп тұратын
шаруашылықты сауықтыруды кезең-кезеңімен жүргізу қағидаты бұзылды.

Жан-жақты сауықтыру жоспары ШҚ жетекшісінің қатысуынсыз
жасалған. Сондықтан бұл жоспардың кім үшін жасалғаны анық емес, яғни.
ветеринарлар өздері үшін жоспарлар жасайды.

ШҚ басшысы диагностикалық зерттеулер үшін қан алу процесіне
жеке қатысты, бірақ РПО мамандары ешқашан зерттелген жануарлардың
тізімін қоса отырып, қан алу актісін жасамайды. Мұндай актілерде міндетті
түрде ШҚ басшысының қолы болуы тиіс. Мұндай құжаттың міндетті түрде
болуы Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 10.11.2017 N80
ветеринариялық бақылауды (қадағалауды) жүзеге асыру кезінде зертханалық
зерттеулер (сынақтар) жүргізуді ұйымдастыру ережесін бекіту туралы
шешімімен регламенттелген (N 2 қосымша). Жануарлар қанының немесе қан
сарысуының сынамаларын (үлгілерін) алу актісі (нысаны). Бұдан басқа, ШҚ
басшылығына диагностикалау әдістері мен нәтижелерін көрсете отырып,
диагностикалық зерттеулерді сараптау актілері берілмейді.

1130 т-да шаруашылыққа бруцеллезге қарсы вакциналарды қолдану
арқылы қолайсыз пунктті сауықтыруға рұқсат уақтылы берілмеген. Бруцеллезге
уақтылы жүргізілген вакцинопрофилактика шаруашылықтың тез арада
сауығуына ықпал ететін сияқты.

1089 т-та 2 есе теріс нәтижелер алынған топтарда сиырларды
төлдегеннен кейін 14-21 күнге дейін зерттеу жүргізілді. Жоғарыда айтылғандай,
фермердің өзі зерттеу үшін қан іріктеудің әр жағдайына қатысып, РПО
мамандарына нақты жануарлардың физиологиялық жағдайы туралы айтты.

1127 т-қ бұзылғанда РВЛ филиалының мамандары осы Қағидаларға
2-қосымшада
көрсетілген
жануарлардың
бруцеллезіне
қосымша
диагностикалық зерттеулер жүргізген жоқ.

Сараптама актілерін ресімдеу кезінде шатасуға жол берілді.
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«Арыстанов» ШҚ қолайсыз жануарларының тізімінде бөтен оң нәтиже берген
жануарлар болды. Мұндай жағдайлар қолданыстағы ИӨС электрондық
базасының жарамсыздығын куәландырады.
Сонымен қатар, аталған кейбір кемшіліктер АШМ-нің 23.05.2019 жылғы
№ 206 бұйрығымен бекітілген бруцеллезбен күрес және оның алдын алу
жөніндегі қағидалардың үлкен кемшіліктерімен тікелей байланысты,
көрсетілген Қағидалардың 4 жыл бойы талқыланғанына қарамастан, өңірлерден
жекелеген тармақтарды түзету бойынша ақылға қонымды ұсыныстар
ұсынылды, алайда олардың барлығы назардан тыс қалды және нәтижесінде
бізде бар нәрсені алдық.
Жеке шаруа қожалығына жүргізілген талдау іс-шараларды ұйымдастыру
мен өткізу кезінде үйлестірудің және келісудің нашарлығын анықтады. Мұның
бәрі белгілі бір дәрежеде КВКиНнен бастап көптеген жетекші мамандардың
қажетсіз қағаз шығарумен айналысатындығына байланысты. Жағдайды түзету
үшін бір кездері құрылған ғылыми-техникалық кеңестің қызметін қайта бастау
қажет, сондай-ақ «БҚО ветеринариялық дәрігерлері» қоғамдық бірлестігінің
қатысуымен проблемалық жағдайларды талқылау, ветеринария мамандарының
біліктілікті арттыру курстарына қатысуын жандандыру қажет.
Біліктілікті арттыру курстарынан ұялудың қажеті жоқ, бәрімізде арнайы
орта немесе жоғары білім туралы дипломдарымыз бар, олар қажетті
дайындықты куәландыратын мерзімсіз құжат болып табылады. Бірақ көптеген
кәсіби салаларда біліктілікті растау немесе арттыру қажет болған жағдайлар
болуы мүмкін. Дәл осы процесс біліктілікті арттыру деп аталды. Біліктілікті
арттыруға тәжірибе алмасу, өзін-өзі оқыту, арнайы әдебиеттерді оқу, кеңес беру
кіреді
«Атамекен» жобасы бойынша жұмыс қорытындысы бойынша мен ҚР
АШМ ВБҚК төрағасының атына хат дайындадым. Сонымен қатар, ҚР АШМ
Ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің БҚО аумақтық
инспекциясының басшысы мен жетекші мамандарының, Республикалық
эпизоотияға қарсы отряд филиалының басшысы, Бәйтерек аудандық аумақтық
инспекция басшысы және «Арыстанов» ШҚ басшысының қатысуымен жұмыс
кеңестері ұйымдастырылып өткізілді. Кеңес барысында сауықтыру ісшараларын өткізу кезіндегі кемшіліктер көрсетіліп, «Арыстанов» ШҚ
басшысының атынан қалыптасқан жағдайды түзету бойынша ұсыныстар
жазылған хат дайындалды.

(86, 87-Фото: Жануарларды клиникалық тексеру және бұзауға антибиотик енгізу)
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2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту:
Жобаны іске асыру процесінде шаруашылыққа бірнеше рет шығумен ірі
қара мал табындарына эпизоотологиялық тексеру жүргізілді (жануарларды
ұстау, азықтандыру, пайдалану шарттары). Бастапқы ветеринариялық
құжаттамаға талдау жүргізілді (алғашқы эпизоотологиялық тексеру актісі,
диагностикалық зерттеулердің мерзімдері мен әдістері, зертханалық
диагностика сараптамаларының нәтижелері).
Шаруа қожалығына бару барысында жануарларды клиникалық тексеру
жүргізілді: ірі қара және жылқы. Бұзауларды клиникалық тексеру кезінде
тыныс алу жүйесі ауруларының диагностикасы нақтыланды, емдеу схемасы
ұсынылды және бұзауларға бактерияға қарсы препараттарды енгізу әдістері
көрсетілді.
Аяқ-қолдардың зақымдануы бар жылқылардың арасында құлақтарда
«саусақ флексорының терең немесе үстірт сіңірінің контрактурасы» ауруы
диагнозы қойылған, бұл тұяқтың деформациясы мен ақсақтыққа әкелді.
Шаруашылық жағдайында дәстүрлі РБС әдісі мен ИХА инновациялық әдісін
қолдана отырып, бруцеллездің салыстырмалы экспресс-диагностикасы
жүргізілді.

(88, 89-Фото: Сүт қабылдау пунктінде сауыншыларға кеңес беру)

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар
Жоба іс-шараларын іске асыру қызметінің нәтижелері бойынша ҚР АШМ
ВВКиН облыстық және аумақтық инспекциясының, РВЛ және РПО
филиалдарының басшылығына шаруашылықты бруцеллезден сауықтыруға
корреляция бағдарламасы ұсынылды. Шаруа қожалығының басшылығымен
және мал шаруашылығымен жануарлар арасында бруцеллездің алдын алу және
адамдар арасында бруцеллезді жұқтырудың алдын алу шаралары бойынша
әңгімелесулер мен консультациялар өткізілді.
Шаруашылық басшылығына ұсыныстар беріліп, жұқпалы аурулардың
таралуының алдын алу бойынша буклеттер мен плакаттар әзірленді.
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(90, 91-Фото: Құлындағы иілгіштердің контрактурасы)

4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
және іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
По итогам реализации проекта руководству областной и районной
территориальной инспекции КВКиН МСХ РК, филиалам РВЛ, РПО
рекомендовано активизировать коллегиальное обсуждение и принятие решений
для решения спорных и не всегда понятных пунктов нормативно-правовых
актов в сфере ветеринарии.
ШҚ басшысы үшін мерзімі, жасы, препараттардың атауы, дозасы және
енгізу тәсілдері көрсетілген ірі қара мал мен жылқылардың инфекциялық
ауруларына қарсы вакцинопрофилактиканың технологиялық картасы әзірленді

(92, 93, 94-Фото: РБС және ИХА әдістерін пайдалана отырып, бруцеллездің
салыстырмалы экспресс-диагностикасы
)

5. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Жобаны іске асыру кезеңінде белгілі бір жұмыс жүргізілді, ол нақты шаруа
қожалығында мал шаруашылығын дамыту үшін оң нәтиже беруі тиіс және
ветеринария саласындағы уәкілетті республикалық органға шұғыл түрде
Нормативтік-құқықтық
актілерге,
атап
айтқанда
шаруашылықтарды
жануарлардың бруцеллезінен сауықтыру кезінде түзетулер енгізуі тиіс.
Туындаған проблемаларды жою үшін «Арыстанов» ШҚ ірі қара малдың
бруцеллезі бойынша ахуалға ретроспективті және жедел эпизоотологиялық
мониторинг жүргізілді. Аурудың пайда болу себептері мен таралу факторлары,
сауықтыру іс-шараларын түзетудің кемшіліктері мен жолдары анықталды.
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6. Қорытынды және нәтижелі ойлар
«Атамекен» ҰКП – «Аға сеньорлар» жобасының форматы сөзсіз
фермерлердің өндірістік қызметіне оң әсерін тигізді және нақты өндіріс
жағдайында фермерлерге зерттеу және практикалық көмек көрсету тұрғысынан
консультанттар үшін пайдалы болды. Жобаны іске асыру барысында ашық
пікір алмасылды, фермерлер өздерінің барлық мәселелерін айтуға және
көрсетуге және кеңесшінің көмегімен оларды шешім қабылдау үшін уәкілетті
басқару органдарына жеткізуге мүмкіндік алды.
Сонымен қатар, фермерлер мен малшыларға буклеттер, плакаттар,
технологиялық карталар және басқалар түрінде көрнекі материалдар
ұсынылды, жануарларды диагностикалау мен емдеудің инновациялық әдістері
көрсетілді. «Аға сеньорлар» жобасына қатысуға мүмкіндік бергені үшін
алғысымды білдіремін. Жоба өзекті болып табылады және шағын және орта
кәсіпкерлік үшін сараптамалық кеңес алуға практикалық мүмкіндік береді.
Сыртқы отандық консультант: Бунеску Альбина Александровна
Кәсібі

Бизнес әкімшілік бакалавры, Маркетинг
мамандығы, КИМЭП

International Marketing, Slovenia Economic
School

Мамандығы бойынша 8 жыл жұмыс
тәжірибесі

Astana Marketing Club Негізін Қалаушы
 Bunesku Digital Marketing жарнама агенттігінің директоры
Кеңес беру тақырыптары - бизнеске арналған маркетинг құралдары, сатуды
ұлғайту, жарнаманы іске қосу, Стратегиялық маркетинг.
Кәсіпорын: Каімаг ЖШС
Орналасқан жері: Нұр-Сұлтан қаласы, Б. Момышұлы даңғылы, 2в
Бағдарламаға қатысушы: Салмағамбетова Бибігүл Бисембекқызы
Кәсіпорын қызметі: химиялық тазалау
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: маркетинг мәселелері бойынша
кеңес беру, маркетинг жоспарын талдау, әзірлеу және іске асыру.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
«Chi100teka» Құрғақ тазалау
Қызметі: киімді, былғары мен үлбірден жасалған бұйымдарды тазалау,
былғары мен мақта-мата маталарынан жасалған киімдерді бояу; киім мен үлбір
бұйымдарын жөндеу; аяқ киімдерді жөндеу.
Мақсаты: маркетинг құралдары арқылы компанияға жүгінуді арттыру.
Қызметкерлер саны: 10
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Жабдықтар: өнімдерді өңдеу Firbimatic, Pony, Bowe сияқты фирмалардың
заманауи итальяндық, неміс және француз жабдықтарында жүзеге асырылады.
Жабдықтар өткен жылы сатып алынды. Компаниядағы қызметтердің сапасы
айтарлықтай артты.
Мәселелердің анықталған себептері: штатта маркетолог жоқ, менеджер
маркетингтің барлық мәселелерімен айналысқан. Менеджерде маркетологтың
бейіндік білімі және осы салада жұмыс тәжірибесі жоқ, сондықтан байланыс
проблемалары баспа өнімдерін, сайтты, әлеуметтік желілерді, мақсатты
аудиториямен байланысты, өтінімдер мен сатылымдардың көбеюінде
анықталды, сонымен қатар клиенттерді тарту мәселелері шешілген жоқ.
Миссия сарапшы маркетологты тартуға, байланыс орнатуға және өтінімдерді
арттыруға мүмкіндік берді.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту:
1. Іс-шаралар маркетингіне талдау жасалды
2. Коммуникация арналарына аудит жүргізілді: сайт, Instagram, фейсбук, 2
ГИС профилі
3. Әзірленген және жаңартылған дизайн : визитка, прайс листа, сайт,
әлеуметтік желілер
4. Кәсіби фотосессия өткізілді
5. 2020 жылдың соңына дейін бекітілген маркетинг жоспары
6. Instagram, Facebook, 2 ГИС жарнамасы іске қосылды
7. 2 жарнамалық акция іске қосылды
8. Кәдесый өнімдерінің дизайны мен өндірісі әзірленді
9. Қызметкерлер үшін клиенттермен қарым-қатынас жасау бойынша оқыту
жүргізілді
10. Компания директорына арналған «Клиенттерді тарту үшін белсенділік
Маркингі» Тренинг өткізілді
11. Тапсырыс берушілерден компанияға жүгіну ұлғайтылды
3. Басқарудың жаңа әдістерін,
өндіріс технологияларын, жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар
1. Қызметкерлер үшін клиенттермен қарым-қатынас жасау бойынша оқыту
жүргізілді
2. Клиенттерді тарту үшін белсенділік Маркингі " компаниясының
директорына арналған Тренинг»
3. Бекітілген маркетинг жоспары 2020 жылдың соңына дейін
4. Барлық байланыс арналарында белсенді болыңыз
5. Жарнама орналастыру үшін ұсынылған алаңдар: Instagram, Facebook, 2
ГАЖ, пікір көшбасшыларымен жұмыс.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
1. Барлық байланыс арналарында белсенді болыңыз
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2. Жарнама орналастыру үшін ұсынылған алаңдар: Instagram, Facebook, 2
ГАЖ, пікір көшбасшыларымен жұмыс.
3. Белсенділік маркетингінің шығындарын оңтайландырдық
4. Жоғары білікті мердігерлер ұсынылды
5. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
«Дейінгі» Сайт

(95-Фото: Сараптамалық көмекке дейінгі Сайт, Басты бет)

(96-Фото: Сараптамалық көмекке дейінгі Сайт, бөлімдер)

«КЕЙІН»
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(97-Фото: Сараптамалық көмек көрсетілгеннен кейінгі Сайт, Басты бет)

(98-Фото: Сараптамалық көмек көрсетілгеннен кейінгі Сайт, бөлімдер)

«Дейінгі» әлеуметтік желілер

(99, 100-Фото: сараптамалық көмекке дейінгі желілер)

«Кейін»

(101, 102, 103-Фото: сараптамалық көмектен кейінгі желілер)

Визиткалар
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(104, 105-Фото: Визит карточкаларының дизайны)

Прайс-лист

(106-Фото: прайс-листа дизайны)

Акциялар

(107-Фото: Жарнама акциясының жобасы)
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Брендтелген сыйлыққа берілетін кәдесый өнімі

(108-Фото: Имидждік өнімдер)

Инстаграм мен Фейсбукте жарнама бастау

(109-Фото:Әлеуметтік желідегі жарнама)

6. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Бизнестің дамуына өз үлесімді қосуға мүмкіндік берген «Аға сеньорлар»
бағдарламасы үшін Атамекен ҰКП-ға алғысымды білдіремін. 10 жұмыс күні
ішінде көп ауқымды жұмыс жүргізілді, әсіресе кәсіпкерлерден алғашқы
пікірлер мен нәтижелер алу қуантады.
Маркетинг жоспары 2020 жылдың соңына дейін әзірленді, кәсіпкер
белсенді жұмысын жалғастырады және барлық ұсыныстар мен құралдарды
енгізеді деп үміттенемін. Chi100teka Сәттілік!
Кәсіпорын: ЖК «DOM» қонақ үй компаниясы
Мекен-жайы: Петропавл қаласы, Назарбаев көшесі, 130
Бағдарламаға қатысушы: Омаров Еркеш Нурланович
Кәсіпорын қызметі: пәтерлерді тәуліктік жалға алу
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: маркетинг мәселелері
бойынша кеңес беру, маркетинг жоспарын талдау, әзірлеу және іске асыру.
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1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
«DOM» қонақ үй компаниясы.
Қызметтер: пәтерлерді тәулік бойы жалға беру.
Міндеті: УТП бәсекелестерден бірегей сауда артықшылығын бөліп
көрсету, қызметтер бойынша өтінімдерді ұлғайту
Қызметкерлер саны: 18
Құрал-жабдықтар: жалға беру үшін 37 пәтер
Мәселенің себептері: толық уақытты маркетинг қызметкері жоқ,
өтінімдерді көбейту үшін командада маркетинг техникаларын білу жеткіліксіз













2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Маркетинг бойынша кәсіби кеңес берілді. Іс-шаралар маркетингін
талдау, өткен акцияларды талдау жүргізілді.
Байланыс арналарына аудит жүргізілді: сайт, Instagram, фейсбук,
вконтакте, олх, крыша.кз, гугл, профиль 2 ГИС
Сайтты жаңарту бойынша мердігермен кездесу өткізілді, тапсырма
және нақты ТТ (тех тапсырма)
Құпия сатып алушы ретінде әрекет еткен бәсекелестерге талдау
жасалды
Визиткалар, науқандық буклеттер, сайт, әлеуметтік желілер,
брендтелген күнтізбе, хаттарға арналған фирмалық бланк секілді
дизайн әзірленіп, жаңартылды.
2020 жылдың соңына дейін маркетинг жоспары әзірленді және
бекітілді
Компания қызметкерлері Instagram-да жарнама таргетін іске қосу
бойынша оқытылды / фейсбук
Әлеуметтік желілерде контент жүргізуді үйрету
Instagram-да жарнама басталды, Facebook
Жаңарту жоспары әзірленді.
Офисте сатып алу және жаңарту жүргізілді (ресепшен)
Сату менеджерлеріне арналған сценарийлерді жазу.

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар
Қызметкерлер үшін жарнаманы іске қосу және әлеуметтік желілерді
жүргізу бойынша оқыту жүргізілді. 2020 жылдың соңына дейін маркетинг
жоспары әзірленді және бекітілді. Барлық байланыс арналарында белсенді
болыңыз. Жарнама орналастыру үшін ұсынылған алаңдар: Instagram, Facebook,
OLX.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Барлық байланыс арналарында белсенді болыңыз. Жарнама орналастыру үшін
ұсынылған алаңдар: Instagram, Facebook, OLH
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Белсенділік маркетингінің шығындарын оңтайландырдық. Компанияның вебсайтын жаңарту ұсынылады.
5. Бәсекелестерді талдау нәтижелері (1-10)

1

2

3

4

5

Кіріс тобы

Фирмалық стиль

Менеджер

Орналастыру
нұсқалары

Бағасы

Парк Хаус

Мир квартир

жақында жасалған
жөндеу
жұмыстары, жарық
маңдайшасы ,
санитайзер, су,
визиткалар,
бағалау бастап
трипадвайзер,
букинг
жапсырмалар

Белгі бар,
қонақжайлық
жоқ, бос сөрелер,
орындық, су,
санитайзер жоқ

Тұтқада
жыртылған дәке,
жоғары сөре
кедергі жасайды

Бағалар тізімі
жәй парақта
жазылған,
түсініксіз орынға
орналастырылған

Белгілер мен
жапсырмалар
қызғылт,
визиткалар жасыл.

Менеджер
орнында
болмады

Ұзақ уақыт қызмет
етті, әр сөзді
созды,
қызығушылық
болмады

Фирмалық
киім жоқ

10 000 теңгеге
орналастырудың
тек 1 нұсқасын
ғана ұсынды

Орналастыру
нұсқаларын
бермеді, ертең
келуді сұрады

6500 және
одан да
соммаға
нұсқалар
көрсетті,
техникамен

5500 – 10 000
аралығында

Техникамен
пәтерлер – 7-8к
люкс 10к
жәй пәтерлер 5к

1 бөлме 6000 –10
000

Бір бөлме
5000-10 000

Егер сіз бұрын
көшіп кетсеңіз,
ақша
қайтарылмайды.
3 күн бұрын
хабарлау керек.
Жеңілдіктер
анық емес және

Фирмалық стиль
сақталды,
қызметкерлер
формада,
визиткалар,
брошюралар,
теледидарда пәтер
белгілері бар карта
болды
Барлығы егжейтегжейлі
түсіндіріліп,
барлық сұрақтарға
жауап берілді
Олар бірнеше
нұсқаны айтты,
сайтқа сілтеме
жасап, сол жерде
таңдауымды
сұрады. ТВ арқылы
нұсқаларды
көрсеткен жоқ.

6

Сервис

Таңғы ас кіреді
әр 3 күн сайын
тазалау

7

Адалдық
шарттары

Бейілділік картасы,
қала бойынша 100
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ВитаХаус

7 күнде 1 рет
тазалау (Егер сіз 7
күн тұрсаңыз)
егер жиі тазалау
керек болса 500тг қосымша
ақы төленеді
Ұзақ тұру кезінде
жеңілдіктер

Дом
Белгі бар,
бірақ кіріс
тобының
дизайнын
жаңартыңыз.
барлығы
скотчпен
жапсырылған.
Роликті
перделерді
ауыстырыңыз.
Су бар,
орындық,
санитайзер
бар, Айна,
кәмпиттер
Фирмалық
стилі бар,
қабырғада
хабарламалар
ілінген.
Күнтізбені
фирмалық
брендте
жасаңыз.

Әр үш күн
сайын тазалау,
1 сағат
тазалау, қайта
есептеу бар
бір тәулікке
1500 тг бастап

8

Есептік құжаттар
Барлығы

серіктес, карта
құны 2000 теңге
3/7/10 күн – 10% дан 20% - ға дейін
жеңілдік пакеттері
Құжаттар
ұсынылады
8

схемасы түсінікті
емес, сенім
тудырмайды.
Күніне 500 тг
жеңілдік
Құжаттар
ұсынылады
6

жеңілдік

Құжаттар
ұсынылады
3

Құжаттар
ұсынылады
6,5-7

6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелер
2021 ж. 31 желтоқсанға дейінгі маркетинг жоспары
№

Жарнама
орны

1

Көлемі

Контент

Инстаграм
лента

Күніне 1 пост

Сату, Ақпараттық,
Ойын-Сауық

2

Инстаграм
истории

Күніне 3
сторис

3

Фейсбук

4

Сайт

5

Олх

6

2гис

7

Букинг

8

Трип адвайзер

9

Крыша кз

10 Акциялар

Пост
репостары
(күніне 1 пост)
Сайтқа тізімге
сәйкес
жаңарту енгізу
Хабарламалар
Толық ақпарат
жариялау
Толық ақпарат
жариялау
Толық ақпарат
жариялау
Толық ақпарат
жариялау
1 айда 1 акция

Арома
11
маркетинг

Бір жылға

ТАРГЕТ
РЕКЛАМА
Лифтердегі
13
жарнама

Инстаграм
лента+сторис
Баннер бір
айға

12

Сату, Ақпараттық,
Ойын-Сауық
Сату, Ақпараттық,
Ойын-Сауық
Сүзгі, іздеу, пәтер
картасын
стандарттау
Хабарламаны алға
жылжыту
Хабарламалар мен
рейтингті бақылау
Хабарламалар мен
рейтингті бақылау
Хабарламалар мен
рейтингті бақылау
Хабарламаны алға
жылжыту
Акциялар әзірлеу,
ай сайын әр түрлі
ұсыныстарды
жаңартып отыру
Жеткізушіні
табыңыз, үйдің
кеңсесінде иіс /
жайлылық /
кондитерлік
өнімдер
50 000 теңге/айына
Акциялық баннер
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Комментарилер
Оқыту кезіндегі
сервистерді
пайдалану
Оқыту кезіндегі
сервистерді
пайдалану
Оқыту кезіндегі
сервистерді
пайдалану
Мердігер
Әсемгүл-мен
пысықтау
Мәтіндерді
пысықтау
Мәтіндерді
пысықтау
Мәтіндерді
пысықтау
Мәтіндерді
пысықтау
Мәтіндерді
пысықтау
Оқыту
қызметтерін
қолдана отырып
баннерлер жасау
Бұл сізді
бәсекелестерден
ерекшелендіреді
Бұл сізге жаңа
клиенттер береді
Бұл сізге жаңа
клиенттер береді

Маркетолог ұсыныстары: таза пайданың 10% жарнамаға инвестиция салу
керек: мақсатты жарнама, лифт жарнамасы, барлық жарнамалар әр түрлі
қызметтерде ақылы түрде алға жылжиды.
Маңызды! Компанияның тұжырымдамасын сақтаңыз ДОМ - бәрі жайлы,
үйдегі атмосфера, тыныштық, қауіпсіздік және т. б.
Барлық маркетинг белсенділікті орындаған кезде күтілетін нәтиже:
1. Жаңа мақсатты аудиторияны тарту
2. Нарық үлесін ұлғайту
3. Қолданыстағы клиенттердің айналым жиілігін 20% - ға арттыру
4. компанияға жолданатын өтініш сауалдарды ұлғайту - 40%
5. Сатуды 30% - ға арттыру.
Визиткалар дизайны

(110, 111-Фото: Визит карточкаларының алдыңғы беті)

(112- Фото.: Визит карточкаларының артқы беті)

Акциялық буклеттер
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(113, 114, 115, 116-Фото.: Науқандық буклеттердің дизайны)

7. Қорытынды мен нәтижелі ойлар
«Аға сеньорлар» бағдарламасы үшін Атамекен ҰКП-ға ризамын, бұл маған
Қазақстандағы бизнестің дамуына өз үлесімді қосуға мүмкіндік берді. Миссия
кезеңінде колласалды жұмыс жүргізілді, әсіресе қызметкерлердің білімді
практикада үйренуден қалай қолданатынын көру қуантады.
Маркетинг жоспары 2020 жылдың соңына дейін әзірленді, кәсіпкер
белсенді жұмысын жалғастырады және барлық ұсыныстар мен құралдарды
енгізеді деп үміттенемін.
Сыртқы отандық консультант: Лауланов Айбек Шимирбаевич
Кәсібі – экономика және қаржы саласында 7 жылға
жуық тәжірибем бар, оның ішінде автоматтандырылған
жүйелерді (SAP, 1С) ескере отырып, қаржылық
функциялардың
тиімділігін
арттыру
бойынша
консалтингте 3 жылдан астам тәжірибем және
басқарушылық есеп пен бюджеттеу, қазынашылық, ішкі
аудит саласында 4 жыл тәжірибем бар.
3 жылдан астам Қазақстанда және шетелде ең ірі
ұлттық компаниялармен жұмыс істеді. компаниялар
қаржылық функцияларды трансформациялау жобалары,
атап айтқанда, мақсатты процестерді құру, оңтайлы сан
мен ұйымдық құрылымды анықтау және автоматтандырылған жүйелерді енгізу
аясында.
Мен
қаржыгермін,
KIME
университетінің
іскерлік
әкімшілік
бакалаврымын.
Кеңес беру тақырыптары
 қаржы-экономикалық блоктың бизнес-процестерін трансформациялау;
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 операциялық модельдер мен үйым құрылымдарды әзірлеу;
 бизнес-үдерістерді жоспарлау және басқару есебінің, жобалар портфелін
және инвестицияларды басқарудың, қазынашылықтың әдіснамасын
әзірлеу және автоматтандыру;
 Aris ортасында бизнес-процестерді модельдеу.
Кәсіпорын: «Орынбек Е. Қ.» ЖК
Мекен-жайы: Теріскей ш-ны, 5 үй, 33 пәтер, Шымкент қаласы, Қазақстан
Бағдарлама қатысушы: Орынбек Ердос Қанатбекұлы
Кәсіпорын қызметі: Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: Мамандар мен басшылардың
біліктілігін арттыру, қаржылық функциялардың тиімділігі.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Компанияның негізгі қызметі автомобиль көлігімен жүк тасымалдау болып
табылады, оның диагностикасы барысында қаржылық процестердің мынадай
негізгі тиімсіз аймақтары анықталды:
1. Тауарларды/ көрсетілетін қызметтерді қажеттілік пен сатып алуға
бастамашылық ету бөлігінде процестер мен бақылау рәсімдерін
жүйелеудің болмауы. Осылайша, компанияда тауарлар мен қызметтерді сатып
алу қажеттіліктерін бастау, оларды келісу және бекіту процесі
автоматтандырылған жүйеде барлық тиісті операцияларды көрсете отырып
ресімделмеген. Бұл факт сатып алу рәсімдерін алдын-ала жоспарлауға
мүмкіндік бермеді, сондықтан олар үшін қаржылық ресурстарды резервте
қалдырды. Барлық сатып алу рәсімдері компанияның уәкілетті тұлғаларына
авторизациясыз, есеп жүйесінен тыс, ретсіз жүргізілді. Сондай-ақ есеп
жүйесінде сатып алуға өтінімдердің болмауы тауарларды/көрсетілетін
қызметтерді қабылдау процесін және олар бойынша одан әрі ақы төлеуді
қиындатты, өйткені қаржы қызметі есеп жүйесінде ақы төлеу үшін негіз
таппады;
2.
Бухгалтерия, қойма және өндіріс арасында есеп жүйелерін
біріктірудің болмауы. Компания өндірісте, қоймада және бухгалтерияда
әртүрлі автоматтандырылған бухгалтерлік жүйелерді қолданды, сондықтан
қаржы қызметі барлық қажетті деректерді бір жүйеге біріктіре алмады, ал
жұмысшылар деректерді бір жүйеден екінші жүйеге ауыстыру үшін көптеген
қолмен операциялар жасауға мәжбүр болды. Мәселен, мысалы, сатылған
өнімнің қоймасына барлық түсімдер қағаз түрінде қоймаға жауапты қызметкер
бухгалтерге, кейіннен Бухгалтерия қолданатын есеп жүйесіне енгізу үшін
ұсынылды. Бұл операциялардың күрделілігі айтарлықтай болды және бір
қызметкерден жұмыс уақытының үштен бірін алуы мүмкін.
3.
Есепке алудағы және сатып алынған тауарлар/қызметтер үшін
ақы төлеудегі қателерді барынша азайту үшін жүйеде базалық
бақылаулардың болмауы. Есепке алу жүйесінде сатып алынған
тауардың/көрсетілетін қызметтің саны мен сомасын тауарлардың / көрсетілетін
қызметтердің келіп түсуімен, төлемге өтінім сомасын тауарлардың /
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көрсетілетін қызметтердің келіп түсу сомасымен автоматты түрде салыстырып
тексеру бойынша бақылау рәсімдері болған жоқ. Бұл жағдай қаржы қызметіне
бухгалтерлік операцияларды және тауарлар / қызметтер үшін кейінгі
төлемдерді тиісті бақылауға мүмкіндік бермеді.
4. Автоматтандырылған есепке алу жүйесінде төлем процесінің
болмауы. Компанияда есеп жүйесінде төлемді бастау, келісу және бекіту және
жүргізу процесі ресімделмеген, сондықтан контрагенттерге төлем жасауда
қателіктер қаупі жоғары болды. Сондай-ақ, компания жүйесінде төлем жасауға
өтінімдердің болмауына байланысты барлық бастама жасалған төлемдерді
олардың не негізінде құрылғанын қадағалау қиын болды, ликвидтілікті болжау
және төлемдерді жоспарлау мүмкін болмады. Сонымен қатар, төлемдерді
жүргізу процестерін төмен автоматтандыру төлемге өтінімді келісу және бекіту,
банк-клиент жүйесіне төлемдер бойынша деректерді түсіру, есеп жүйесінде
жүргізілген төлемдерді тарату сияқты көп еңбекті қажет ететін қол
операцияларына алып келді.

(117-Фото: Басшылықпен кездесу)

2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту:
Мен компания басшылары мен қаржы функциясының негізгі
қызметкерлері үшін сатып алу, есепке алу және төлеу процестерін
ұйымдастырудың үздік практикаларына және кертартпа операцияларды
автоматтандыру есебінен олардың еңбек сыйымдылығын төмендетуге арналған
бірқатар тренингтер өткіздім. Осы тренингтер барысында компания үлгісінде
күн тәртібінде тұрған проблемалық мәселелер және оларды шешу жолдары
талқыланды.
Осылайша, осы семинарлар барысында Есеп жүйелерін интеграциялау,
деректерді автоматты түрде тексеру үшін жүйеде қосымша бақылауды орнату,
төлем жүргізу және сатып алу рәсімдері бойынша жаңа процестерді ресімдеу
мәселелерін шешу алдын ала талқыланды және жобаланды. Сондай-ақ, семинар
аясында барлық проблемалық аймақтарды қарастыратын мақсатты процестер
ұсынылды, олар кездесудің барлық қатысушыларына егжей-тегжейлі
түсіндірілді.

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды
енгізу жөніндегі ұсынымдар
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Проблемаларды диагностикалау және анықтау қорытындысы бойынша
процесске бағытталған басқаруды біртіндеп енгізу ұсынылды. Бұл тәсілдің мәні
белгілі бір мақсаттар мен күтілетін нәтижелері бар біртұтас процестің бөлігі
ретінде компанияның жекелеген құрылымдық бөлімшелерінің орындалатын
операцияларын қарастыру және талдау болып табылады.
Қызметкерлер арасында жауапкершілікті дұрыс бөлуді ескере отырып,
барлық деңгейлердегі бақылаудың тиісті деңгейін қамтамасыз ете отырып,
қателіктерді азайту үшін процестерді талдау арқылы ықтимал осал және
қиындықтарды анықтауға болады, оларды жою тиімділікті арттырады және
Түпкілікті нәтиженің сапасын арттырады.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Проблемаларды диагностикалау мен анықтау қорытындылары бойынша
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің түсуін есепке алу, төлемақылар мен
ақша қаражатын бақылау, сондай-ақ процестерді автоматтандыру деңгейін
арттыру бөлігінде орын алған проблемаларды атаулы шешуді ескере отырып,
"сатып алудан бастап төлемге дейін" өтпелі процестің нысаналы жай-күйінің
картасы әзірленді, оның ішінде:
 1С жүйесінде тауарларды/ қызметтерді сатып алудағы ысыраптылықты
бастамашылық ету процесі бастамашылардан ақпаратты шоғырландыратын
және одан әрі бекіту үшін сатып алуға өтінімді іске қосатын сатып алушының
жеке рөлін бөле отырып ресімделді. Бұл сатып алушы жүйеде тауарларды/
қызметтерді алуға негіз болатын сатып алуға өтінім жасайды. Бұл жаңалық
компанияға тауарларды/қызметтерді жеткізуді жоспарлауға және олар бойынша
төлемді болжауға мүмкіндік береді.
 Бухгалтерлік есеп, қойма және өндіріс жүйелерін интеграциялаудың
форматы мен алгоритмі ұсынылған. Деректерді бір жүйеден екінші жүйеге
ауыстыру үшін қолмен жасалатын операциялардың күрделілігін оңтайландыру
үшін бухгалтерлік есеп жүйесінде автоматты түрде жүктеу мүмкіндігімен
өндірістік және/немесе қойма жүйесінен деректерді түсіру үлгілерін жасау
ұсынылады. Бұл жағдай қойма / өндірістік операциялар бойынша өзекті есеп
пен талдау жүргізуге мүмкіндік береді.
 Қаржы тәртібін жақсарту үшін жүйеде қосымша бақылау рәсімдерін
күйге келтіру ұсынылады, мысалы, сатып алу өтініміндегі сома мен мөлшерді
тауарлардың/қызметтердің келіп түсуімен, сондай-ақ төлемге өтінім сомасын
тауарлардың/қызметтердің келіп түсуімен автоматты түрде салыстырып
тексеру. Бұл қаржы қызметіне тауарларды/қызметтерді қабылдауды және
олардың одан әрі төленуін бақылауды күшейтуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ,
бұл келіп түскен және күтілетін тауарлар/қызметтер түсімдері бойынша талдау
мен есептер жүргізуге мүмкіндік береді.
 Есеп жүйесінде бастамашылық ету, келісу және бекіту және төлем
жүргізу процесі әзірленді және рәсімделді. Сонымен, бухгалтер тауарлардың/
қызметтердің түсуі негізінде төлем туралы өтініш жасайды, ол жауапкершілік
шегіне байланысты уәкілетті тұлғаларға авторизациядан өтеді. Бекітілген
171

өтінімдер қазынашыға төлемдер жүргізуге арналған нұсқаулық болады.
Осылайша, қате төлемдер қаупі азаяды және төлемдерді болжау және
өтімділікті жоспарлау сапасы артады.
Процестердің бұл схемасы кейіннен компания басшысына және барлық
мүдделі тұлғаларға, соның ішінде автоматтандырылған шешімдерді енгізумен
айналысатын үшінші тарап ұйымының арнайы шақырылған өкіліне ұсынылды.
Нәтижесінде мен ұсынған өзгерістерді автоматтандырылған жүйеге енгізу үшін
компания мен үшінші ұйым арасында келісім жасалды.
5. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Жобаның басында «сатып алудан төлемге дейін» бар процестерге, соның
ішінде орындаушылармен сұхбат арқылы толық диагностика және талдау
жүргізілді. Осы талдау барысында бақылауды жақсарту және күшейту үшін
аймақтар анықталды. Осы жобаның нәтижелері бойынша қаржылық
функцияның тиімділігін арттыру үшін барлық қажетті бақылауды көрсете
отырып, "сатып алудан төлемге дейін" мақсатты процестердің картасы
жасалды, оны іске асырғаннан кейін процестің күрделілігін едәуір
оңтайландыру және осы процестің сапасын едәуір арттыру күтіледі.
6. Қорытынды және нәтижелі ойлар
«Аға сеньорлар» бағдарламасы аясында жүзеге асырылған бұл жоба
«Орынбек Е.Қ.» ЖК үшін тамаша мүмкіндік берді. Қызметтің бар мәселелері
бойынша, сондай-ақ жұмыс процесінде қалыптасқан проблемаларды шешу
бойынша кәсіби кеңес алу.
Осы бағдарлама шеңберінде жүзеге асырылатын іс-шаралар шағын және
орта бизнес кәсіпорындары тап болатын нақты операциялық міндеттерді
шешуге әртүрлі салалардағы сарапшылардың әлеуетін бағыттаудың, сондай-ақ
олардың тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттырудың тиімді тәсілі болып
табылады.
Сыртқы отандық консультант: Мурзабаев Асет Ермекович
Кәсібі
 Екі
мамандық
бойынша
Бакалавр:
Маркетинг және халықаралық сауда, Victoria
University.
 Canadian International Matriculation Program,
IELTS 7,5 University of Wollongong.
 Мамандығы бойынша 7 жыл жұмыс өтілі,
БАӘ-де жұмыс тәжірибесі және АҚШ-та бизнес
жүргізу.
 "Nur Products" ЖШС директоры (маусымдық
тауарлардың көтерме бөлшек саудасы). Astana Marketing Club Резиденті.
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Кеңес беру тақырыбы
Бизнеске арналған Офлайн және онлайн маркетинг, жеткізу қызметі үшін
тапсырыстарды ұлғайту, өнім мен персоналды басқару, мәліметтер базасымен
жұмыс.
Кәсіпорын: Петропавл қ., Интернациональная, 54
Бағдарлама қатысушысы: Петрова Нейля Сагитовна
Кәсіпорын қызметі: Келушілерге қызмет көрсету залдары бар қоғамдық
тамақтану объектілері арқылы қоғамдық тамақтандыру қызметтерін көрсету.
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: Жеткізу қызметін сатуды
ұлғайту үшін маркетингтік стратегия әзірлеу, барбекю мен банкет залын
жарнамалау, қызметкерлерді іздеуге көмектесу, компанияның әлеуметтік
желілерін қалпына келтіру.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
«Равиоли» Гастрошеберханасы. Компания
өзінің кафесінде тамақ өнімдерін сатады.
Қызметкерлер саны - 15.
Қызметкерлердің міндеттері: тамақ дайындау,
әкімшілік, техникалық қызметкерлер, клиенттерге
қызмет көрсету.
Тамақ өнімдерін дайындауға және сақтауға
арналған жабдық.
Диагностика кезінде 5 негізгі проблема анықталды:
1) мейрамхана үшін жеткізу қызметін дамыту.
2) әлеуметтік желілерді ретке келтіріңіз (Instagram, 2gis, Google maps,
Yandex Maps).
3) кебаб пен банкет залын ашыңыз.
4) қызметкерлерді табуға көмектесу: аспаз, ыдыс-аяқ, барбекю.
5) қызметкерлерді бизнес жүргізу үшін жаңа технологияларды пайдалануға
үйрету.
Мәселелердің себебі – мекеме толығымен ауызша маркетингке сүйенеді,
компанияда маркетингке жауапты тұлға жоқ.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқытулар:
Тапсырыс берушімен өткен диалогтан кейін орындау үшін қажетті негізгі
міндеттер мен ішкі тапсырмалар анықталды.
Мейрамхана үшін жеткізу қызметін дамыту:
1) олар қазірдің өзінде жарнамаланатын және тапсырыс жасайтын жеткізу
акциялары бар арнайы мәзір жасады.
2) клиенттерді тарту үшін үшінші тарап платформаларын (Tutashop, OLX)
қосыңыз.
3) сапалы медиа материал жасады (Фото өнімдер мен интерьер жасалды,
әлеуметтік желілер ретке келтірілді, бейне материалдар жасалды).
4) сыртқы жарнамалық материал ретінде әйнекке аппликация жасады
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5) кафе ішінде (тақтада) жеткізу жарнамасын жасады және тапсырыстарды
қабылдау үшін телефон сатып алды.
Шыныдағы аппликация

(118, 119, 120, 121-Фото: Аппликация «дейін» (сол жақтағы 1) және «Кейін» (оң жақтағы 3)

3. Басқарудың жаңа әдістерін енгізу бойынша ұсынымдар,
өндіріс технологияларын, жабдықтарды
1) ескі клиенттер базасында WhatsApp арқылы жеткізу және науқандар
туралы хабарлама жіберілді.
2) жеткізу туралы жергілікті тұрғандарға хабарлама: сұлулық салондарына,
киім дүкендеріне, ломбардтарға, балалар дүкендеріне (300-ден астам байланыс)
ақпараттық бюллетень жасадық.
3) Instagram жүргізетін және акциялар мен мақсатты жарнаманы іске
қосатын SMM маманын жалдады және кеңес берді.
4) торттар мен пирогтарды жеткізу акциясы бар таргеттелген жарнаманы
іске қосты, ол бірден тапсырыстар жасай бастады.
5) OLX-де қызметкерлерді жалдау туралы хабарландыру жарияланды.
6) тілек білдірушілерді сұхбатқа шақырды.
7) Шабарман, 2 аспаз, жүргізуші, СММ маман, 2 даяшы және кәуап
даярлаушы жалдады.

(122, 123-Фото: Инстаграмдағы жағдай «Дейін» (сол жақта) и «Кейін» (оң
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жақта)

4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Әлеуметтік желілерді ретке келтіру:
Мәселе: әлеуметтік желілер қараусыз қалды, оларды басқаруға жауапты
адам болған жоқ.
1) 2gis, Yandex Maps, Google Maps-Тегі барлық ақпарат жаңартылды.
2) Өнімнің сапалы фотосуреттері түсірілді және беттерге жүктелді.
3) әлеуметтік желілердегі жарнама үшін бейне роликтер түсірілді және
құрастырылды.
4) WhatsApp арқылы тікелей тапсырыс сілтемесі қосылған.
5) Instagram-да профиль қалпақшасы мен Highlights жақсарды.
6) конкурс іске қосылды, Instagram маманмен тұрақты негізде
жаңартылады.
7) кофехананы жылжыту үшін ТикТок аккаунтын құрды, әкімшілікке
кіріспе туралы кеңес берді.
8) белсенділік өткен аптамен салыстырғанда 400% - ға өсті, қол
жеткізілген аккаунттар саны 5336% - ға өсті, жазылушылар саны 13.6% - ға
өсті және күн сайын өсіп келеді.
9) әкімшіге әлеуметтік желілерді енгізу және бақылау бойынша одан арғы
іс-қимылдар бойынша консультация жүргізілді.

(124, 125-Фото: Жаңа SMM маманы: түсіру және
посттарды орналастыру)

5. Қосымша ұсынымдар (қажет болған жағдайда)
Барбекю мен банкет залын жарналамалау.
Проблема:
Кәуап және банкет залы жарнамасының болмауы.
1) кәуап және банкет залы үшін жарнамалық бейне түсірілді және
құрастырылды.
2) сапалы фотосуреттер түсіріліп, әлеуметтік беттерге жүктеледі.
3) кәуап және банкет залы үшін жанданған жолда сыртқы жарнаманы
жобалап, орнатты.
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4) кофехананың астында банкет залын жылжыту үшін жаңа бірегей
өнімді іске қосты, ол органикалық түрде 30.000-нан астам онлайн қаралды,
кафе ішінде (тақтада) өнім жарнамасын жасады.
5) Алматы кофеварларымен келісіп, олар мекеме иесі үшін кофе және кофе
машиналары бойынша кеңес өткізді.
6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Жұмыс аяқталғаннан кейін кафенің барлық әлеуметтік желілері қалпына
келтірілді, қызметкерлер мекеме мен жеткізу қызметін одан әрі дамыту үшін
негізгі орындарға жалданды, сырттан келушілер құру үшін сыртқы жарнама
орнатылды, мекеме әкімшілігі бірнеше тақырыптар бойынша кеңес алды,
сапалы фотосуреттер мен бейне материалдар жасалды, жеткізу қызметін
дамыту платформасының жағына қосылды, жеткізу қызметі үшін арнайы
мәзірлер мен акциялар жасалды, клиенттер базасы құрылды және хабарламалар
жіберілді.
Әкімші мен бизнес иесінің пікіріне сүйене отырып, осы қысқа мерзімде
жеткізу және кафе ішіндегі сату айтарлықтай өсті. Болашақта жүргізілген
жұмыстың әсері тек өседі. Әкімшіліктің одан әрі өсуі үшін маркетинг
бағытында жұмыс істеп тұрған жұмысты қолдау өте маңызды.
7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Маған Равиоли кафесінде кеңесші ретінде жұмыс істеу ұнады.
Қызметкерлер өте мұқият және мұқият болды, барлық ұсыныстар бірлескен
күш-жігермен тез орындалды. Кафенің өзі өте сапалы өнімдер шығарады.
Сондай-ақ, Атамекен ҚР ҰКП кураторларымен жұмыс істеу жағымды болды,
сұрақтарға жауаптар дереу алынды.
Сондай-ақ, мен Astana Marketing Club-қа осы жобаға қатысуға мүмкіндік
бергені үшін ризамын. 10 күн ішінде равиоли кафесін дамыту үшін үлкен
жұмыс жасалды, мен мекеме иесінен оң пікір алғаныма өте қуаныштымын.
Кәсіпорын: «МоноЭлеТех» ЖШС, Кентау Трансформатор Зауыты
Мекен-жайы: Қазақстан, Түркістан облысы, Кентау қаласы, Кентау
трансформатор зауыты.
Участник программы: Мусабаев Ермек Ералиевич
Кәсіпорын қызметі: Трансформаторларды, қосалқы станцияларды және
вакуумды ажыратқыштарды өндіру және сату. Жалпы алғанда, өнімнің 400-ден
астам түрі өндіріледі және сатылады.
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: маркетингпен және CRM
жүйесін енгізумен байланысты.

1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
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Кентау Трансформатор Зауыты. Электр энергетикасы, металлургия,
машина жасау, көлік, мұнай-газ кешені, тұрғын үй-коммуналдық секторды қоса
алғанда, экономиканың барлық салалары үшін жеткізілетін кеңінен
қолданылатын трансформаторлық жабдықтың жетекші қазақстандық
өндірушісі ретінде белгілі.
Қызметкерлер саны: 1000-нан астам.
Қызметкерлердің міндеттері: жабдықтарды өндіру, әкімшілік ету.
Трансформаторларды және электр техникалық өнімнің басқа түрлерін
өндіруге арналған жабдық.

(126, 127-Фото: Кәсіпорын цехы)

Диагностика кезінде шешуді қажет ететін келесі міндеттер анықталды:
1) ұйымда CRM жүйесі қолданылмайды, бөлімдер арасындағы байланыс,
тапсырмаларды қою/орындау және кеңсе жұмысы кезінде көп уақыт жоғалады.
CRM жүйесін орнатуға тек үшінші тарап ұйымы қол жеткізе алады, бұл CRM
жүйесін енгізу мен қолданудың негізгі тежегіштерінің бірі. Кәсіпорында CRM
жүйесін енгізу мен пайдаланудың қадамдық жоспары ұсынылды.
2) зауыт сайты ескірген және оны ешкім жүргізбейді, әлеуметтік беттерде
жоспардың мазмұнын талдау және жүйелік орындау туралы ақпарат жоқ. Бас
кеңседе маркетологтардың уақытша болмауына байланысты маркетингтік
қызметке байланысты міндеттер еншілес компанияға кірмейді. Жаңа сайт
әзірленуде.
3) штрих-кодтау жүйесі жоқ, өндіріс, сату бөлімі, жоспарлау және
логистика бөлімі арасындағы жұмыс баяулайды, барлық ақпарат қағаздарға
жіберіледі. Бұл жүйе кәсіпорынның барлық департаменттерінің жұмысын
айтарлықтай жеңілдетеді. Кепілдікке келетін өнім кейде жоғалады және
клиенттер шағым жібереді, брендтің беделіне нұқсан келеді.
4) covid-19-ға байланысты маркетингтік іс-шаралардың көп бөлігі
жойылды, 2020 жылға арналған маркетинг жоспарын шұғыл қайта қарау қажет.
Компания басшысына жеке брендті дамыту жоспарын енгізу бойынша
ұсыныстар ұсынылды. Маркетингтік қызметтің тиімділігіне талдау
жасалмайды. Компанияда түпкілікті талдау жүргізілмейді, бұл бюджетті
маркетингке
бөлуді
тиімді
емес
және
ұтымды
емес
етеді.
2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Кәсіпорында Кентау трансформатор зауытының маркетологы мен сату
менеджерлеріне арналған 4 семинар өткізілді:
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1) Өнеркәсіптік маркетинг және оның құрамдас бөліктері.
Семинар өткізілді, онда Өнеркәсіптік маркетинг тақырыбы талқыланды,
кәсіпорынның маркетологымен бірге біз Кентау трансформатор зауытында
өнеркәсіптік маркетингпен байланысты негізгі тақырыптарды талқыладық. Осы
саланың кезеңдерін талқылап, кәсіпорын жұмысын жақсартатын құралдарды
анықтады. Классикалық және өнеркәсіптік маркетингтің айырмашылығы да
түсіндірілді. Маркетинг жөніндегі менеджермен бірге Кентау трансформатор
зауытында өнеркәсіптік маркетингтің барлық кезеңдері анықталып, талданды.

128, 129-Фото: (Атауы жоқ)

Презентацияға сілтеме:
https://docs.google.com/presentation/d/1fAyHEZi9CMKPPx2UlFdSUKSZCBwz6u8
BnsVojr8WubQ/edit?usp=sharing
2) пандемия жағдайындағы ситуациялық маркетинг. Ситуациялық
маркетингтің маңыздылығын және ұйымдағы сыртқы және ішкі өзгерістерге тез
жауап беруді түсіндіру. Қазақстандағы және шетелдегі сапалы ситуациялық
маркетингтің мысалдарын талдадық. Ситуациялық маркетингтің негізгі
қиындықтары мен қауіптерін анықтады. Сондай-ақ әлемдегі және
Қазақстандағы маркетингке COVID-19 әсерінің 2 зерттеу жұмысы қаралды.
Қайта ойластыру және енгізу қажет міндеттердің күрделілігін, шешімдерін
және кезең-кезеңімен тексеру парағын талқылады.
Презентацияға сілтеме: https://docs.google.com/presentation/d/1tciJ4gqGZi9sNxMFxbLcxPrfH197s77CHb8sGkaS8g/edit?usp=sharing
3) Онлайн маркетинг (контекстік жарнама, мақсатты жарнама). Ірі
ұйымдардағы онлайн-маркетингтің рөлі. Құралдар, тиімділікті өлшеу әдістері
және оңтайландыру. Олар ірі кәсіпорындар үшін онлайн-маркетингтің даму
перспективаларын және оның маңыздылығын талқылады. Олар онлайнмаркетингтің негізгі құралдарын және олардың жұмысының тиімділігін
бағалауды анықтады. Мысал ретінде кәсіпорындардың сапалы пайдаланған
онлайн-маркетингінің мысалдары қарастырылды. Интернет-маркетингке тек
брендинг құралы ретінде ғана емес, сатылымды құрудың толық құралы ретінде
қарау.
Презентацияға сілтеме:
https://docs.google.com/presentation/d/1iG9lxZB4FwJyY41Mh57gpzDmlNFRrhC1
MA4yWm-30yw/edit?usp=sharing
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4)
Жаңа
сату
менеджерлері үшін оқыту.
Оқыту Максим Батыревтің
"45 таңба сатылды"кітабынан
алынған
ақпаратқа
негізделген. Бұл оқыту сату
бөлімінің сапасын және сату
менеджерлерінің тиімділігін
жақсартуға
бағытталған.
Кітаптағы негізгі идеялар
айтылып, түсіндірілді және
осы
идеялардың
жеке
тәжірибедегі
тиімділігі
көрсетілді.
130-Фото: (Семинар өткізу)

Презентацияға сілтеме:
https://docs.google.com/presentation/d/1UHN2mN4BvYBFU4aoZUAuLWoDEtxLU
dwE0djqLxcWfVA/edit?usp=sharing
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар
Кәсіпорындағы жұмыс аясында басқарудың жаңа әдістерін енгізу бойынша
келесі ұсыныстар енгізілді:
1) CRM жүйесін кәсіпорынға кезең-кезеңімен енгізу бойынша ұсыныстар.
Кәсіпорында сатып алынған CRM жүйесі бар, бірақ ол қолданылмайды. Оның
көмегімен сату менеджерлері дилерлермен жұмыс істей алады, дилерлер
платформа мен коммуникацияларға шектеулі қол жеткізе алады. Барлық
ақпарат 1С-пен біріктірілуі мүмкін, бұл компанияның құжат айналымы мен
есептілікті енгізу үшін қолайлы жағдай жасайды.
Сату бөлімінің бастығы әр менеджердің жұмысын көреді және олардың
жұмысының тиімділігін бағалайды. Сату бөлімінің менеджерлері сrм
жүйесіндегі дискідегі өзекті ақпаратты салыстырады және техникалық
бөлімнен растау уақытын үнемдейді. Компанияның CRM-ін Zimbra және 1Спен оңай синхрондауға болады.
Сату менеджерлері CRM-ден шықпай-ақ поштаны тексере/қолдана және
сұрыптай алады.
CRM
жүйесін
пайдалану
бойынша
ұсыныстар:
https://drive.google.com/file/d/15DbFqGGlGd2eIm7uJeGeFByLrAKOhsx6/view?us
p=sharing
2) 2020 жылға арналған маркетингтік белсенділік жоспарын өзгерту және
бірінші басшының жеке брендімен жұмыс жасау бойынша ұсыныстар. COVID19 пандемиясына байланысты маркетингтік іс-шаралардың көп бөлігі
тоқтатылды.
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2020-ке жоспарланған барлық көрмелер, семинарлар мен форумдар
тоқтатылды. Жеке брендті құру танымалдылықты арттырады, компания
туралы, оның жұмыс әдістері мен менеджердің жеке басы туралы жағымды
әсер қалдырады.

131-Фото.: (Зауыт цехы)

Маркетингтің бұл құралы өзін компанияны нарықта жылжытудың,
компанияның беделін арттырудың және брендті бәсекелестерден айқын
ажыратудың тиімді және үнемді әдісі ретінде көрсетті.
Ұсыныстарда басшының жеке брендімен жұмыс істеудің барлық
артықшылықтары, сондай-ақ әрекеттер мен құралдар сипатталған.
Маркетингтік стратегияны толықтыру бойынша ұсыныстар:
https://drive.google.com/file/d/1dDUClFwutc56b1TJqNYVVh82LF7TaXD0/view?u
sp=sharing
3) Қоймада штрих-кодтау жүйесін енгізу бойынша ұсыныстар. Штрихкодтауды енгізудің негізгі нәтижесі тауарларды сақтау және Жөнелту кезіндегі
қателіктердің едәуір төмендеуі, сондай-ақ тауарларды қоймадан жөнелту
кезінде шығыс құжаттарының жылдамдығын арттыру болады.
Сканердің көмегімен түгендеу едәуір жеделдетіледі, өйткені қоймадағы әр
позицияны қолмен қайта жазудың қажеті жоқ. Қазіргі уақытта зауытта жөндеу
үшін қоймаға қайтарылатын тауарларды ескере отырып, проблема бар. Өнім
жоғалып, Тапсырыс беруші шағымдар жазады, "Alageum Electric"брендінің
беделіне нұқсан келеді. Бұған ерте ме, кеш пе үлкен тауарлық ассортименті бар
өте үлкен емес қоймалар да келеді.
Осы технологияны енгізу Кентау трансформатор зауытына қойма
шаруашылығын автоматтандыруға және оңтайландыруға көмектеседі, сондайақ бизнес процестердің әртүрлі кезеңдеріндегі қателерді барынша азайтады
және қойма операцияларын орындау процесін жеделдетеді.
Кәсіпорында штрих-кодтау жүйесін енгізу бойынша ұсыныстар:
https://drive.google.com/file/d/1wn4B8NLhVljsnYxuoE7Hkr2HVBCoGn6h/view?us
p=sharing
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4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
5.
1) кәсіпорынның барлық деңгейлеріндегі персоналды және бизнес процестерді
басқаруды оңтайландыру және автоматтандыру үшін CRM жүйесін белсенді
пайдалану. CRM жүйесін штрих-кодтау жүйесімен бірге өндірілген өнімді
есепке алу кезінде пайдалануға болады. Осылайша, бөлімдер арасындағы
ақпарат бірден түседі, барлық бөлімдердің жұмыс уақыты оңтайландырылады.
Тапсырыс беруші үшін стандартты емес трансформаторларға жауап беру
уақыты айтарлықтай төмендейді. Жеткізу тізбегіндегі тиімсіз буындарды бөлу
және ауыстырудың жаңа мүмкіндігі пайда болады. Басшылар үшін
қызметкерлердің жұмысы ашық болады, 1С синхрондау көмегімен ісіктерді
жасауға кететін уақыт азаяды.
2) компанияның маркетологымен бірге біз Кентау трансформатор зауыты АҚ
үшін жаңа сайт құрумен айналыстық. Менің тарапымнан сайтты құру және
одан әрі қолдау бойынша ұсыныстар берілді. Маркетолог және айти маманымен
бірге кәсіпорын сайтының әрбір парақшасына көңіл бөлінді.
Бренд бук бойынша Компанияның корпоративті сәйкестендіруді
қолданудың маңыздылығы айтылды. Қазіргі уақытта сайт дамуда, ол CRM
жүйесімен біріктіріліп, түпкілікті аналитиканы қосу мүмкіндігі болады, бұл өз
кезегінде маркетологқа контекстік жарнама үшін бюджетті бағалауға және
оңтайландыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар SEO сайтты жылжыту және
кілт сөздермен жұмыс істеудің маңыздылығы туралы ұсыныстар берілді.

132-Фото: (Жаңа сайтпен жұмыс)

3) маркетолог пен сату жөніндегі менеджерлерге өз жұмыстарын сапалы
және мақсатты орындауға көмектесетін тренингтер өткізілді.
Қазіргі уақытта кәсіпорынның маркетологы негізінен сату туралы есеп
беру міндеттеріне назар аударады. Компанияның бас кеңсесінде маркетологтар
да жоқ және «Кентау трансформатор зауыты» АҚ үшін нақты қойылған
маркетингтік мақсаттар жоқ. Менің ұсынысым-COVID-2020-ға байланысты
оның өзгеруіне байланысты 19 жылға арналған маркетингтік іс-шаралар
жоспарын өзгерту. Осы кезеңде тұтынушылармен, дилерлермен және
жеткізушілермен тығыз қарым-қатынас орнату қажет, карантинге байланысты
жойылған маркетингтік әрекеттерді осы міндеттермен алмастыруға болады.
Осы міндеттерді орындауға арналған құралдар маркетологқа және кәсіпорын
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Басқармасының Төрағасына ұсынымдар түрінде берілді.
6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Консультацияда барлық бастапқы күтулер жүзеге асырылды. Бастапқыда
диагноз қою кезінде анықталған негізгі проблемалар анықталды. Олар
басшылыққа жіберіліп, басшылықпен талқыланды. Зауыттың маркетологы мен
сату бөліміндегі жаңа менеджерлер үшін бірнеше семинарлар мен тренингтер
өткізілді. Келесі мәселелер бойынша ұсыныстар берілді: маркетинг жоспарын
қайта бағалау, CRM жүйесін енгізу және пайдалану, қоймада штрих-кодтау
жүйесін енгізу және оны бухгалтериямен біріктіру.
Егер берілген ұсыныстар бойынша жұмыс жасалса, ұзақ мерзімді
перспективада бұл өзгерістердің әсері ұзаққа созылмайды. Сондай-ақ,
кәсіпорынның маркетологымен күнделікті тығыз оқыту жұмыстары жүргізілді.
Өкінішке орай, осындай ірі кәсіпорында 10 жұмыс күнінде барлық
ұсыныстарды енгізу мүмкін емес, сондықтан мен осы миссияда қызметкерлерді
оқытуға және басшылыққа ұсыныстар жасауға назар аудардым.
7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Кентау трансформатор зауытында жұмыс істеу өте қызықты және
жағымды болды, кәсіпорын Түркістан облысындағы ең ірі салық төлеуші
болып табылады. Аталған кәсіпорынды дамыту және қолдау өңір үшін емес,
бүкіл Қазақстан үшін басты міндет болып табылады. Кәсіпорынның
қызметкерлері
мен
басшылығы
достық
қарым-қатынаста
және
ынтымақтастыққа ашық болды. Кәсіпорын Alageum Electric компаниясының
құрамына кіреді, онда өндіріс пен менеджменттің барлық сапа стандарттары
сақталған, бұл Қазақстанның электр энергетикасы нарығында кәсіпорынның
одан әрі өсуіне және нығаюына күмән тудырмайды.
Кентау трансформатор зауытында Аға сеньорлар бағдарламасымен
жүргізілген жұмыс компанияның нарықтағы дамуының ұзақ мерзімді жемісін
беретініне сенімдімін.
Сыртқы отандық консультант: Кажгалиев Нурлыбай Жигербаевич
Кәсібі – Мамандығы: «Зоотехник».
Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты
(06.02.01-Ауыл шаруашылығы жануарларын өсіру,
генетика, селекция және өсімін молайту), доцент.
Қазақстанда өсірілетін ІҚМ ет тұқымдарының
өнімділігін арттыру бағытындағы ғылыми зерттеулер:
зерттеудің негізгі бағыттары:
Етті малдың өнімділік-асыл тұқымдық сапасын
жетілдіру.
Консультация тақырыбы – етті бағыттағы ірі
қара мал табынымен сәйкестендіру, өсіру, классикалық әдісті (бонитирлеу),
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селекциялық - асыл тұқымдық жұмысты және т. б. пайдалана отырып табынды
бағалау мәселелері бойынша ғылыми емес-консалтингтік сүйемелдеу көрсету.
Кәсіпорын: «Степное» ЖШС
Мекен-жайы: Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Степное ауылы
Бағдарлама қатысушысы: «Степное» ЖШС директоры Тулеуов А.С.
Кәсіпорын қызметі: ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта
өңдеу, асыл тұқымды мал өсіру және сату
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек:
 қазақтың ақбас тұқымды малдарының селекциялық-асылдандыру
жұмыстарын жүргізу (бонитировка).
 бастапқы асыл тұқымдық есеп жүргізу және жануарларды іріктеу
және іріктеу әдістерін қолдану.
 технологиясын қолдану және асыл тұқымды қашарлар мен
бұқашықтарды өсіру.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
2020 жылғы 10-19 қыркүйек аралығында «Степное» ЖШС-де қазақтың
ақбас тұқымды етті малының селекциялық-асыл тұқымдық жұмысы бойынша
консультациялық қызметтер көрсету бойынша жұмыстар жүргізілді. «Степное»
ЖШС 27 жылдан астам (1993 жылдан бастап) мал шаруашылығымен, атап
айтқанда, қазақтың ақбас тұқымды етті малын өсірумен айналысады.
«Степное» ЖШС қызметі Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығы
өндірісімен және асыл тұқымды мал шаруашылығымен байланысты компания
болып табылады. «Степное» ЖШС дәнді дақылдарды өсірумен және өңдеумен,
ІҚМ, қойлардың асыл тұқымды жас төлін өсірумен айналысады, шұжық, нантоқаш өнімдерінің әр түрлі атаулары мен ассортименттерін шығару жолға
қойылған. «Степное» ЖШС кәсіпорындарының шаруашылықтары дәнді және
жем-шөп дақылдарын өсіру бойынша егіншіліктің жоғары мәдениетімен үйлесе
отырып, етті бағыттағы ірі қара малды өсіру үшін неғұрлым қолайлы
жағдайлары бар Ақтөбе облысының климаттық аймағында орналасқан.
Кәсіпорындар негізгі құралдармен жақсы жабдықталған, МТМ, мұнай
базасы, машина ауласы, екі механикаландырылған ток және ауыл
шаруашылығы өнімдерін сақтауға арналған жеткілікті қоймалар бар. Дәнді
және жем-шөп дақылдары үшін топырақ өңдеу және жинау техникасы бар.
Өндірілетін өнімнің негізгі түрлерінің өзіндік құны – дәнді дақылдар, пішен,
орташа аудандық көрсеткіштерден едәуір төмен, бұл мал шаруашылығы өнімі
өндірісінің өзіндік құнының төмендеуіне – ірі қара малдың жалпы өсуіне әсер
етеді. Жалпы, етті мал шаруашылығы саласы ет өндірудің және ірі қара малдың
төлін өсірудің озық және озық технологияларын қолдана отырып, тиімді болып
табылады және шаруашылықтар облыста Ақтөбе облысының басқа да
шаруашылықтарына енгізу үшін озық тәжірибенің Жақсы мектебі болып
табылады. Кәсіпорындағы малдың қазіргі жағдайы.
12-Кесте. 01.09.20 ж. жағдай бойынша шаруашылықтағы мал басы
Ірі мал атауы

Бас саны
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«Степное» ЖШС
1617
879
68
123
74
255
218

ІҚМ, барлығы
Оның ішінде: сиырлар
Тұқымдық бұқалар
Құнажындар
2019 жылғы қашарлар
2020 жылғы қашарлар
2020 жылғы бұқалар

Фенотиптік көрсеткіштер бойынша кәсіпорындағы мал қазақтың ақбас
сиыры тұқымының стандартына сәйкес келеді (Фотоматериал қосымша 16
бетте берілген)
Есепті кезеңдегі жануарларды бағалау (2019-2020 жж.)
Шаруашылықта 1617 бас мал бордақыланған, оның ішінде элита-рекорд
класына 142 бас немесе 8,7%, элита - 778 бас немесе 48,1%, бірінші сыныпқа
356 бас немесе 21,9% және ІІ сыныпқа - 342 бас тиісінше 21,1% жатқызылған.
Бонитированные тұқымдық бұқалар саны 68 бас элита класына және І сыныпқа
жатқызылған.
Бағаланған мал басының негізгі бөлігі өте жақсы физикаға ие, сыртқы
келбеті айқын, қазақтың ақбас ет тұқымдарына тән. Шаруашылықтың
сиырлары орташа үлкен, орташа тірі салмағы мен сыртқы түрі тән тұқымымен
сипатталады. Орташа тірі салмағы 460,3 кг. сиырлардың 8 айдағы бұзаулардың
тірі салмағы бойынша сүттілігі. 182,3 кг бұқаларды, 171,7 кг қашарларды
құрады, бұл қазақ мал тұқымының бірінші класты тұқым стандарттарынан асып
түседі. Осы шаруашылықта асыл тұқымды жануарларды өсіру кезіндегі
проблема фенотиптік көрсеткіштер бойынша тұқым стандартына сәйкес келетін
жануарларды азықтандыру және сәйкестендіру, іріктеу және таңдау болып
табылады. Ересек сиырлардың тірі салмағы І класс талаптарынан төмен.
Шаруашылықтар бойынша тиісті тамақтандыру кезінде ет өнімділігінің
орташа өсуі байқалады, сондықтан 2019-2020 жылдар аралығында жас
жануарлардың орташа тәуліктік өсуі небары 705 граммға дейін өсті. Бұл
шаруашылықта
мақсатты
селекциялық-асылдандыру
жұмыстарының
қажеттілігін көрсетеді. Етті мал шаруашылығындағы жас жануарлардың
орташа тәуліктік өсімі 850-950 граммға сәйкес келуі керек.
Бұл проблеманың себебі-тұқым стандартына сәйкес келмейтін және
Конституция мен сыртқы келбеттің кемшіліктері бар жануарларды кейіннен
қабылдамай, уақтылы өсірмеу. Сондай-ақ мал азығы базасы және жануарларды
ұстаудың климаттық жағдайлары.

(133-Фото: Степное ЖШС қызметкерлері)
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2. Семинар / оқыту тақырыбы: қазақтың ақбас тұқымының
стандарты және асыл тұқымды есепке алу, жануарларды сәйкестендіру
Шаруашылық қызметкерлері үшін "қазақтың ақбас тұқымының
стандарты
және
асыл
тұқымды
есепке
алу,
жануарларды
сәйкестендіру"тақырыбында семинар өткізілді. Семинарға директор, бас
зоотехник, селекционер-зоотехник, вет қатысты.дәрігерлер.
Семинарда келесі мәселелер талқыланды:
 тұқым стандарты және тұқым стандартына сәйкес келмейтін және
Конституция мен экстерьердің ақаулары бар жануарларды кейіннен
іріктеумен аранжировка жүргізу;
 фенотиптік көрсеткіштер бойынша тұқым стандартына сәйкес
келмейтін төлдерді сатуға қалай жол бермеуге болады;
 табынды жөндеу үшін фенотиптік көрсеткіштер бойынша тұқым
стандартына сәйкес келетін жануарларды іріктеп алуға;
 жануарларды сәйкестендіруді жүргізу (чиптеу, таңбалау, сырғалау
және т. б);
 есепке алуды жүргізу және деректерді АТЖ бағдарламасына
уақтылы енгізу;;
 бұқашықтарды өз өнімділігі бойынша сынауды ұйымдастыру.

(134, 135-Фото: Семинар өткізу үдерісі)

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды
енгізу жөніндегі ұсынымдар
Қазақстан Республикасының аграрлық секторының маңызды
проблемаларының бірі - халықтың азық-түлікке, атап айтқанда, сапалы сиыр
етіне қажеттілігін қамтамасыз ету, оны шешу етті мал санының өсуі есебінен
де, оның өнімділігін арттыру есебінен де етті мал шаруашылығын дамыту
қажеттілігін айқындайды.
Осыған байланысты, осы шаруашылықтағы селекциялық-асыл
тұқымдық жұмыстың селекцияның тиімді әдістері мен тәсілдерін пайдалану,
қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келетін жаңа генотиптер құру негізінде
қазақтың ақбас тұқымының өнімділік әлеуетін арттыруға бағытталуын өзекті
және жалпы мемлекеттік міндетті орындаумен тығыз байланысты деп
санаймын.
Бүгінгі күні етті мал саласының дамуына теріс әсер ететін көптеген
себептер бар. Мысалы, шикізат пен дайын өнім сапасының төмендігі, қайта
өңдеу өнеркәсібінің төмен деңгейі, асылдандыру жұмысының төмен деңгейі,
республикада өнеркәсіптік бордақылау мен сою жүйесінің болмауы, малды
ұстау және сою кезінде ветеринариялық-санитариялық нормалардың
бұзылуы, жаңа технологиялардың енгізілмеуі, ет дайындау жүйесінің нашар
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дамуы және мал шаруашылығы саласында жоғары білікті мамандардың
болмауы.
Жоғарыда аталған проблемалардың болуына байланысты, жақын
болашақта осы шаруашылықта мал шаруашылығының ет саласын
дамытудың сапалы жаңа деңгейін қамтамасыз ету үшін:
 әзірленген жоспарға сәйкес қазақтың ақбас малын таза тұқымды өсіруді
қолдана отырып, өз өнімділігі (І санат бойынша бағаланған тұқымдық
бұқаларды іріктеу үшін пайдаланған орынды);
 қажетті типтегі жануарларды мақсатты іріктеуді қолдану және өнімділік
көрсеткіштері жоғары ұрпақтар алу үшін оларға көрнекті өндірушілерді
таңдау. Сиырлардың жалпы массасынан асыл тұқымдық қатынаста неғұрлым
құнды сиырларды бөліп алу және олардың арасынан селекциялық топ құру;
 бағалау және асылдандыру жұмысын жақсарту бойынша іс-шаралар
әзірлеу кейіннен талдау ірі қара мал жыл сайын кешенді бағалау жүргізу;
 нормаланған азықтандыру және белсенді ұстау негізінде жас малдарды
мақсатты өсіру технологиясын пысықтау; көп еңбекті қажет ететін
процестерді кешенді механикаландырумен және күтім мен күтімнің
прогрессивті әдістерімен қолданыстағы технологияны қолдана отырып,
жануарларды қажетті үй-жайлармен қамтамасыз ету. Өнімділіктің ең жоғары
көрсеткіштерін алу мақсатында барлық қоректену элементтері бойынша
жануарларды теңдестірілген азықтандырумен қамтамасыз ету үшін азықтық
базаны тұрақты жақсарту;
 есепке алуды жүргізу және деректерді АТЖ бағдарламасына уақтылы
енгізу;
 малдарды жұқпалы аурулардан қорғау, төл ауруларының алдын алу
жөніндегі ветеринариялық қызметтің жұмысын тиісті деңгейде ұстау. Малды
ұстаудың зоотехникалық нормаларын сақтау, жануарларды пайдалануды
ұтымды ұйымдастыру;
 шаруашылықішілік мамандандыруды қолдау және ірі астық-мал
шаруашылығы бағыты жағдайында асыл тұқымдық жұмысты ұтымды
жүргізуді ескере отырып, шаруашылықтағы салаларды ұштастыру болып
табылады;
 селекциялық-асылдандыру жұмысындағы ең жақсы көрсеткіштер үшін,
жас малдарды мақсатты өсіру негізінде алынған жоғары өндірістік
көрсеткіштер үшін материалдық ынталандыру. Жыл сайын мал өсірушілерді
селекциялық-асылдандыру
жұмыстарына
оқытуды
ұйымдастыру,
мамандардың асылдандыру ісін насихаттауы;
 таразы бар заманауи фиксатор-станокты пайдалану;
 бөлуді орнату;
 тіркеу және өткізу үшін 1-санаттағы бұқашықтарды ДНҚ-генотиптеуді
жүргізу;
 АТЖ базасына Чип нөмірін міндетті түрде енгізе отырып, жануарларды
дұрыс сәйкестендіру үшін барлық мал басын чиптеу.
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(136-Фото: ІҚМ ветеринарлық өңдеуге арналған Станок)

4. Автоматтандыру, оңтайландыру, жобаларды және бизнес
процестерді басқару бойынша ұсыныс
Селекциялық-генетикалық көрсеткіштерді жақсарту. Осы фермадағы
ауылшаруашылық жануарларымен селекциялық жұмыстарды жүргізу үшін
популяциялар ішінде де, олардың арасында да өзгергіштіктің белгілі бір деңгейі
қажет. Генетикалық әртүрлілік қазіргі сұраныстарды қамтамасыз ету үшін
маңызды, бірақ болашақ талаптарға сай болу үшін өте маңызды. Мысалы, ауыл
шаруашылығы экономикасындағы басымдықтарды өндірістің жоғары
шығындық жүйелерінен төмен шығындыға ауыстыру әртүрлі тұқымдарды
сақтауға және тұқымдар ішіндегі әртүрлі сипаттамаларды сақтауға ықпал етеді.
Жануарларды қорғау, қоршаған ортаны қорғау, өнімдердің әртүрлілігі,
адам денсаулығы және климаттың өзгеруі сияқты факторлардың өсіп келе
жатқан маңызы селекциялық бағдарламаларға кең ауқымды өлшемдерді
енгізуді талап етеді. Бұл талаптар көбінесе жергілікті тұқымдарға сәйкес келеді.
Сондықтан бұл тұқымдарды басқарудың ең дұрыс стратегиясы оларға
мүмкіндігінше аз генетикалық өзгерістер енгізу болуы мүмкін. Мысалы,
қоршаған ортаға бейімделуді және ауруға төзімділікті арттыру, тіпті егер олар
қазіргі уақытта оңтайлы деңгейге сәйкес келсе немесе жақын болса, дене
мөлшері немесе сүт өнімділігі сияқты өнімді сипаттамалардың одан әрі өсуіне
жол бермеу арқылы маңызды болуы мүмкін.
Жасанды ұрықтандыруды қолдану селекцияның жоғары қарқындылығына,
ұрпақты бағалау негізінде еркектерді қатаң іріктеуге және табындағы асыл
тұқымдық құндылықты дәлірек бағалауға әкеледі (соңғысы әртүрлі
нуклеикалық табындар арасындағы ұрық алмасуының нәтижесі), бұл олардың
арасында
генетикалық
байланыс
орнатуды
жеңілдетеді.
Жасанды
ұрықтандыруды асыл тұқымды ұйымдар ауыл шаруашылығы жануарларының
көптеген түрлері үшін пайдаланады. Ірі қара мал сияқты репродукция
жылдамдығы төмен түрлер үшін жасанды ұрықтандыруды қолдану тұқым
қуалаушылықтың төмен белгілері бойынша асыл тұқымдық құндылықты
дәлірек бағалауға мүмкіндік береді.
Жасанды
ұрықтандыруды
қолдану
генетиканың
жетістіктерін
коммерциялық популяцияларға тезірек енгізуге мүмкіндік береді. Жасанды
ұрықтандырумен жүргізілетін барлық малдың алпыстан сексенге дейінгі
пайызы ірі қара малға тиесілі. Көрнекті деп танылған ер адам бүкіл әлемдегі
әртүрлі популяцияларда мыңдаған ұрпақтарды қалдыра алады.
Жасанды ұрықтандыру жасанды ұрықтандыру орталығында да,
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фермаларда да техникалық дағдыларды, сонымен қатар олардың арасындағы
тиімді байланыстарды қажет етеді. Фермер эструсты анықтай алуы керек және
қызметкерлері бірнеше сағат ішінде жануарларға қызмет көрсететін тұқым
тарату орталығына хабарласа алуы керек. Соңғы жиырма жыл ішінде дамыған
әлемде жасанды ұрықтандыру орталықтары бұқаларды ұрпақтарының сапасы
бойынша бағалауды ұйымдастыруға және көрнекті өндірушілердің тұқымдарын
таратуға жауап береді.
Барған шаруашылықтарда аналық мал басын ұрықтандыру үшін тұқымды
және тұқымдылығын ескере отырып, ұрпағының сапасы бойынша бағаланған
тұқымдық бұқалардың ұрығын етті мал шаруашылығының (төлдің өсу
қарқындылығы, 1 кг өсімге арналған жемшөп шығындары, ұшаның сойыс
шығымы, аналықтардың сүттілігі, төлдеу жеңілдігі және т.б.) қойылатын
өлшемдеріне сәйкес келетін не өз өнімділігі мен ұрпақтарының сапасы
бойынша бағаланған асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды қолдан шағылыстыру
үшін пайдалану қажет. Сондай-ақ grow Safe System инновациялық
технологиясы ретінде өз өнімділігі бойынша бұқашықтарды сынау
станцияларына заманауи жабдықтарды орнату.
Жануарларды іріктеу және таңдау. Селекция жануарлар түрлерінің
эволюциясын басқару процесі ретінде генетика мен биотехнологияның қазіргі
заманғы жетістіктерін көбірек қолданады. Жоғары өнімділікті ауруларға
төзімділікпен, өміршеңдікпен және құнарлылықпен үйлестіретін, өнеркәсіптік
технология жағдайында ұзақ уақыт пайдалануға қабілетті жаңа тұқымдар мен
популяцияларды құру үшін жануарларды тек сыртқы фенотиптік белгілері
бойынша ғана емес, сонымен қатар олардың генетикалық белгілері бойынша
таңдау және таңдау қажет. Іріктеу-бұл жануарлардың тұқымдарын, табындарын
және жекелеген топтарын қалаған типтегі жеке тұлғаларды сақтау және
табиғаттың өзі немесе адамның қажетсіз жеке тұлғаларын жою арқылы
жақсартудың зоотехникалық әдісі.
Малды өнімділігі бойынша бағалау және іріктеу мал шаруашылығында
маңызды болып табылады. Генотиптің жақсы көрсеткіштерімен, бірақ
өнімділігі төмен жануар қабылданбайды. Әр түр мен тұқым үшін өнімділік
бойынша іріктеудің өзіндік ерекшеліктері бар.
Жануарларды өсімін молайту үшін жүргізген орынды кезеңдері
бойынша іріктеу:
 10-12 жас аралығындағы қашарларды ата-анасының шығу тегі мен
өнімділігі бойынша іріктеу;
 олардың өсуі мен дамуын ескере отырып, ұрықтандыру үшін қашарларды
іріктеу, оларға асыл тұқымдық қатынаста құндылығы жоғары тұқымдық
бұқаларды іріктеу, құнажындарды іріктеу, оларды төлдеуге дайындау;
 нақты өнімділігін бағалауға негізделген табынды іріктеу және
қалыптастыру;
 сиырлардың өнімділігін бақылау және алғашқы төлдердің ет өндірудің
қолданыстағы технологиясы жағдайында пайдалануға жарамдылығын
анықтағаннан кейін қорытынды іріктеу..
Мал шаруашылығында таңдау дегеніміз - олардан қажетті қасиеттері бар
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ұрпақтар алу үшін ата-аналық жұптардың құрамы. Мақсатты іріктеудің
көмегімен жануарлардың құнды тұқым қуалайтын қасиеттері жинақталады
және бекітіледі, бұл ұрпақтардың әр ауысуында табын мен тұқымның үздіксіз
жетілуін қамтамасыз етеді. Неғұрлым тиімді таңдау үшін жеке жануарлардың,
табынның және жалпы тұқымның ерекшеліктері туралы мүмкіндігінше көп
ақпарат, сондай-ақ өткен жылдардағы асыл тұқымды іріктеу деректері болуы
керек. Асылдандыру тәжірибесінде жеке және топтық таңдау ерекшеленеді.
Жеке таңдау - бұл белгілі бір өндіруші жатырға таңдалады, онымен бірге
қажетті қасиеттері бар ұрпақтар күтуге болады. Бұл таңдау ата-аналардың жеке
қасиеттері мен шығу тегі туралы жан-жақты білімге негізделген. Атааналардың ұрпақтарының сапасын бағалауды ескере отырып, мұқият жеке
таңдау арқылы, әдетте, ең құнды ұрпақтар алынады. Жеке таңдау асыл
тұқымды фермаларда және асыл тұқымды фермаларда қолданылады.
Топтық таңдау дегеніміз - белгілі бір сапа мен шығу тегінің бір немесе
бірнеше өндірушілері жатыр тобына таңдалады. Мысалы, асылдандыру және
ауылшаруашылық жануарларын жасанды ұрықтандыру станциясында фермаға
немесе белгілі бір сападағы және өнімділіктегі сүтті ірі қара мал фермаларының
тобына екі немесе үш тұқымдық бұқалар тағайындалады. Жұптасудың алдын
алу үшін олар екі жыл бойы сиырларды ұрықтандыру үшін қолданылады, содан
кейін бұл бұқалардың қыздары кездейсоқ жасқа жеткенде, өндірушілер
өзгереді. Мен шаруашылықтарда жеке және топтық таңдауды қолдануды
ұсынамын.
Асыл тұқымды қашарларды өсіру. Етті мал шаруашылығында асыл
тұқымды қашарларды өсірудің басты мақсаты алғашқы ұрықтандыру ересек
жануарлардың кемінде 80%-ы тірі салмақпен 16-18 айлық жаста, сондай-ақ
олардың сүттілігін арттыру болып табылады, ол кемінде 220-250 кг болуы тиіс.
Қыста сиырлар тек сиырсыз, 40-50 бас топтарда сиырлармен бірдей жағдайда
ұсталады. Алайда, оларды тамақтандыру қарқынды болуы керек, бұл қора
кезеңінде күніне кемінде 600 г салмақ қосуды қамтамасыз етеді.
Мұндай жас жануарларды өтпелі кезеңдерде қорадан жайылымға және
жайылымнан қораға дейін тамақтандыруға ерекше назар аудару керек. Көктемгі
жылынудың басталуымен, әсіресе шуақты күндерде, жас жануарлар қысқы
рационға енгізілген жемді, әсіресе сабанды нашар жейді, салмақ пен майды
жоғалтады. Бұған жол бермеу үшін жайылымға шығарудан бір ай бұрын асыл
тұқымды сиырлардың рационына 1,5-2 кг концентрацияланған немесе басқа да
жоғары калориялы жемді қосу керек.
Жайылым кезеңінде мұндай жануарлардың негізгі азығы жайылымдық
шөп болуы керек. Жайылымдарды нашар пайдаланатын сиырлардан оларды
бұзауға әкелместен құтылу жақсы. Барлық қашарларды ұрықтандыру алдында
зоотехниктер мен ветеринарлар мұқият тексеріледі. Жеке өлшенеді. Өсуі мен
дамуында артта қалған, созылмалы аурулардың белгілері бар жануарлар,
емделмейтін жарақаттар, әсіресе желін, қабылданбайды. Қысқы күтіп-бағуға
қойылар алдында жануарларды қарап тексереді және қайта өлшейді, буаздығын
тексереді. Егер қандай да бір себептермен (төмен ұрықтандыру, ерте немесе
ішкі түсік түсіру) бұзау ұрықтандырылмаған болса, ол топтан шығарылып,
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союға жіберіледі.
Қыста тек жүкті жануарлар қалады. Олардан алдағы көктемде бұзаулардың
95-100 пайыз шығуын күтуге болады. Асыл тұқымды етті малды (сиырларды,
бұқаларды және қашарларды) мұндай азықтандыру және ұстау әлемнің
көптеген елдерінде етті мал шаруашылығы дамыған және зоотехникалық және
экономикалық тиімділігі жоғары елдерде қолданылады. Жөндеу қашарларын
өсіруді қарқынды технология бойынша (сау төл алу және сақтау, организмнің
дамуының барлық кезеңдерінде жануарларды азықтандырудың толыққанды
рационында өсіру) жүргізу қажет. Ұрықтанған жануарлардың топтарын, оларды
есепке алуды уақтылы қалыптастырған жөн. Жануарлардың жүктілік кезеңі
өскен сайын олар толық тамақтануды және ұстаудың жақсы жағдайларын
жасайды.
Шаруашылықтарда жарамсыз сиырларды ауыстыру үшін жыл сайын талап
етілетіннен едәуір көп қашарларды қалдыру және іріктеу және кейіннен оларды
ұрықтандыру үшін іске қосар алдында қашарларды жарамсыз ету үшін резерв
болатындай есеппен табынның жоспарланған өсуі қажет. Тұқым қуалайтын
фактордың ет сапасына және тұтастай алғанда көбеюге әсерінен басқа,
азықтандыру және ұстау жағдайлары айтарлықтай әсер етеді. Шөппен,
пішенмен, құрамында ақуыз, оңай сіңетін көмірсулар бар жеммен толық
мөлшерде тамақтандыру ет өнімділігінің сапасын жануарлардың тұқым
қуалайтын әлеуетіне дейін арттырады. Өнім бірлігін алуға жұмсалған
шығындарды шегере отырып, төлдің өсуіне (өлшенуіне), жемшөпті есепке
алуға тұрақты бақылау жүргізу.
Малды бағалау. Бағалау дегеніміз - табын мен жануарды тұқымы мен
шығу тегі, өнімділігі мен дамуы, конституциясы мен сыртқы түрі, ұрпағының
сапасы мен көбею қабілеті бойынша кешенді бағалау. Мамандандырылған ет
тұқымдарының
мал
өнімділігінің
артуы
селекциялық-асылдандыру
жұмыстарын жүргізу деңгейімен және жануарлардың асыл тұқымдық және
өнімділік қасиеттерін сенімді бағалаумен байланысты.
Етті малды бағалаудың негізгі критерийлері: тірі салмағы, жас төлдің өсу
қарқыны және жемшөпті өсу арқылы төлеу, сиырлардың сүттілігі,
Конституциясы мен сыртқы түрі, тұқымы мен шығу тегі (генотип). Осы
мақсатта мамандандырылған ет тұқымдарының ірі қара малын өсірумен
айналысатын ауылшаруашылық құрылымдарында жыл сайын ең құнды
жануарларды бөліп алуға, асыл тұқымды және өндірістік топтарды құруға,
жануарларды уақтылы және мақсатты өңдеуді және іріктеуді жүзеге асыруға,
асыл тұқымды жұмыстың одан әрі бағытын анықтауға мүмкіндік беретін табын
жануарларын бағалау жүргізіледі. Ірі қара малдың етті тұқымдарының
малдарының асыл тұқымдық құндылығын және мақсатын айқындау
мақсатында жыл сайын малды бағалау жөніндегі бекітілген нұсқаулыққа сәйкес
барлық табынға бонитирлеу жүргізу қажет.
Кәсіпорындағы бастапқы зоотехникалық есеп. Фермада басқаруды
ұйымдастыру ветеринарлық және зоотехникалық қызметтердің иығына түседі.
Зоотехникалық қызметтің негізгі міндеті-фермаға жемнің үздіксіз жеткізілуін
қамтамасыз ету, жейтін жемнің мөлшерін анықтау және оның сапасын бақылау.
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Ветеринарлардың басты міндеті-жұқпалы және инвазиялық аурулардың
таралуын болдырмау.
Бастапқы өндірістік және асыл тұқымдық есепке алу жануарларды
мақсатты іріктеу мен іріктеуді жүргізу үшін негіз болып табылады.
Бухгалтерлік есеп деректері бойынша шаруашылықтың материалдық
құндылығы ретінде мал басының санына бақылау жүргізіледі. Алайда, бұл
құжаттарда жеке жануарлардың сүт өнімділігі деңгейін, олардың асыл
тұқымдық құндылығын, сондай-ақ экономикалық пайдалану ұзақтығын
бағалауға мүмкіндік беретін мәліметтер жоқ. Бұл / көрсеткіштер бастапқы асыл
тұқымдық және зоотехникалық есепте көрсетілуі тиіс.
Есепке алудың жекелеген түрлері тікелей фермада жүргізіледі (бригадир,
есепке алушы) оларға мыналар жатады: төлдерді және төлдерді өсіруді тіркеу
журналы, сиырларды ұрықтандыру және төлдеу журналы, төлдерді және
алынған төлдерді, случкаларды және сиырлардың буаздығын тексеру
нәтижелерін тіркеу келіп түсуіне қарай жүргізіледі; ақпарат. Бастапқы есепке
алу деректері АТЖ (ақпараттық-талдау жүйесі) бағдарламасына енгізіледі.
Бастапқы асыл тұқымды есепке алу дәл болуы үшін әр жануардың нақты, оңай
оқылатын жеке нөмірі болуы керек.
Ен салу жүргізеді тәулікте туған бұзау. Осы мақсатта құлаққа татуировка
қолданылады немесе жануарларға белгі қойылады, содан кейін бір ай жасында
бұрын тағайындалған жеке нөмір жануардың бетіне және крупына суық
тимейді. Бұл малды таңбалаудың ең тиімді әдісі. Шаруашылықтарда асыл
тұқымды малдардың деректерін ақпараттық-талдау жүйесіне (АТЖ) уақтылы
енгізуге және табынның өнімділік сапасын жетілдіру және жақсарту жай-күйіне
үнемі бақылау жүргізуге кеңес береміз.
Жануарларды ұстау технологиясы. Баратын кәсіпорындарда ет малын
ұстау технологиясы үш технологиялық кезеңнен тұрады: - бұзаулары бар
сиырларды соруға ұстау; - төлдерді өсіру; - бордақылау. Ет фермалары үшін
сиырларды жеңіл бөлмелерде немесе ашық серуендеу алаңдарында емізуде
бұзаулары бар сиырларды байлаусыз ұстау технологиясы қарапайым, ет
малдың жоғары өнімділігін, оның өзіндік құнының төмендігін және жоғары
еңбек өнімділігін қамтамасыз етеді.
Бірінші жағдайда, жарық, таза, сызбасыз бөлменің ортасында бұзаулар
қоршаулардан еркін өтуі үшін Корал орнатылады. Бұл қаламда бұзаулар
жоғарғы киімді алады. Сарайдың периметрі бойынша бұзаулары бар сиырларға
арналған құрғақ қоқыстан ор, ал ортасында - су бергіштер мен шұңқырлар
орналастырылған. Сарайдың соңында бұзаулауға арналған қоралар
ұйымдастырылады, онда сиырлар төлдеуден 2-3 күн бұрын беріледі және
бұзаулағаннан кейін бұзаумен бірге 5-7 күн ұсталады.
Жаз мезгілінде бұзаулары бар сиырларды жайылымдық қораларда, ал
мүмкіндігі бар жерлерде - жайылымдарда ұстайды. Жануарларды ұстаудың бұл
технологиясы «Степное» ЖШС шаруашылықтарында қолданылады. Сиырлар
мен бұзауларды ұстаудың ең арзан және қолайлы әдісі – ашық алаңдарда шатыр
астында ұстау. Сайттар келесідей ұйымдастырылған:
Суық ауа-райының басталуына дейін қалыңдығы 40-50 см сабан қабаты
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шатырдың астына қойылады.болашақ ордың жылынуы үшін Жануарлар
несеппен суланып, сабанмен тығыздалады, оның қалыңдығында жылу
шығарумен биологиялық процестер жүреді. Қыста төсек басына 1-3 кг
мөлшерінде енгізіледі. Сиырларды ұстаудың бұл әдісі төлдерді маусымдық
ұйымдастыруды қажет етеді. Есте сақтау керек, қаңтар-сәуір айларында төлдеу
ең қолайлы. Қысқы-көктемгі жас жануарларды күзде емізуге болады, бұл
сиырларды қысқы жағдайларға жақсы дайындауға мүмкіндік береді, ал
бұзаулар өсімдік тамағын жеуге үйренеді.
Етті малды ұстаудың байлаусыз тәсілі оңтайлы микроклимат құруға, Жем,
машиналар мен механизмдердің шектеулі жиынтығын пайдалануға,
ғимараттардың дизайны мен жануарларға күтім жасауды жеңілдетуге
мүмкіндік береді. Технологияны таңдағанда, фермер байлаусыз технологияның
көптеген артықшылықтарына қарамастан, теріс факторлар да бар екенін есте
ұстауы керек: климаттық жағдайларға байланысты қыста жем мен қоқыстың
артық шығыны болады, жануарларға жеке көзқарас қиындайды.
Сондықтан алаңдар салу мүмкін болмаған жағдайда сиырларды қыс
мезгілінде қолда бар үй - жайларда, байлауда, ал жайылым кезеңіндежайылымда немесе қаламдарда ұстауға болады. Мәдени жайылымдарды құру
және оларды тиімді пайдалану шөптердің өнімділігін 3-10 есе арттыруға,
малдың жүктемесін жайылымдардың бір гектарына 3-4 есе және бір
жұмысшыға 2-3 есе арттыруға мүмкіндік береді. Ірі қара мал көп мөлшерде ірі
қара (сабан, шөп, үгінді), сүрлем, қызылша, сондай-ақ жайылымдық жемді
қолдана алады. Алайда, диетадағы барлық қажетті заттардың қажетті мөлшерде
болуы сиырлардың денсаулығын сақтауға және қарқынды өсіп келе жатқан жас
жануарларды алуға мүмкіндік береді.
Ветеринариялық-профилактикалық
іс-шаралар.
Жануарларды
аурулардан қорғау-ветеринарлық және ұйымдастырушылық-экономикалық
шараларды жүзеге асыру арқылы шешілуі қажет маңызды міндет. Әдетте,
жануарлардың жоғары концентрациясы және қарқынды жұмыс істеуі
физикалық, химиялық және биологиялық факторларға төзімділіктің
төмендеуімен, әсіресе жануарлардың мүлдем басқа табиғи-экономикалық
жағдайларға бейімделуімен бірге жүреді.
Малдың шоғырлануының артуы туберкулез сияқты аурудың ауа
тамшыларымен таралуына жағдай жасайды. Желдетудің нашарлығымен және
микроклиматтың нашарлауымен организмнің жалпы төзімділігі төмендейді,
бұл эндогендік инфекциялар деп аталатындардың дамуына әкеледі:
сальмонеллез, колибактериоз, метаболикалық бұзылулармен байланысты
аурулар пайда болады. Жоғарыда айтылғандардың бәрі фермаларда
жануарлардың әртүрлі ауруларының пайда болу мүмкіндігін болдырмайтын
ветеринариялық-санитариялық ережелерді сақтау бойынша қатаң талаптарды
анықтайды.
Шаруашылық аймағында әкімшілік және шаруашылық құрылыстар қоймалар, жемшөп қоймалары және басқа да объектілер орналастырылады.
Адамдар мен көліктерді ветеринариялық-санитариялық өңдеу жеткіліксіз
болған жағдайда шаруашылық аймағына кіру және кіру кезінде, сондай-ақ
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азықпен бірге өндірістік аймаққа инфекцияның әкелінуі мүмкін. Осыған
байланысты, барлық Өндірістік аумақты қоршаумен қатар, аймақтарға
бөлінуіне қарамастан, адамдар үшін қосымша типтік санитарлық өткізгіш және
көлік үшін дезинфекциялық блок қажет.
Күзет-карантиндік шараларды табысты жүргізу үшін малдың
шаруашылықішілік орнын ауыстыруды шектеу, жануарларды тасымалдауды
таза және дезинфекцияланған көлік құралдарында жүзеге асыру керек. Жаңадан
келіп түскен мал ветеринариялық тексерілуге және карантиндеуге жатады.
Әлсіреген және ауру жануарларды ветеринарлық мамандардың тікелей
бақылауымен жеке топтарға уақтылы бөлу керек. Жануарлардың жұқпалы және
инвазиялық ауруларына қарсы жоспарлы және амалсыз профилактикалық ісшараларды қолданыстағы нұсқаулықтарға, "Степное "ЖШС эпизоотияға қарсы
іс-шаралар жоспарына"сәйкес жүргізу қажет.
Жалпы алдын-алу шараларының ішінде жануарлардың таза ауада
серуендеуі маңызды орын алады. Қазіргі уақытта таза ауа, тікелей күн сәулесі,
жел ағзаға пайдалы әсер етеді. Жануарларда метаболизм белсендіріледі,
өнімділік артады. Фермада серуендеу үшін қоршалған алаңдар бар. Күн сайын
сиырлар 2-3 км баяу қадаммен жүруі керек, қатты аязда, боранда және мұзда
серуендеу тоқтатылады.
Жұқпалы емес және жұқпалы аурулар жануарлардың кетуіне, қартаю
процесінің жеделдеуіне, репродуктивті функциялардың төмендеуіне және
өнімділіктің төмендеуіне тікелей себеп болады. Барлық түрлердегі
жануарларда, соның ішінде жұқпалы емес аурулардан ірі қара малда жыныс
мүшелерінің аурулары өте жиі кездеседі, бұл жатырдың қаттылығын
арттырады, желін ауруларына әкеледі және еркектердің репродуктивті қабілетін
төмендетеді.
Шаруашылықта жыныс мүшелерінің ауруларының алдын алу үшін,
әсіресе, іш тастауы немесе қонақ үйде асқынуы, жыныстық циклдардағы
ауытқулары (эструс арасындағы жақын аралық, ұзақ уақыт аң аулаудың
болмауы, жасанды ұрықтандырудан немесе екі жыныстық циклде
жұптасқаннан кейін ұрықтанбау және т.б.) бар жануарларға жүйелі түрде
гинекологиялық тексеру жүргізу қажет. Гинекологиялық тексеру нәтижелеріне
сүйене отырып, жатырдың репродуктивті қабілетін тез қалпына келтіруге қол
жеткізу керек. Ол үшін әртүрлі биогендік стимуляторларды қолдануға болады:
Зоотехникалық және ветеринарлық тәжірибеде лейкемия, туберкулез,
некробактериоз, мастит, бруцеллез, аяқ-қол аурулары сияқты ауруларға
төзімділікте
тіпті
бір
тұқымды
жануарлардың
арасында
үлкен
айырмашылықтардың болуы байқалды. Жануарлардың бірқатар жұқпалы
ауруларға төзімділігі көбінесе тұқым қуалаушылыққа байланысты. Осыған
байланысты, осы негізде селекция нақты негізге ие, бұл таңдау арқылы
жануарлардың белгілі бір ауруларға төзімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Малдың ауруға төзімділігін арттыру үшін табында ауырғандар мен сау
жануарлардың шығу тегін талдау және есепке алу керек. Осы талдау негізінде,
басқа қасиеттерге тең, ата-аналардан шыққан, белгілі бір ауруларға төзімді
жануарларды тайпаға қалдыру керек. Ауруларға қарсы күресте, бұрынғыдай,
193

алдын-алуға және басқа ветеринарлық шараларға назар аудару керек, сонымен
қатар қалыпты теңдестірілген тамақтандыруды қолдану керек және
жануарларды ұстау технологиясын сақтау керек.

(137, 138-Фото: 2019 жылы туған құнажындарды іріктеу)

5) Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
«Степное» ЖШС шаруашылығы жағдайында ірі қара малдың
шаруашылық-пайдалы белгілерін арттырудың негізгі әдісі қазақ ақбас тұқымды
таза тұқымды өсіруді пайдалану болып табылады. Іріктеу мен таңдаудың
көмегімен жануарларды акклиматизациялау үшін азықтандыру мен ұстаудың
қолайлы жағдайларын жасау негізінде асыл тұқымды және тұқым қуалайтын
қасиеттер жақсарады. Осыған байланысты жануарларды бағалау (іріктеу және
бағалау) жүргізілді, фенотиптік көрсеткіштер мен тірі салмақ бойынша
стандартқа сәйкес келетін 3 тұқым тобы құрылды. Бағалау нәтижесі бойынша
шаруашылық мамандарына жануарларды іріктеу және сәйкестендіру
мәселелері бойынша семинар өткізілді.
Ақтөбе облысының қатал жағдайларында қазақ ақбас тұқымының ет
өнімділігінің генетикалық тұрғыдан салынған әлеуетін жемшөп өндірісінің
жергілікті ерекшеліктері мен мал шаруашылығын жүргізу жағдайларын ескере
отырып ашу:
 малдың ет өнімділігін 8-10% - ға арттыруды қамтамасыз ету;
 етті малды өсіру мен ұстаудың инновациялық технологиясын пайдалану
сиыр еті өндірісін 10-15% - ға арттыруды қамтамасыз етеді%;
 І санаттағы асыл тұқымды бұқалардың үлес салмағын 3-4 есеге арттыруға
(жылына бір сынақ станциясынан 50-120 бас;
 ет контингентін тамақтандыруда толық, нақты тамақтану бойынша
теңдестірілген жем рационын қолдану бордақылау жас малдардың
орташа тәуліктік өсімінің 10-15% - ға артуын, өткізу салмағының 450 кгға жетуін қамтамасыз етеді.
Қосымша
өнім
өндіруден
күтілетін
экономикалық
тиімділік
бордақылаудағы малдың бір басына 25,0-32,5 мың теңгені құрайды.
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(139, 140-Фото: 2020 жылғы бұзаулар сиырлармен (сол жақта).
Қазақтың ақбас тұқымды асыл тұқымды бұқаларын ұру (оң жақта)

6. Қорытынды және нәтижелі ойлар
«Степное» ЖШС-де жүргізілген жұмыстардың нәтижелері шаруашылықта
тиісті деңгейде қазақтың ақбас тұқымды табынымен селекциялық-асыл
тұқымдық жұмыс жүргізілетінін көрсетеді. «Степное» ЖШС-де асыл тұқымды
есепке алудың барлық нысандары уақтылы және сапалы жүргізілуде,
ақпараттық-талдау жүйесіне (АТЖ) деректер енгізіледі.
Жануарлардың 1617 басына кешенді бағалау жүргізілді, оның ішінде
элита-рекорд класына 142 бас немесе 8,7%, элита - 778 бас - 48,1%, бірінші
сыныпқа - 356 бас немесе 21,9% және ІІ сыныпқа 342 бас немесе 21,1%
жатқызылды. Бонитированные тұқымдық бұқалар саны 68 бас элита класына
және І сыныпқа жатқызылған. Бағаланған мал басының негізгі бөлігі өте жақсы
физикаға ие, сыртқы келбеті айқын, қазақтың ақбас ет тұқымдарына тән.
Жануарларды азықтандыру және ұстау шарттары зоотехникалық
талаптарға сәйкес келеді. Азықтандыру нормаларына сәйкес, қыстық-қоралық
кезеңде ірі және шырынды азықтар толық көлемде дайындалды. Шаруашылық
жұқпалы-жұқпалы аурулар бойынша қолайлы. Ветеринариялық іс-шаралар
кестеге сәйкес жүргізіледі.
Азықтандыру
технологиясын
жақсартумен
қатар,
таңдау
қарқындылығын арттыру қажет:
 тұқым стандартына сәйкес келмейтін және конституция мен экстерьердің
ақаулары бар жануарларды кейіннен іріктей отырып, сұрыптауды жүргізу;
 фенотиптік көрсеткіштер бойынша тұқым стандартына сәйкес келмейтін
төлдерді сатуға жол бермеуге міндетті;
 табынды жөндеу үшін фенотиптік көрсеткіштер бойынша тұқым
стандартына сәйкес келетін жануарларды іріктеуді жүргізу;
 бұқашықтарды қысқы кезеңде азықтандыру технологиясын жақсарту;
 -таразы мен сплиті бар заманауи бекіткіш машинаны орнатыңыз;
 тіркеу және іске асыру үшін 1-санаттағы бұқашықтарды ДНК-генді
типтеуді жүргізу;
 ИАҚ базасына міндетті түрде Чип нөмірін енгізе отырып, жануарларды
дұрыс сәйкестендіру үшін барлық мал басын чиптеуді жүргізуді
қамтамасыз ету;
 тұқымдық бұқаларды ұрпақтарының сапасы бойынша бағалауды және
олардың ұлдарын өз өнімділігі бойынша сынауды жүргізуге міндетті, бұл
табынның өз өсімін молайтуын үздік тексерілген бұқалармен қамтамасыз
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етуге мүмкіндік береді.
Осылайша, жүргізілген мониторинг қазақ ақбас тұқымды асыл тұқымды
бұқалар мен қашарлардың экстерьерін бағалау және оларды отандық
стандарттарға сәйкес келетін дене бітімі бойынша жіктеу бойынша іріктеу
жүргізуге мүмкіндік берді. Асыл тұқымды бұқалар мен қашарлардың
экстерьерін бағалау етті малдың дене бітімін жақсартуға мүмкіндік береді,
тиісінше бір жастағы бұзаулардың тірі салмағын табынның орташа мәнінен 45% - ға арттырады.
Сыртқы отандық консультант: Толеуханов Куат Батырханович
Кәсібі
- «Shefer group» ЖШС коммерциялық директоры,
- ЖШС Кеңесші
- «ASTANA MALL TRADING", бизнес-тренер
(В2В, В2С қызмет көрсету және сату).
Еңбек тәжірибесі:
банк саласында 10 жылдан астам (маманнан бастап
филиал директоры лауазымына дейін барлық сатылардан
өтті);
- коммерциялық жылжымайтын мүлікке қызмет көрсету саласында
(Польша компаниясындағы Қазақстан мен Өзбекстанда бизнесті
дамыту бөлігінде).
- «Қазпочта» АҚ-да 2 жыл (оператордан бастап, облыстың пошта
қызметі басқармасының бастығына дейін барлық позициядан өтті).
Консультациялар тақырыбы – Компаниядағы сервис және сату.
Кәсіпорын: «Б — агро» ЖШС
Мекен-жайы: ШҚО, Ұлан ауданы, Привольное ауылы
Бағдарлама қатысушысы: Воропай Данил Александрович
Кәсіпорын қызметі: Селекциялық-тұқым өсіру компаниясы
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: сату бойынша менеджерлерді
оқыту, қолданыстағы және жаңа келісімшарттар бойынша практикалық көмек
көрсету.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
«Б-агро» ЖШС-селекциялық-семинарлық компания болып табылады.
«Б-агро» ЖШС компаниясының негізгі қызмет түрі:
 күнбағыс, жүгері, рапс, бидай, соя, көпжылдық шөптер сияқты
дақылдардың сұрыптары мен будандарының тұқымдарын бөлу әдісі;
 күнбағыс, бидай, көпжылдық шөптер сорттарының тұқымдарын
көбейту және өңдеу;
 ӨҚҚ микротыңайтқыштарын жеткізу;
 дақылдарды өсіру технологиясы бойынша агроконсультациялармен
сатуды сүйемелдеу;
196

 топырақтың агохимиялық талдауы.
Компания қызметінің тағы бір бағыты жүгері дәнін жаншу
технологиясын енгізу болып табылады. Кешенді сүйемелдеу мыналарды
қамтиды:
 жоғары өнімді жүгері будандарының тұқымдарын жеткізу;
 финдік murska шырмауықтарын жеткізу;
 консервантты жеткізу;
 пленка мен жеңдерді жеткізу.
«Б-агро» ЖШС Өскемен, Павлодар, Алматы және Петропавл
қалаларында өкілдіктері бар. Привольное ауылындағы орталық кеңседе 2
менеджер және өкілдіктерде бір менеджерден бизнесті дамыту бойынша
жұмыс істейді.
Жүргізілген жұмыс барысында нақты сату стратегиясының жоқтығы,
менеджерлердің компания өнімдерін нашар білуі, сондай-ақ сатуда жұмыс
тәжірибесінің
жоқтығы
анықталды,
өйткені
кадрларды
іріктеу
«агробизнестегі білім және жұмыс тәжірибесі» қағидаты бойынша жүргізілді.
Сондай-ақ, әзірленген презентациялар, коммерциялық ұсыныстар
шаблондары, презентациялар және әлеуетті клиенттермен кездесуге арналған
буклеттер жоқ екендігі анықталды.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту:
Привольное ауылына оқуға 2 менеджер келді және 2 менеджер
бейнебайланыс құралдары арқылы қосылды. Оқытуға барлығы 6 менеджер мен
компания басшысы қатысты.
Оқыту 3 тақырыпта өткізілді:
1) сату кезеңдері (сатудың 5 қадамы).
2) компанияның мақсаттары мен құндылықтары, команда құру.
3) компанияның алға басуы/менеджерлерді ішкі ынталандыру - табыс кілті
Оқыту проектор мен маркер тақтасын қолдану арқылы өтті. Формат
материалды бекіту үшін диалог түрінде және командалардағы ойындармен
таңдалды. Тренинг барысында әрбір менеджер презентация жүргізіп,
компанияның белгілі бір өнімін таныстырды. Тренингте пайдаланылған
бейнематериал табысты сатушылардың мысалдарын, сондай-ақ сатуда
жіберілетін негізгі қателіктерді көрсетті.
Бұдан кейінгі тренингтер компанияның мақсаттары мен құндылықтарын
белгілеу бөлігінде командалық жұмысқа бағытталды. Біз компанияның
артықшылықтары мен кемшіліктерін талдадық, егер оқиғалар жоспарға сәйкес
келмесе, компанияны дамытудың қосалқы нұсқасын жасадық. Менеджерлер іс
жүзінде мақсатқа жету ниеті нәтижелерге тікелей әсер ететінін көрді, ішкі
мотивация мәселелерін түсінді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар
Оқыту барысында тиімсіз сатылымдардың көп бөлігі телефон арқылы
жүргізілгені анықталды. Жүргізілген жұмыс нәтижелері бойынша телефон
арқылы сөйлесулерді тек кездесулерді тағайындау үшін ғана пайдалану, ал
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өнімді көрсету мүмкіндігімен әлеуетті клиенттердің аумағында компанияның
өнімдерін таныстыру туралы шешім қабылданды.
Сондай-ақ, компанияда таңертең «бес минуттық жиын» өткізу енгізілді,
ол мыналарды болжайды:
 таңертеңгі жаттығулар өткізу (5 мин);
 топтың мәселені талқылауы, алқалық шешім қабылдау, орындаушылар
мен мерзімдерді белгілеу (5 мин);
 команда құру ойыны (5 мин).

4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
«Б-Агро» компаниясы Bitrix24 арқылы СRM сату жүйесін енгізді. Бұл
жүйе Binotel IP телефониясына қосылған. Менеджерлер компаниядағы осы
автоматтандырудың мүмкіндіктерін толық түсінбеді, сондықтан оны
пайдаланбады. Кеңес ретінде, Bitrix24 арқылы тапсырмаларды қалай қоюға
болатындығы іс жүзінде көрсетілді, жүйенің өзі басшыға хабарлама түрінде
ақпарат беру арқылы тапсырманың орындалу мерзімін басқарды.
Binotel IP телефониясы арқылы телефон сөйлесулерін тыңдау менеджерге
бар қателерді түзету бөлігінде жұмыс істеу керек екендігі туралы ақпарат
береді. Сондай-ақ, контекстік жарнама және таргеттеу жағдайында лидтармен
жұмыс істеу кезінде осы автоматтандырудың мүмкіндіктері көрсетілді. Қазіргі
уақытта компания жарнаманың бұл түрін пайдаланбайды, бірақ болашақта
шығындардың осы бөлігіне қаражат бөлуді қарастырады.
5. Қосымша ұсынымдар (қажет болған жағдайда)
Клиенттердің қолданыстағы базасын зерттеу барысында дебиторлық
берешекпен жұмыс істеу бойынша сұрақтар туындады. Берешекті мерзімінен
бұрын 100% өтегені үшін дисконтты немесе техниканы немесе қызметті ұсына
отырып, келісімшарттардағы жаңа талаптар бойынша борышкерлермен
пысықтау бөлігінде ұсынымдар берілді. Сондай-ақ, жасалған келісімшарттар
бойынша ұсыныстар берілді, онда ішінара төлем жасалды, бірақ тапсырыс
беруші тауарды жеткізуді сұрады.
6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Компания клиенттерге презентациялар өткізу үшін менеджерлерге
арналған презентацияны жасай бастады. 10 күн ішінде бес минут ішінде 10-нан
астам сұрақтар мен мәселелер қаралып, шешілді. Жалпы, жүргізілген жұмыс
нәтижелері бойынша менеджерлер өздерінің ұзақ мерзімді, орта мерзімді және
қысқа мерзімді жоспарларын біледі.
Компания қызметіндегі тиімділік пен сату көлемінің өсуін ағымдағы
жылдың соңына дейін күтемін, өйткені команда оның қайда екенін және не
істемегенін түсінді. Алынған ақпарат өте сұранысқа ие және қажетті болды, ал
компания басшысының табандылығы, мақсаткерлігі жаңа нәтижелер мен
жеңістерді ұзақ күтуге мәжбүр етпейді.
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7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Жалпы, «Аға-сеньорлар» жобасына қатысу нәтижелері бойынша көптеген
оң нәтижелерге қол жеткізіп, тамаша адамдармен, жаңа достармен кездестім.
«Атамекен» ҚР ҰКП мамандарына қолдау көрсеткені және көрсеткен көмегі
үшін алғыс айтқым келеді. Мен бұл жоба қатысушыларға кеңесшілердің
көмегімен ең өзекті мәселелерді тез әрі тиімді шешуге және өз компанияларын
жаңа деңгейге шығаруға көмектесетініне сенімдімін.
Сыртқы отандық консультант:
Умурзакова Светлана Кабдуахитовна
Туған күні: 02.06.1965 жыл.
Білімі: жоғары
АТУ-нан пісіру және кондитерлік өндіріс.
Сапа жөніндегі инженер-технолог.
«Верный
хлеб»
журналы
ұйымдастырған
республикалық байқауда 2014 жылғы қатпарлы
бұйымдар бойынша бірінші орын.
«Maga Bread» және «Хлебный дом» нан пісіру және
кондитерлік өндіріс жөніндегі бас технолог
Шақыру бойынша желілерді іске қосу.
Өскеменде Жапония салмасы бар Reon пряниктер
желісі
Rondo қатпарлы өнімдерін өндіру желісі.
Брецель өндірісі бойынша желілер және т. б.
S асханасы онлайн оқыту жобасының сарапшысы.
Консультация тақырыбы:
Халықтың ділін ескере отырып, ассортиментті кеңейту, енгізілген
өнімге Технологиялық нұсқаулықтар жасау, қажетті жабдықтар бойынша,
шикізатты сатып алу бойынша консультациялар.
Кәсіпорын: «Нишанова Гулзода Анарбаевна» ЖК
Мекен-жайы: Жамбыл облысы. Т. Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы,
Жібек Жолы көшесі 82
Бағдарлама қатысушысы: Нишанова Гулзода Анарбаевна
Кәсіпорын қатысушысы: өз өндірісінің өнімдерін сату.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
«Нишанова»
ЖК-де «Эконом+» минимаркеті және «Ақ Босага»
мейрамхана кешені бар, 2019 жылдың шілдесінде олар аз мөлшерде пісіру
(самса және борек) және тапсырыс бойынша тіскебасардың екі түрін пісіретін
шағын өндіріс ашты.
Уақыт пен қонақтар мен сатып алушылар арасындағы өнімге деген
сұраныс компания басшысын штатты кеңейтуге, қызметкерлерді заманауи
технология бойынша оқытуға және өнімді үздіксіз шығаруды ұйымдастыруға
итермеледі. Миссия барысында ассортименттің кеңеюі және сәйкесінше штат
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кестесінің өзгеруі орындалды. Тапсырыстар көлемін орындау үшін қосымша
екі кондитер қабылданды.
Мұнда
аз
мөлшерде
консерванттарсыз,
қопсытқыштар
мен
ашытқыларсыз өз өндірісінің ашытқысында ашытқысыз нан өндірісі іске
қосылады. Ашытқысыз нан өзекті болғандықтан, оны өндіру қосымша
жабдықты қажет етеді.
Қамыр илеу машинасынан басқа, конвекциялы пештер мен тұндырғыш
шкафтар, зауыттық дамудан басқа, тұндырғыш шкафтар бу ылғалдандырғыш
пен жылытқышпен жабдықталған.
Барлық параметрлер технологиялық нұсқаулықта көрсетілген. Өндірістік
цех супермаркет жанында орналасқандықтан қызметкерлер сөреден алынған
шикізатты (маргарин, қоюландырылған сүт, конфитюралар, шоколад кремдері)
пайдаланды. Шығындарды есептеу кезінде өнімнің өзіндік құнын есептеу
Морждың өте төмен екенін анықтады. Себебі шикізат цехқа бөлшек бағамен
жеткізіледі.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту:
Өз өндірісінің өнімдері сұранысқа ие болуы және шеберхана
тапсырыстарды сапалы және тез орындауы үшін, әрине, қосымша заманауи
жабдықтар қажет. Тізім жасалды, бірінші қадам жасалды. Қолданыстағы
жабдықты диагностикалау және жөндеу, дұрыс пайдалану, кондитерлік
өнімдердің ағымына қажетті жабдықты сатып алу.
Диагностика және проблемаларды анықтау қорытындысы бойынша
бизнесті жақсарту үшін мыналарды енгізу қажет:
1. Автоматтандырылған желілер (Rondo, Kalmeer т. б)
2. Жаңа инновациялық технологияларды енгізу арқылы технологиялық
процестерді ұйымдастыру, оңтайландыру.
3. Жаңа ассортиментті енгізу бойынша қызметкерлердің біліктілігін
арттыру.
4. Консультацияның бастапқы және күтілетін нәтижелері.
Басты міндет: бәсекеге қабілетті сапалы өнім шығару, баға бойынша мен
барлық ішкі мүмкіндіктерді қолданамын.
Кеңесшінің барлық ұсыныстарын ескеріңіз.
Жобаны іске асыру Нишановаға жергілікті өнімді өндіруге және халықты
сапалы өніммен қол жетімді бағамен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
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(141, 142-Фото: Жұмыс процесі (сол жақта).
Маффиндер (оң жақта)

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар
Менің ұсынысым бойынша олар Артфуд компаниясында тапсырыс
берді.
Артфуд
компаниясы
өндірістік
цехтарды
(кондитерлік,
наубайханаларды) шикізатпен көтерме бағамен жабдықтаумен айналысады.
Көрсетілді өтінім.
Және өзіндік құнды қайта есептеу көтерме жеткізілімдер бойынша
сатып алудың тиімділігін көрсетті.
Мысал үшін:
380 гр. қоюлатылған пісірілген сүт-395 тг. (бөлшек).
Көтерме жабдықтаумен айналысатын кондитерлік компанияларда
шикізат бағасы
1 кг. - 450 теңге.
Сондай-ақ, мен шығарылатын өнімнің өзіндік құнын және тұрақты
сапасын төмендету үшін Евразиан фудс корпорейшн компаниясында көтерме
бағалар бойынша маргаринге тапсырыс беруді бастамаладым.
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4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
және іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Кеңесші ретінде 20 литр араластырғышты сатып алуды ұсындым. Ол қол
еңбегін болдырмау үшін, кремдер мен қамыр илеу үшін қажет.
Миксер сатып алынды. Қолда бар жабдықтар (пештер) бойынша
диагностика жасалып, температура мен уақыт датчиктері орнатылды.
Жабдықты (температура датчиктері, миксерлер, кондитерлік құралдар) қалай
дұрыс пайдалану керектігі бойынша оқыту жүргізілді. Қамырды илеу, кремдер
мен печеньелерді шайқаудың дұрыстығы. Технология бойынша пісіру. Сондайақ болашақта нан-тоқаш өнімдеріне қамыр илеу үшін үлкен көлемдегі қамыр
араластырғышты сатып алу ұсынылды.
5. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Кәсіпорын қызметкерлерді оқыту, еңбекті ұйымдастыру, технологиялық
процестер бойынша кеңес алды, соның есебінен сапасы бойынша жақсы және
бағасы бойынша қолжетімді ассортиментті арттыра алды. Сатуды талдау
нәтижелері бойынша әкімшілік қорытынды жасады: көп сатып алушылар
өнімге келе бастады.

(143., 144-Фото: Тәтті тоқаштар)

6.

Қорытынды және нәтижелі ойлар

Өндірістік цехтың даму перспективалары бар, өйткені Нишанов ЖК-де
супермаркет ашу тәжірибесі бар. Және өндіріс мәселелері бойынша
консультанттың жұмысын ескере отырып. Мен үшін кеңесші ретіндегі мақсат
оқыту болды, үлкен көлемде өнім шығару кейінге қалды. Бірақ нәтиже көрінеді.
Миссия барысында өндіріске енгізілді:
1. Қатпарлы бұйымдар
2. Түрлі салындысы бар круассандар
3. Струдельдер.
4. Торттар (сүтті қыз, сникерс, бисквит – жидек, бал, наполеон, қызыл барқыт,
трюфель)
5. Синабондар (жаңғақ, даршын және сүзбе қосылған)
6. Алма, сүзбе, шабдалы және шие кәмпиттері бар қаймақ пирогтары.
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7. Ет салындысы бар құм-ашытқы қамырынан жасалған бәліштер (тауық
картопы, тауық қырыққабаты, тартылған картоп, тартылған қырыққабат, тауық
ірімшігі).
8. Пицца
9. Пияз нандары
10.Гамбургер тоқаштары мен хот-догтарға арналған тоқаштар.
11.Тауық еті мен фри қосылған донер.
12.Ашытқысыз нанға арналған ұйытқы
13.Ашытқысыз нан-қара бидай
14.Наггетсы
15.Пита нанындағы Донер кебаб
16.Тауық қанаттары.
Кәсіпорын: «Першин А. В.» ЖК
Алтай қаласындағы "Золотой рассвет" азық-түлік кешені
Шығыс Қазақстан облысы.
Бағдарламаға қатысушы: Першина Варвара Михайловна
Кәсіпорын
нан-тоқаш
өнімдерін,
мұздатылған
жартылай
фабрикаттарды, кондитерлік өнімдерді, тұқымдарды қуырумен айналысады.
Мекен-жайы: ШҚО.Алтай қ., Первомайская к-сі 2/1
Консультация тақырыбы: Қазіргі заманғы технологиялық желілерде
жұмысты оқыту, заманауи өнімдерді енгізу, ГОСТ бойынша кейбір өнім
түрлерін жаңарту.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
«Першин» ЖК компаниясында 60 адамнан тұратын штат, өндірісті
басқарушы және үш меңгеруші, экспедиторлар, өзінің шағын автопаркі бар.
Олар нан-тоқаш өнімдерін, мұздатылған жартылай фабрикаттарды,
кондитерлік өнімдерді, тұқымдарды қуырумен айналысады.
Олар бүкіл қаланы және қала маңын қамтамасыз етеді.
Өнімдер өте жоғары бағаланады, өйткені олар табиғи компоненттерді
қолдана отырып жасалған технология бойынша жұмыс істейді.
Сараптамалық көмекке жүгініп, компания оларды өндіруде қандай
ұсыныстар мен қандай көмек қажет екенін бірден және нақты тоқтатты. Бұл
миссияның өнімділігіне әсер етті.
Персоналды басқарудың нақты жүйесі бар шағын, ұйымшыл ұжым. Бірақ
нарық қазір азық-түлік өндірушілерімен қаныққандықтан, оларға жабдық,
шикізат және жаңа ассортимент бойынша маманның ұсыныстары қажет болды.
Сатып алынатын шикізат орындарын жаңарту бойынша қызметкерлердің
ақпараттанбау проблемасы анықталды.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту:
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Басшылардың өтініші бойынша сатып алу сұранысын арттыру үшін жаңа
өнімдердің бірнеше түрі енгізілді. «Першин» ЖК барлық цехтарына жартылай
фабрикаттардың, нан-тоқаш өнімдерінің, кондитерлік өнімдердің жаңа түрлері
енгізілді.
Сарапшының тәжірибесінің арқасында техникалық карталарды сапаны
жақсарту, өнімнің өзіндік құнын төмендету, тауарлық түрін жақсарту жағына
өзгерту мүмкіндігі зерттелген. Семинарлар келесі тақырыптар бойынша
өткізілді: Ұнның әр түрін қолдана отырып нан өнімдерін пісіру, кремдер мен
толтырулардың құрамын зерттеу және т. б.

(145, 146-Фото: Технологиялық нұсқаулық жасау (сол жақта).

Естелік сыйлық (оң жақта)

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар
Заманауи деңгейде өнім шығару ағымдылығын қамтамасыз ету үшін
жабдық сатып алу бойынша консультация.
Бұл бағдарламалық басқарылатын конвекциялық немесе ротациялық пешті
сатып алу. Үш конвекциялық пешті және екі жылдамдықты бір илеу
машинасын сатып алу ұсынылды. Бұл заманауи талаптарға сай келетін сапалы
өнім шығаруға мүмкіндік береді.
Үздіксіз өндірісті қамтамасыз етеді және қызметкерлердің жұмысын
жеңілдетеді.
Пештер бу ылғалдандырғышпен және конвекциямен жабдықталған - бұл
өнімнің балғындығын ұзақ сақтауға мүмкіндік береді. Бу беру нан-тоқаш және
қатпарлы өнімдерді жылтыр және жұқа қабықпен шығаруға мүмкіндік береді,
қызметкерлер пісіру параметрлерін белгілей алады (параподачу,уақыт) және
уақыт өте келе пештің өзі өнімнің дайындығы туралы сигнал береді, бұл
персоналдың жұмысын жеңілдетеді және уақытты үнемдейді. Өндірістегі
бірнеше жыл бойы жұмыс істеген пештерде бұл көрсеткіштер жоқ, ол
адамдардың жұмысын қиындатады және кішкене қателікпен стандартты емес
өнімдер шығаруға әкелуі мүмкін.
НТӨ және кондитерлік өнімдер өндірісінде сұранысқа ие шикізатты сатып
алу арқылы өзіндік құнды төмендету бойынша ұсыныстар берілді. Берри
компанисымен байланыс орнатуға ақпарат берілді, бұл компания мұздатылған
жидектерді сатумен айналысады. Және олар қоюландырғыштарды сататын
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компания. Бұл өндіріске жидектер кесектерімен толтырғыштар шығаруға
көмектесті.
Компанияларда толтырғыштарды сату бойынша тапсырыс беру кезінде 1.0
кг кем дегенде 1200 теңге тұрады, ал жидектердің пайызы 50 пайыздан
аспайды. «Першин» ЖКне жидек, қоюлатқыш, су және қант кіретін
рецептураны ұсындым, Excel-де есептелген өзіндік құн 760-770 теңгеге шықты.
Бұл рецепт мұздатылған жидектер мен қоюландырғышқа тапсырыс беріп,
бірден енгізілді. Сондай-ақ кондитерлік цехта кондитерлер дәмін жақсарту
және өзіндік құнын төмендету үшін кремдер дайындауға оқытылды.
Бұл кремдер: Патисьер француз қайнатқышы және итальян кремі (сарысы
кез-келген кремдерде қолданылады, мысалы, Тирамису үшін). Бағасы бойынша
кремнің өзіндік құны – 400 теңге.
Салыстыру үшін: әр түрлі компаниялардағы патисиердің сату бағасы 12001600 аралығында. Кремдерді енгізу торттардағы кремдердің дәмін жақсартты
және шығындарды азайтты. Сондай-ақ басшылықтың өтініші бойынша
жылтыратылған пісірілген пряниктер дайындау технологиясы енгізілді. Бұл
құрғақ хош иістері бар зімбір (даршын, қалампыр, кардамон, имбирь, иісті
бұрыш), жалбыз және айсинг дизайны бар зімбір. Нан цехы үшін жабдық
бойынша ұсынымнан басқа мынадай бұйымдар енгізілген: Француз багеті,
түрік батоны, нан саулығы, сарымсақ багеті, неміс өрімі. Оқыту ашытқысыз
нанға арналған ұйытқы өндірісінің негізінде жүргізілді.

(148, 149- Фото: Есептеу құны( сол жақта), торттар мен синабондар (оң жақта)

4. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Бастапқыда «Першин» ЖК кәсіпорнының басты міндеті – өнім нарығын
кеңейту және өндірілген өнімнің ассортиментін кеңейту арқылы жаулап
алынған позицияларды нығайту болған. Кәсіпорынның даму стратегиясын
ұстану үшін қажетті іс-шаралардың тактикалық жоспары келесідей:
1. Өнімнің сапасын жақсарту үшін ішкі әлеуетті мүмкіндіктерді пайдалану.
2. Бүгінгі экономикалық жағдайда тұрақты рентабельділікпен өнімнің сату
бағасын сақтау.
3. Кәсіпорын өнімдеріне тұтынушылардың қалауын қалыптастыру.
4. Қала мен аймақ шегінде клиенттік базаны кеңейту.
5. Кәсіпорын тарапынан сауда өкілдеріне қолдау көрсетуді қамтамасыз ету.
6. Клиенттермен нақты кері байланысты ұйымдастыру.
7. Бәсекелестік артықшылықтардың - бағаның, сапаның, нарықтағы
тұрақтылықтың даму динамикасын қамтамасыз ету.
205

9. Жаңа түрлерді дамыту негізінде тауарларды әртараптандыру.
Кеңес берудің күтілетін нәтижелері: нарықты жаулап алу үшін
тұтынушылық сұраныс пен сатып алушылардың қалауын маркетингтік
зерттеулерге негізделген жаңа түрлерді әзірлеу және енгізу есебінен
шығарылатын бұйымдардың ассортиментін үнемі өзгерту және кеңейту
болжанады. Азық-түлік өнімдерін өндірудің жаңа технологияларын игеру және
қолдану. Шығарылатын өнімнің тұрақты, жоғары сапасын сақтау өнімдердің
жоғары рентабельділігін сақтау үшін баға саясатын түзету мүмкіндігін
қарастыруға мүмкіндік береді.
5. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Жобаны іске асыру «Першин» ЖК үшін экономикалық пайда әкеледі,
өйткені бұл көп жылдық тәжірибесі бар кәсіпорын. Ол инновацияға дайын.
Жаңа заманауи жабдықты сатып алу арқылы және жоба сарапшысының
ұсыныстарын ескере отырып, өнім ассортиментін кеңейтуге мүмкіндік береді
аға синьорлар. Осының есебінен олар аймақ халқын қолжетімді бағамен сапалы
азық-түлікпен қамтамасыз ете алады.
Өнімнің артықшылықтары:
1. Ұсынылатын ассортимент және кез-келген табыс деңгейі бар халық үшін
өнімді қол жетімді ететін икемді баға жүйесі.
2. Технологиялық процесті жетілдіру негізінде тамақ өнімдерінің сапасын
жүйелі түрде жақсарту, тұтынушылардың өзгеретін сұраныстарына тез жауап
беруге мүмкіндік беретін технологиялық процестің икемділігі.

(150, 151-Фото: Круасандар (сол жақта),
Түрік батоны және немістің өрілген батоны(оң жақта)

Сыртқы
отандық
консультант:
Сапаралина Айнагуль Тлектесовна
Кәсібі – Білімі – жоғары
Жалпы педагогикалық өтілі-28 жыл,
Жоғары деңгейдегі жоғары санатты әдіскер
«Академия Білім Сапасы» оқу орталығының
әдіскер-дәріскері.
Біліктілікті арттыру курстары:
1. «Болашақ білімі: дизайн, мазмұны және
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формалары», халықаралық жазғы мектеп, 2019 жылғы шілде, Грузия;
2. «Білім беру қызметтерінің каталогын жасау», Саксон экономикасының
білім беру орталығымен Халықаралық жоба, 2019 жыл;
3. «Педагогика жұмыс орнында оқыту. Тәлімгер мамандарды аттестаттау»,
мамыр, 2019, ҚР «Атамекен» ҰКП.;
4. «Мектепке дейінгі білім беру педагог – лекторының кәсіби
құзыреттілігі», тамыз, 2018, Инновациялық технологиялар орталығы, Астана
қаласы.;
5. Мектепке дейінгі ұйымдардың әдіскерлеріне арналған «Кретериалдық
амал негізінде оқу тәрбие жұмысының бағалау қызметін құру» тақырыбындағы
қалалық вебинар, қазан,.2017, «Өрлеу» БАҰО АҚ, Астана қаласы.
7. НЛП Практик, Новосибирск қ., шілде 2016 ж.
8. «Арт-терапия: көпмақсатты көзқарас» ІІІ деңгей, Санкт-Петербург қ.,
маусым 2013ж.
Өңірлік және қалалық конкурстар мен конференцияларға қатысу:
1. «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында инклюзивті білім беру»
үздік авторлық бағдарламасы үшін республикалық конкурс дипломы, 2019,
«Өрлеу» БАҰО АҚ;
2. «Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесін жаңғырту
жағдайында педагог кадрларды даярлау» аймақтық ғылыми-практикалық
конференциясы, 2018, Астана қаласы;
3. «Білімді ел-мәңгі ел!», Тамыз, 2017, Астана қаласы;
4. «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы бойынша дуалды
білім беру жағдайындағы студенттерді оқыту траекториясы» тақырыбында
әлеуметтік серіктестермен бірлескен форсайт-сессия, Қазан, 2017, Астана
қаласы;
5. Мектепке дейінгі ұйымдардың әдіскерлеріне арналған «Кретериалдық
амал негізінде оқу тәрбие жұмысының бағалау қызметін құру» тақырыбындағы
қалалық вебинар, қазан,.2017, «Өрлеу» БАҰО АҚ, Астана қаласы.
6. «Қазақстанда мектепке дейінгі білім берудің ғасырлар тарихы
шежіресі», Республикалық Педагогикалық оқулар,.2017, республикалық
орталық «Мектепке дейінгі балалық шақ», Қостанай қаласы.
Жетістіктер:
1. Алғыс хат, «Нұр Отан», 2019 год.;
2. Құрмет грамотасы, МОН РК, 2019 год.;
3. Құрмет грамотасы, МОН РК, 2018 год.;
4. Алғыс хат, Управление образования города Астаны, 2016 год.;
5. Алғыс хат, Управление образования города Астаны, 2017 год.;
6. Медаль «За заслуги и достижения», удостоверение №00685.
Методикалық құралдар:
1. «Инновация негізінде педагогтердің шығармашылық маңыздылығын
арттыру»;
2. «МдҰ-ның үлкен тобында құм терапиясын қолдану» әдістемелік құрал;
3. Құм терапиясы бойынша көрнекі құралдар;
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4. «МДҰ - ның жоғары топтарында саз терапиясын қолдану» әдістемелік
құрал;
5 Саз терапиясы бойынша көрнекі құрал;
6. «Мектеп жасына дейінгі ерекше білім алуға мұқтаждығы бар балаларға
инклюзивті білім беру»;
7. «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында инклюзивті білім беру».
Кеңес беру тақырыптары: мектепке дейінгі білім беру саласында қызмет
көрсету (балабақша).
Кәсіпорын: «Сказка» жеке меншік балабақшасы ЖК «Лагута С.В.»
мемлекеттік – жекешелік әріптестік шеңберінде (МЖӘ).
Орналасқан жері: Ақмола облысы, Степногрск қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Лагута Светлана Васильевна
Кәсіпорын: білім беру қызметімен айналысады
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек:
 диагностика жүргізу және кәсіпорынның ерекше мәселелерін
сәйкестендіру;
 практикалық ұсынымдар мен шешімдер беру;
 персоналды оқыту және техникалық және ұйымдастырушылық сипаттағы
мәселелерді шешу кезінде практикалық көмек көрсету;
 денсаулық сақтау бойынша балабақшаның материалдық-техникалық
базасын жабдықтау бойынша ұсыныстар (дене шынықтыру залы мен
көше спорт алаңына арналған жабдықтар);
 мектепке дейінгі жастағы балалардың дене тәрбиесі әдістемесі бойынша
жұмыстар жүргізу;
 мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған арнайы сауықтыру ісшараларын өткізу бойынша балабақша қызметкерлерінің біліктілігін
арттыру.

(152, 153-Фото: Педагогикалық құрам (сол жақта), балабақша ғимараты (оң жақта)

1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
ЖК «Лагута С.В.» «Сказка» жеке меншік балабақшасы мемлекеттік –
жекешелік әріптестік (МЖӘ) аясында 2016 жылы пайдалануға берілді.
Жобалық қуаттылығы – 165 бала, оқыту тілі – орыс. Барлығы 7 топ, оның
ішінде:
 кіші топ (2-3 жас) - 1
 орта топ (3-4 жыл) - 1
 аға топ (4-5 жас) - 2
 мектепалды даярлық тобы (5-6 жас) - 3
208

Барлық жұмыс орыны - 28, оның ішінде - 17 педагог.
Балабақшада мектеп жасына дейінгі баланың дамуы үшін жағдай
жасалған. МДҰ-дағы пәндік-дамытушылық орта балалар іс-әрекетін және, ең
алдымен, ойын әрекетін дамытуға қызмет етеді. МДҰ-да пәндік-дамытушылық
ортаны ұйымдастыру МЕМДВО талаптарын ескере отырып, оның бейімділігін,
мүдделерін, белсенділік деңгейін ескере отырып, әрбір баланың даралығын
неғұрлым тиімді дамытуға мүмкіндік беретіндей етіп құрылады.
Педагогикалық процесті жүзеге асыру, мұғалімдердің шығармашылық
әлеуетін дамыту, психологиялық микроклиматты қалыптастыру, балаларды
қоғамға енгізу үшін пәндік-дамытушылық орта құрылды, ол ұсынылған:
 заманауи
дидактикалық
материалдармен
және
құралдармен
жабдықталған бұрыштар мен аймақтар, ойын және әр түрлі өнімді бағыттар:
музыкалық, театрландырылған, дене шынықтыру-сауықтыру, еңбек, бұл
балаларды табиғаттың құбылыстарымен және заттарымен таныстыруға,
олардың сөйлеуін дамытуға, мінез-құлық дағдылары мен қарым-қатынасты
қалыптастыруға ықпал етеді.
Балалар ойын, спорттық жабдықтарға, еркін бейнелеу іс-әрекетіне
арналған құралдарға еркін қол жеткізе алады. Ата-аналар үшін ақпараттық
бұрыштар жасалынған, олардан олар топтың өмірі (күн тәртібі, ОУД кестесі, ас
мәзірі), өткізілетін іс-шаралар туралы білетін болады. Балаларды тәрбиелеу,
білім беру және дамыту туралы қажетті ақпаратты (кеңестер, ұсынымдар,
консультациялар, жадынамалар) алады.
Топтарда пәндік-дамытушылық ортаны құра отырып, әр баланың
психологиялық жайлылығы қамтамасыз етіледі. МДҰ-ға сәйкес МДҰ-да
пәндік-кеңістіктік дамытушы ортаны ұйымдастыруға жүргізілген талдаудан
кейін ағымдағы сәтте мынадай қорытынды жасауға болады:
МЖБС-ның барлық білім беру салалары бойынша мектепке дейінгі
балалардың толыққанды дамуы үшін жағдай жасалған. Топтық бөлмелердегі
материалдар мен жабдықтар гигиеналық, педагогикалық және эстетикалық
талаптарды ескере отырып таңдалады. Материалдар мен жабдықтарды
орналастыру кезінде топтық үй-жай кеңістігінің сәйкестігі ескерілді.
Топтағы балалардың қауіпсіз болуына ерекше көңіл бөлінеді. Топтың
барлық кеңістігі қауіпсіз: орта элементтері оларды пайдаланудың сенімділігі
мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптарға, үй-жайда
пайдаланылатын жабдықтар мен материалдарға, балалардың өмірі мен
денсаулығын қорғау қағидаларына, санитариялық-гигиеналық талаптарға
сәйкес келеді
Профилактикалық және дене шынықтыру-сауықтыру жұмысы
Балабақшаның басым міндеттерінің бірі-оқушылардың денсаулығын
сақтау, нығайту және сақтау. Педагогикалық ұжым қолайлы Денсаулық сақтау
кеңістігін құру үшін мақсатты түрде жұмыс істейді, жаңа заманауи әдістер мен
әдістерді зерттейді, мектеп жасына дейінгі балалардың денсаулығын сақтау,
нығайту және сақтау бойынша озық тәжірибені қолданады.
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Мұғалімдер өз жұмысында дәстүрлі және дәстүрлі емес денсаулық сақтау
технологияларын қолданады:
 Релаксацияға, релаксацияға арналған жаттығулар
 Ойын массажы
 Тыныс алу жаттығулары және т. б.
Мектепке дейінгі ұйым ұжымы бала денесін физикалық дамыту мен
сауықтырудың барлық қол жетімді құралдарын қолдана отырып, сау баланы
тәрбиелеу бойынша мақсатты жұмыс жүргізеді. Алдын алу және дене
шынықтыру – сауықтыру жұмыстарын талдағаннан кейін, суықтың алдын-алу
жұмыстарын одан әрі жақсарту, топтарда Дене шынықтыру-сауықтыру
жоспарын жүзеге асыру; ата-аналармен балалардың денсаулығын сақтау және
нығайту бойынша білім беру жұмыстарын ұйымдастыру қажеттілігі туралы
қорытынды жасауға болады.
Балабақшаның жылдық жоспарына сәйкес жаңартылған білім беру
мазмұны аясында мектеп жасына дейінгі баланың жан – жақты дамыған
тұлғасын қалыптастыру үшін басты мақсат мектеп жасына дейінгі баланың
толыққанды дамуы үшін қолайлы жағдай жасау болып табылады, ол
міндеттерді шешу арқылы жүзеге асырылады:
 Балабақшадағы
баланың
өмірін
ұйымдастырушылық-әдістемелік
қамтамасыз ету кешенін құру.
 Жобалық қызметті ұйымдастыру арқылы балаларда зерттеу, танымдық ісәрекеттің алғышарттарын қалыптастыру.
 Балалардың физикалық, психикалық денсаулығын сақтау және нығайту үшін
оңтайлы жағдайлар жасау.
 Баланың толыққанды дамуын қамтамасыз ету үшін отбасымен өзара ісқимылды жүзеге асыруға.

(154, 155-Фото: атауы жоқ)

Диагностика жүргізу кезінде әкімшілікпен жұмыс жүргізілді, онда
практикалық ұсыныс берілді. Денсаулық сақтау бойынша балабақшаның
материалдық - техникалық базасын жабдықтау бойынша балабақшаның спорт
залы мен спорт алаңы зерттелді.
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(156, 157-Фото: атауы жоқ)

Балабақша әкімшілігі балабақша бойынша таныстыру жұмыстарын
жүргізді. Спорт залы және оның жабдықтары мен спорттық құрал-саймандары
ұсынылды. Көптеген жабдықтар өз қолдарымен жасалды. Стандартқа және
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік бағдарламасы мазмұнының
талаптарына сәйкес.
Балабақшада дене шынықтыру бойынша екі нұсқаушы жұмыс істейді:
Жунусова Айгерим Амангельдиевна жас маман және екінші - Семенова Ирина
Николаевна - білімі жоғары, еңбек өтілі 25 жыл, бірінші санатты маман.
Консультативтік жұмыстар жүргізіліп, ұсыныстар берілді. Жас маман дене
шынықтыру нұсқаушысы Жунусова Айгерим Амангельдиевнамен жұмыс
барысында ұсыныстар берілді, әр түрлі жұмыс түрлері ұсынылды: күн
режиміндегі дене шынықтыру-сауықтыру жұмысы (таңғы гимнастика,
қозғалмалы ойындар, серуенде дене шынықтыру жаттығулары), балалардың
өзіндік қозғалыс қызметі, белсенді демалыс (дене шынықтыру бос уақыты,
Мерекелер, денсаулық күндері), сондай - ақ жұмыс әдістері-жаттығулар, әңгіме,
ойын, проблемалық жағдайларды жасау, дене және адамгершілік қасиеттерін
талдау.

(158, 159-Фото: атауы жоқ)

Спорт алаңымен және жабдықтармен танысты. Балабақшадағы сабақтарға
және спорттық іс-шараларға қатысып, мектеп жасына дейінгі балалардың дене
тәрбиесі әдістемесі бойынша жұмыстар жүргізілді. Білім беру қызметі баланың
физикалық, психикалық дамуын, жеке мүмкіндіктері мен қабілеттерін ескере
отырып, оның жеке басын жан-жақты қалыптастыруға бағытталған.
Балалармен жүйелі түрде ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті типтік
бағдарламаға және бекітілген оқу іс-әрекетінің кестесіне сәйкес жүргізіледі.
Күн тәртібі және балалардың балабақшада болуына қойылатын барлық
санитарлық-гигиеналық талаптар қатаң сақталады. Миссияның екінші күні
таңғы 08-ден бастап таңғы жаттығуларға қатысты.
Балабақша ашылған күннен бастап көп уақыт өтпегеніне қарамастан,
ұжым қалыптасып үлгерді. Мен орта, жоғары және мектепалды топтардағы
сабақтарға қатыстым. Балабақшадағы ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті
талаптарға сәйкес жүргізіледі, әкімшілік пен мұғалімдердің жұмысында
жүйелілік көрінеді.
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Оқу-тәрбие процесі топтық бөлмелерде де, көшедегі балалар учаскелерінде
де жүзеге асырылады. Сондай-ақ, ересектер мен мектепалды топтарда
серуендеуді көрдім. Тәрбиешілер ашық ауада ойындар өткізді. Жаяу жүру
әрдайым белсенді болуы керек, өйткені қозғалыстар метаболизмді тездетеді,
қан айналымын арттырады және тәбетті арттырады. Таза ауада ойнау
барысында балалар ұтқырлық, ептілік, батылдық және шыдамдылық
дағдыларын дамытады.
Ақыл-ой процесі үшін серуендеу де өте пайдалы-олардың көмегімен
байқау және қоршаған орта туралы білім дамиды. Уақытты ұстанатын
мұғалімдердің көпшілігі жаңа әдістерге қызығушылық танытады, өйткені
балабақшада серуендеуді ұйымдастыру тәрбиешінің маңызды міндеттерінің
бірі болып табылады. Балабақшадағы жұмыстың мазмұны балалардың 5 білім
беру саласын дамытуға бағытталған:" Денсаулық"," Байланыс"," Таным","
Шығармашылық "және"қоғам". Оқу-тәрбие үдерісі мемлекеттік ЕКББ
талаптарына және балабақшаның жылдық жоспарына сәйкес жүзеге
асырылады.
МДҰ-дағы білім беру қызметі жеткілікті деңгейде жүзеге асырылады,
бірақ ОУД барысында алынған білім мен дағдыларды жүйелі түрде бекіту және
балалар іс-әрекетінің әртүрлі түрлерінде қолдануды жалғастыру қажет.
Дәстүрлі емес жұмыс әдістерін және денсаулық сақтаудың инновациялық
технологияларын (баланың жан-жақты дамуына мүмкіндік беретін мнемоника)
қолдануға ерекше назар аудару керек.
Мектепке дейінгі ұйымдағы әдістемелік жұмыс-тәрбиешілерді балалармен
жұмыс жасаудың әдістері мен тәсілдеріне Практикалық оқыту жүзеге
асырылатын кешенді және шығармашылық процесс.
Әдістемелік жұмыстың негізгі міндеттері:
 әр мұғалімді шығармашылық ізденіске тарту;
 кәсіби қызметтің практикалық дағдыларын жетілдіру;
 психологиялық жайлылық пен шығармашылық атмосферасын құруға
және сақтауға, педагогикалық тәжірибемен бөлісуге деген ұмтылысқа
ықпал ету;
 педагогикалық ойлауды дамытуға ықпал ету, кәсіби шеберліктің барлық
қатысушыларының шығармашылық жұмысы үшін қолайлы жағдай
жасау.
Балабақша педагогтары жылына үш рет білім беру үрдісіне мониторинг
және тәрбиеленушілердің бағдарламалық мазмұнды игеру дағдылары мен
біліктерін дамыту мониторингін жүргізеді.
Мониторинг нәтижелерін алу әдістері:
 балаларды бақылау;
 әңгіме;
 нәтижелі балалар іс-әрекетін талдау.
Тәрбие мен оқытудың мазмұны мен әдістеріне қойылатын талаптардың
орындалуын талдау, сондай-ақ балалардың бағдарламалық материалды игеруін
талдау оң динамиканы көрсетеді.
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Бұл процеске мұғалімнің, мектепке дейінгі ұйымның әкімшілігі мен атааналардың тығыз ынтымақтастығы, сондай-ақ әр балаға дамытушылық оқыту
әдістері мен жеке көзқарасты қолдану оң әсер етеді. Тиісті білім, білік және
дағдыларды дамытуға мүмкіндік беретін әр түрлі дәстүрлі және дәстүрлі емес
жұмыс әдістерін қолдануға ерекше назар аудару керек. Балаларда дамудың
жоғары және орташа деңгейі басым. Бұл педагогикалық ұжым жұмысының
тиімділігін көрсетеді.
Балабақшаның барлық жұмысы мыналарға негізделген:
 әр тәрбиеленушінің отбасымен серіктестік қарым-қатынас орнату;
 балаларды дамыту мен тәрбиелеу үшін күш-жігерді біріктіру;
 ортақ мүдделер атмосферасын құру, эмоционалды өзара қолдау және бірбірінің проблемаларына өзара ену;
 ата-аналардың тәрбиелік дағдыларын жандандыру және байыту, олардың
өздерінің педагогикалық мүмкіндіктеріне деген сенімін қолдау.
Ата-аналар үшін стендтер дайындалды, онда балаларды тәрбиелеу және
оқыту мәселелері бойынша ақпарат орналастырылады. Жеке және топтық
кеңестер өткізіледі.
Жалпы, балабақшаның педагогикалық ұжымының жұмысы жеткілікті
тұрақтылық пен оң нәтижемен сипатталады. МДҰ – да одан әрі даму үшін
әлеуетті мүмкіндіктер бар және олардың ең бастысы-оқытушылар құрамының,
ата-аналар мен оқушылардың шығармашылық ынтымақтастығы деп
қорытынды жасауға болады. Бағдарламаны игеру жұмыстары жақсы деңгейде
жүргізілуде.
Білім беру қызметіне жүргізілген талдау мынадай бағыттарда жұмысты
жалғастыру қажеттігін көрсетті:
 балалардың қозғалыс белсенділігін арттыратын ортаны ұйымдастыру
арқылы денсаулықты сақтау және нығайту бойынша жүйелі жұмыс;
 мектеп жасына дейінгі балалардың ойын, іздеу, эксперименттік, жобалық
қызметін дамыту;
 инновациялық Денсаулық сақтау технологияларын қолдану.:
 педагогикалық құзыреттілікті дамыту, педагогтардың біліктілігін арттыру.
2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Мектепке дейінгі жастағы балалардың денсаулығын сақтау және нығайту
бойынша педагогтердің кәсіби құзыреттіліктерін арттыру, балабақшада
оңтайлы денсаулық сақтау жағдайларын жасау, жан-жақты дамыған тұлғаны
тәрбиелеу мақсатында Мен «Мектепке дейінгі білім беруді дамытудың
қазіргі заманғы үрдістері» (72 сағат) біліктілігін арттыру курстарын, оқыту
семинарларын, тренингтерді және практикалық шеберлік сыныптарын өткіздім.
Оқыту семинары барысында педагогтарға келесі тақырыптар берілді:
 мектепке дейінгі ұйымдардағы нормативтік-құқықтық актілер;
 мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу;
 мектеп жасына дейінгі балалардың жас ерекшеліктері;
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 мектепке дейінгі ұйымдарда пәндік-кеңістіктік ортаны дамытуды
ұйымдастыру;
 үлгілік бағдарламаның мазмұнын меңгеру бойынша балалардың дамуын,
біліктері мен дағдыларын қадағалау бойынша диагностиканы ұйымдастыру
және жүргізу;
 мектепке дейінгі ұйымдарда инновациялық технологияларды қолдану.

(160, 161-Фото. атуы жоқ)

Бірінші семинарда педагогтармен танысу болды және олар үшін мектепке
дейінгі ұйымдар жұмыс істейтін нормативтік - құқықтық актілердің тізбесі
ұсынылды. НҚА тізбесі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің нұсқаулық - әдістемелік хатына сәйкес келеді. Бұдан әрі
бұйрықтарға толығырақ тоқталдық:
 Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім
беру стандарттарын бекіту туралы «ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы №
604 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР БҒМ 2020
жылғы 5 мамырдағы № 182 Бұйрығы
 «Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік
оқу жоспарларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2012 жылғы 20 желтоқсандағы №
557 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы ҚР БҒМ 2020 жылғы 12 мамырдағы
№ 195 Бұйрығы.
Педагогтармен үлгілік оқу жоспары, барлық білім беру салалары бойынша
ұйымдастырылған оқу қызметінің апталық жүктемесі талқыланды. Соңында
педагогтер ойын арқылы үш шығармашылық кіші топқа бөлінді, онда олар
бүкіл курс бойы жұмыс істейтін болады. Содан кейін мұғалімдер әр жас тобына
арналған оқу жоспарының моделін жасау бойынша практикалық жұмысқа
кірісті.
Бөлінген уақыт ішінде педагогтар өз модельдерін жасап, әріптестерінің
алдында таныстырды. Осы тапсырманы орындау кезінде мұғалімдер алынған
ақпаратты типтік оқу жоспары бойынша бекітті. Екінші семинарда біз
балалардың жас ерекшеліктерін талдадық, онда мұғалімдер мектеп жасына
дейінгі балалардың даму динамикасын талдады. Әр мұғалім өз оқушыларының
дамуын бақылау арқылы өз көзқарасын білдірді. Сондай - ақ педагогтарға
мектепке дейінгі ұйымдарда пәндік-кеңістіктік ортаны дамытуды ұйымдастыру
бойынша материалдар ұсынылды.
Оқушыларға жағдай жасау кезінде, нормативтік құжаттарға, яғни дамып
келе жатқан пәндік - кеңістіктік орта жылдық, типтік оқу бағдарламасының
талаптарына сәйкес келуі және балалардың жас ерекшеліктері ескерілуі керек
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кезең - кезеңмен бөлшектелді. Бұдан әрі Сингапурдағы балабақшаның
халықаралық тәжірибесінен пәндік - кеңістіктік орта моделі ұсынылды.
Соңғы кезеңде мұғалімдердің шығармашылық топтарына болашақта
балабақшаның дамып келе жатқан пәндік - кеңістіктік ортасының жаңа моделін
жасау тапсырылды. Бұл тапсырма үй тапсырмасы сияқты болды. Үшінші
семинарда "типтік бағдарламаның мазмұнын меңгеру бойынша балалардың
дамуын, біліктері мен дағдыларын қадағалау бойынша диагностиканы
ұйымдастыру және өткізу"тақырыбы ұсынылды.
Әдістемелік ұсынымдардан педагогтерге бақылау парақтары мен баланың
жеке даму картасының бағдарламалық материалының мазмұнын игеру
бойынша балдарды есептеу ережелері мен толтыру әдістемесі ұсынылды.
Дағдыларды дамытуды бағалаудың жалпы және орта балдарын есептеудің
бірнеше нұсқалары көрсетілді.
Сондай - ақ, мониторинг жүргізуге болатын индикатор карточкалары
ұсынылды. Тапсырма - карточкаларда (суреттерде) бағалау критерийлері
көрсетілді. Соңында типтік оқу бағдарламасына сәйкес жас ерекшеліктерін
ескере отырып, әртүрлі білім беру салалары бойынша индикатор карталарын
әзірлеу бойынша практикалық жұмысқа кірісті. Әр топқа әр түрлі жас топтары
бойынша және мониторингтің әртүрлі кезеңдеріне, яғни бастапқы, аралық және
қорытынды бақылауға әртүрлі тапсырмалар берілді.
Бөлінген уақыт ішінде әрбір шығармашылық топ индикатор
карточкаларын аппликация арқылы сызады немесе орындайды. Соңында
орындалған карточкалардың тұсаукесерін өткізеді. Карточкаларды дайындау
тәрбиешілерге үлгілік оқу бағдарламасының мазмұны және мониторинг жүргізу
бойынша өз білімдерін бекітуге мүмкіндік береді.
Семинардың келесі тақырыбы мектепке дейінгі ұйымдарда инновациялық
технологияларды қолдану. Презентацияда педагогтар инновация және
педагогикалық технологиялар терминдерін меңгерді, балабақшаларда жиі
қолданылатын инновациялық технологиялар түрлерімен танысты және олардың
кейбіреулерімен толығырақ танысты. Әр технология денсаулықты сақтайтын,
жан - жақты дамуға, баланың ішкі әлеуетін ашуға мүмкіндік береді.
Үйлесімді, шығармашылық тұлғаны қалыптастыруға, мектеп жасына
дейінгі балалардың әлеуметтік бейімделу проблемасына, баланың жеке басын
дамытуға және оны өмірде өзін-өзі жүзеге асыруға дайындауға әсер ететін
денсаулық сақтау технологиялары. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде
Денсаулық сақтау технологиясының дәстүрлі және дәстүрлі емес әдістері
қолданылады, олардың ішінде:
 Артикуляциялық гимнастика;
 Тыныс гимнастикасы;
 Саусақ гимнастикасы;
 Сергіту сәті (динамикалық үзілістер).
Негізгі сөйлеу қимылдарын дамытуға және жетілдіруге арналған
артикуляциялық гимнастика. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған
артикуляциялық гимнастика ойын түрінде жақсы жасалады. Бұл үшін
кішкентай поэтикалық формалар жақсы сәйкес келеді. Өлеңдердегі
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артикуляциялық гимнастика - бұл баланың белгілі бір жаттығуға деген
қызығушылығын арттыру ғана емес, сонымен қатар жаттығудың орындалу
уақытын санау және динамикалық жаттығулардың ырғағын анықтау.
Мысалы:
«Часики»
Тик – так, тик – так –
Ходят часики – вот так!
Влево тик,
Вправо так.
Ходят часики – вот так!
Сипаттама: аузды кеңінен ашыңыз. Тілді көлденеңінен бүйіріне қарай баяу
жылжытыңыз, тілді ауыздың бұрыштарына қарай тартыңыз. Тілдің орнын
кезекпен 4-6 рет өзгертіңіз. Тағы да мысалдар келтірілді. Тыныс алу
гимнастикасы дене шынықтыру және сауықтыру жұмыстарының әртүрлі
формаларында жүзеге асырылады. Балаларда дененің барлық тіндерінде оттегі
алмасуы белсендіріледі, бұл оның жұмысын қалыпқа келтіруге және
оңтайландыруға көмектеседі.
Саусақ гимнастикасы жеке немесе күнделікті балалардың кіші тобымен
жүзеге асырылады. Ұсақ моториканы жаттықтырады, сөйлеуді, кеңістіктік
ойлауды, зейінді, қан айналымын, қиялды, реакция жылдамдығын
ынталандырады. Барлық балаларға пайдалы, әсіресе сөйлеу проблемалары бар.
Жүргізіледі кез-келген ыңғайлы уақыт. Дене шынықтыру минуты-сабақ
барысында өткізіледі баланың сабақтар арасында ауысуға, эмоционалды
стрессті жеңілдетуге, сондай-ақ денесімен танысуға тамаша мүмкіндік. Балалар
үшін мұндай жаттығулардың поэтикалық формасы ең қызықты. Мектеп жасына
дейінгі баланың негізгі қызметі-ойын. Ойын арқылы бала дамиды.
Ойын технологиясы
Педагогикалық ойын технологиясы - әр түрлі педагогикалық ойындар
түрінде педагогикалық процесті ұйымдастыру. Бұл мұғалімнің дәйекті қызметі:
 ойындарды іріктеу, әзірлеу, дайындау;
 балаларды ойын қызметіне қосу әдісі;
 ойынның өзін жүзеге асыру;
 ойын нәтижелерін қорытындылау.
Ойын технологиясындағы педагогикалық ойынның басты белгісі-оқытудың
нақты мақсаты және оқу - танымдық бағдарымен сипатталатын тиісті
педагогикалық нәтижелер. Педагогикалық ойындардың түрлері әртүрлі. Олар
әртүрлі болуы мүмкін:
 Қызмет түрі бойынша – қозғалыс, зияткерлік, психологиялық, кәсіби
бағдарланған және т. б.;
 Педагогикалық үдерістің сипаты бойынша оқыту-оқыту, жаттықтыру,
бақылау, танымдық, тәрбиелік, дамытушылық, диагностикалық.
 Ойын әдістемесінің сипаты бойынша-ережелері бар ойындар; ойын
барысында белгіленген ережелері бар ойындар, ережелердің бір бөлігі
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ойын шарттарымен берілген және оның барысына байланысты
белгіленетін ойындар.
 Мазмұны бойынша – музыкалық, математикалық, әлеуметтендіру,
логикалық және т. б.
 Ойын жабдықтары бойынша – үстел, компьютер, театр, сюжеттік-рөлдік,
режиссерлік және т. б..
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мектепке дейінгі ұйымның
тәрбие-білім беру және әдістемелік жұмысында белсенді қолданылады. Мұндай
сабақтар түрлі нысанда (бейнефильм, анимация, слайдтар, музыка) ұсынылған
аудиовизуалды ақпаратты біріктіруге мүмкіндік береді, құбылыстар мен
объектілерді динамикада көрсету мүмкіндігінің арқасында балалардың назарын
белсендіреді.
Интернеттің белсенді қолданушылары болып табылатын мұғалімдерге
компьютер баспа түрінде жоқ Қосымша ақпарат алуға, сонымен қатар сабаққа
көрнекі материалды таңдау кезінде иллюстрациялық материалдарды
әртараптандыруға көмектестім.

(162, 163-Фото: атауы жоқ)

Жобалау қызметінің технологиясы
Жобалық іс-әрекет - бұл баланың танымдық және шығармашылық
дамуын жандандырудың және сонымен бірге баланың жеке қасиеттерін
қалыптастырудың дидактикалық құралы. Жобаны іске асыру барысында
балалардың алған білімі олардың жеке тәжірибесінің игілігіне айналады.
Эксперимент жасай отырып, бала сұраққа жауап іздейді және сол арқылы
шығармашылық қабілеттерін, қарым-қатынас дағдыларын дамытады. Жобаны
балалар мен ересектердің бірлескен дамыту іс-әрекетінің нысаны ретінде
қолдана отырып, мұғалімдер оқу-тәрбие қызметін қызықты, шығармашылық,
нәтижелі ұйымдастырады.
Қорытынды семинарда мен арт-терапия әдістеріне толығырақ тоқталдым.
Семинар музыкалық терапия бойынша тренингтерден басталды. Мұғалімдерді
шеңберге жинап, олардың әрқайсысы ортаға шығып, өз атын айтуы керек, ал
қалғандары есімді қайталап, оның барлық қимылдарын қайталап, спикерді
шапалақтауы керек, келесі орталыққа шығу алдыңғы қатысушының әуенін
қайталамауы керек, олармен алдын-ала дауыс теріп, оның мысалмен қалай
көрінетінін көрсетті. Бұл жаттығу мұғалімге балалармен жұмыс жасауда
жағдайды бұзуға, сонымен қатар әр баланың, әсіресе ұялшақ және жабық
баланың ішкі әлеуетін ашуға мүмкіндік береді.
Әрі қарай «Ертегіге саяхат» релаксация жаттығуын өткіздік. Мұнда
мұғалімдерге ертегілер әлеміне, алыстағы балалық шақ әлеміне баруға
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мүмкіндік беріледі, онда олар бір кездері ұмытылған сүйікті ертегі
кейіпкерлерімен кездеседі. Соңында мұғалімдерге көңіл-күйлерін акварельмен
бояу тапсырмасы беріледі. Әр мұғалімнің әр түрлі суреттері бар, олар өздерін
сезінген сәтте көңіл-күйді көрсетеді. Мұғалімдер өз қалауы бойынша
суреттерін, көңіл-күйлерін сипаттады. Бұл әдіс балалармен жұмыс жасауда
маңызды.
Әрі қарай, презентацияда ол арт - терапия туралы, терминнің қайдан пайда
болғандығы және оны алғаш кім қолданғаны туралы айтты. Нұр-Сұлтан қ. Арттерапиялық басым бағыты бар №45 "Самұрық" балабақшасының жұмыс
тәжірибесінен мысалдар келтірілді
Арт-терапия бағыттары көрсетілген (ертегі терапиясы, глинотерапия,
музыкалық терапия, денеге бағытталған терапия, би-моторлық терапия,
Изотерапия,сенсорлық терапия, құм терапиясы), әр бағыт балалармен жұмыс
жасаудың мысалдарымен келтірілген.
Ертегі терапиясы психотерапиялық және дамытушылық жұмыстар үшін
қолданылады. Ересек адам ертегіні айта алады немесе бұл топтық әңгіме болуы
мүмкін. Мұғалімдер авторлық ертегілерді жиі пайдаланады, өйткені оларда
көптеген нұсқаулық бар. Ертегілер тек оқылып қана қоймай, балалармен де
талқыланады. Балалар оларды "бейнелеуді" жақсы көреді. Ол үшін қуыршақ
театры, рөлдік ойындар қолданылады, онда балалар әртүрлі ертегі
кейіпкерлеріне айналады.
Балалардың өздері де ертегілер жазады, өйткені мәселенің мәнін ашатын
бала ойлап тапқан ертегі ертегі терапиясының негізі болып табылады. Ертегі
арқылы сіз балалардың өздері түсінбейтін немесе ересектермен талқылауға
ұялатын тәжірибелері туралы біле аласыз. Әрі қарай педагогтармен би-қимыл,
Музыка және ертегі терапиясы бойынша практикалық жұмыс жүргізді. Бимотор терапиясы арқылы бала мен басқалар арасындағы байланыс орнатылады.
Бала өзін қозғалыста білдіреді және сөйлеуді пайдаланбайды. Би-қимыл
терапиясы бойынша практикалық жаттығулар өткізді.
Денені жылыту: қатысушылар үлкен шеңберге шығады, жүргізуші ортаға
шығады және қимылдарды көрсетеді, қалғандары қайталанады. Музыкаға: біз
айналамызға қараймыз (бастың қозғалысы), біз таңданамыз (иықтың
қозғалысы), масаны ұстаймыз (жоғары, төмен, тізе астында шапалақтау),
ұшаққа отырдық (еркін ұшу), жүзім жинаймыз, туннельге кіреміз (отыру), тау
және т.б.
Дене биі: Музыка естіледі, жүргізуші
қатысушылар қайталайды.
 Бастың қозғалысы
 Иықтың қозғалысы
 Қолдың қозғалысы
 Дененің қозғалысы (іш)
 Бөксемен қозғалыс
 Аяқтың қозғалысы
 Дененің барлық бөліктерінің қозғалысы
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қимылдарды

көрсетеді,

 Соңында пікір алмасады.
Ертегітерапия
Балаға арналған ертегі ерекше шындықты білдіреді. Ертегі арқылы жұмыс
жасай отырып, ойын теріс мінез-құлықтың көріністерін реттей алады. Бала
ертегіні тыңдағанда, ол ондағы оқиғаларға еніп, ертегі кейіпкерлерінің
тәжірибесін қатты сезінеді. Бұл баланың өзіне сырттан қарауға мүмкіндік
береді. Шынайы әлемге оралғанда, ол өзін қауіпсіз және сенімді сезіне
бастайды.
Ертегі терапиясы бойынша практикалық жұмыс:
Ертегілерді құрастыру және құрастыру, шарлармен жұмыс.
«Баяғыда бір ертегі елінде сиқырлы жаратылыстар пайда болды. Бірде жел
көтеріліп, бәрін белгісіз бағытқа апарды. Бұл тіршілік иелерінен жұмыртқалар
жатқан тесік қалды...»
 Егер Мен бәріне «жұмыртқа» (шарлар) берсем, сіздің міндетіңіз-жылу
мен сүйіспеншілікпен жылыту, содан кейін сол сиқырлы тіршілік иелері осы
жұмыртқалардан шығады
 Ертегі кейіпкерлерінің бейнелерін беру керек. Біз ертегі кейіпкерлерінің
шарларына сурет саламыз. Әр кейіпкердің өз мінезі бар, басқаларға ұқсамайды,
біз олар туралы ештеңе білмейміз. Олар кім, бұл ертегі кейіпкерлері қайдан
шыққан - бұл туралы өзіңіз айтып бересіз...
Қатысушылар шығармашылық топтарда жұмыс істейді. Бөлінген 5-10
минут ішінде сиқырлы тіршілік иелеріне өз бейнелерін беріп, топтарда жұмыс
жасай отырып, ертегі құрастырыңыз. Әр топ ертегіні ойнап, таныстырады.
Қорытындылау, пікір алмасу. Қорытынды семинарда біз инновациялық
технологияларды қолдана отырып, ұйымдастырылған оқу қызметін қалай
өткізуге болатынын талқыладық. Көрнекіліктермен қалай жұмыс істеу, әр жас
тобы үшін сабақты қызықты және қызықты ету бойынша ұсыныстар берілді.
Әрі қарай мұғалімдер шығармашылық топтарда болашақта балабақшаның
дамып келе жатқан пәндік - кеңістіктік ортасының жаңа моделінің
презентацияларымен сөз сөйледі.
Барлық үш топ тапсырмаға шығармашылықпен, үлкен қиялмен келді және
болашақта балабақшаның пәндік-кеңістіктік ортасының моделін көрсетті.
Презентациялардан кейін педагогтарға оқыту семинарларының қорытындысы
бойынша тест тапсырмалары таратылды, онда өз білімдері жақсы нәтиже
көрсетті.
Келесі күні тест нәтижелерін жариялау және үздіксіз білім беру
миссиялары мен курстары бойынша кері байланыс жасалды. Балабақша
әкімшілігі мен «Сказка» жеке меншік балабақшасының жетекшісі Светлана
Васильевна Лагута өз пікірлерін білдірді. Содан кейін олар миссияның
салтанатты бөлігіне - сертификаттарды тапсыруға көшті.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды
енгізу бойынша ұсынымдар
Мемлекеттік міндетті кәсіптік білім беруді іске асыру жағдайында
мектепке дейінгі білім беруді дамыту мектепке дейінгі балалық шақтың өзіндік
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құндылығын сақтауға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға, мектеп жасына
дейінгі балалардың қызығушылығы мен белсенді шығармашылық қызметке
деген қажеттілігін қалыптастыруға бағытталған жаңа сапалы деңгейге көшеді,
сондықтан тәрбие – білім беру процесінің тиімділігін арттырудың маңызды
шарты педагогикалық өзара іс-қимылды оңтайландыру жолдарын іздеу болып
табылады.
Педагогикалық технологиялардағы түбегейлі маңызды аспект - бұл
баланың позициясы, ересектерге қатысты балаға деген көзқарас. Мұғалімнің
баланың жеке басына, оның қабілеттерін дамытуға бағытталған заманауи білім
беру технологияларын қолдануы оның жұмысының маңызды шарты болып
табылады.
Диагностика қорытындысы бойынша проблемаларды шешу үшін
ұсыныстар берілді:
 денсаулық сақтау бойынша балабақшаның материалдық-техникалық
базасын жабдықтау бойынша ұсыныстар (дене шынықтыру залы мен көше
спорт алаңына арналған жабдықтар);
 мектепке дейінгі жастағы балалардың дене тәрбиесі әдістемесі бойынша
жұмыстар жүргізу;
 инновациялық технологияларды қолдана отырып, мектепке дейінгі жастағы
балаларды сауықтыру іс-шараларын ұйымдастыру бойынша балабақша
педагогтерінің біліктілігін арттыру;
 денсаулық сақтаудың инновациялық технологияларын енгізу.
Денсаулық сақтау бойынша балабақшаның материалдық-техникалық
базасын жабдықтау (дене шынықтыру залы мен көше спорт алаңына арналған
жабдық) бойынша дене шынықтыру нұсқаушылары мамандарымен және
балабақша әдіскерімен консуациялық жұмыс жүргізілді.
Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі жүйелі дене шынықтыру
сабақтарынан тұрады, олар аптасына екі-үш рет әр түрлі формада өткізіледі,
Соның ішінде ұйымдастырылған оқу іс-шаралары: дене шынықтыру-сауықтыру
шаралары, таңертеңгі гимнастика, дене шынықтыру минуты, физикалық
жаттығулар және серуендеу ойындары. Демалу белсенділігін қамтамасыз ету
үшін дене шынықтыру демалысын, Денсаулық мерекелерін, Денсаулық
күндерін өткізу қажет. Сюжеттік-тақырыптық мазмұнға толы олар жарқын
эмоционалды
әсер
қалдырады,
балалардың
қызығушылығы
мен
шығармашылық белсенділігін дамытуға ықпал етеді.
Дене тәрбиесінің ұйымдасқан түрлерімен бірге тәрбиешілер мектеп
жасына дейінгі балалардың тәуелсіз моторикасына назар аударады. Дәл осы
жерде белсенді қозғалыстарға жеке қажеттіліктер айқын көрінеді, бұл тиісті
тәрбиелік әсерді қажет етеді. Пәндік-кеңістіктік ортаны құру, Нормативтік құқықтық актілердің барлық талаптарын орындау, топтардағы кеңістіктік
ортаның мазмұнын жобалау және өзгерту әр жас тобының бағдарламалық
мазмұнына сәйкес келуі керек. Спорт залын және спорт алаңын презентациялар
түрінде жабдықтармен және құрал-жабдықтармен жабдықтау мысалдары,
сондай-ақ спорт залының төлқұжатын толтыру нысаны берілді.
Тәрбие-білім
беру
үдерісін
ұйымдастырудың
тиімділігі
үшін
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инновациялық технологияларды қолдану қажет.
Педагогикалық
технологиялардың
мақсаты: тәрбие-білім
беру
процесінің сапасын арттыру.
Педагогикалық технологиялардың негізгі міндеттері:
 салауатты өмір салтын қалыптастыру;
 балалардың өмірін қорғау және денсаулығын нығайту;
 баланың зияткерлік, тұлғалық және физикалық дамуын қамтамасыз ету;
 баланың дамуындағы ауытқуларды қажетті түзетуді жүзеге асыру;
 ұйымдастырылған білім беру қызметіне деген ынтаны арттыру;
 тәрбие – білім беру жұмысының нәтижелілігін арттыру.
Балабақшадағы білім беру қызметінің тиімділігін арттыру үшін дәстүрлі
түрлермен қатар заманауи технологияларды қолдану қажет:
Білім беру процесінде денсаулық сақтау технологияларын қолдану.
Денсаулық сақтау технологиялары үйлесімді, шығармашылық тұлғаны
қалыптастыруға және оны денсаулық сияқты құндылық бағдарларына сүйене
отырып, Өмірде өзін-өзі жүзеге асыруға дайындауға әсер етеді.
Денсаулық сақтау білім беру технологиялары балалардың денсаулығына
әсер ету дәрежесі бойынша барлық белгілі технологиялар арасында ең маңызды
болып табылады, бұл білім беру, сауықтыру, түзету және алдын – алу
шараларының тұтас жүйесі.
Денсаулық сақтау технологияларын құрайтын әртүрлі сауықтыру ісшараларының балалардың денсаулығына жағымды әсерінің тиімділігі
қолданылатын әдістер мен әдістердің сапасымен, сондай-ақ балалардың
денсаулығына бағытталған жалпы жүйеде сауатты қолданумен анықталады.
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде Денсаулық сақтау технологиясының
дәстүрлі және дәстүрлі емес әдістерін қолдану, соның ішінде:
 Артикуляциялық гимнастика;
 Тыныс гимнастикасы;
 Саусақ гимнастикасы;
 Сергіту сәті (динамикалық үзілістер).
Ойын технологиялары
Педагогикалық ойын технологиясы - әр түрлі педагогикалық ойындар
түрінде педагогикалық процесті ұйымдастыру. Бұл мұғалімнің дәйекті қызметі:
 ойындарды іріктеу, әзірлеу, дайындау;
 балаларды ойын қызметіне қосу әдісі;
 ойынның өзін жүзеге асыру;
 ойын нәтижелерін қорытындылау.
Ойын сабақтары өте жанды, эмоционалды жағымды психологиялық
жағдайда, мейірімділік, теңдік жағдайында, пассивті балаларды оқшаулау
болмаған кезде өтеді. Ойын технологиялары балалардың босатылуына
көмектеседі, өзіне деген сенімділік пайда болады. Тәжірибе көрсеткендей,
нақты өмір жағдайларына жақын ойын жағдайында әрекет ете отырып, мектеп
жасына дейінгі балалар Кез-келген күрделіліктің материалын оңай үйренеді.
Балалармен бірлескен іс-әрекеттің ойын формасы баланы іс-әрекетке
ынталандыру және ынталандыру құралы ретінде әрекет ететін ойын әдістері
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мен жағдайлары арқылы жасалады. Осылайша, заманауи ойын технологиялары
материалды игерудің тиімділігін қамтамасыз ететін мектеп жасына дейінгі
балалардың қабілеттерін дамытудың кең спектрін қамтиды. Алайда, ойын
технологиясының балаға мұндай әсері педагогика мен психологияның
жетістіктерін жан-жақты қолдану арқылы қол жеткізілетінін атап өткен жөн.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Акт үйлесімі технологияның екі түрімен байланысты: ақпараттық және
коммуникациялық. "Ақпараттық технология-ақпаратты сақтауды, өңдеуді,
беруді және көрсетуді қамтамасыз ететін және еңбек тиімділігі мен өнімділігін
арттыруға бағытталған әдістер, тәсілдер мен құралдар кешені". Қазіргі кезеңде
әдістер, әдістер мен құралдар компьютермен тікелей байланысты
(компьютерлік технологиялар).
Байланыс технологиялары адамның сыртқы ортамен өзара әрекеттесу
әдістерін, тәсілдері мен құралдарын анықтайды (кері процесс те маңызды). Бұл
коммуникацияларда компьютер өз орнын алады. Ол байланыс объектілерінің
ыңғайлы, жеке, алуан түрлі, жоғары интеллектуалды өзара әрекеттесуін
қамтамасыз етеді. Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды
біріктіре отырып, оларды білім беру практикасына жобалай отырып, оларды
енгізудің алдында тұрған негізгі міндет-адамды ақпараттық қоғамдағы өмірге
бейімдеу екенін атап өткен жөн.
Мектепте оқуға әлеуметтік және жеке дайындық - бұл баланың қарымқатынастың жаңа формаларына, қоршаған әлемге және өзіне деген жаңа
көзқарасқа, мектептегі жағдайға байланысты дайындығы.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Балабақша
жұмысын
жақсарту
үшін
тиімді
инновациялық
технологияларды енгізу және қолдану қажет. Технология-бұл мұғалімнің кәсіби
іс-әрекетінің құралы. Кез-келген педагогикалық технология денсаулықты
сақтау керек. Әртүрлі формалар мен әдістерді қолдану арқылы мектепке дейінгі
ұйымдарда тәрбие - білім беру үдерісінің сапалы деңгейіне шығуға болады.
Бұл жағдайда инновациялық технологияларды енгізу ұсынылады:
 Сақтаушы
 Жобалау қызметінің технологиясы
 ТРИЗ-тенология
 Арт-терапия бағыттары:
Ертегітерапия
Музыкотерапия
Құм терапия
Сазбалшықтерапия
Би-қозғалыс терапия
Изотерапия
Ойынтерапия
Жаңа педагогикалық технологиялар мектеп жасына дейінгі баланың
жетістіктеріне кепілдік береді және болашақта олардың мектепте сәтті оқуына
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кепілдік береді. Заманауи білім беру технологияларын қолдану сәтті білім беру
жұмысының маңызды шарты болып табылады. Осы бағыттар бойынша
жүргізілетін тәрбие-білім беру жұмысы мектеп жасына дейінгі балаларды
тиімді тәрбиелеу мен оқытуға ықпал етеді.
Жоғарыда аталған барлық технологиялар балаға шығармашылықпен
жұмыс істеуге мүмкіндік береді, қызығушылықтың дамуына ықпал етеді,
белсенділікті арттырады, қуаныш әкеледі, баланың білім беру процесіне
қатысуға деген ынтасын қалыптастырады, балалардың денсаулығын сақтайды
және нығайтады.
Заманауи білім беру технологияларының кең спектрін қолдану
бағдарламаның жұмыстың барлық бағыттары бойынша игерілуін жақсартуға,
сондай-ақ оқушылардың дамуында жоғары нәтижелерге қол жеткізуге
мүмкіндік береді.
Заманауи білім беру технологияларын қолдану арқылы білім беру процесі
орынды, тиімді, тиімді, үнемді, оңтайлы, тұтас, жүйелі, қарқынды, икемді,
интегративті, заманауи болады.
5.

Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері

«Аға сеньорлар» жобасы аясында кеңес беру жұмыстары жүргізілді:
 кәсіпорынның ерекше мәселелерін диагностикалау және сәйкестендіру
жүргізілді.;
 практикалық ұсыныстар мен шешімдер ұсынылды;
 педагогтарды оқыту және техникалық және ұйымдастырушылық
сипаттағы мәселелерді шешуде практикалық көмек көрсету;
 «денсаулық сақтау» бағыты бойынша балабақшаның материалдықтехникалық базасын жабдықтау бойынша ұсыныстар берілді (дене
шынықтыру залы мен көше спорт алаңына арналған жабдықтар);
 мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі әдістемесі бойынша
жұмыстар жүргізілді.;
 мектепке дейінгі жастағы балалар үшін арнайы сауықтыру іс-шараларын
өткізу бойынша балабақша қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға
міндетті.
Кеңес беру барысында балабақшаның меңгерушісі мен әдіскеріне, сондайақ мамандары мен тәрбиешілеріне көмек көрсетілді. Педагогтарды оқыту
барысында үлестірме материалдар дайындалды. Педагогтар балабақшада
тәрбие-білім беру үдерісін ұйымдастыру бойынша білім алды. Білім беру
үдерісінде инновациялық технологияларды практикалық сабақтарда қолдануды
үйренді.
Күтілетін нәтижелер:
 Педагогтердің МДҰ-да инновациялық технологияларды қолданудың
маңыздылығын түсінуі;
 Педагогтердің танымдық қызметін жандандыру;
 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың негізгі аспектілері бойынша
кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыру;
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 Педагогтарды шығармашылық педагогикалық қызметтің өзіндік стилін
қалыптастыруға ынталандыру;
 Тәрбие-білім беру үдерісін ұйымдастырудың сапасын арттыру: педагогтің
балалармен жұмысындағы формалар, әдістер, тәсілдер.

(164, 165- Фото: атауы жоқ)

6. Қорытынды мен нәтижелі ойлар
Осы миссияда мен С.В. Лагута «Сказка» ЖК жеке меншік
балабақшасының барлық ұжымына әдістемелік көмек көрсету бойынша
ауқымды консультативтік жұмыс жүргіздім. Ұжым қалыптасқан, ұйымшыл,
болашағы жақсы. Жұмыс істеу жағымды болды, қолайлы жағдайлар жасалды.
«Аға сеньорлар» жобасының миссиялары қызметтің барлық салаларында
сұранысқа ие жемісті жұмыс атқарады.
Миссияның мақсаты орындалды, міндеттер шешілді. Бұған семинар
құрылымын нақты жоспарлау, ақпараттық материалдарды ұсынудың мұқият
ойластырылған әдістері мен тәсілдері көмектесті.
Семинар қорытындысы бойынша бағалау мен кері байланысты негізге ала
отырып, мынадай қорытынды жасауға болады: педагогтердің 100% өз
пікірлерінде семинар - практикумды оң бағалады, миссия пайдалы, танымды,
қызықты өтті, таныс материалды жадында жаңғыртты.
Қорытынды: мектепке дейінгі ұйымдағы инновациялық іс-әрекет
шығармашылықсыз мүмкін емес болғандықтан, білім беру іс-әрекетінде
жетістікке жету үшін мұғалім балалардың жас және жеке ерекшеліктерін
ескеруі керек.
Сыртқы отандық консультант: Каплина Светлана Анатольевна
Кәсібі:
 Кәсіпкер, келіссөздер және бизнес-коммуникациялар
жөніндегі сарапшы, бизнес-спикер
 Сату
бойынша
сертификатталған
бизнесжаттықтырушы Брайан Трейси
 «Aydana tour»" туристік компаниясының тең құрылтайшысы және
басқарушы серіктесі
 «ProfiTraining» компаниясының негізін қалаушы және бас директоры
 «Бизнестегі әйелдер» бағдарламасы аясында ЕҚДБ-ның «Қазақстанның
кәсіпкер әйелдеріне тәлімгерлік» бағдарламасының тәлімгері.
 3 жоғары білім, MBA дәрежесі, қолданбалы математика магистрі.
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Білімі:
 Almaty Managment University (ALMAU) Жоғары бизнес мектебі
 «Корпоративтік менеджмент» мамандығы бойынша Master of Business
Administration;
 Халықаралық бизнес университеті, Алматы қ.
 Іскерлік әкімшілік факультеті, Қаржы
 Көкшетау Мемлекеттік Университеті. Ш. Уәлиханов
 Қолданбалы математика магистрі.
Консультациялар тақырыбы:
 Сату бөлімін нөлден бастап автоматтандыруға дейін құру
 Сатуды басқару
 Сату бөлімінің қызметкерлерін оқыту
 Стратегиялық дамуы
 Іскерлік келіссөздер
 Персоналды басқару
 Шешендік өнер
 Эмоционалды интеллект жасау
Кәсіпорын: Маркетинг және дизайна бюросы
Мекен-жайы: Қазақстан, Қарағанды қ. Ленин, 2 үй, 3 қабат, 309 кеңсе
Бағдарлама қатысушысы: Вельдяева Ина
Кәсіпорын қызметі: логотип, фирмалық стиль, бренд-бук әзірлеумен,
қаптама дизайнын әзірлеумен айналысады.
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек:
 Компанияның даму стратегиясы
 Сату бөлімін құру
 Компанияның ішкі құрылымын құру
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Маркетинг және дизайн бюросы логотиптерді,
корпоративті
сәйкестендіруді, бук бренд, қаптаманың дизайнын жасауға мамандандырылған.
Компаниядағы
қызметкерлер
саны-2.
Диагностика кезеңінде келесі проблемалар анықталды:
 Компанияда сату бөлімі жоқ, сату жөніндегі менеджердің функционалын
компанияның директор-құрылтайшысы орындайды.
 Компанияның қаржылық жағдайы тұрақсыз, бұл тұрақсыз табыспен, сату
болжамының болмауымен, сату бөлімінің болмауымен тікелей байланысты.
Сату бөлімі сату жоспарының орындалуына тікелей жауап береді,
сондықтан бүкіл компанияның тұрақты өмір сүруі мен өсуіне қаржылық негіз
қалайды. Компанияда сату бөлімінің жұмысы құрылмаған және бұл
компанияның өмір сүруінің және одан әрі дамуының басты қауіпі.
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(166-Фото: атауы жоқ)

2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
«Сату бөлімін басқару» тақырыбы бойынша оқыту жүргізілді.
Тренингте зерттелген сұрақтар:
 қызметкерлерді іріктеу және жалдау
 әңгімелесу өткізу
 сату менеджерінің құзыреттілік профилі
 сату бөлімі басшысының міндеттері
 сату менеджерінің міндеттері
 сату жоспарын қалыптастыру (ай сайынғы, жылдық, тоқсандық)
 сату бөлімінде еңбекақы төлеуді қалыптастыру (тіркелген және бонустық
бөліктер)
 компанияға KPI енгізу: қалай дамыту және бақылау
 сату жоспарын орындау: жетекшіге арналған нұсқаулық
 сату менеджері үшін KPI көрсеткіштері
 кіріс, шығыс, қайта қоңыраулардың сценарийлері
 мәтінмәндік қайта қоңырау шалу
 сату бөлімінде есеп беру
 материалдық емес мотивация
 сату бөлімінде жиналыстар өткізу
 сату менеджерлерінің түрлері
 сату кітабы
 клиенттік базаны кеңейту
 байланыс нүктелерін және олармен жұмыс істеу тәсілдерін көрсету
«Сату дағдылары» тақырыбы бойынша оқыту өткізілді. Тренингте
зерттелген сұрақтар:
 сату менеджерлерінің 4 түрі
 сату менеджерінің міндеттері
 сатудың 5 кезеңі
 әлем бейнесін қалыптастыру
 өмір бойы клиенттің құны
 кіріс, шығыс, қайта қоңыраулардың сценарийлері
 мәтінмәндік қайта қоңырау шалу
226

 жиналыс сценарийі
 сату шұңқыры
 клиенттердің санаттары: суық байланыс, тұрақты клиенттер, лидерлер,
ұсыныс бойынша клиенттер
 мессенджерлерден өтінімдерді өңдеуді оңтайландыру;
Қатысушылар сату дағдыларын, сату менеджерінің функционалдығын
нақты түсінуді, қарсылықтармен және клиенттердің қысымымен жұмыс істеу
дағдыларын, қоңыраулар мен келіссөздердің алгоритмдері мен сценарийлерін
алды.

(167-Фото: Стратегиялық сессия, компанияның күшті және әлсіз жақтарын анықтау,
компанияның 3 жылға даму пайымын қалыптастыру, Стратегиялық жоспар құру)

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды
енгізу бойынша ұсынымдар
Сату тобын басқару жүйесі нақты мақсат қоюға негізделген. Сондықтан
сапалы бақылау жасау үшін KPI менеджерлерінің (тиімділіктің негізгі
көрсеткіштері) Жұмыс сапасын бағалау критерийлерін қою маңызды. Сату
менеджерлері үшін KPI енгізу (тиімділіктің негізгі көрсеткіштері).
Келесі KPI бөлімдегі әрбір қызметкердің қаншалықты белсенді және
нәтижелі жұмыс істейтінін көрсетеді:
Менеджердің әрекеттеріне байланысты көрсеткіштер
 күніне суық қоңыраулардың саны
 күніне жылы база бойынша қоңыраулар саны
 күніне жіберілген КП саны
Клиенттермен жұмыс сапасы
 сатып алуға дайын ыстық клиенттердің саны;
 ыстық мүдделі жылы клиенттерді түрлендіру;
 қайталанатын мәмілелер саны.
Бұл KPI сату тобының бір ай немесе басқа маңызды уақыт аралығында
қаншалықты нәтижелі болғанын түсінуге көмектеседі:
 Нысаналы көрсеткіштер
 сату жоспарын орындау;
 мәмілелер саны
KPI бақылау үшін CRM жүйесін пайдалану, есептілікті үнемі жүктеу және
талдау ұсынылады.
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4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
4.1 Сату бөлімінде есептілікті енгізу ұсынылды:
 жұмыс чатында күнделікті есеп беру (тек сандық көрсеткіштер);
 күнделікті есеп нәтижелер туралы ақпарат бермейді, тек жұмыс
күні ішінде әлеуетті клиенттер базасымен жасалатын әрекеттер саны туралы
ақпарат береді: менеджерлер қанша қоңырау шалады, қанша хат жібереді;
 апта сайынғы есеп беру (сандық көрсеткіштер және конверсия);
 апта сайынғы есеп беру сатылымның әртүрлі кезеңдеріндегі
конверсияны бағалауға мүмкіндік береді: олар сатылымның шұңқырында
қанша көшбасшы болды және жолда қанша клиент жоғалды. Осы есептерді
талдай отырып, қанша қоңырау кездесулердің пайда болуына және сатып алу
туралы егжей-тегжейлі талқылауға қанша коммерциялық ұсыныстар әкелгенін
түсіну керек. Бұл ақпарат контекстік, мақсатты жарнаманы және т. б. іске қосу
үшін дұрыс басқару шешімдерін қабылдауға көмектеседі;
 ай сайынғы есеп беру (сандық көрсеткіштер, конверсия, талдау,
сатуды ұлғайту бойынша ұсыныстар).
Айына бір рет сатудың ұзақ мерзімді тенденцияларын бағалау қажет. Ай
сайынғы есеп негізгі көрсеткіштерді қамтиды: жаңа клиенттер саны, орташа
чек, кіріс және пайда мөлшері. Бұл есеп түсінуге көмектеседі:
 сату шұңқырының құрылымы;
 айырбастау шамасының мәні;
 команданың өнімділігі.
Сондай-ақ, сату бөлімінде визуализацияны қолдану ұсынылады
(менеджерлердің нәтижелерінің апта сайынғы рейтингі). Адамдар өздерінің
жетістіктерін көргісі келеді, бұл одан әрі дамуға ынталандырады.
a. Геймификация енгізу
Сату бөліміндегі салауатты бәсекелестік әрқашан сатылымды көбейту
үшін жұмыс істейді.
Сату бөлімінде оңай енгізуге болатын құралдар:
 Апта Көшбасшысының жалауы - аптасына ең жоғары нәтиже алған
адам алады
 Менеджерлердің
апта
сайынғы
рейтингі-бөлімнің
барлық
қызметкерлерінің нәтижелері төмендейді
 Конкурс 3 айға (мерзімі өзгеруі мүмкін) - 3 жүлделі орын, сыйлықтар
ынталандыру керек.
 Осы құралдарды пайдалану нәтижесінде сату тобы ойынға қосылады, әр
менеджер өз нәтижелерін жақсартуға тырысады.
b. Персоналды іріктеу бойынша ұсынымдар
Сайтта бос жұмыс орындарының сипаттамасын құрастыру бойынша
нұсқаулықтар берілді hh.kz, сату жөніндегі менеджердің құзыреттілік
профиліне сәйкес түйіндеме бойынша үміткерлерді іріктеу, сұхбатқа шақыру,
сұхбат құрылымы (сұхбат сценарийі).
с. Сату жоспарын құру бойынша ұсыныстар
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Ай сайынғы, тоқсандық және жылдық сату жоспарын енгізу ұсынылды. Ай
сайын әр айдың 25-27-сінен бастап бұйрық шығарылады, онда сату жоспарлары
жазылады, барлық менеджерлер мен менеджерлер осы бұйрыққа қол қояды,
бұл қосымша жауапкершілікті тудырады.
5. Қосымша ұсынымдар (қажет болған жағдайда)
5.1 Тоқсан сайын бәсекеге қабілетті талдау жүргізу, бұл кез-келген уақытта
дайын болуға және уақтылы өзгерістер енгізуге, бизнес-процестерді, өнімдерді
үздіксіз жақсартуда Бизнестің табысына мүмкіндік береді.
d. компания қызметтерінің желісін кеңейту, қызықты идеялардан
шабыт алуға болады
5.2 Байланыс нүктелерімен жұмыс. Байланыс нүктелері-бұл компанияның
клиентпен байланысы болатын процестер.
Байланыс нүктелерінде бизнес үшін маңызды шешім қабылданады –
компаниямен жұмыс істеуді бастау немесе жасамау, ынтымақтастықты
жалғастыру немесе бәсекелестерге ауысу.
Байланыс нүктелері:
 Сайт
 Әлеум.желі
 2 ГИС аккаунты
 Визиткалар
 Офис
 Маңдайша
 hh.kz сайты
 Коммерциялық ұсыныстар
Байланыс нүктелерін басқару керек, байланыс нүктелері бойынша
жұмысты жоспарлау, тапсырмаларды орындау және бүкіл процесті бақылау
маңызды. Байланыс нүктелері сатылымның өсуіне әсер етеді.
5.3 әлеуметтік желілерде аккаунттарды жүргізу - instagram. Пайдалы
контентті жариялау, кейстерді, іске асырылған жобаларды талдау.

(168, 169, 170-Фото: Бизнес-процестермен жұмыс: қызметкерлерді іріктеу және жалдау,
сұхбаттасу, бейімделу және кезең (сол жақта), CRM жүйесімен (орталықта) тиімді жұмыс істеу
бойынша кеңес беру, бизнес-процестермен жұмыс: сату жоспарын құру, сату бөлімінің KPI, есеп
беру (оң жақта)
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6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Қажетті регламенттерді, чек-парақтарды, құжаттарды жасай отырып, сату
бөлімінде бизнес-процестерді ретке келтіру бойынша жұмыс жүргізілді:
 Қызметкерлерді іріктеу және жалдау (сату жөніндегі менеджердің
құзыреттілік моделі, бос жұмыс орнын жариялау, сұхбаттасуға шақыру
сценарийі, сұхбат сценарийі)
 Бейімдеу және тағылымдама өткізу (сату бөліміне жаңа қызметкерлер үшін
тағылымдама өткізу жоспары)
 Сату жоспарын құру (ай сайынғы, тоқсандық, жылдық сату жоспарын құру
кестелері)
 CRM жүйесінде жұмыс істеу (сату кітабындағы Нұсқаулық)
 Сату менеджерлерінің жалақысын қалыптастыру
 Клиенттерге қоңырау шалу (кіріс, шығыс, қайталанатын)
 Есептілікті енгізу
 Сату кітабы (құжат)
 Дизайн бойынша қызметтерді сату кезеңдері (регламент)
 менеджерлердің жұмыс алгоритмдерін сақтауын бақылау әдістемесі
 Жоба бойынша күтілетін нәтижелер:
 3 айдан кейін 2-3 сату менеджерінен сату бөлімі құрылды
 Келесі бизнес-көрсеткіштердің өсуі: жаңа клиенттер саны, іске асырылатын
жобалар саны, кірістер мен таза пайда
 Компанияның қаржылық тұрақтылығын арттыру (қаржы резервтерінің
қорларын қалыптастыру)
 Сатылымның 2 есе артуын болжау
 Жобаны іске асырғаннан кейін 6 айдан кейін таза пайданы 50% - ға арттыру
 12 айдан кейін компанияның халықаралық деңгейге шығуы
7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Маркетинг және дизайн бюросында сату бөлімін құру және стратегиялық
дамыту бойынша жұмыс толық көлемде жүргізілді. Компанияның 3 жылға
дамуының стратегиялық көрінісі қалыптасты, сату бөлімінің жұмысы жолға
қойылды, компанияның келуіне әсер ететін барлық бизнес-процестер құрылды.
Бұл кезеңде Маркетинг және дизайн бюросының басшылары сату бөлімімен
өзіндік жұмыс сатысына көшеді.
«Бизнестің жол картасы 2025» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасын басқарудың жаңа әдістерін, технологияларын
енгізу және өндіру мәселелері бойынша сыртқы және ішкі консультанттарды
тарту" жобасы шағын бизнес үшін үлкен маңызға ие, бұл дамудың жаңа
деңгейіне көшуге, бизнестегі трансформацияны бастауға және сайып келгенде
компанияның кірісін ұлғайтуға түрткі болып табылады.
Сыртқы
отандық
Константин Иванович

консультант:

Алексенцев

Білім:
 Жоғары: 1998-2001 Ж. Ж. А. Байтұрсынов атындағы
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Қостанай
мемлекеттік
университеті-мамандығы:
а-ш
өндірісін
механикаландыру, біліктілігі: Инженер-механик, экономист;
 Магистратура: 2015-2017 ж. Ж. А. Байтұрсынов атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті, - мамандығы: Технологиялық машиналар және
жабдықтар, біліктілігі: техника және технология магистрі.
Тіл білу: орыс тілі - ана тілі, қазақ және ағылшын тілі сөздікпен аударма.
Еңбек тәжірибесі:
 Оқу 2001 ж.: Қостанай облысы Меңдіқара ауданының аудандық ауыл
шаруашылығы басқармасы – механикаландыру бойынша бас маман.
Ауыл шаруашылығын механикаландыру құралдарын есепке алу және
тіркеу, осы салада мемлекеттік қызметтер көрсету;
 2002 ж.Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері қатарындағы қызмет;
 «ЦелинНИИМЭСХ» ЕМК - кіші ғылыми қызметкер, аспирант, ғылыми
қызметкер, ауыл шаруашылығы машиналарын жасау, жобалау, өндіру
және сынау;
 2010-2012 ж.ж. – «Меңдіқара ауданының кәсіпкерлік, ауыл
шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ - механикаландыру
бойынша бас маман. Ауыл шаруашылығын механикаландыру құралдарын
есепке алу және тіркеу, осы салада мемлекеттік қызметтер көрсету;
 2012-2013ж.ж.: «Агрофирма Боровское» ЖШС - механик, гараж
меңгерушісі.
Техникалық құралдардың жұмысқа
қабілеттілігін
қамтамасыз ету, жабдықтау, басқару және ұйымдастыру мәселелерін
шешу;
 2013-2015 ж.ж.: «АПК КАЗАГРО» ЖШС - бас инженер, атқарушы
директордың өндіріс жөніндегі орынбасары. Ауыл шаруашылығы өндірісі
мәселелерін шешу, шаруашылықтың материалдық-техникалық базасын
қамтамасыз ету;
 2015-2017 ж.ж.: «КазНИИМЭСХ» ЖШС ҚФ - аға ғылыми қызметкер.
Ауыл шаруашылығы машиналарын әзірлеу, жобалау, өндіру және сынау
бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау кезінде қызметкерлер
тобына ғылыми басшылықты жүзеге асыру, әзірлемелерді өндіріске
енгізу;
 2017 - қазіргі уақытқа дейін директордың коммерцияландыру және
инновациялық қызмет жөніндегі орынбасары, «ҚазАШМЭҒЗИ» ЖШС
ҚФ «Агроинженерия ҒӨО» ЖШС ҚФ болып өзгертілді. Ауыл
шаруашылығы машиналарын әзірлеу, жобалау, өндіру және сынау
бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау кезінде қызметкерлер
тобының жұмыстарын орындауды ұйымдастыруды қамтамасыз ету және
ғылыми басшылықты жүзеге асыру, әзірлемелерді өндіріске енгізу, өз
құзыреті шегінде және Филиалдың құрылымдық бөлімшелерінің
басшыларымен өзара іс-қимыл жасай отырып әкімшілік мәселелерді
шешу.
Ауыл шаруашылығы машиналарын әзірлеу жобалауды автоматтандыру
құралдарын қолдану және прогрессивті технологиялық процестерді, жабдықтар
мен технологиялық жарақтар түрлерін, автоматтандыру және механикаландыру
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құралдарын, шығарылатын өнімге арналған өндірістің оңтайлы режимдерін
және технологиялық процестерді жетілдіруді енгізу арқылы жүзеге асырылады.
Консультация тақырыбы – прогрессивті технологиялық процестерді,
жабдықтар мен технологиялық жабдықтардың түрлерін, автоматтандыру және
механикаландыру құралдарын, шығарылатын өнімге өндірістің оңтайлы
режимдерін енгізу және зауытта технологиялық процесті жетілдіру.
Кәсіпорын: «Костанайский агромеханический завод» ЖШС
Мекен-жайы: Қостанай қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 170 үй
Бағдарлама қатысушысы: Нуртазин Ерлан Интыкбаевич
Кәсіпорын қызметі: ауыл шаруашылығы техникасын өндіру және жөндеу
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: бәсекеге қабілетті
технологияларды енгізуді қамтамасыз етуде; өндірістің технологиялық
дайындығын жетілдіруде; бұйымның өмірлік циклін ұлғайтуда.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Компанияның негізгі мақсаты кәсіпорын Жарғысына сәйкес табыс табу.
Бірақ бәсекеге қабілетті кәсіпорынның басты мақсаттарының бірі клиенттердің
бәсекеге қабілетті өнімді немесе қызметті ұсыну қажеттіліктерін
қанағаттандыру болып табылады.
Компания қызметінің негізгі саласы (экономика саласы):
 ауыл шаруашылығы машиналарын өндіру; қара металдардың қалдықтары
мен сынықтарын қайта өңдеу; ауыл және орман шаруашылығына
арналған машиналар мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет
көрсету; Құрылыс және болат конструкцияларын өндіру; өзге де
көтергіш-көлік жабдықтарын өндіру; құбырлар өндіруден басқа, шойын
құю және т. б.
Штаттық қызметкерлер саны: 212 адам.
Диагностика кезінде техникалық сектордың негізгі проблемалары анықталды:
 ауыл шаруашылығы құралдары өндірісінің технологиялық желілері
жеткілікті пысықталмаған және оңтайландырылған;
 техниканы жобалау, пайдалану және қызмет көрсету стандарттарын
қалыптастыруға кәсіби емес көзқарас.;
 машина оптималды түрде салынған өндірістік желі;
 жобалық құжаттаманы жасау үшін заманауи бағдарламалық жасақтама
пайдаланылмайды.
2. Семинар / Тақырып боййынша оқыту:
Миссия барысында келесі тренингтер өткізілді: жұмыстың жаңа
режимдерін әзірлеудегі жүйелі тәсіл, технологиялық карталарды әзірлеудің
негізгі кезеңдері, машина жасау саласындағы жаңа үрдістер, үнемді өндіріс.
Тренингтерден күтілетін нәтижелер: тұтас алғанда өндіріс процесі және
жекелеген технологиялық операциялар туралы ой-өрісті кеңейту, техникалық
бөлімдер мен қызметтер қызметкерлерінің өздерінің кәсіби дайындықтарының
деңгейін ұдайы арттыру, сондай-ақ жеке технологиялық процестерді де, жалпы
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ауыл шаруашылығы машиналарын өндіру үшін технологиялық желілерді де
жетілдіру.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды
енгізу бойынша ұсынымдар
Миссияны өткізу барысында орындалды:
 Инженер-технологтың лауазымдық нұсқаулықтары зерттелді және тиісті
ұсыныстар енгізілді;
 белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін өнімдердің пайда болу себептері
туралы мәліметтер жиналды және талданды;
 негізгі «проблемалық» өнімдер мен өндірістің «проблемалық» кезеңдері
анықталды;
 осы өнімді шығарумен байланысты қызметкерлерге сауалнама жүргізілді;
 технологиялық карталарды құру процесі зерттелді және талданды;
 қолданыстағы технологиялық құжаттарға кейбір маңызды өндірістік сәттерді
нақтылайтын түзетулер енгізілді;
 ол бөлшектерді неғұрлым сапалы дайындауға және өнім өндірісінің
өнімділігін арттыруға мүмкіндік беретін жабдықтарды, машиналарды жүктеу
бойынша ұсыныстар жазды;
 күрделілігі жоғары бөлшектерді дайындау технологиясы нақтыланды және
нақтыланды;
 онда өндіріс процесін оңтайландыру арқылы өндірілетін өнімнің
(агрегаттың) сапасын қалай арттыруға болатындығы туралы Нұсқаулық
жазылған;
 технологиялық карталарды қатесіз және оңтайландырылған (аз шығынды)
жасау кезінде техникалық сектор қызметкерлерін ынталандыру жүйесі
өзгертілді, бұл ақпарат сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау кезінде
ескеріледі;
 сонымен қатар, инженер-технологтарды үнемді өндіріс жүйесіне оқыту
жүргізілді, бұл өндіріске деген көзқарастардың өзгеруіне және
қызметкерлердің өндірістік процестерді жақсарту бойынша ұсыныстар
жасауға деген ұмтылысының пайда болуына ықпал етті;
 Мәселелерді диагностикалау және анықтау нәтижелері бойынша ұсынылған:
технологтың
лауазымдық
нұсқаулығына
сәйкес
орындалатын
функциялардың тізімін қайта қарау, келесі тармақтарды қосу;
 Кәсіби дайындық деңгейін арттыру, өндірістік жабдықты жаңартуды, содан
кейін
жөндеуді
жоспарлау
–
технолог
жұмысының
маңызды
компоненттерінің бірі;
 Өндірілетін өнімнің сапасын едәуір арттыруға көмектесетін өнім сапасын
тексерудің жаңа әдістерін әзірлеу және қолданыстағыларын жетілдіру;
 Жаңадан келген қызметкерлерді оқыту және нұсқау беру, олардың сынақ
мерзімінен өту ұзақтығы туралы шешім қабылдау;
 Техникалық құжаттаманы және өндіріс тиімділігі туралы есептерді қайта
жаңарту;
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 Өнімнің сапасын арттыру және оны өндірудің барлық кезеңдерін жақсарту
туралы ұсыныстар енгізу;
 Жабдықтағы ұсақ ақауларды жою бойынша іс-шаралар.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Проблемаларды диагностикалау және анықтау қорытындылары
бойынша «Компас 3D» бағдарламасы бойынша технологиялық процесті
автоматтандыру жүйесі ұсынылды.
Бұл келесі нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді:
 сызу – техникалық құжаттаманы (бұдан әрі- СТҚ) жасау және одан әрі
пысықтау кезінде процесті жылдамдатуға және еңбек өнімділігін 3-4
есеге арттыруға;
 ЧТД құру және жетілдіру сатысында конструкторлық қателіктердің
Елеулі санын болдырмау;
 жобаланатын өнім үлгілерінің 3D-модельдерін құру арқылы PND
сапасын едәуір жақсартады.

171-Фото (атуы жоқ)

5. Қосымша ұсынымдар (қажет болған жағдайда)
 Кәсіпорынның инженерлік-техникалық қызмет қызметкерлерін үнемі
біліктілікті арттыру курстарына жіберу ұсынылады;
 Кәсіпорынның инженерлік-техникалық қызметінің қызметкерлеріне озық
және прогрессивті технологиялық операциялар мен процестерді
теориялық игеру үшін мезгіл-мезгіл тапсырмалар беру ұсынылады;
 Кәсіпорынның инженерлік-техникалық қызметінің қызметкерлеріне
персоналды басқарудың озық және прогрессивті әдістерін теориялық
меңгеру үшін мезгіл-мезгіл тапсырмалар беру ұсынылады (міндеттерді
қою, орындалуын бақылау және тиісті қорытынды жасай білу тәсілдері).
6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
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Әзірлеу және пысықтау сатыларында ОҚД өнімділігі мен сапасын арттыру
есебінен ОҚД әзірлеуді және құруды оңтайландыру.
 Технологиялық операцияларды неғұрлым тиімді құру есебінен ауыл
шаруашылығы құралдарын: катоктарды, тырмаларды, культиваторларды
дайындаудың технологиялық процестерін оңтайландыру.
Миссияның орындалуын алдын ала бағалауды қалыптастыру өндіріс пен
коммуникациялық қатынастардың тиісті деңгейде дамуына ерекше ықпал етті,
күтілетін нәтижелер-оң, сауатты көзқарас және дағдыларды кәсіби қолдану
зауыттың мүмкіндіктерімен қалағанды қайта бағалауға мүмкіндік берді.
7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Қазіргі уақытта кәсіпорын өндірістің технологиялық дамуының жеткілікті
жоғары деңгейінде тұр, бұл жақын арада жақын шет елдер үшін
ауылшаруашылық машиналарын экспорттаушылар деңгейіне шығу туралы
болжам жасауға мүмкіндік береді, сонымен қатар жақсырақ болуға және
зауыттың дамуына ықпал етуге деген ұмтылыс жақын арада ауылшаруашылық
техникасының белгілі бір қосымша тауашасын кеңейтуге және толтыруға
әкеледі. Зауыттың Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы
машиналарын жасау саласында көшбасшы болуына барлық алғышарттары бар.
Сыртқы отандық консультант: Сырбачева Татьяна Владимировна
Кәсібі:

2004 – 2008 жылдары - Сәкен
Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық
университеті, мамандығы-агрономия.

2013 – «Көкөністерді қыста өсіру»
курсы, GreenQ компаниясы

2015-2017 жылдары - Сәкен Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті,
мамандығы-Агрономия мамандығы бойынша
А/ш ғылымдарының магистрі.


2011 ж. желтоқсан-2017 ж. маусым – «АстанаЭкоСтандарт» ЖШС,
лауазымы-агроном

2017 жылдың тамыз айынан бастап – қазіргі уақытқа дейін – «Enza
Zaden Қазақстан» ЖШС (голландиялық Enza Zaden BV компаниясының
еншілес кәсіпорны), лауазымы-Техникалық менеджер.
Консультациялар тақырыбы:
 көкөніс дақылдарын өсірудің қолданыстағы технологиясын талдау;
 өсімдіктердің жағдайын кешенді диагностикалау;
 агрохимиялық тексеру және өсімдіктерді тамақтандыру бойынша
ұсыныстар;
 жылыжайда микроклиматты талдау;
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 фитосанитариялық мониторинг;
 нарық талаптарына сәйкес қолайлы сорттар мен будандарды таңдау.
Кәсіпорын: Тепличный комплекс Аксу ЖШС
Мекен-жайы: Ақсу қ.
Бағдарлама қатысушысы: Сагандык Даулет Аблхасанулы
Кәсіпорын қызметі: қияр өсіру
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: өндірістік процесті
ұйымдастыру, персоналдың біліктілігін арттыру, өнім сапасын бақылау.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Жалпы ауданы 1,8 га «Ақсу жылыжай кешені» ЖШС маусымаралық
кезеңде қала мен облысты жаңа өніммен қамтамасыз ету үшін көкөніс (қияр)
өсірумен айналысады. Жылыжай кешені голландиялық технология бойынша
салынған және 4 буынды жылыжайларға жатады. Көкөніс өсіру үшін жылыжай
кешені климатты бақылау жүйесімен, жасанды жарықпен, субстратпен,
тамшылатып суару жүйесімен жабдықталған.
Диагностика жүргізу барысында келесі мәселелер анықталды:
1.
Әлсіз Транспирация және жоғары тамыр қысымы нәтижесінде
өсімдіктердегі сабақтарды ату, алғашқы суару тым ерте басталады, өсімдіктер
әлі белсенді емес, температураның кенеттен өзгеруі, желдету жүйесінің дұрыс
жұмыс істемеуі.

172-Фото (атуаы жоқ)

2. Өсімдіктердің теңгерімсіздігі – субстратта-2,5 төмен ЕО және
төсеніштердің температурасының жоғарылауы салдарынан жоғары тамыр
қысымынан туындаған өсімдіктер. Тамыр аймағында температураны 18С-тен
жоғары көтеру ұсынылмайды. мамандар тамыр аймағын салқындаудан
қорқады, климаттық бақылау жүйесінде минималды жылу температурасы 50Ста тым жоғары болды.
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173, 174- Фото (атауы жоқ)

3. Тамыр ауруы – Крези Рутс және Питиум. Питиум-өсімдіктердің тамыр
жүйесінің Pythiumspp тұқымдас саңырауқұлақтарымен зақымдануы және оның
өлуі. Патоген суару режимінің бұзылуы (біркелкі емес суару, толып кету) және
тамыр аймағындағы температураның жоғарылауы нәтижесінде дамиды. Крези
Рутс-бұл тамыр жүйесінің бақыланбайтын шамадан тыс өсуі, Agrobacterium
rhizogenes. Инфекция жоғары сапалы емес суармалы судың немесе тұқымның
нәтижесінде пайда болады. Бактерия препараттарға өте төзімді, бүгінгі
таңда бақылаудың негізгі шаралары – профилактикалық, препаратпен Intra
Hydrocare.

175, 176- Фото (атауы жоқ)

4. Өсімдік зиянкестері - қияр масасы және трипс. Қияр мәдениетінде
әрдайым кездесетін зиянкестер, негізгі іс - шаралар өсімдіктердің көбеюі мен
зақымдануының алдын алу үшін жүйелі бақылау болып табылады. Бұл
зиянкестер анықталған жағдайда біз өсімдіктерді қорғаудың биологиялық
әдісін немесе интегративті әдісті қолданамыз.
5. Түнгі уақытта температуралық режимнің бұзылуы, түнгі уақытта
жылыту жүйесінің негізгі параметрлері дұрыс орнатылмаған.
2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Миссия процесінде өсімдіктерді қорғау агрономы мен технолог агрономы
үшін екі тренинг өткізілді. Өсімдіктерді қорғау агрономы екі ай бұрын жұмыс
істеуге тырысқан, осы салада тәжірибесі жоқ жас маман.
Тренингтің мақсаты көкөніс дақылдары үшін фитосанитарлық жағдайдың
дамуы туралы тұтас түсінік қалыптастыру және өсімдіктерді зиянды
организмдерден қорғаудың интеграцияланған жүйесін әзірлеу алгоритмін
ұсыну болды.
Тренинг барысында әртүрлі жағдайларда өсімдіктерді қорғаудың кешенді
схемалары үшін қасиеттер-артықшылықтар-пайда құндылықтар жүйесін ескере
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отырып, препараттарды таңдау әдістемесі қарастырылды, зиянкестер мен
ауруларды анықтау мақсатында жылыжайларда мониторинг жүргізу бойынша
нұсқаулық берілді, компанияда қабылданған технологияға, жоспарланған
егінге, фитосанитариялық жағдайдың ағымдағы жағдайына, зиянды
организмдер популяцияларының дамуын қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді
болжауға, ресурстармен қамтамасыз етуге байланысты өсімдіктерді қорғаудың
интеграцияланған жүйесін адрестік құру алгоритмі қарастырылды, әдебиеттер
мен жұмыс сайттары ұсынылды.
Қорғалған топырақта өсімдіктерді қорғау жөніндегі агрономға арналған
нұсқаулық.
Зиянкестерді бақылау - зиянкестермен туындауы мүмкін ықтимал зиянды
санаудағы маңызды қадам. Мониторинг сонымен қатар өндірушілерге
жәндіктердің басым кезеңін немесе аурудың ауырлығын анықтауға
көмектеседі, бұл көбінесе басқару стратегияларын дұрыс таңдау және уақтылы
жүргізу үшін өте маңызды.
Жәндіктер зиянкестері мен ауруларын зерттеу жәндіктер мен ауруларға
арналған Егістер мен егіс алқаптарының мониторингін қамтиды. Ауруларды
анықтау мониторингі өсімдіктерді көрінетін саңырауқұлақ колониялары сияқты
белгілерді және жапырақтардағы дақтар сияқты аурудың белгілерін бақылауды
қамтиды және аурудың жиілігін немесе ауырлығын анықтау үшін белгілі бір
хаттаманы ұстануды қамтуы мүмкін. Зиянкестерді бақылау өмірдің барлық
кезеңдерінде - жұмыртқа, личинка немесе ересек адамда жәндіктерді іздеуді
және зиянкестердің санын анықтауға тырысады. Жәндіктердің мониторингі
сонымен қатар жемістерді жәндіктер келтірген зақымдарға тексеруді және
оларды жинауға арналған тұзақтарды орнатуды қамтуы мүмкін.
Өндірушілер жылыжай карталарын, сынамалар мен зиянкестер туралы
жазбаларды, сондай-ақ нақты материалдарды, ставкалар мен күндерді қоса
алғанда, қолданылатын бақылау шараларын қоса алғанда, өздерінің зерттеу
жұмыстарының есебін жүргізуі керек. Бақылау өсімдіктер жылыжайға
қойылғаннан кейін басталуы керек.
Мониторинг құралдары
 Кішкентай жәндіктерді, кенелерді, жәндіктердің жұмыртқаларын немесе
жәндіктердің зақымдану іздерін тексеруге арналған қол линзасы.
 Зиянкестер мен пайдалы жәндіктердің санын есептеу үшін өсімдіктерді
шайқауға болатын ақ қағаз бар.
 Сары жабысқақ карталар.
 Зиянкестердің таралу ошақтарын белгілеу үшін түрлі-түсті жалаушалар
немесе ағаш қазықтар.
 Жабысқақ карталарда зерттеу күндерін жазуға арналған тұрақты маркер.
 Фото түсіру камерасы бар.
 Өсімдіктер, аурулар мен жәндіктердің үлгілерін жинауға арналған
контейнерлер.
 Қолмен немесе графикалық бағдарламада жасалған объектінің схемасы.
 Зиянкестерді анықтауға көмектесетін анықтамалық материалдар («Көкөніс
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дақылдарының аурулары мен зиянкестері» Ахатов А. К.)
Мониторинг тәсілдері
Зерттеуге кететін уақытты тиімді пайдалану үшін келесі жалпы
ұсыныстарды ескеріңіз:
 Жылыжайды бөліктерге бөліп, оларды бөлек зерттеңіз. Бұл құжаттаманы
жүргізуді жеңілдететін әдістемелік жүйені қамтамасыз етеді.
 Әр жолы жаңа учаскелерді тексеріп, апта сайын зиянкестер популяциясы
көп болған ошақтарды қайта зерттеуге тырысыңыз.
 Өндіріс алаңының 1000 шаршы метріне 20 өсімдікті тексеріп,
жапырақтарды төңкеріп, өсімдікті ақ қағазға сілкіп, тамыр жүйесін талдау
үшін субстраттағы тамырларды тексеріңіз.
 Сонымен қатар, зиянкестердің бу ошақтарын көрсететін түрлі түсті
жалаушаларды
салыңыз.
Өсімдіктің
өсу
реттегіштерімен,
инсектицидтермен немесе фунгицидтермен бүрку жүргізілген әр аймаққа
жазбалар жасаңыз.
 Өсімдіктерді қорғаудың биологиялық әдісін қолданған кезде, пайдалы
жәндіктердің жеткілікті мөлшеріне кепілдік беру және уақытында
қоныстандыру үшін апта сайын олардағы жәндіктердің санын тексеріңіз.
 Әр учаскені апта сайын тексеріп отыру;.
Мен не іздеймін?
Ең күрделі заттар мониторингі - бұл нақтырақ байқай көзбен шолу
белгілері қатар, бұл бұзылулар өсімдіктер немесе жемістері. Зақымданудың
әртүрлі формалары болуы мүмкін. Жәндіктер мен аурулардың зақымдануының
келесі белгілерін қарастырыңыз:
 Біз шыныаяқ тәрізді, хлоротикалық, нүкте, дақ немесе деформацияланған
парақты аламыз.
 Кез-келген түссіз немесе зақымдалған жапырақтар немесе гүлдер.
 Жәндіктердің жиналуы.
 Қайызғаққа ұқсайтын тли терісі.
 Өсімдіктердің өсуі немесе қурап қалуы.
 Ерекше нәрсе бар ма.
Жабысқақ тұзақтарды қолдану
Жылыжайда зиянкестерді ұстап алу үшін сары және көк жабысқақ
тұзақтар қолданылады. Индекс мөлшеріндегі тұзақтарды өсімдіктер деңгейінде
жылыжайда орналастыру керек. Жабысқақ тұзақтарды қолданудың көп
пайдасын көру үшін осы жалпы нұсқауларды орындаңыз:
 Өндіріс алаңының 0,3 шаршы метріне кемінде бір жапсырма қойыңыз.
 Әр картаға әр түрлі жәндіктердің санын жазып, жабысқақ картаны апта
сайын өзгертіңіз. Карталарды жиі ауыстыру үшін тегті бекітіңіз немесе
картаны орналастыру күнін жазыңыз.
 Биологиялық бақылау әдістерін қолданған кезде жапсырманы пайдалы
жәндіктердің бар-жоғын тексеріңіз.
 Зиянкестерді ұстау үшін сары жабысқақ тұзақтарды қолдануға болады.
 Бұл сары тұзақтар трипс, аққұбалар, саңырауқұлақ мидждері және
қанатты тли үшін өте тартымды. Көк-таңдамалы және негізінен
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трипстерді тартады. Тұзақтар тли немесе паук кенелерін анықтауға
жарамайды.
Есепке алуды жүргізу
 Нысанның сызбасын қолмен немесе Google Earth сияқты бағдарламамен
жасалған компьютерлік кескінді қолдана отырып жасаңыз.
 Әр түрлі зиянкестердің жұқтыру ошақтарын түрлі-түсті түймелермен немесе
қағаз карталардағы жапсырмалармен белгілеңіз немесе оларды апта сайын
тақтаға түрлі-түсті белгілермен белгілеңіз. Белгілердің қасында инфекция
ошақтары қайда екенін көру үшін зерттеу күнін жазыңыз.
 Жабысқақ тұзақтарды жинап, Microsoft Excel сияқты бағдарламада кесте
жасаңыз, онда сіз популяцияны бақылай аласыз, әсіресе өсімдіктерді
қорғаудың биологиялық әдісін қолданған кезде.
Агроном технолог үшін «Көкөніс дақылдарын өсірудің гидрапондық
технологиясындағы қоректік ерітінділерді есептеу» тренингі өткізілді. Бұл
теренингтің мақсаты көкөніс дақылдарын өсірудің гидропониялық
технологиясындағы қоректік ерітіндінің құрамын есептеу әдістемесін игеру,
аннализ негізінде есептеулерді түзету, өсімдіктердің жағдайына байланысты
тыңайтқыштарды есептеуді түзету болды.
Тренинг нәтижесінде маман өз бетінше есептеулер жүргізуді үйренді.
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды
енгізу, бойынша ұсынымдар
Көкөніс дақылдарының өнімділігін арттыру және микроклиматты
оңтайландыру үшін жоғары қысымды буландыратын салқындату жүйесін
орнату ұсынылады. Буландыратын салқындату жүйесі жылыжайдың көлеміне
жеткізілетін ұсақ ылғалды буландыру кезінде жылуды сіңіру арқылы
жылыжайда ауа температурасын сыртқы температурадан 5-7°C төмен жасанды
түрде төмендетуге арналған. Бұл жүйе маңызды! Жылыжайды техникалық
жабдықтаудың құрамдас бөлігі және келесі мәселелерді шешуге көмектеседі:
 Жылыжайдағы ылғалдылық деңгейі әрқашан нормаға сәйкес келеді
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 Судың күнделікті қажеттілігі айтарлықтай төмендейді
 Өсімдіктерді жыл бойына қолайлы жағдайлармен қамтамасыз ету
мүмкіндігі
 Егер көлеңке жасау қажеттілігі өзекті болмаса
 Өнімділік деңгейі әлдеқайда жоғары
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Жылу инженері үшін Priva климаттық бақылау жүйесіндегі жылыжайға
біркелкі жылу беруді реттеу ұсынылады, бұл өсімдіктердің өсуіне және
дамуына автоматты түрде әсер ететін барлық факторларды (жасанды
жарықтандыру, суару, ылғалдандыру, температура, көмірқышқыл газы)
бақылауға мүмкіндік береді, бағдарламада қажетті параметрлерді орнатады,
жылыжайда температураның күрт көтерілуіне жол бермейді, бұл өсімдіктерде
стрессті тудырады және олардың тежелуі, нәтижесінде кірістілікке тікелей әсер
етеді. Өндіріс өнімділігі компаниядағы барлық процестердің тепе-теңдігіне
байланысты. Оңтайлы тепе-теңдікке қол жеткізу өнімділікті арттыруды,
шығындарды азайтуды және өнім сапасын арттыруды білдіреді. Жылыжай бұл
үшін тамаша жағдай жасайды.
5. Қосымша ұсынымдар (қажет болған жағдайда)
Агрономиялық қызметтің біліктілігін арттыру үшін жыл сайын Гавриш
ЖШС және Жылыжай сервисі ЖШС ұсынған «Қызанақ клубы» компаниясы
өткізетін
семинарларға,
«Қорғалған
топырақ»,
«Fruit
Logistica»
мамандандырылған көрмесіне бару ұсынылды.
6.
Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Технологиялық процестің диагоналі барысында функционалдық
міндеттеріне байланысты әрбір маманмен пысықталған проблемалық орындар
анықталды (тренингтер, сұрақтарға жауаптар, өсімдік аурулары мен
зиянкестерінің диагностикасы, бақылау климатын баптау). Технологияда
қарастырылған қылшықтар қызметкерлердің аз практикалық тәжірибесімен
байланысты, бұл компания жас болғандықтан табиғи. Тақырыптық
тренингтерден өткеннен кейін қызметкерлердің құзыреттілігі артты,
нәтижесінде кейбір мәселелер кеңес беру кезінде шешілді, қалған мәселелерді
шешу үшін уақыт қажет, өйткені көкөністерді өсіру ұзақ процесс болып
табылады, оның нәтижелерін алу үшін уақыт қажет.
Болашақта қызметкерлердің біліктілігін арттыру технологиялық процесті
едәуір жақсартады, өйткені алынған дағдылар оларға себеп - салдарлық
байланыстарды анықтауға және қателіктерге жол бермеуге мүмкіндік береді.
7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Жылыжай кешенінің техникалық жабдықталуы көкөніс дақылдарын
өсірудің заманауи технологияларын қолдануға және жоспарланған нәтижелерді
алуға мүмкіндік береді. Компания ұжымы ынтымақтастық үшін ашық және
мейірімді болды, кәсіпорынды кешенді бағалау үшін барлық қажетті ақпаратты
берді, белсенді сұрақтар қойды және өсіру процесінде туындайтын
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проблемалармен бөлісті. Компанияда жұмыс процесі нақты жолға қойылған
және командалық жұмыс қойылған, ол қойылған нәтижеге оң әсер етеді.
Сыртқы отандық консультант: Базилгаламов Айдын Ниязбекович
«Қарағанды
медициналық
академиясын»
стоматолог-дәрігер мамандығы бойынша бітірген. 25
жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар. Тіс емдеу,
жұлу және протездеу қызметтерін көрсетеді.
Сондай-ақ заманауи «VECTOR» аппаратын
пайдалана отырып, қызылиек пен ауыз қуысының
шырышты қабығын емдеу дағдысын меңгерген. Бұл
әдіс инфекциядан зардап шеккен тістермен микро
деңгейде жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Ультрадыбыстық
тербелістердің
көмегімен
патогендік бактериялар өлетін аймақ құрылады, ал
тазартқыш ұнтақтың ең кішкентай бөлшектері
тамырдың бетін жылтыратады. Өз тәжірибесімен
әріптестерімен бөліскісі келеді.
Кәсібі: дәрігер-стоматолог, мамандығы: ортопедия терапиясы және тіс
хирургиясы.
Консультация тақырыбы: стоматологиялық қызметтерге жаңа әдістерді
енгізу.
Кәсіпорын: «Dentart plus» ЖШС.
Мекен-жайы: ШҚО, Өскемен қ., Жағалау, Славский к-сі, 64/1.
Бағдарлама қатысушысы: Осинина Наталья Александровна
Кәсіпорын қызметі: стоматологиялық қызметтерді ұсыну.
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: стоматологиялық қызметтер,
алдын-алу, ауыз қуысының гигиенасы және жаңа әдістерді енгізу бойынша
кеңес беру.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Кәсіпорын халыққа стоматологиялық қызмет көрсетеді. Менің
сараптамалық миссиямда келесі тұжырымдар жасалды: компания жабдықты
жаңартуды және сатып алуды қажет етеді. Соның ішінде VECTOR аппараты
халық өтініштерінің ағынын жақсартады. Медицина қызметкерлерінің кәсіби
көзқарасы. Білікті мамандарға үнемі сұраныс. Стоматологияға қатысты
оқытудың жаңа технологиялары мен әдістерін әрдайым қадағалау қажет. Менің
сараптамалық диагностикам, кеңестерім мен нұсқауларым барысында емхана
мұны бақылауға алды және болашақта өз қызметтерін одан да жақсы, тиімдірек
кәсіби түрде ұсынатын болады.
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2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту:
Пациент-дәрігер қарым-қатынас психологиясы бойынша тренингтер
өткізілді. Тренинг мақсаты:
1. Дәрігерлер пациенттермен қарым-қатынас жасау стилін сырттан көруге
және сақтандыру пациенттерімен жұмыс істеу технологиясын жолға қою үшін
қажетті түзетулер енгізуге мүмкіндік алады.
2. Тренинг барысында мамандар өздерінің күшті, ресурстық жақтарын
және өздерінің даму бағыттарын түсінеді. Тренинг нәтижесі медицина
қызметкерлеріне көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуға көмектесті.
Кәсіби болу.
3. Басқарудың жаңа әдістерін енгізу,технологиялар, өндіріс, жабдықтар
бойынша ұсынымдар:
Дәрігерлердің біліктілігін арттыру және жаңа әдістемелерді енгізу.
Халыққа стоматологиялық көмек көрсету сапасын жақсарту медициналық,
сондай-ақ маңызды әлеуметтік және экономикалық проблема болып табылады.
Егер стоматологиялық емдеудің сапасын жақсартудың медициналық маңызы
жалпы түсінікті болса-асқынулар санының төмендеуі, ауыз қуысының
жақсаруы, денсаулықты сақтау болса, онда мәселенің әлеуметтік-экономикалық
аспектілері аз белгілі.
Олар дәрігерге бару санының азаюынан, қайта емдеу жағдайларының
санының азаюынан, тіс дәрігерінің жұмысының өнімділігінің артуынан, ұзақ
уақытқа есептелген әр науқасқа экономикалық шығындардың төмендеуінен
тұрады. Біздің ойымызша, бұл стоматологтың еңбек өнімділігінің негізгі
резерві болып табылатын науқастарды қабылдау санын көбейту емес,
мамандардың жұмыс сапасын арттыру.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, басқару, жобалар
және бизнес-процестер бойынша ұсыныстар:
Емдеу сапасын арттырудың тағы бір факторы – жаңа технологияларды
енгізу өте аз пайдаланылды, өйткені отандық өнеркәсіп негізінен жаңа тиімді
технологияларды қолдануға мүмкіндік бермейтін ескірген және сапасыз
жабдықтар, материалдар мен құралдар шығарды, ал импортталған
243

стоматологиялық тауарлар іс жүзінде қол жетімді болмады. Мамандарды оқыту
мен жетілдіру көп жағдайда ресми түрде, жұмыс орындары мен заманауи
технологияларды ұсынбай жүзеге асырылды.
Нәтижесінде, стоматологиялық басшылықтың айтарлықтай күш-жігеріне
қарамастан, стоматологиялық көмек сапасына әкімшілік әсер ету нәтижелері
өте аз болды және негізінен мамандардың ар-ожданына, дағдылары мен
мүмкіндіктеріне, оларды қамтамасыз ету мен жұмысты ұйымдастыруға
байланысты болды.

180-Фото: (атауы жоқ)

5. Қосымша ұсыныстар:
Жеке өзім «VECTOR» аппаратын қолдануды ұсынар едім. VECTOR
терапиясын жүргізу пародонт аурулары бар пациенттерді кешенді емдеудің
барлық кезеңдерінде, әсіресе пародонт хирургиясын жүргізер алдында
көрсетілген. VECTOR аппаратымен алғашқы өңдеуден кейін 4-6 аптадан кейін
бақылау тексерісін және демеуші ем жүргізу қажет.
«VECTOR» жүйесінің жұмысы:
 Тіс жиегі, микробты биопленкалар, инфекцияланған түйіршікті жою
 микроағзалар — эндотоксиндердің қалдық өнімдерін жуу, пародонт
қалталарын мұқият және тиімді өңдеу
 қол жетімді емес жерлерде емдеу мүмкіндігі - терең пародонт қалталары,
фуркациялар
 арнайы полисті қолдана отырып, цемент пен дентин түтіктерін
жарақатсыз тамырлардың бетін жұмсақ жылтырату.

181-Фото: (атауы жоқ)

Сондай-ақ нарықтық қатынастар жағдайында стоматологиялық көмек
сапасының проблемасы мамандықтың емдік-профилактикалық бөлімінде
орталық болып қала беретінін атап өткім келеді. Ең бастысы, стоматологиялық
244

қоғамдастықта халыққа стоматологиялық көмектің сапасына әсер етіп қана
қоймай, оны басқару, сонымен қатар осы мәселенің әртүрлі аспектілерін реттеу
мүмкіндіктері туралы көбірек түсінік пайда болады. Бұл ретте халыққа
стоматологиялық көмек көрсету сапасына әсер ететін Қазақстан
стоматологияларының бірқатар ерекшеліктерін ескеру қажет.
Оларға мыналар жатады:
1. Жалпы практика стоматологтарының болмауы;
2. Мамандықтар бойынша сараланған қабылдау жүргізетін ірі мемлекеттік
стоматологиялық емханалардың болуы;
3. Стоматологта пациенттерді емдеудің бірыңғай жоспарының жүйесі
ретінде болмауы;
4. Емдеудің соңғы нәтижесі үшін иесіздендірілген жауапкершілік;
5. Стоматологтарды дипломнан кейінгі даярлаудың әлсіз жүйесі;
6. Нарықтық қатынастар тәжірибесінің болмауы;
7. Денсаулық сақтауда берік мемлекеттік саясаттың болмауы.
Стоматологиялық көмектің сапасын реттеу және басқару мәселесінде біз
жүйелік тәсілдің екі негізгі аспектісін көреміз:
1. Стоматологиялық көмектің сапасын қалыптастыру және реттеу жүзеге
асырылатын деңгейлер;
2. Стоматологиялық көмектің сапасына байланысты негізгі проблемалар
(бағыттар).

182-Фото (атауы жоқ)

Зерттелетін мәселенің бірінші аспектісін қарастырыңыз. Оның айтуынша,
стоматологиялық көмектің сапасы үшін басқару мен жауапкершілікті
қалыптастыруда 4 деңгейге бөлуге болады.
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183-Фото (атауы жоқ)

6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері:
«VECTOR»
аппаратын
пайдалана
отырып,
кәсіби
деңгейде
стоматологиялық көмектің сапасын жақсарту және қолдау бойынша міндеттер
тізімін талдай отырып, көмек сапасы бойынша жұмыстың негізгі бөлігін
мамандар шешеді деп айтуға болады.
Миссияны өткізгеннен кейін мен стоматологиялық көмектің сапасын
кәсіби деңгейде шешудің негізгі әдістері туралы айта аламын:
 съездердің, конференциялардың, симпозиумдардың шешімдері және т. б.;
 әкімшілік басқару органдарының жұмысына қатысу (комиссия,
тапсырманы тексеру және т. б.).);
 мамандарды мемлекеттік емес оқытудың әртүрлі түрлерін жүргізу;
 оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, оқу материалдарын және т. б. құру,
түзету, дамыту.;
 бірқатар мәселелерді шешуді (аттестаттау, сертификаттау, кейбір
директивалық құжаттарды дайындау және т.б.) мамандарға тапсыру.
Менің сараптамалық қорытындым: Жаңа жабдықты сатып алумен, кәсіби
оқытылған қызметкерлермен клиникада көрсетілетін қызметтердің жоғары
сапасы ғана емес, сондай-ақ халықтың келуі артады. Сонымен, күтілетін табыс
та артады.
7. Қорытынды және нәтижелі ойлар:
Қызметкерлерді оқытуға, жабдықтар мен материалдарды сатып алуға,
бірқатар заңдарды, ережелерді, директивалық құжаттарды қайта қарауға және
қабылдауға қосымша қаражат бөлмей, стоматологиялық ұйымдардың мәртебесі
мен стоматологтардың ережелерін өзгертпестен стоматологиялық көмектің
сапасын жақсартуға қол жеткізу мүмкін емес.
Денсаулық сақтау мен стоматологияны мемлекеттік және кәсіби
басқарудың барлық буындарының жұмысы дәл осы проблемаларды шешуге
бағытталуы керек.
Келесі негізгі ережелер ерекшеленеді:
1. Көмек көрсету қауіпсіздігі;
2. Клиникалық тиімділігі;
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3. Экономикалық тиімділік;
4. Көмек көрсетудің уақтылығы;
5. Стоматологиялық көмек алуда барлық пациенттердің теңдігі;
6. Пациенттің стоматологиялық көмек алуға белсенді қатысуы (шарт,
ақпараттандырылған келісім).
Осы тізбеден көрініп тұрғандай, оны стоматологиялық көмектің сапасын
қамтамасыз ететін деңгейлер мен бағыттармен салыстыра отырып, жоғарыда
аталған өлшемдерге олардың оң түрінде халыққа стоматологиялық көмектің
сапасын анықтайтын және реттейтін барлық бағыттар мен барлық деңгейлерде
ұзақ жұмыс нәтижесінде ғана қол жеткізуге болады. Мұндай жұмыс болмаса,
стоматологиялық көмектің оң өлшемдеріне қол жеткізу мүмкін емес.
Осыған байланысты стоматологиялық көмекті сараптау белгілі бір
аймаққа, мекемеге, дәрігерге қол жеткізуге болатын стоматологиялық көмек
сапасының деңгейін анықтауға, одан әрі қандай мақсаттар мен міндеттер
тұрғанын анықтауға, әлсіз жерлер мен жіберілген қателерді, сондай-ақ оларды
жою бойынша қажетті іс-шараларды анықтауға көмектеседі.
Сонымен, іс жүзінде стоматологиялық көмек сапасының деңгейі
стоматологиялық көмек көрсетудің бүкіл жүйесінің жұмысының тиімділігіне
ұқсайды және стоматологиялық емдеу мен алдын-алудың кез-келген түрін
алуға мүмкіндік бере отырып, көптеген көрсеткіштермен анықталады.
Осылайша, стоматологиялық көмектің сапасын басқару және реттеу-бұл
көп деңгейлі және көп бағытты процесс, ол көмек пен ақпараттың қазіргі
жағдайын, жағдайдың объективті көрінісін, оны жақсарту үшін нақты және
тиімді шаралар қабылдау үшін Терең ізденіс пен шығармашылықты талап етеді.
Ол жүйелі көзқарас пен ұзақ мерзімді жан-жақты мақсатты жұмысқа негізделуі
керек.
Соңында «DENTART» ЖШС компаниясына табыс және өркендеу
тілеймін! Олар ешқашан қол жеткізген жетістіктерімен тоқтап қалмауы керек
және әрдайым дамып, жаңа пайдалы және тиімді нәрсені білуге ұмтылу керек.
Сыртқы отандық консультант: Болысбек Замир Болысбекулы
Кәсібі –Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ бітірген, қаржы,
жобаларды басқару, бизнесті мемлекеттік қолдау
курстары, Бастау-Бизнес
Консультация тақырыптары – проблемаларды
анықтау,
өндірісті
басқару,
маркетинг
және
жұртшылықпен байланыс, Қаржы,
АТ, ШОБ
мемлекеттік қолдау.
Кәсіпорын: Шымкент Механикалық зауыты ЖШС
Мекен-жайы: Шымкент қ.
Бағдарлама қатысушысы: Абилдинов Т.
Кәсіпорын қызметі: металл конструкциялары, металл өңдеу, көп
247

функциялы модульдерді дайындау.
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: зауыт қызметкерлерінің
тиімділігін арттыруға, тапсырыстарды өңдеуге және жұмыс тиімділігін
арттыруға көмектесу.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Зауыт Кеңес заманында құрылған және ұзақ уақыттан бері жұмыс істейді.
Компаниялар тобына кіреді. Қазіргі уақытта цехты бір ғимараттан екінші
ғимаратқа көшіру жүзеге асырылуда, маусым айында жаңа басшы
тағайындалды және жаңа басқару командасы құрылуда, компанияның мақсаты
мен міндеттері операциялық қызметті жолға қою, бизнес процестерді
реинжирингтеу, еңбекақы төлеу жүйесін өзгерту, жаңа тапсырыстар алу болып
табылады. ШМЗ ЖШС металл конструкцияларын дайындау, металл өңдеу
қызметтерімен айналысады, металл бұйымдарын термиялық өңдеуді бастау
жоспарлануда, мақтаға арналған пластикалық қаптама бұйымдарын шығару
игерілді, жеке сектор мен мемлекеттік органдар үшін модульдік
конструкцияларды дайындау басталды, бос үй-жайлар жалға алушыларға
берілді, ғимараттар мен аумақтың көп бөлігі провизорлық орталықты
орналастыру үшін медициналық ұйымдарға берілді, қойма іске қосуға
дайындалуда.
Жұмыспен қамтылғандардың жалпы саны 30 адамға дейін жетеді, ӘБҚ 6
адам басқару міндеттерін орындайды. Пакеттерді, металл құрылымдар мен
модульдерді дайындау цехында 3 жұмысшы бригадасы қойылған міндеттерді
орындау бойынша техникалық жұмыстарды орындайды. Құрылтайшысы
бизнестің жаңа бағыты үшін Шымкент Модуль ЖШС құрды, оның директоры
өндірістен алыс және зауыт бухгалтериясында жұмыс істейтін үлестес тұлға
болып тағайындалды. Жаңа тапсырыстар іздестірілуде. Токарлық, фрезерлік,
ажарлау, күштік, дәнекерлеу, көтеру және басқа да жабдықтар бар, оның ішінде
жөндеуді талап ететін және уақыт талаптарына жауап бермейтін жабдықтар
бар. Металлмен жұмыс істеуге арналған түрлі материалдар, құралдар бар.
Техникалық әдебиеттердің үлкен кітапханасы жинақталған. Шикізаттан
пластик пакеттер жасайтын аппараттар бар.
Кәсіпорын Мырзакент Холдинг ЖШС кіреді және бас Компанияның
бақылауында, оның алдында үнемі есеп беріп отырады. Инспекциялар және
Холдинг басшылығына жедел басшылық жүзеге асырылады. Кәсіпорындағы
негізгі проблемалар короновирус пандемиясы жағдайында бизнесті
трансформациялау және персоналды басқару болып табылады, бизнесті дамыту
тәсілдері мен негізгі менеджерлер өзгеруде, өзгерістерді басқаруда тәжірибенің
болмауы, ескірген және мезгіл-мезгіл істен шығатын жабдық.
Кәсіпорында конструкторлық бюро жоқ, тапсырыс берушілер дайын
сызбаларды әкеледі. Кәсіпорын инжирингтік қызметтер көрсете алмайды, бұл
нарықтағы жағдайға теріс әсер етеді. Жұмыс құнын есептеу көп ресурстарды
алады және тапсырыс берушілер зауытпен ынтымақтастықтан бас тартады.
Сонымен қатар, инженерлік қызмет көрсету қосымша пайда әкелуі мүмкін.
Кәсіпорында қызметкерлер арасындағы қарым-қатынастың жеткіліксіздігі және
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ұжымда ауызбіршіліктің болмауы проблемасы анықталды. Қызметкерлер
өздерін бір ұжымның бөлігі ретінде сезінбейді және басқа қызметкерлерге
жауапкершілікті ауыстыруға бейім. Ұжымда сыйластық мәдениеті және жақсы
көңіл-күй қалыптаспаған.
Бұл жағдай демалыс күндері ауыр жүктемелерге және қайта өңдеуге
айналады. Қалған қызметкерлер сабақтан тыс уақытта жұмыстан толықтай
ажыратылғанды жөн көреді. Металл өңдеу цехтарының жұмысшылары
басшылықтың рұқсатымен қолдағы тапсырыстар бойынша жұмыстарды
орындауға жұмысқа шыға алады. ЖШС директорының ауысуымен және
көптеген жылдар бойы жұмыс істеп келе жатқан жалақы жүйесінің бұзылуымен
жағдай ушығып кетті. Директордың пайымдауынша, 50/50 схемасы бойынша
тапсырыстарды орындаудан түскен түсімді бөлу толық көлемде орындалмайды
және жұмысшылардың беруіне айналды, ал түсімді бақылауды күшейту кезінде
түсімнің 12 миллион теңгеге айтарлықтай өсуі байқалды. 50/50 схемасынан
алыстау және болашақта қызметкерлер үшін жалақы жүйесін енгізу туралы
шешім қабылданды, жалақы бойынша жұмысшы жалданып жатыр.
Бас инженердің айтуынша, мұндай жүйе жабдықты жыртқыш жалдауға
әкеледі және жабдықтың істен шығуына әкелуі мүмкін. Жұмыс орнында
уақтылы жинау және жабдыққа тиісті күтім жасалмайды. Тапсырыс болмаған
жұмысшылар үйге баруды немесе жұмыс орнында жеке іс жүргізуді жөн
көреді. Орын үшін түскі ас және шешінетін бөлме орналасқан непотребном
түрінде. Жалақы төлеуге дағдыланған бұрынғы басшылықтың еркіндіктері
жаңа бұйрықтармен келіспейді және металл өңдеу цехынан шығарылады. Іскер
жұмысшылар жақын арада кетуді жоспарлап отыр.
Кеткен қызметкерлер зауыт клиенттерін алып кетеді, металл бұйымдары
цехының қызметкерлері кәсіпорын басшылығының кесімді еңбек ақысын
жалақыға өзгерту туралы шешімін қолдамайды. Антипатия және жұмысшылар
мен зауыт басшылығы арасындағы түсініспеушілік көрінеді. Жұмысшылармен
жүргізілген әңгімелер басқарудағы проблемалық мәселелерді анықтады, оларды
зауыттың бұрынғы басшылығы жылдар бойы елемеді.
Еңбекті нормалау, жабдықтарды жөндеу, құрал-саймандарды сатып алу,
жаңа тапсырыстарды іздеу, қағидаларды, рәсімдер мен нұсқаулықтарды
тұжырымдау, жаңа құзыреттерге, білімге оқыту бойынша міндеттер өткір тұр.
Жұмысшылар өзгерістерге қарсы тұрып қана қоймайды, сонымен бірге
клиенттер үшін бір-бірімен бәсекелеседі және бір-біріне жұмыс орнында
жұмыс жасаудың қыр-сырын үйреткісі келмейді.
Кәсіпорынның жаңадан жалданған жас және қабілетті бас инженеріне
үлкен инженерлік дағдылары, қуатты зияткерлік базасы бар осы бизнесте кең
білімі, Томскіде мамандандырылған білімі және үлкен тәжірибесі бар үлкен
үміт артылады. Ол және орта менеджмент ретінде цех бастығы бар мәселелерді
шешуге шақырылады. Бірақ олар қозғалмаған қызметкерлер мен кәсіпорындағы
нақты іс-қимыл жоспарының салқындауына, бұрынғы кәсіпорындағы тиімді
басқару жүйесін ностальгиялауға байланысты қатты қолайсыздықты сезінеді.
Жаңа бригада, переходшая осы кәсіпорыннан және монтажирующая
Модульдер, жолда игере отырып, жаңа жұмыс түрлері, әрең үйреніп, жаңа
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жұмыс орнында. Екі жұмысшы жоспарлы және өлшенген жұмыс режимін
қалайтындықтарын айтып, жұмыстан кетті. Белгілі бір қолайсыздықты көшуге
байланысты цехтың тұрақсыздығы қамтамасыз етеді. Ішкі жұмыстарды аяқтау
үшін қажет.
Зауыт басшылығы тасымалдау, ыстық тамақ пен айранның болмауын
жоғары жалақымен өтеу туралы шешім қабылдады. Жұмысшылар модульдерді
ешқашан жасамаған және олар бұл бағытта Құзыретті емес дейді. Модульдерді
аяқтау үшін қажетті жұмыстарды орындауда тәжірибе жинау үшін оларға
көбірек тапсырыс қажет. Сызбалар мен жабдықтау бойынша сұрақтар бар.
Кәсіпорын құрылтайшылары зауыт бизнесін одан әрі дамытуға инвестиция
салмайды, кәсіпорыннан пайда алуға және шығындарды оңтайландыруға
бағытталған. Ай сайын қаржылық талдау жүргізіліп, нәтижелері холдингке
жіберіледі.
Ғимараттардың бір бөлігі провизорлық орталыққа беріледі, ӘБҚ көшу
үшін басқа үй-жайда жөндеу күтіп, уақытша кеңседе орналастырылады.
Ғимаратты күрделі жөндеуге мердігер ұйым іздестірілуде. Көлік пен
адамдардың кіруі мен шығуы үшін жаңа бақылау-өткізу пункті жөнделуде.
Зауыттың металл өңдеу цехы жаңа бөлмеге ауыстырылды және машиналар
жаңа орындарға орнатылды. Жабдықтың бір бөлігі еденге орнатылады, ал
станоктарды орнатпас бұрын паллеттерді төсеу керек. Металл бұйымдарын
термиялық өңдеу цехы үшін жеке үй-жай мен жабдықты іске қосу бойынша
жұмыс жүргізілуде. Тауарлық-материалдық қорлар үшін қоймаға үй-жай
дайындалуда. Қойма меңгерушісін және басқа да қызметкерлерді іздеу
жүргізіледі. Жабдықтаушы, материалдық жауапты адам кәсіпорыннан
шығарылады. Кәсіпорын басшысы жабдықтау қызметіне жоғары талаптар
қояды. Қызметкерді оның орнына іздеу жүргізілуде. Жұмыс ақпараттық
технологиялардың құзыреттілігін, тұрақты жетілдіруді, жедел жоспарлауды,
жабдықтаушы жұмысын автоматтандырудың ілгері жүйесін қолдануды талап
етеді. Басшылық жабдықтаушыны оқытуға, оны жұмыс орнында ұстауға
шаралар қолданбайды.
Алайда, кәсіпорындағы кадрлардың ауысуы кәсіпорынның жұмысына
теріс әсер етеді. Ұйымдастырушылық жады жоғалады, кетіп бара жатқан
қызметкерлер зауыт клиенттерін алып, зауытқа бәсекелестік тудырады.
Клиенттермен жүйелі жұмыс жүргізілмейді. Штат жинақталмаған, Ұйымдық
құрылым бекітілмеген, басқарма қолмен жүргізеді. Көшуге байланысты
жабдықтың бір бөлігі ашық ауада қалады. Барлық негізгі құралдарды түгендеу,
оларды бағалау, жөндеу және істен шыққан жабдықты есептен шығару талап
етіледі.
Пластик пакеттерді дайындау цехының жабдықтарын құрылтайшылардың
шешімі бойынша Мырзакент ЖШС холдингіне кіретін кәсіпорынға көшіру
жоспарлануда. Шарттық негізде жұмыс істейтін цех жұмысшылары жұмыссыз
қалады. Зауыттың беделіне көп көңіл бөлінеді. Холдинг басшылығы қан
айналымын болдырмау үшін ескі жабдықты сатқысы келмейді. Айта кету керек,
қазіргі уақытта сайт әзірленді және әлеуметтік желілерде беттер ашылды.
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Business FM радиосында Жарнама орналастыру туралы келіссөздер
жүргізілуде.
Зауыттың инфрақұрылымы тозған және жөндеуді қажет етеді. Ескі
терезелер сынған және әртүрлі бөлмелердің қабырғалары жөндеуді қажет етеді.
Еңбекті қорғау және қауіпсіздік мәселелері бар. Жұмысшылар дулыға, қолғап
және көзілдірік кимейді. Зауыт үй-жайларын жалға алушылар өз
міндеттемелерін мерзімінде орындамайды. Бойынша жұмыс жүргізілуде орнату
пәннің қатынасында жалға алушы мен жалға алу келісім шартын бұзу қасақана
төлемеушілердің. Жалға алушылармен тығыз байланыс бар, мысалы,
цехтардың бірінде ұқсас металл өңдеу цехтарының жұмысын орындай алатын
жаңа жабдық орнатылған. Егер тапсырысты ШМЗ ЖШС орындау мүмкін
болмаса, онда ол оларға беріледі. Жалданған қауіпсіздік компаниясы өз
міндеттерін орындамайды және компания басқасын ауыстыруға шешім
қабылдады, келіссөздер жүргізілуде. Холдингтің қауіпсіздік қызметі
кәсіпорындағы жалға алушылардың шағымдарына жауап береді.
2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Менеджерлер мен қызметкерлерді кәсіпорынды басқарудың тиімділігін
арттыру, менеджерлердің парадигмасын бизнестен әдеттегідей адамға
бағытталған менеджментке
қайта
қарау және
зауыттың барлық
қызметкерлерінің
мүдделерін
ескеру
бойынша
оқыту
жүргізіледі.
Өкілеттіктерді беру және қолмен басқару режимінен кету. Өзінің жоғары
құндылығын және зауытты басқарудағы топ менеджменттің орнын анықтау.
Кайдзен философиясын енгізу, жайлы корпоративтік мәдениетті
қалыптастыру бойынша оқыту жүргізіледі, бір-бірін әкесінің атымен атау
ережесі енгізіледі, серіктестерге құрметпен қарау бойынша ұсынымдар
беріледі. ЖШС қызметкерлерінің денсаулығы мен спортпен айналысуына,
жұмыс пен жеке өмірінің теңгеріміне, тимбилдингке, коучингке, ұжымдағы
қызметкерлер арасындағы қарым-қатынаста эмоциялық және өмірлік
интеллектке көңіл бөлінеді.
Ұжымдағы гендерлік теңсіздік және ерлердің нақты санының
артықшылығы анықталды. Әйел жұмыскерлерді жалдау арқылы еңбек
өнімділігін арттыру және кәсіпорындағы менеджмент дағдарысын еңсерудегі
әйелдердің рөлін арттыру бойынша ұсыныстар берілді. Кәсіпорын
қызметкерлері өздерін толғандыратын сұрақтарға жауап таба алатын тиісті
бизнес-әдебиетті оқу және киноленталарды қарау ұсынылды.
Серіктестермен табысты келіссөздер жүргізу және жеке қасиеттер мен
көзқарастармен (жауапкершілік, тәртіп, өзін-өзі басқару), сондай-ақ әлеуметтік
дағдылармен (бейімделу жылдамдығы, коммуникация, атап айтқанда тыңдау;
командада жұмыс істеу, эмоциялық интеллект) және басқарушылық
қабілеттермен (уақытты басқару, көшбасшылық, проблемаларды шешу, сыни
ойлау) тығыз байланысты софт скиллстерді дамыту бойынша әңгімелер
жүргізілді.
ШМЗ-Шымкент Модуль ЖШС-нің жаңа пайымы мен даму стратегиясын
құру және кәсіпорынның ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді
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SMART мақсаттарын айқындау, кәсіпорынның бизнес-моделін өзгерту және
жаңа, оның ішінде индустриялық туризм сияқты экзотикалық нарықтарға шығу
бойынша ұсынымдар берілді. Құрылтайшылардың мүдделерімен тығыз
байланысуына және Холдинг құрылымының ауқымдылығына байланысты
мақсаттар Мырзакент Холдинг ЖШС және Азала Групп мүдделерімен
байланыстырылуы тиіс. Бұл корпоративтік басқарудың белгілі бір дағдыларын
және оның рәсімдерін ресімдеуді, заңнама талаптарын сақтауды,
корпоративішілік қағидаларды қалыптастыруды, топ ішінде басқарудың
бірыңғай стандарттарын бекітуді және фирмааралық өзара іс-қимылды талап
етеді.
Компания басшылығының сұратуы бойынша re Frame тұлғаны дамытудың
мамандандырылған коучинг орталығының қызметтері және мемлекеттік
басқару академиясында, PMI KZ chapter-де және басқаларында жобаларды
басқарудың, маркетингтің мамандандырылған курстарынан өту ұсынылды.
Бірінші модульді монтаждау және жұмыскерлерді көтермелеу бойынша
жұмыстың сәтті аяқталғанын атап өту ұсынылады. Пластикалық пакеттер
шығаратын цех қызметкерлеріне зауытта одан әрі жұмыс істеу үшін жаңа
өнімді табу ұсынылды, мысалы, ыдыс-аяқ немесе тұрмыстық заттарды қайта
шикізаттан жасау.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды
енгізу бойынша ұсынымдар
Өндірісте жаңа басқару әдістерін енгізу, көгілдір ұйымды құруға
бағдарлау, басымдықтарға сәйкес жоспарлау және еңбекті тиімді ұйымдастыру
бойынша ұсыныстар берілді.
Көшбасшылық пен көшбасшылық қасиеттердің өсуі мен дамуына, өндіріс
процесінде, топтық динамикадағы өзгерістерге демеушілікке, жоғары
көрсеткіштерді көтермелеуге және лауазымдық міндеттерді табысты орындауға
маңызды рөл берілуге тиіс. Қатардағы қызметкерлердің сапасын түсіну және
оларға тартымды көшбасшылықты өсіру маңызды, мысалы, Шымкент модуль
ЖШС жұмысшыларының бірі одан әрі өзгерістер менеджері бола алады және
өзіне қосымша жауапкершілік ала алады.
Ұзақ мерзімді перспективада жұмыс істеу, тұрақты жүктемелермен,
жеткізушілермен, жалға алушылармен шарттар жасасу, логистика мен
материалдарды, қондырғыларды, бөлшектерді жеткізу туралы мұқият ойлану,
әлеуетті нарықтардың кіруін есептеу, жұмыс құнын төмендету қажет. Сондайақ, адами ресурстарды басқаруға, кадрлар бөлімін жетілдіруге, материалдық
емес уәждемеге, инженерлердің разрядтылығын анықтауға және біліктілігін
арттыруға, қызметкерлерді сертификаттау мен оқытуға, Атамекен ҰКП адами
ресурстар департаментімен және Шымкент қ.Атамекен ӨКП-мен өзара ісқимылға көңіл бөлу ұсынылды. Қызметкерлердің барлық лауазымдық
міндеттері мен жауапкершілік аймақтарын тіркеу.
Шымкент политехникалық колледжімен және басқалармен дуальды білім
беру бойынша өзара іс-қимыл жасау, 2017-2021 жаппай кәсіпкерлік және
нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша оқу орталығын
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ұйымдастыру, тәжірибелі жұмысшылар үшін шәкірттерді жалдау ұсынылды.
Қоғаммен байланыс құралдарын қолдану және оның ішкі корпоративтік HR,
жаңа қызметкерлерді рекрутингке өту, қолайлы жұмыс ортасын құру,
қызметкерлердің иммунитетін нығайту, Interteach немесе сақтандыру
компанияларында ұжымды медициналық сақтандыру мүмкіндігі атап өтілді.
Беларуссиядағы тұрақсыз жағдайды пайдаланып, сіз мамандарды жұмысқа
шақыра аласыз.

184, 185-Фото: (атауы жоқ)

Өндірісте Кайдзен сапа үйірмелерін өткізу жоспарлануда, онда бар
проблемалар шешілетін болады, басшылыққа ұсыныстар шығарылады,
орындалатын жұмысты талдау үшін журналдарды жүргізу ұсынылады. Зауытты
брендтеу, бәсекелестерден түзету, корпоративті сәйкестендіру, нарықтың
әртүрлі сегменттеріне кленттерді тарту бойынша нақты ұсыныстар әзірленуде.
Жұртшылықпен байланыс жөніндегі жұмысты кеңейту шеңберінде Форбс,
Қазақстанның Бизнес-әлемі, Курсив, Капитал, Курсив, іскерлік Қазақстан,
Литер сияқты салалық журналдар мен іскерлік басылымдардағы
жарияланымдарға назар аудару ұсынылды. Текгарден инновациялық
кластерімен өзара әрекеттесу, Qazindustry арқылы кәсіпорынмен мемлекеттік
қолдау шараларын алу, QazTechVenture-де технологиялық аудит және
сараптамадан өту және т.б. ұсынылды.
Шығарылатын өнімнің ССП арқылы экспортқа бағдарлануын жоспарлау,
тауарлардың шығу тегінің индустриялық сертификаттарын алу, тұрақты
санитариялық аудиттен өту, ISO, OHSAS халықаралық ұйымдарында
сертификаттау, озық әлемдік практикаларды зерделеу және халықаралық
нарықтарға бағдарлану, сыртқы экономикалық қызметтегі ынтымақтастық,
саладағы ұқсас компаниялардың сыртқы нарықтарға шығу тәжірибесін
зерделеу қажеттігі атап өтілді.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
ERP кәсіпорнын басқару, CRM клиенттерімен қарым-қатынасты басқару
және Documentolog, Lotus Notes, Microsoft Outlook электрондық құжат
айналымы жүйелерін енгізу бойынша ұсыныстар берілді. Деректерді сақтау
үшін бұлтты технологияларды қолданыңыз. Бірлескен жұмыста жаңа
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ақпараттық технологияларды қолдану ұсынылады, мысалы, Trello
қосымшалары. Сондай-ақ автоматтандырылған жабдықтау жүйесі Sadi.kz,
Flagma және басқа да базарлар.
3D AutoCAD, 3D Max модельдеу бағдарламаларының конструкторлық
бюросы мен практикасын одан әрі ұйымдастыру, sprut OKP тапсырыстарымен
жұмысты оңтайландыру, Asana, Evernote қызметкерлерінің міндеттерін
жоспарлаудың электронды құралдарын және MS project, Gant project, Primavera,
Smart Sheet жобаларын басқарудың озық әдістерін қолдану үшін негіз құру
ұсынылады. Дебиторлармен, жалға алушылармен есеп айырысуды жүргізу
бойынша софт енгізу ұсынылды.

186, 187-Фото: (атауы жоқ)

5. Қосымша ұсынымдар (қажет болған жағдайда)
Машина жасаушылар Одағы, өңдеу өнеркәсібі Одағы, САФ салалық
қауымдастықтарымен өзара тиімді өзара іс-қимыл бойынша ұсынымдар берілді.
Шымкент қаласы әкімдігінің құрылымдық бөлімшелері, "Шымкент" ӘКК,
Самұрық-Қазына ҰӘҚ АҚ сатып алуларына қатысу,
ИТП АКФ Tech Garden корпоративтік акселерациясынан өту,
KASE және AIX қор биржасында облигациялар шығару,
Baiterek ҰБХ АҚ-дан венчурлық қаржыландыруды алу,
ЮСАИД, Шымкент-Ташкент экономикалық корридоры-Худжанд АДБ,
ЕҚДБ бизнес кеңесшілерінің бағдарламасы және т.б. сияқты түрлі жобалар
бойынша халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау.
Қытайлық
серіктестердің
станоктарын
өндіруді локализациялау
ұсынылды.
Холдингті құру және жергілікті кәсіпкерлермен одан әрі кооперация құру.
Коворкинг зауытының немесе ШОБ пен ЖОО-ға арналған технопарктің
бос тұрған үй-жайларының аумағында орналастыру.
Инновациялық даму және жеңілдікті салық салу жөніндегі Астана хаб
халықаралық Технопаркімен өзара іс-қимыл жасау.
Неміс кәсіпорындарымен, атап айтқанда Фраунхофер институтымен, TUV
Rheinland-мен 4.0 технологиялық индустриясына көшу үшін ынтымақтастық,
стартегиялық инвесторды тарту және менеджментті оқыту.
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6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Бастапқы нәтижені атап өтуге болады:
 ұжымдағы микроклиматты жақсарту,
 басқарудың өзгеру қажеттілігін біртіндеп түсіну,
 қызметкерлердің құзыреттерінің өсуі,
 мәселелерді талдау және олардың шешімдерін іздеу,
 зауыттың әртүрлі қызметтері арасында байланыс орнату,
 сананы ояту,
 жұмыста тәртіпті, қызметтік этиканы сақтауға міндетті.
Бас инженермен ұзақ әңгімелесуден кейін оны жұмысын жалғастыруға
көндіре алдық. Кран-арқалықтардың сынуына қарамастан ұжым күш-жігерінің
арқасында шөмішті тегістеу жұмыстары аяқталды. Машиналардың бірінде
жұмысшы тазалау жұмыстарын жүргізді. Модульдердің бірінде жұмыс сәтті
аяқталды. Өткізілген сапа үйірмелерінде еңбек жағдайын жақсарту бойынша
нақты ұсыныстар берілді.
Зауыттың ағымдағы жұмысы туралы әлеуметтік желілерде ақпараттандыру
бойынша жұмыс басталды.
QazTechVenture және QazIndustry өкілдерімен келіссөздер жүргізілді.
Бұрынғы қызметкердің декреттік демалысқа шығуына және функцияны
қабілетті қызметкерге беруге байланысты кадрлар бөлімінің жұмысында
жылжулар күтілуде.
Кәсіпорын қалалық дендропарк үшін модульдерді дайындау бойынша
үлкен тапсырысты және цемент зауытынан тапсырысты күтуде.
Нетворкинг нәтижесінде менің серіктестеріммен токарлық жұмыстардың
ірі әлеуетті тапсырыс берушісі тартылды.
7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Жұмыс өнімділігін арттыру үшін алдын-ала келісім жасасу керек. Зауыт
проблемалары бойынша нақты мәселелерді алдын ала зерделеу, өз бетінше
тұратын және тамақтанатын орын табу, стейкхолдерлермен, әсіресе холдинг
кәсіпорындарында байланыс орнату. Аға сеньорлар жобасы тәжірибе алмасу
және экономиканың нақты секторы туралы түсініктерді кеңейту үшін өте
пайдалы. Миссияны жүзеге асыру барысында өз біліміңізді жеткізуге жақсы
мүмкіндік.
Шымкент механикалық зауыты компаниясы қала тарихымен байланысты
индустрияның флагманы, КРП жалға беруші, жұмыс беруші, наллогоплательші
және Шымкенттің бас бөлігінің ірі инфрастурктуралық объектісі болып
табылады. Зауыт өтіп бара жатқан дәуірдің символына айналды және Тәуелсіз
Қазақстанның мүлдем жаңа инновациялық контентімен толықтырылуын қажет
етеді.
ШМЗ ЖШС жақсы әсер қалдырды және жабдықпен толық қайта
жарақтандыруға қарсы шықты, одан әрі жұмыс істеу үшін кең ауқымды
шабыттандырды, елде өндіргіш күштердің болуына байланысты ынтаны оятты.
Алайда, зауытты сәтсіздікке әкелуі мүмкін басқару проблемалары бар.
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Сыртқы отандық консультант: Карибаева Регина Бакитовна
Кәсібі
педиатр-дәрігер,
медицина
ғылымдарының кандидаты (1988-1994, 2001),
Экономист-бухгалтер (2004-2006 жж.).
Бизнесті дамыту бойынша оқыту: Стратегиялық
менеджмент, жедел басқару, басқарушылық және
қаржылық есеп, басқаруды автоматтандыру, бизнеспроцестерді оңтайландыру, маркетинг, фандрайзинг,
Word Bank (2005 - 2008).
Монтессори педагогы 3-6 (мектепке дейінгі кезең) (Мюнхен, Германия)
2018 - 2019 жж.
Магистратура Монтессори педагог 6-12 (мектеп кезеңі) (Жирона,
Испания), 2020-2023 жж.
ЕҚДБ үздік жобасы 2017 ж.
Ernst&Young нұсқасы бойынша «Fast Track» үздік жобасы ЕҚДБ 2019
үздік тәлімгері
«Kinderhouse», «Kinderschool» брендін жасаушы және шабыттандырушы.
Консультация тақырыптары:
 Стратегиялық менеджмент
 Операциялық менеджмент
 Маркетинг
 Басқару есебі
 Бизнес-процестер: оңтайландыру және құру
 Бизнесті кеңейту, филиалдар құру
 Балалар орталықтарын, балабақшалар мен мектептерді ашу және іске
қосу.
 Команда құру
 Қызмет көрсету және клиентке бағдарлану
 Көшбасшылық
Кәсіпорын: «Level A» ЖШС Britannica балабақшасы.
Расположено: Алматы, ул.КызЖибек 71.
Бағдарлама қатысушысы: Киргизбекова Арайлым.
Кәсіпорын қызметі: мектепке дейінгі білім беру
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: «Britannica» балабақшасының
бизнесін кеңейту. Бизнес процестерді құру.
Ағымдағы бизнес-процедураларға шолу «Britannica» балабақшасында
өткізілді. 2020 жылғы 21 қыркүйектен 2 қарашаға дейін. Ол бизнестің әртүрлі
бағыттарын бағалауға, қосымша құралдарды әзірлеуге және стандартталған
процестерді қамтамасыз етуге және «Britannica» балабақшасын одан әрі
кеңейту үшін алгоритмдер мен процедураларды дайындауға бағытталған.
шолуға бас директор және бизнес иесі Арайлым Қырғызбекова, сондай-ақ
филиал басшылары қатысты.
256

1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Диагностика кезіндегі проблемалар:
1. Бизнес-процестер оңтайландыруды және қайта құруды талап етеді
2. Бизнес процестердің сипаттамасы
3. Ережелер мен лауазымдық нұсқаулықтар қажет
4. Қызметкерлерді ынталандыру
Сондай-ақ компания тарапынан сұраулар болды:
1. қосымша клиенттерді қалай тартуға болады
2. әлеуетті клиенттерді одан да көп клиенттерге айналдыру процесін
қалай жақсартуға болады және,
3. клиенттердің шағымдарын (шағымдарын) қалай шешуге болады
4. келісімшарттардың мерзімінен бұрын бұзылуына жол бермеу үшін
клиентпен (ата-аналармен) берік қарым-қатынасты қалай орнатуға
болады.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқытулар:
Компания директоры үшін үш жеке тренинг.
1. Көшбасшылық
2. Персоналды басқару
3. Команда құру
Компанияны дамыту бойынша сегіз жеке кеңес
1. компанияның құрылымы және оны оңтайландыру
2. міндеттерді бөлу, қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары
3. қызметкерлерді ынталандыру бағдарламасы
4. қызметкерлерді компания менеджерлерімен оқыту
5. жаңа клиенттермен жұмыс істеуге арналған сценарийлер
6. клиенттерді тарту бойынша жұмысқа жаңа бизнес процестерді қалай енгізуге
болады
7. сервис және клиентке бағдарлану
8. бизнес процестерді оңтайландыру
Тренингтердің мақсаты - дұрыс жұмыс стратегиясын жасау үшін көшбасшыны
оқыту.
Күтілетін нәтижелер:
 ішкі ережелер мен процедураларды құру
 бизнес технологияларын рәсімдеу
 жұмысты жүйелеу
 сыртқы және ішкі брендинг
 клиенттердің қанағаттанушылығын арттыру
 компанияда мықты команда құру
 корпоративтік мәдениет және қызметкерлердің қанағаттануы
 клиенттер санының өсуі
 клиенттердің қанағаттанушылығын арттыру
 бизнестің сыртқы тартымдылығын арттыру
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188-Фото: (атауы жоқ)

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар







Менеджмент деңгейін арттыру
Клиентке бағдарлануға назар аудару
Жұмыс істейтін ережелер мен нұсқаулықтар, регламенттер
Қызметкерлер үшін мотивациялық бағдарламаны енгізу
Мектепке дейінгі білім беруде жаңа технологияларды енгізу
Клиенттерге қызмет көрсету және қызмет көрсету сапасын бақылау
4.









Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
және іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
қызметкерлерімен тұрақты негізде оқыту жүргізу;
компанияда сапаны тұрақты бақылау жүйесін енгізу;
педагогикалық біліктілікті арттыру;
жаңа технологияларды тарту;
барлық бизнес-процестерді үнемі оңтайландыру және жетілдіру;
барлық қызметкерлерді сапа мен сервисті басқаруға тарту;
тимбилдингтер мен корпоративтік іс-шаралар өткізу.
5. Қосымша ұсынымдар (қажет болған жағдайда)

6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
 Компанияның ұйымдық құрылымын әзірлеу.
 Қызметкерлер үшін лауазымдық нұсқаулықтар әзірленді, олар ұжымда
талқылауды және енгізуді талап етеді
 Балабақшада экскурсия жүргізу алгоритмі жасалды
 Жаңа клиенттер үшін компания туралы презентация жасалды
258

 Клиенттермен алғашқы өзара әрекеттесу сценарийі жасалды.
 Менің кәсіпорын – балабақша мен мектеп базасында компания
педагогтары бақылау жүргізді
 Компанияны кеңейту-жаңа филиал ашу нұсқалары қарастырылды. Бір
филиалдың ашылуын күтеміз
 Кіріс қоңыраулар үшін жеке Call-center құру.
 Негізгі бизнес-процестер
 Мәзірді өзгерту Нұсқаулық диеталық мәзір. Составление карт - тағамдар
және тағам калькуляциясын.
 Масштабтау жоспарын құру.
 Сату сценарийлерін жазу

189, 190-Фото: (атауы жоқ)

Директор
имя:

имя:

Администрато
р

имя:

охрана,
технический
персонал

старший
педагог

педагог

педагог

имя:

имя:

ассистент
педагога

педагог
имя:

ассистент
педагога

ассистент
педагога

191-Фото: (Компанияның әзірленген ұйымдық құрылымы)

Лауазымдық

нұсқаулықтар

мен
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міндеттерді

бөлу

әзірленді

Басқарушылық жауапкершілікті (көшбасшылықты) көздейтін әрбір
лауазым лауазымдық міндеттер баяндалған лауазымдық міндеттердің егжейтегжейлі сипаттамасымен нығайтылуы тиіс. Барлық лауазымдық нұсқаулықтар
жасалды, олар әр адаммен талқылануы және соған сәйкес қол қойылуы керек.
Осылайша, барлық қатысушылар арасындағы жеке міндеттер туралы жалпы
түсінік келісіледі. Қызметкерлердің міндеттерін бөлу және оларға қойылатын
негізгі талаптар:
Филиал директоры
 Қызметкерлердің кәсіби мықты көшбасшысы
 Персоналды тұрақты аттестаттау (жылына екі реттен бір ретке дейін)
 Сарапшылар кеңесі және жұмыс процестерін қолдау. Қосымша
процедураларды ұсыныңыз, басшылыққа өзгерістер ұсыныңыз.
 Жанжалдарды қабылдау және шешу
 Жұмыс уақытынан тыс, демалыс, оқу, жүктеу кестесі, күнделікті жұмыс
процесін үйлестіру
 Ішкі рәсімдерді сақтау
 Біліктілікті арттыру және білім беру арқылы кәсіби құзыреттілікті
арттыру
 Топтың пікір алмасу, жоспарлау және техникалық мәселелер бойынша
кездесуі
 Сұхбат, оқыту, оқыту және жаңа қызметкерлерді таныстыру
 Жаңа клиенттермен (ата-аналармен) сұхбат, экскурсиялар.
 Педагогикалық жұмыстың тұсаукесері.
 Үй-жайлар мен компанияның тұсаукесері
 Ата-аналар кештерін, іс-шараларды, Ашық есік күндерін, кештерді және
т. б. жоспарлау және өткізу.
 Ата-аналар мен мұғалімдер арасындағы қақтығыстар туралы кеңестер.
Қызметкерлердің ата-аналары туралы тұтынушы ретінде үнемі хабардар
болуын арттыру
 Шағымдардың алдын алу бойынша белсенді іс-әрекеттер
 Ата-аналармен күнделікті байланыс
 Апта сайынғы есеп
 Азық-түлік, академиялық және әлеуметтік көрсеткіштер бойынша тексеру
парақтары
 Баланың жетістік картасы
 Жеке кездесулер жылына екі рет
Әкімші
 Жаңа тізімдерді, өзгерістер тізімдерін жүргізу, қызметкерлер мен
кадрлардың болмауы және қатысуы
 Бөлім бюджеті үшін жауапкершілік
 Жеке филиал жеке пайда орталығы ретінде жұмыс істегеннен кейін
құрылады, дегенмен Бас директордың шешіміне сәйкес міндеттер
біртіндеп ертерек берілуі мүмкін)
 Қызметкерлерге арналған шығындар
 Операциялық шығындар
 Инвестициялық құны
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 Түгендеу және шығыс материалдары
 Қайтарылатын бухгалтерлік төлемдер,
 Мерекелерді, жаттығуларды, артық уақытты немесе аурухананы
қадағалаңыз.
 Хат-хабарларды өңдеу
 Заңнама талаптарын орындау және сақтау
 Жылжымайтын мүлікті басқару, ғимараттарды күзету және тазалау
 Сапаны басқару
Педагог
 Іс-шаралар мен педагогикалық іс-шараларды дайындау, материалдарды
сатып алу және дайындау
 Экскурсияларды, мерекелерді және басқа да іс-шараларды дайындау.
 Оқу іс-шаралары мен олардың нәтижелерін құжаттау.
 Командадағы тәрбие жұмысы туралы ойлануға тырысу,
 Демалу үзілістерін және ұйқы уақытын бақылау
 Ыстық және суық тағамдарды дайындау.
 жеңіл аурулар мен жарақаттарды емдеуге
 Жиһазды, құралдарды және т. б. тазалау және дезинфекциялау.
 Балаларды дене күтімінде ұстаңыз және оларды ынталандыру
 Ақпарат пен сұхбатты жүргізуге және құжаттау
 Ата-аналар кештері мен курстарын ұйымдастыру
Клиенттерді тарту алгоритмі әзірленді
Әлеуетті клиенттерді тарту
Әлеуетті клиенттердің / клиенттердің арақатынасын арттыру
Статистикалық деректер (2019 жылғы шілдеден қыркүйекке дейін) кіретін 416
лидтің орташа санын көрсетеді. Facebook, Instagram, Басты бет сияқты
әлеуметтік желілер сатып алудың негізгі арнасы болып табылады. Деректерге
сәйкес, сайып келгенде, клиенттер ретінде орта есеппен 13% болды. (Қанша
уақыт бақыланбады.)
Жеке кезеңдердегі арақатынас мониторингінің нәтижелерін тамыз айының
саны қолданылған жерде келесідей ұсынуға болады. Егер сома шілдеден
қыркүйекке дейін орташа болса, нәтиже аздап өзгереді.
Балабақшадағы ашық есік күндері
Мақсаты: іс-шара маркетингтің ажырамас бөлігі болып табылады. Ол үш есе
қызмет етеді:
 Жаңа перспективалар алу құралы ретінде
 Ата-аналармен байланысты нығайту құралы ретінде
 Бүкіл қоғамдағы негізгі әсер етушілерге желілік белсенділікті қолдау /
кеңейту құралы ретінде.
Жиілілігі мен уақыты. Іс-шараны жылына кемінде төрт рет әр жерде
өткізу ұсынылады. Аптаның қолайлы күні сенбі болады, өйткені бұл демалыс
күні, ал ата-аналар келулерін сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін жоспарлай алады
Кімді шақыру қажет?
 Ашық есік күні көпшілікке ашық. Барлығы құпталады. Алайда арнайы
шақырулар беріледі
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Ата-ана
Бұрын қызығушылық танытқан, бірақ мектепке тіркелгісі келмеген атааналар.
 Айнала
 білім беруге байланысты жергілікті аудандық шенеуніктер
 Жергілікті газеттер және қоғамдық пікір қалыптастыратын басқа да
тұлғалар.
Келуші нені көреді?

Ойын алаңдары, мұғалімдер бөлмелері және сіздің мектебіңіздің кезкелген бөлігі сыртқы бақтарды, тіпті бас кеңсе сияқты жеке аймақтарды
ұнатады.

Ата-аналарға балаларын экскурсия алдында мұғалімдердің бірімен
бірге алып жүруге, мұғалімдердің балалармен қаншалықты жақсы
қарым-қатынас жасайтындығын көрсетуге рұқсат етіңіз.

Ата-аналарды барлық мұғалімдеріңізбен таныстырыңыз және оларға
кез-келген сұрақтар қоюға уақыт беріңіз.

Балабақшаның құрылу тарихы туралы 30 минуттық презентация
ұсыныңыз.

Тегін сусындар ұсыныңыз және шараны қоғамдық шараға
айналдырыңыз.

Тегін сынақ аптасына ваучер алу мүмкіндігі.



Колл-орталық жұмысының алгоритмі әзірленді, скриптер жазылды:
 Қайырлы таң, Айжан,
 Бұл Анна, балабақшадан. Қалай аман-саумысыз?
 Рахмет, жақсы,
 (Олар маған қандай себеппен қоңырау шалады / сіз маған қоңырау
шалғаныңыз жақсы болды /)
 С. Айжан, кеше сіз бізге қоңырау шалдыңыз / бізге хат жіберіңіз / Бұл
сіздің балаңызға жақсы білім іздейтіндігіңізді білдіреді. / Бұл дұрыс па?
 Ия, сіз дұрыс айтасыз.
 Олай болса, Айжан, мен сіздің балаңызға ең жақсы білім табуға
көмектесе алатыныма сенімдімін.
 Қызыңызға немесе ұлыңызға?
 Ол қанша жаста
 Оның аты-жөні......... керемет есім, менің әпкем / тәтті / қызым /
ұлымның да есімі осындай ……
 Рахмет, Сіздің қызыңыз / ұлыңыз бізде керемет уақыт өткізетініне
сенімдімін.
 Біздің веб-парақшамызда көргендей, біз халықаралық балабақша болып
табыламыз, яғни біз өте күрделі білім беру жүйесін ұстанып қана
қоймай, сонымен қатар балабақшаларымызда толыққанды ағылшын
тілінде білім беру ортасын қамтамасыз етеміз. Менің ойымша, бұл сізді
де қызықтырады, иә?
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 Дұрыс!
 Бұл өте жақсы Айжан
 Сізге және сіздің әйеліңізге ең толық ақпарат беру үшін біз қадамдық
ақпараттық процедураны жасадық, өйткені сіздің балаңызға барлық
артықшылықтарды телефон арқылы түсіндіруге болмайды.
 Сонымен, біз сізді және сіздің әйеліңізді балабақшаға шақырғымыз
келеді, онда сізге білім беру жүйесі, ағылшын ортасы туралы егжейтегжейлі презентация ұсынылады.
 Ал енді Айжан, екеуіңізге де бізге келу қашан ыңғайлы? Бейсенбі
немесе жұма Осы аптада?
 Жұма ыңғайлы. Біз өзімізбен баламызды бірге әкеле аламыз ба?
Әйтпесе, әйелім менімен бірге жүре алмайды.
 Әрине, иә, біз оған қамқорлық жасаймыз. Сонымен, біз сізді және сіздің
әйеліңізді біздің балабақшада жұма күні сағат 17:00-де күтеміз. Мен
сізге бірден Whatsapp арқылы бағыт жіберемін.
 рахмет және кездескенше....
Клиенттерді тарту бойынша бизнес-процестің жаңа схемасы әзірленді.
Экскурсияға бару санының сынақ аптасындағы сабаққа қатынасы. Бұл
әлеуетті клиентті клиентке айналдыру процесінде маңызды қадам. Қазіргі
уақытта шамамен 40% жоғалту тәжірибесі бар, ал жалпы төрттен бір бөлігі.
Осылайша, экскурсияға сәл өзгеше көзқарас ұсынылады. Ата-аналарды
ақпараттық процесс арқылы басқарудың негізгі кезеңдері бірдей болып
қалғанымен, ақпарат беру тәсіліне өзгерістер енгізу қажет.
Монтессори жүйесі, балалар үйлері, оқу-жаттығу жиындары және басқа
да жағдайлар туралы ақпарат осы уақытқа дейін тек жеке сөйлесу кезінде
ауызша берілген. Әлбетте, бұл әдіс ақыр соңында жоғалтуға немесе түсініксіз
ақпаратқа әкеледі.
Болашақта әңгіме мен презентация PPP (Power Point Presentation)
негізінде өтеді, бұл слайдтар мен кестелік флип-диаграмманы ата-аналарды
ақпараттық процесс арқылы кезең-кезеңімен бағыттау үшін қолдануды
білдіреді.
 Ол берілген ақпаратты құрылымдайды, ақпарат логикалық ағынға
орналастырылады
 Ата-аналарда берілген ақпаратты (көздер мен құлақтарды) игерудің
қосымша әдісі болады)
 Ол ақпаратты ұсынатын адамға көмектеседі, Клиентті презентация
арқылы өткізуді жеңілдетеді
 Сонымен, ол компанияның кәсіби имиджін жеткізеді.
 Тұсаукесер Мұнда жоқ, бірақ ол әзірленді және аяқталды. Негізгі
бөлімдер:
 Тарих және білім беру жүйесі
 Ағылшын ортасы
 Құралдарды, ойыншықтарды пайдалану, нәтижелерді растау
 Компания және балабақша туралы жалпы ақпарат
263

 Келісімшарттағы негізгі мәселелер
Сатып алу процесінде екінші өзгеріс ретінде экскурсия соңында атааналарға брошюраны тарату ұсынылады. Бұл кітапша бұрын берілген барлық
ақпаратты қамту үшін арналмаған. Керісінше, бұл A4 форматындағы төрт
парақтың иллюстрациялық брошюрасы, негізінен веб-парақтардың баспа
бөлігі. Мұның себебі-психологиялық.
Балабақшада екі сағат өткізгеннен кейін ата-ананың қолы бос кетпеуі
керек. Кітапша сынақ аптасына уақытша сілтеме ретінде қызмет етеді.
Кітапшаны туыстарына және басқа адамдарға олардың пікірлерін білу
үшін беруге болады.
Кітапша ұйымның жоғары кәсібилігін көрсетеді.
Соңында, ақпараттандырылған ата-аналарға және білім беру жүйесі мен
балалар үйлеріне деген сенімділікке қатысты жақсы нәтижелерге қол
жеткізіледі деп күтілуде, сондықтан баланы тест аптасына жіберу мүмкіндігі
көбірек болады. Бұл процедуралар сынақ аптасында қалған ата-аналардың
санын едәуір арттыруы керек.
Клиенттерге экскурсия жасау үшін презентация жасалды:
 Бренд пен компания дамуының қысқаша тарихы
 Қызметінің негізгі бағыттары
 Әдіснамасы
 Персонал
 Оқыту бағдарламасы
 Нәтижелері
 Кепілдік
 Бәсекелестерден артықшылықтары
 Инновация және қызмет жаңалығы
 Барлық тартымды жақтар
Қызметкерлерге арналған мотивациялық бағдарламаның 2 нұсқасы
жасалды
Жоғарыда сипатталған процедураларды қолдана отырып, әлеуетті
Клиентті клиентке айналдырған кезде, қатысушылардың толық және жоғары
уәжді болуы, әрқашан тұтастай алғанда жағымды қарым-қатынаста болуы өте
маңызды, мысалы, өз жұмысында, өз компаниясында және т.б. оған тапсырыс
беруге болмайды, бірақ келісімшартқа қол қою сияқты сәтті процестің соңында
тиісті бонустық төлем беру арқылы қолдау мен ынталандыруға болады.
Балабақша атынан негізінен үш адам / бөлім жұмыс істейді:
Байланыс орталығы: экскурсия күні пайда болатын әлеуетті клиенттердің
санын көбейтіңіз
Филиал директоры: келісімшарттар санын арттыру
Сынақ аптасында мұғалім бар: сауалнамаға оң пікір алыңыз
Бонус алу құқығы: Жалпы бонус әр қатысушының міндеттері мен
мотивациялық қажеттіліктеріне сәйкес бөлінуі керек: байланыс орталығы мен
мұғалім үшін 25% және филиал директоры үшін 50%.
Бонустық тәуелділік: адамдар командада жұмыс істейді деп саналады.
Нәтижелерді жеке анықтауға болады, бірақ бірлескен жұмысқа артықшылық
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беріледі. Осылайша, байланыс орталығы келісімшартқа қол қою және бірінші
айдың аяқталуы сияқты түпкілікті нәтижеге байланысты болады. Байланыс
орталығы мен оқытушы филиал директоры келісімшартты жауып, бірінші ай
сәтті аяқталған жағдайда ғана 25% алады.
Жалпы Бонус ай сайынғы төлемнің 50% құрайды, мысалы, 50.000 теңге.
Бонустық төлем жоспары I-А нұсқасы:
Егер Бонус бірінші сатып алушыдан бастап төленетін болса, шығын сол
уақыт аралығында үнемі пайда болатын клиенттер санына байланысты болады,
өйткені осы уақытқа дейін клиенттердің бірдей санынан толық сома есептелген.
А нұсқасы, Егер бір айда келісімшарттардың бірдей санынан аспайтын болса,
шығындарға әкеледі.
Мысалы:
Егер бұрын келісім-шарттардың саны 21 болса, онда балабақша ай
сайынғы әдеттегі жетістіктерден тыс екі қосымша клиентті тарту керек (үзіліс =
пайда жоқ, шығын жоқ). Екіден жоғары әрбір келісім-шарт бонустық төлемге
қарамастан пайда әкеледі. Алайда кез-келген уақытта өтімділік туралы мәселе
туындайды. Мысал Тек бір айдың әсерін көрсетеді.
Бонустық төлем жоспары I- B нұсқасы:
Бұл жағдайда бизнес өте тиімді екенін ескеру қажет. Күшті айлар болса да,
әлсіз айлар бар, әсіресе демалыс кезінде. Жоспардағы құбылмалылықты ескеру
үшін бонустық төлем екі факторға байланысты болады және олар жүзеге
асырылады.
 егер өткен жылы келісімшарттардың ай сайынғы саны асып кетсе, сондай-ақ
 егер келісімшарттардың жинақталған жалпы саны кез келген уақытта өткен
жылдың жинақталған мәніне тең немесе одан асатын болса.
Бонус әрбір жаңа келісім-шарт үшін, егер көрсетілген шектеулер орындалса,
оның санына қарамастан, айына төленеді.
Кесте төлем жоспарын суреттей алады. Сандар шамамен, нақты.
Клиенттерді ұстап қалу бойынша бизнес-үдеріске талдау және әзірлеу
жүргізілді:
Клиенттерді сақтау
Әдетте кез-келген уақытта қабылданған балалардың саны жаңартылатын
жүйеге сәйкес келеді, мысалы, ата-аналар келісімшарттарды бұзады, балалар
үйі бос жұмыс орындарын толтыруға уақыт пен ақша жұмсайды.
Келісімшартты бұзудың алдын алу немесе азайту үшін құрылымдық процедура
жоқ.
Тоқтатудың себептерін талдау кезінде жарияланған немесе күтілетін
тоқтатуларды және алдын-ала болжауға болмайтындарды ажырату қажет. Біз
сондай-ақ бақыланатын және бақыланбайтын аяқталуларға тап боламыз.
Үзілістерді азайту үшін (басқарылатын) енгізу ұсынылады:
 Шағымдарды кәсіби түрде қараудың ресми рәсімі. Бұл басшылыққа оның
назарына жеткізілетін мәселелерді шешуге көмектесуі керек.
 Жыл сайынғы негізде проактивті сауалнама, оның барысында ата-аналар кері
байланыс беруге шақырылады. Бұл басшылық білмейтін үйкелісті азайтуға
көмектеседі.
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Бүкіл команданың тең қатысуымен екінші бонустық жоспар жасаңыз. Бұл
барлық қатысушыларды күнделікті жұмысты, демек, нәтиже сапасын
жақсартуға ынталандыруы керек. Бұл жоспар келісімшарттарды тоқтатудан
аулақ болу керек, оның себептерін алдын-ала болжау мүмкін емес.
Шағымдарды қарау
Бүгінгі таңда басшылықтың назарына жеткізілген шағымдар жағдайға
сәйкес едәуір дәрежеде өңделеді. Алайда, шағымдарды өңдеу құрылымдық
процесті қажет етеді, әсіресе әр түрлі адамдар қатысқан кезде. Сонымен қатар,
құрылымдалған процесс талапкерге кәсіби деңгейде кері байланысты
қамтиды.
Сенімді және сенімді механизмдер проблемалар туындаған кезде оларды
белсенді түрде шешуге көмектеседі және өз кезегінде зардап шеккен тараппен
сенімді нығайтуға көмектеседі. Олар сонымен қатар компаниялар үшін
ықтимал проблемаларды анықтаудың тиімді әдісі бола алады. Қорқынышқа
қарсы әрекет ету жұмысты жақсарту туралы құнды ақпарат бере алады және
ең алдымен ата-аналардың келісімшартты бұзуына жол бермейді.
Төменде шағымдарды қараудың негізгі рәсімі келтірілген. Бұл өздігінен
айқын және бірінші кезекте міндеттерді көрсетуі керек. Қызметтерге, білімге,
оның нәтижелеріне, келісімшарт шарттарына және т.б. қанағаттанған атааналардың бұзылуына негіз болмайды. Алайда, қанағаттану дәрежесін
әрдайым алдын-ала әрекет ету үшін жеткілікті түрде анықтау мүмкін емес.
Уақыт өте келе ол байқалмай өзгеруі мүмкін. Бұл процесті тоқтатудың және
ата-аналардың жоғары қанағаттанушылығын сақтаудың бір тәсілі-Kinderhouse
командасының барлық мүшелері ұсынатын ең жақсы қызметтерді ұсыну.
Бұған команда мүшелерінің әрдайым жоғары уәждемесін қолдау арқылы қол
жеткізуге болады.
Мотивацияның осы дәрежесін қолдау және қолдау үшін балалар үйінің
барлық қызметкерлеріне арналған екінші бонустық жоспарды енгізу
ұсынылады.
Бонустық жоспарда келесі элементтер болуы керек:
 Бұл кезең ай немесе тоқсан үшін жұмыстан босату санына ғана негізделген
 Көшу себебінен тоқтау алынып тасталды, бонус төлеуге әсер етпейді
 Балалар үйінің әр мүшесіне бірдей қолданылады, өйткені әрқайсысы атааналардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға өз үлесін қосады.
 Мақсат пен орташа айлық нәтижелерді жақсарту үшін төлем тоқсан сайын
жасалуы керек.
 Бір ғана тоқтату / кезең төлемді болдырмайды
 Оны кез келген уақытта еш себепсіз жоюға болады. Еңбек шартының
бөлігі емес.
Жоспардағы жалпы сома әлі анықталған жоқ, өйткені кейбір есептеулер
аяқталмады. Алайда, тәсіл кезең үшін жалақының жалпы мөлшерін есептеу
және оны кезең ішіндегі жұмыстан босатудың орташа санымен байланыстыру
болып табылады. Бонустық төлем шамамен. үш айлық айлық жалақының 10% ы ақылға қонымды болып көрінеді.
Қайтару
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Қазіргі уақытта балаға медициналық себептер бойынша болмаған күндер
санына байланысты клиентке ай сайынғы төлем қайтарылады.
Жеке қайтаруды есептеу үшін:
 Әр бөлімнің әкімшісі / директоры әр дәрігердің анықтамасындағы күндерді
есептеуі керек.
 Әрбір филиалдың әкімшісі / директоры бухгалтерияға қайтару туралы
түбіртекті ресімдеуі қажет.
 Бухгалтерлік есеп ай сайынғы төлемді тиісті түрде түзетуі керек.
 Ата-аналар дәрігерден анықтама алып, жеткізуі керек.
 Есептелген күндерге сұраныстар мен шағымдар енгізілген, бұл одан да көп
ресурстарды қажет етеді.
Сондықтан ай сайынғы төлемдер «белгіленген мөлшерлеме» болып
табылатындығын, яғни медициналық себептер бойынша өтемақы төленбейтінін
көрсете отырып, барлық жаңа келісімшарттар үшін келісімшарттардың бөлімін
өзгерту туралы ойлану керек; төлем бір айға «белгіленгенді» төлеуі керек.
Егер нарықтағы бәсекелестік себептері бойынша бұл өзгерісті енгізу
мүмкін болмаса, оны жаңа келісімшарттарда опция ретінде ұсыну керек, яғни
клиенттің ескі мен жаңаның арасында таңдау бар, мұнда «тіркелген
мөлшерлеме» - бұл №1 нұсқа.
Егер алты ай өткеннен кейін «тіркелген мөлшерлеме» нұсқасы клиент үшін
артықшылықтарына қарамастан болжамды ретінде қабылданбаса, № 2 нұсқаны
(қайтарымды) 3-5% - ға ұлғайту керек.
Шарттарды бұзу мерзімі
Келісім-шарт талаптары келісім-шарт бұзылған кезде бір айға хабарлау /
күшін жою кезеңін қамтуы тиіс. Себебі: балабақшада балаға қосымша
сыйымдылық бар. Бұл қуат тоқтатылғаннан кейін тоқтап қалады және жаңа
келісімшартты түзету немесе жасау үшін бір ай қажет болады.
«Қолдануды тоқтату айдың соңына дейін бір ай бұрын хабарлана отырып
қабылданады».
Мысалы: Егер Тапсырыс беруші келісімшартты 25 қазанда бұзса, ол
қараша айында да төлеуі керек. Егер ол 2 қарашада жұмыстан босатылса,
желтоқсанды қосқанда ақы алынады.
Негізгі қиындық
Қазіргі уақытта бизнесті кеңейтуге негізгі кедергі білікті мұғалімдердің
болуы болып табылады. Бұл шолуда барлық филиалдарда стандартталған
процедураларды қолдану мақсатында Мұғалімнің лауазымдық нұсқаулықтары
(міндеттері) көрсетілген. Алайда, қосымша кеңестер іздеу процедурасын
қажетті біліктілікке, жеке сипаттамаларға және қатынастарға қатысты бақылау
тізімімен бірге анықтауы керек.
7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Жалпы жұмыс нәтижелі болды. Менің алдымда Қырғызбекова
Арайлымның алға қойған міндеті айтарлықтай ауқымды. Компанияға бизнесті
масштабтауды бастауға көмектесетін ең маңызды және қағидатты мәселелерді
қысқа мерзімде қамту мүмкін болды.
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Жұмыс барысында ғимаратты іздеу және жаңа филиалды ашу үшін
ғимаратты жалға алу бойынша келіссөздер жүргізілді!!!
Іс жүзінде ғимаратты таңдау және филиал үшін ғимаратты жалдау
келісімшартының шарттары туралы кеңестер берілді. Жаңа клиенттер үшін
балабақшаға алғашқы экскурсияларда жаңа алгоритм қолданылды. Бастапқы
балаларды қабылдауға және ескі клиенттермен жұмыс істеуге деген көзқарас
өзгерді. Даму стратегиясына масштабтау жоспары енгізілді, компания басшысы
шабыттандырады және мақсатқа жетуге дайын! Арайлым Қырғызбекова бірнеше
рет менің компаниямның балабақшалары мен мектептеріне шақырылды. Ол
үшін менің мектепке дейінгі және мектеп мекемелері желісіндегі балабақшалар
мен мектептердің негізгі құрылымдарының жұмысына арнайы экскурсиялар мен
бақылау жүргізілді. Бақылау әкімшілік құрылымдардың жұмысын, атааналармен және клиенттермен жұмыс жасауды зерттеуге негізделді. Арайлым
жұмыс орнында компания әкімшілері мен басшыларында тағылымдамадан өтеді.
Желідегі бизнес процестердің жұмысымен танысады.
Мен стратегиялық жоспарлау және бизнес технологияларын әзірлеу
бойынша коучинг-сессияларды, басшы ретінде тұлғалық өсудің дербес экспресстренингтерін өткіздім.
Қорытындылар:
 Болашағы бар компания
 Жетекші - мықты және әлеуетті көшбасшы
 Даму мен кеңейтуге деген көзқарас бар
 Команда өзгерістер мен жұмысқа дайын.
Сыртқы отандық консультант: Ахажанов Кайрулла Касенович
Кәсібі: Зооинженер, ауыл шаруашылығы
ғылымдарының кандидаты, профессор. Облыстық
мемлекеттік
ауыл
шаруашылығы
тәжірибе
станциясының бас зоотехнигі, директордың
орынбасары,
директоры,
аудан
әкімінің
орынбасары, облыстық ауыл шаруашылығы
басқармасы бастығының орынбасары, облыс
әкімінің
бас
инспекторы,
қаланың
жер
қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімінің
бастығы, кафедра профессоры, ҒЗИ директоры
болып жұмыс істеді. Ауыл шаруашылығын дамыту
мәселелері бойынша АҚШ пен Израильдің жетекші оқу орындарында
тағылымдамадан өткен. Фермерлерге көмек көрсетудің қазақстан-герман
жобасының
сарапшысы.
Ғылыми-техникалық
бағдарлама
бойынша
шаруашылық келісімшарт тақырыбының жетекшісі болып табылады: «Мал
шаруашылығы салалары бойынша қарқынды технологияларды әзірлеу», «Етті
мал шаруашылығы саласында тиімді технологияларды әзірлеу» және
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«Заманауи технологияларды пайдалана отырып, ет сапасын (мәрмәрлілік, тері
астындағы май қалыңдығы) бағалау бойынша зерттеулер жүргізу» ҚР АШМ.
Біліктілікті арттыру курстары, семинарлар, тағылымдамалар (соңғы
5 жылда)
АҚШ Калифорния университеті, Cochran Fellowship Program, Израиль СІМ
халықаралық оқу ауыл шаруашылығы орталығы, State of Israel, Brunel
University London, ҚР Ұлттық аккредиттеу орталығы, Астана қ., "органикалық
өнімді сертификаттау бойынша инспекция жүргізу" ҚР Ұлттық аккредиттеу
орталығы, Нұр-Сұлтан қ., РФ президенттік гранттар қоры, Мәскеу қ.
Жұмыс тәжірибесі (соңғы жұмыс орнынан бастап, барлық алдыңғы
жұмыс орындары): «Торайғыров университеті» КЕАҚ агроинновация және
Биотехнология ғылыми-зерттеу институтының директоры - бас ғылыми
қызметкері, Павлодар қаласы, Павлодар мемлекеттік университетінің
профессоры. Директоры, «Павлодар қаласының жер қатынастары бөлімі» ММ
бастығы, Павлодар облысы әкімінің бас инспекторы, Павлодар облысы Успен
ауданы әкімінің орынбасары, Павлодар облысы әкімінің бірінші
орынбасарының кеңесшісі, Павлодар облысы Ауыл шаруашылығы басқармасы
бастығының орынбасары, «Тұран-Сервис» кәсіпорнының директоры, облыстық
мемлекеттік ауыл шаруашылығы тәжірибе станциясының директоры, облыстық
мемлекеттік ауыл шаруашылығы тәжірибе станциясы директорының
орынбасары, Павлодар облысы Ауыл шаруашылығы тәжірибе станциясы
директорының ғылыми, институт кафедрасының ассистенті, Мәскеу
мемлекеттік ветеринарлық академиясының күндізгі аспирантурасының
аспиранты. К. Скрябина, кафедраның ғылыми қызметкері, совхоздың бас
зоотехнигі.
Консультация тақырыптары:
 Сиыр өнімділігі жоғары менеджменті;
 Мал шаруашылығындағы селекциялық-асылдандыру жұмыстары;
 Ауыл шаруашылығы малдарының тұяқтарын өңдеу;
 Табынның көбеюі;
 Табындағы қарапайым қабылдамау;
 Ауыл шаруашылығы жануарларын азықтандыру;
 тамақтандырудағы NDF, ADF мәні;
 Малдарды бордақылау мерзімдерін анықтау;
 Рационды құрастыру және теңдестіру.
 Рациондарға азық қоспаларын есептеуге көмек көрсету;
 Жануарларды қолдан ұрықтандыру.
Сүт фермасы сиырларының жоғары өнімділігін технологиялық
сүйемелдеу және басқару мыналардан тұрады:
 еуропалық сападағы заманауи жабдықтардағы азықтарды талдау әдістері;
 рационды құрастыру және түзету әдістері;
 құрғақ заттарды тұтынуды талдау және бақылау, азықтың сіңімділігі және
көңді бөлу негіздері;
 азықтың қорытылуын талдау және бақылау негіздері;
 майды бақылау;
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 талдау, бақылау және топтастыру;
 бір аптаға мамандар үшін қысқа мерзімді міндеттер қою;
 қоректік заттардың нақты құрамын ескере отырып, жаңа рациондарды
әзірлеу;
 қамтамасыз ету үшін болжамдар мен мақсаттарды қалыптастыру-сүт
шығымын арттыру, өнім бірлігін өндіруге арналған азық шығынының
деңгейін төмендету.
Қолданыстағы заманауи зертханалық жабдықтарды қолдана отырып,
азыққа қажетті талдау жүргізеді, зерттеу жылдамдығына және әр адамға
жеке көзқарас кепілдік береді:
 сүттің сапасын анықтау үшін: ақуыз, май, СОМО (құрғақ майсыз сүт
қалдығы), мұздату температурасы, соматикалық жасушалар саны
(сиырлардың мастит ауруы);
 еттің химиялық құрамын анықтау (ылғал, май, күл);
 ет өнімдеріндегі шикізатты сәйкестендіру әдістері.
Кәсіпорын:
Мекен-жайы: Павлодар облысы, Май ауданы, Ақшиман ауылы.
Бағдарлама қатысушысы: Казылова Гульзира Абзаловна.
Кәсіпорын қызметі: Асыл тұқымды қой шаруашылығы, ешкі
шаруашылығы және жылқы шаруашылығы.
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: селекциялық-асыл тұқымдық
жұмыста және қойларды қолдан ұрықтандыруға практикалық оқытуда.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Кәсіпорын қызметінің негізгі түрлері асыл тұқымды жылқы
шаруашылығы, асыл тұқымды қой шаруашылығы, асыл тұқымды ешкі
шаруашылығы болып табылады, шаруашылық өз өнімін қайта өңдеумен
айналысады, ет және ет-өсімдік консервілерін шығару бойынша консерві цехы,
200 сауын биеге арналған автоматтандырылған қымыз фермасы бар.
Өндіріс толығымен өзінің шикізат базасына негізделген. Қазіргі уақытта
ЖШС 50 адамды жұмыс орындарымен қамтамасыз етті (оның ішінде тұрақты 25) және өз өндірісін тұрақты дамытуда, сондай-ақ Инвестициялық құю кезінде
қызмет саласын дамыту және кеңейту перспективалары бар, бұл өз кезегінде
кәсіпорынның өндірістік қуатын ұлғайтуға мүмкіндік береді.
Мал басына 1500 бас жылқы (өнімді бағыттағы жылқы зауыты мәртебесі
бар "Джабе" тұқымы), 3500 бас қой (асыл тұқымды мәртебесі бар қазақтың
қылшық жүнді тұқымы, ет-май бағыты), Таулы-Алтай түбіт тұқымды 4000 бас
ешкі кіреді. Шаруашылықтың барлық өнімі экологиялық таза өнім – «ЭКО»
стандартымен расталған және «Халал» стандартымен сертификатталған.
«Ақжар Өндіріс» Агрофирмасы ЖШС Май ауданы аумағындағы негізгі
ауыл шаруашылығы өндірушісі, аудан аумағында қой өсіру бойынша жалғыз
асыл тұқымды шаруашылық және облыста жылқы зауыты мәртебесін алған
алғашқы шаруашылық болып табылады. Кең жайылымдардың болуы өндірісті
ұлғайтуға және кеңейтуге мүмкіндік береді. Қайта өңдеу цехтарының болуы
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мал өсіруден бастап оны жыл бойы терең өңдеуге дейінгі өндірістің толық
желісін болжайды.
Ауылшаруашылық компаниясы басқа бәсекелестерге қарағанда үлкен
артықшылықтарға ие, өйткені жануарлардың барлық түрлері асыл тұқымды
және жергілікті климаттық жағдайларға бейімделген. Шаруашылықта өсірілетін
қазақтың құйрықты қылшық жүнді тұқымы қойдың ет-май және жүн
өнімділігін арттыруға мүмкіндік беретін ерекше қасиеттерге ие, атап айтқанда:
жайылымдық ұстау жағдайларына ерекше бейімделу, азықтандыру және ұстау
жағдайларына төзімділік пен қарапайымдық, кең экологиялық валенттілік,
генетикалық ақаулардың болмауы. Сарапшы ретінде мен жоғары ерте жетілу,
жақсы репродуктивті және аналық қасиеттер, Жоғары азықтандыру және
бордақылау қасиеттері, жоғары сою және ет-май қасиеттері, ет-целлюлоза
шығымдылығының жоғары пайызы, осы тұқымның етінің дәмдік қасиеттері
сияқты қасиеттерге назар аударамын. Жалпы, тұқымға тән қасиеттер негізінен
сақталған. Жақсы дамыған қаңқасы және пропорционалды физикасы бар күшті
Конституциядағы Жануарлар. «Ақжар-Өндіріс» ШҚ Агрофирма ЖШС-де
қазақтың құйрықты қойларын шебер пайдалану, ерте пісіп жетілу, жоғары етмайлы өнімділік, жем мен суаруға бей-жай қарамау, шөп басқан
жайылымдарды пайдалану сияқты құнды биологиялық және өнімді белгілерінің
арқасында жыл сайын жақсы пайда әкелуі мүмкін. Сонымен қатар,
асылдандырудың негізгі бағыттары-ерте жетілу, ет-май және жүн өнімділігін
арттыру, Конституцияның беріктігін сақтай отырып, қалаған типтегі қойлардың
санын көбейту. Шаруашылық әсіресе ерте жетілуді, әсіресе сүт кезеңінде және
дамудың алғашқы 15-18 айында қолдануы керек.
Кәсіпорынның басты мәселесі қойлардың өнімділігін сапалы арттыру және
сатылатын асыл тұқымды малдың сапалық сипаттамаларын жақсарту
мақсатында жаңа технологияларды енгізу және заманауи селекциялық
асылдандыру жұмыстарын жүргізу қажеттілігі болып табылады. Қозылардың
шығымдылығын арттыру.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту:
«Ақжар-Өндіріс» ШҚ агрофирмасының қызметкерлеріне селекциялықасылдандыру жұмыстарын жүргізу және қойларды қолдан ұрықтандыруға
оқыту бойынша қойларды қолдан ұрықтандыру пунктін ұйымдастыру,
жануарларды тіркеу үшін қажетті айлабұйымдар салу, ұрықты сұйылту үшін
қажетті ерітінділерді өсіру, ұрықты алу процесі және қой шаруашылығында
жұмыс істейтін барлық қызметкерлердің қатысуымен қойларды ұрықтандыру
процесінің өзін практикалық көрсете отырып тренинг өткізілді. 10 күн ішінде
шаруашылықтың 2 маманы оқытудан өтті, шаруашылықтың 101 аналық басы
жасанды ұрықтандырылды. Оқытудан өткен шаруашылық мамандары алынған
сертификаттарды ХҚКО-да тіркей алады және қызметтің басталғаны туралы
мәлімдей алады және ҚР АШМ ұрықтандырушы техниктер тізіліміне кіре
алады.
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192, 193- Фото: (Қой фермасында (сол жақта) ЖШС басшылығымен қой өсіру фермасында қой өсіру және ИО
жүргізу бойынша алдағы жұмыстарды алдын ала талқылау, қой қораларын ішіне салу (оң жақта)

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды
енгізу бойынша ұсынымдар
Кәсіпорынға қойларды қолдан ұрықтандыруға арналған үй-жайды
дайындауға және шәует алу үшін қойларды бекітуге арналған ағаш
материалдан жасалған құрылғыларды және қолдан ұрықтандыруға арналған
станокты орнатуға практикалық көмек көрсетілді.
Шаруашылыққа қажет:
 асыл тұқымды табында жыл сайын 12,15 немесе 18 айлық жасында ерте пісіп
жетілуіне және тірі салмағына қарай сынып және жеке бағалау жүргізуге
міндетті.
 жыл сайын көктемде шаруашылықта бар тұқымдық қошқарларды одан әрі
пайдалану үшін қарауға. Ал күзде-жұптасуға арналған нақты отарлар,
олардың лайықты емес санын сатып алу және оларды неғұрлым өнімді
түрлерімен ауыстыру туралы сұраққа жауап беру.
 отарды жөндеу және басқа шаруашылықтарға сату үшін жыл сайын еркек
тоқтылар мен тұсақтарды іріктеуді жүргізуге міндетті. Бұл отарда тайпаны
құру үшін қажет.
 жыл сайын асыл тұқымды малдар мен төлдерді 4,15, 18 айда өлшеп, отардың
орташа салмағын арттырып, ет өндірісін ұлғайту.
 жануарларды сыныптарға бөлу. Бұл сатуды ұйымдастыру және сапалы
қабылдамау үшін оңай.
 тірі салмақты азайтуға және тұқым стандартын сақтауға мүмкіндік бермейтін
асыл тұқымды жануарларды толық тамақтандыруды ұйымдастыру.
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194, 195- Фото: (Қора ішіндегі қаша дайындығы (сол жақта),
Қора ішіндегі қаша дайындығы (оң жақта)

«Ақжар-Өндіріс» ШҚ Агрофирма ЖШС қойларды қолдан
ұрықтандыруды ұйымдастыру бойынша
1. Қолдан ұрықтандыру пунктін жұмысқа дайындау кезінде бірнеше
фиксатор - станоктары бар манеждің болуы (шәуетті жинауға арналған станок,
қойларды ұрықтандыру станогы), шәуетті жинауға және қойларды
ұрықтандыруға арналған аспаптардың болуы, ұрықтандырғыш орны, жылыту,
желдету, суық және ыстық сумен жабдықтау, пайдаланылған зертханалық
ыдыстар мен құралдарды жууға арналған жуу алаңы көзделуі тиіс.
2. Екі қаламы бар базалық шатыр (ұрықтандырылған және
ұрықтандырылмаған қойлар үшін).
3. Тұқымдық қошқарларды және сынама қошқарларды іріктеу және
тағайындау. Тұқымдық қошқарларды іріктеуді 4,5 және 18 айлық жасында
жүргізілген жеке бағалау деректері, сондай-ақ осы тұқымды сипаттайтын
қойлардың экстерьері негізінде жүргізу.

196, 197-Фото: (Қой қора ішіндегі суды жылытуға арналған пеш құрылғысы (сол жақта),
Қой қорасын ұрықтандыруға арналған қойларды бекітуге арналған құрылғы (оң жақта)

4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Қойдың өнімділігін арттыру үшін кәсіпорын өндіретін жемшөптің
тағамдық құндылығын талдап, жануарлардың өнімділігін арттыруға ықпал
ететін жаңа теңдестірілген диеталар құру, аналық бездердің санын азайту,
отардың қабылданбауы мен көбеюін арттыру қажет.
273

Тұқымға тән тұқымдық қошқарларды таңдап алыңыз, оларды
ұрпақтарының сапасы мен тұқым сапасы бойынша тексеріңіз. Бұл ретте,
кәсіпорын жұмысындағы таяу болашаққа негізгі назарды жоғары қоректік шөп
қоспаларын таңдау және көп жылдық ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеу
мен себуді ұйымдастыру жолымен қолда бар жайылымдардың өнімділігін
арттыруға аудару қажет.
Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды басқару
және бизнес-процестер бойынша жұмыс алгоритмі келесідей:

сынамалы қошқарларды пайдалана отырып, жыныстық аңшылықтағы
қойларды іріктеп алу. Ол үшін 2,5 жастан 3 жасқа дейінгі денсаулығы жақсы
15 бас қошқарды қолданыңыз;

ол құнды өндірушілерді қарқынды пайдалану үшін үлкен практикалық
маңызы бар оның көлемін едәуір арттыру үшін пайдаланылатын қоректік
ортаны (еріткіштерді) дайындауға, сондай-ақ ұрық жасушаларын сыртқы
ортаның теріс әсерінен қорғауға және оны денеден тыс ұзақ сақтауға
мүмкіндік береді. Шәуетті 0°С төмен емес температурада сұйылту және
сақтау үшін гцж құрамына: тазартылған су-100 мл, глюкоза-0,8 г; натрий
цитраты (үш алмастырылған, метатарус) - 2,8 г глюкоза - цитаталық сарымдық синтетикалық ортаны (бұдан әрі - ГЦЖ) пайдалану керек; тауық
жұмыртқасының сарысы - 20 мл; бактериостатикалық заттар-пенициллин,
стрептомицин, гентомицин, тилозин, линкомицин, спектиномицин, еритін ақ
стрептоцид;

шәует жинауды жүргізуге жасанды вагинаны пайдаланаңыз. Барлық
таңдалған қошқарлардан алынған спермалар. Бір тордан эякуляттың жалпы
орташа мөлшері-1,5 мг.алынған спермоматериалдарды органолептикалық
және микроскопиялық зерттеу. Органолептикалық зерттеу түсі, иісі,
консистенциясы. Микроскоптың көмегімен қозғалғыштығы (белсенділігі),
тығыздығы, патологиясы бар спермалардың болуы зерттелді. Маманның
қорытындысының негізінде іріктелген қошқарлардың шәует сапасын бағалау
және осы көрсеткіштер бойынша ең жақсы өндірушіні таңдау;

арнайы құралдарды пайдалана отырып, қойларды қолдан ұрықтандыруды
жүргізу;

арнайы ұрықтандыру журналға енгізе отырып, ұрықтандырылған
қойларды есепке алуды ұйымдастыру. Қойларды ұрықтандыру журналына
мынадай деректер енгізілсін: аналық қойдың жеке нөмірі, жасы, түсі мен
түсі, тұқымдық қошқардың жеке нөмірі, ұрықтандыру күні, қайта
ұрықтандыру күні.
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198, 199-Фото: (Бағалау үшін тұқымдық қошқарларды іріктеу (сол жақта),
Тұқымдық қошқарларды тұқымға эктериерлік бағалау (оң жақта)

4. Қосымша ұсынымдар (қажет болған жағдайда)
Уақыт өте келе, өзі орындайтын жұмыстардың өнімділігі мен сапасын
арттыру үшін қойларды қолдан ұрықтандыру жөніндегі іс-шараларды
тікелей орындайтын ұрықтандырушы техниктің пікірін ескере отырып,
стандарт талаптарына жауап беретін қойларды қолдан ұрықтандыру
пунктін салу.

200, 201-Фото: (Тұқымдық қошқарларды ұрыққа жасы бойынша бағалау (сол жақта),
ИО үшін бекіту (оң жақта)

6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Жоба шеңберінде Мен бұрын кәсіпорында селекциялық-асыл тұқымдық
жұмысты жақсартуға бағытталған селекциялық-асыл тұқымдық жұмысты
жетілдіру және қойларды қолдан ұрықтандыру пунктін есептеу және
шаруашылық маманын қойларды қолдан ұрықтандыруға Практикалық оқыту
бойынша консультациялар жүргізуге арналған шаралар жоспарын ұсындым.
Проблемалық аймақтарды және олардың себептерін анықтау, селекциялықасылдандыру жұмысын жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу және қойларды
қолдан ұрықтандыру пунктін есептеу және шаруашылық маманын қойларды
қолдан ұрықтандыруға Практикалық оқыту және кәсіпорынға консультациялық
қызмет көрсету.
Бастапқыда жобаның мақсаты кәсіпорынның қолда бар асыл тұқымды мал
басын зерттеу және келесі аспектілер бойынша селекциялық жұмыстың
тиімділігін бағалау болды:
 селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс қандай шамада жүргізіледі,
ұрықтандыру қалай жүргізіледі, отарда өсімін молайту деңгейі және
кәсіпорынның мақсаттарына қол жеткізуге ықпал ете ме және оның даму
стратегиясына сәйкес келе ме;
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 көбеюдің қолданылатын әдістері табынның сапалық көрсеткіштеріне
қаншалықты ықпал етеді;
 кәсіпорын бөлімшелерінің қызметін үйлестіруде қолданылатын тетіктер мал
басының тірі салмағы мен өнімділігін арттыру бойынша міндеттерді уақтылы
және нақты іске асыруға қаншалықты ықпал етеді.
Селекциялық жұмыстың және табынның көбеюінің негізгі параметрлерін
сапалы бағалау, көбею көрсеткіштерін жақсарту бойынша ұсыныстар, ең жақсы
тұқымдық қошқарлардың тұқымын пайдалану, кәсіпорынның ұрықтандыру
техникасын оқыту ұсынылды. Кәсіпорынның ағымдағы стратегиясын, оның
иелері мен топ-менеджерлерінің стратегиялық бағдарлары мен көзқарастарын
бағалау. Материалдық-техникалық базаға қызығушылық және сарапшы
таңдаған селекциялық жұмысты жақсартудағы және аналық малды жоғары
өнімді тұқымдық қошқарлардың ұрығымен жасанды ұрықтандырудағы
кәсіпорын басшылығының стратегиялық мақсаттарының, басымдықтарының
тұтастығын бағалау.
Кәсіпорынның желілік басшылары мен қызметкерлері қызметінің
мақсаттары мен басым бағыттарын толық түсінуіне қызығушылық танытты.
Өңірдің басқа фермерлік шаруашылықтарына қызмет көрсету шеңберінде
негізгі бизнес-процестер мен рәсімдерді жүзеге асыру технологияларын
зерделеу және бағалау. Сонымен, тұқымдық қошқарлардың өнімділігін бағалау
тұқым стандарттарына сәйкес келеді.
Кәсіпорынды зерттеу барысында анықталған проблемалық аймақтардың
бастапқы нәтижелері мен белгіленуі селекциялық-асылдандыру жұмысын
жетілдіруді және кәсіпорында қойларды қолдан ұрықтандыру пунктін
ұйымдастыруды есептеуді жүргізуді және кәсіпорында селекциялықасылдандыру жұмысын жақсартуға бағытталған шаруашылық маманын
қойларды қолдан ұрықтандыруға практикалық оқытуды көздейтін
технологиялық сипаттағы бірқатар проблемалардың бар екенін көрсетті.
Олардың пайда болу себептері анықталғаннан кейін селекциялық және асыл
тұқымдық жұмысты жақсарту және кәсіпорында аналық қойларды жасанды
ұрықтандыру пунктін ұйымдастыру бойынша ұсыныстар жасалды.
Кешенді бағалау және ұйымдастыру құрылымы, сондай-ақ олардың
мақсаттар мен стратегияларға сәйкестігі нәтижесінде осы жұмыс және
қойларды жасанды ұрықтандыруды ұйымдастыру бойынша тұрақты негізде
ұсынымдар жасалды.
Ауырсыну аймақтарын диагностикалау сараптамалық кеңес берудің
стандартты әдістеріне сәйкес жүргізілді:
 компания басшысымен, менеджерлерімен және қызметкерлерімен
анықтамалық және сараптамалық сұхбат.
 кәсіпорындарда құрылған бизнес-процестерді талдау.
 кәсіпорын қызметінің түрлі аспектілері туралы мәліметтер жинау.
 процедуралардың формализацияланған сипаттамасымен (схемаларды құру
және бизнес-процестер мен негізгі функцияларды модельдеу).
Диагностика негізінде кәсіпорынның ауырсыну аймақтарына байланысты
коуч-сессия және командалық коучинг түрінде оқыту нысандары таңдалды.
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202, 203-Фото: (Қойлардың ИҰ бойынша қажетті құралдарды дайындау (сол жақта),
Шәуетті сақтауға арналған ортаны дайындау (оң жақта)

7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде асыл тұқымды түрлендірудің
мемлекеттік бағдарламасы бойынша қойлардың асыл тұқымды мал басын жыл
сайын өткізудің үлкен көлеміне баса назар аударылды. Кәсіпорын
командасының барлық жұмысы мен назары аудан мен облыстың басқа
фермерлік шаруашылықтарына сатылатын мал басын жыл сайын барынша
арттыруға бағытталатын болады. Бұған кәсіпорынның мәртебесі де ықпал етедіАудан аумағында қой өсіретін жалғыз асыл тұқымды мал шаруашылығы.
Шаруашылық мамандарын сапалы оқыту нәтижесінде жыл сайынғы
қолдан ұрықтандыру нәтижелері бойынша қойлардың жүнін едәуір (25% - ға
дейін) азайту көзделеді. Кәсіпорын табынның біркелкілігіне қол жеткізеді.
Селекциялық-асыл тұқымдық жұмысты жақсарту негізінде Табындағы орташа
тірі салмақ 15% - ға дейін артады және басқа фермерлік шаруашылықтарға
сатылатын асыл тұқымды төлдің орташа тірі салмағы орта есеппен 20% - ға
артады%.

204, 205-Фото. (Мамандарды қойларды қолдан ұрықтандыру процесіне үйрету (сол жақта),
Жайылымдарды жақсарту үшін қажетті техниканың болуын талқылау (оң жақта)

Кәсіпорын:
«Сары
Жайлау
капитал»
Шаруа
қожалығы»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мекен-жайы: Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Торайғыров а.о.,
Қызылшілік ауылы.
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Бағдарлама қатысушысы: Касыкпаев Самат Жаксылыкович.
Кәсіпорын қызметі: мал шаруашылығы: жылқы өсіру, етті бағыттағы ірі
қара мал өсіру, қой өсіру, шөп дайындау және сату.
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: қойларды сатып алуға және
инсектицидтердің дозасын анықтауға арналған құрылғы қойларды барлық
паразиттерден, кенелерден, биттерден және паразиттерден арылуға
бағытталған. Кәсіпорынға оқыту және кеңес беру қызметтері бойынша
ұсыныстар қажет болды. Қойларды қолдан ұрықтандыру пунктін
ұйымдастыруға қосымша көмек сұрады.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
«Сары Жайлау капитал» шаруа қожалығы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі 2007 жылғы 11 қаңтарда құрылды, 2019 жылғы 15 наурызда
№14381-1945 қайта тіркелді – ЖШС жеңілдетілген режим бойынша жұмыс
істеуде. Баянауыл ауданында, Торайғыров ауылдық округінде 3 000 га жуық
шабындық және 8 000 га жайылым жер учаскелері бар. Табиғи
жайылымдардың үлкен аудандары жайылымда арзан ет алу үшін жыл бойы
табиғи жайылым алаңдарын қолдана отырып, етті мал шаруашылығын
дамытуға мүмкіндік береді.
«Сары Жайлау капитал» шаруа қожалығы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі тұрақты және қарқынды дамып келеді. Кәсіпорын асыл тұқымды
мал өсіру идеясын жүзеге асыру үшін құрылған. Өз қаражаты есебінен 100 000
000 теңгеге актив сатып алынды:
 ІҚМ базасымен және жұмыскерлерге арналған үйлермен қыстайтын жерлер-3
учаске
 Шөп жинау техникасы кешені бар МТЗ тракторы жұмыс істеді,– 3 (бірлік),
құны – 12 000 000 (он екі миллион) теңге.
 Дизель-генератор, - 1 (бірлік), құны-750 000 теңге.
 Суы терең, құны – 480 000 теңге.
 "Қытай" жүк көлігі краны 12 тонна, 1 (бірлік), құны – 17 470 000 теңге.
«Сары Жайлау капитал» шаруа қожалығы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігіне бару және қойларды тексеру барысында қойлардың тері
ауруларымен және тіпті тұқымдық қошқарлармен айтарлықтай зақымдануы
анықталды.
2. Семинар / Тақырып бойынша оқыту:
Кәсіпорын қызметкерлері үшін стационарлық үлгідегі түрік үлгісі
бойынша қой сатып алуға арналған инновациялық құрылғы дайындау және
қойларды кенелерден, биттерден және паразиттерден құтқаруға бағытталған
инсектицидтердің дозасын белгілеу бойынша тренинг өткізілді. Майды жеңу
арқылы препараттың тиімді әрекеті үшін қажет қарапайым жылыту
құрылғысының схемасы түсіндірілді.
Ферма қызметкерлері дәрі-дәрмектерді уыттылыққа тексеру және
дозаларды дұрыс қолдану және есептеу жөніндегі нұсқаулықтармен танысты.
Кәсіпорынға кеңес беріліп, қойларды қолдан ұрықтандыру пунктін
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ұйымдастыруға көмек көрсетілді. Қойларды қолдан ұрықтандыру пунктін
ұйымдастыру процесін практикалық көрсете отырып, қойларды қолдан
ұрықтандыруға қосымша оқыту жүргізілді. Кәсіпорын мамандары «Торайғыров
университет» КЕАҚ агроинновация және биотехнология ҒЗИ ұйымдастырған
біліктілікті арттыру курстарына шақырылды.

206, 207-Фото: (Қой фермасында ЖШС басшылығымен тері ауруларының бар-жоғын тексеру
бойынша алдағы жұмыстарды алдын ала талқылау (сол жақта),
ЖШС аумағында (оң жақта) сатып алу құрылғысының схемасын талқылау)

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын,
жабдықтарды енгізу жөніндегі ұсынымдар
Қойларды сатып алу және қойларды жоюға бағытталған инсектицидтердің
дозасын белгілеу үшін. Қырқудан кейін қойларды жоспарлы профилактикалық
өңдеу кезінде тоғыту қондырғысының өнімділігі шаруашылықтағы қойлардың
жалпы басымен, сатып алу маусымы үшін қондырғының жұмыс күндерінің
санымен, нақты сағаттық өнімділікпен, ауысымдағы қондырғының жұмыс
сағаттарының санымен, ауысым уақытын пайдалану коэффициентімен
айқындалсын. Бір цикл ішінде ваннаға лақтырылатын қойлардың орташа санын
есепке алу, бір цикл уақытын, 1 циклде қойларды жинауға немесе ұстап алуға
кететін уақытты, қойларды жылжыту уақытын және берілгеннен кейін оларды
тастау уақытын белгілеу.
Ванна айнасының ауданын есептеу кезінде бір қойға келетін үлес
ауданымен ваннада бір мезгілде болатын қойлардың санына (бір цикл ішінде
ваннаға тасталатын қойлардың саны) байланысты тоғыту ваннасының ауданы
есепке алынсын. Тоғыту ваннасының еніне байланысты қойлар партиясының
шегін орнатыңыз. Ваннаның тереңдігін 1,3-1,8 м аралығында алуға кеңес
береміз, бірақ су мен инсектицидтерді үнемдеуді ескере отырып.
Тері ауруларымен күресу және паразиттерді жою үшін қойлар арнайы
пестицидтердің ерітінділерінде жуылады. Улы химикаттар ретінде мышьяк
қосылыстары, креозол, күкірт әк, органофосфор инсектицидтері және басқа
заттар қолданылады. Қазіргі жағдайда ішек-байланыс әсерінің инсектицидакарицидті құралы болып табылатын ракидол кеңінен қолданылады, ол
биттерге, бүргелерге, бит жейтіндерге, төмен жейтіндерге, былғары
жейтіндерге, шыбындарға, саркоптоидты және иксод кенелеріне, жануарлардың
басқа эктопаразиттеріне белсенді.
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Диазинон-холинестераза ингибиторы. Инсектицидтердің әр түрі үшін
тиісті емдеу әдісі қолданылады. Беткі бүрку пальто бетінен оның қабаты
арқылы теріге ену қасиеті бар қосылыстармен жүзеге асырылады; оларға
органохлорлы инсектицидтердің ерітінділері жатады.
Су асты өңдеу мышьякты пестицидтерді қолданған кезде тиімді, олардың
әсері жануарлардың пальтосын толығымен қанықтырған кезде ғана көрінеді.
Қойларды тоғыту үшін әртүрлі ванналар мен қондырғылар қолданылады.
Жасушалық, жүзу және су асты ванналарын ажыратыңыз. Сыйымдылығы 15-30
қой болатын жасушалық ванналарда торлы жасушалар болады. Сатылмаған
жануарларға арналған қаламнан қойлар торға салынып, ерітіндіге батырылады
және ұсталғаннан кейін сол деңгейге көтеріледі, содан кейін есік арқылы
қаламға шығарылады.
Ең көп таралған және тиімді жүзу ванналары. Мұндай ванналарда
Жануарлар тар каналға түседі, онда демалыс күндері жүзуге және жүнді
инсектицид ерітіндісімен қанықтыруға жеткілікті уақыт бар. Су асты
ванналарында қойлар жүзбейді, бірақ оларды ерітіндіде мәжбүрлеп ұстайды.

208, 209-Фото: (Жануарларды тексерудің басталуы (сол жақта),
ЖШС тексеріп-қарауды жазу үшін жеке нөмірді анықтау (оң жақта)

Қойларды қолдан ұрықтандыруға арналған үй-жайды дайындауға
және шәует алу үшін қойларды бекітуге арналған ағаш материалдан жасалған
құрылғыларды және қолдан ұрықтандыруды жүргізуге арналған станокты
орнатуға көмек көрсету бойынша. Қолдан ұрықтандыру пунктін жұмысқа
дайындау кезінде бірнеше фиксатор - станоктары бар манеждің болуы (шәуетті
жинауға арналған станок, қойларды ұрықтандыру станогы), шәуетті жинауға
және қойларды ұрықтандыруға арналған аспаптардың болуы, ұрықтандырғыш
орны, жылыту, желдету, суық және ыстық сумен жабдықтау, пайдаланылған
зертханалық ыдыстар мен құралдарды жууға арналған жуу алаңы көзделуі тиіс.
Екі
қаламы
бар
базалық
шатыр
(ұрықтандырылған
және
ұрықтандырылмаған қойлар үшін). Тұқымдық қошқарларды және сынама
қошқарларды іріктеу және тағайындау. Тұқымдық қошқарларды іріктеуді 4,5
және 18 айлық жасында жүргізілген жеке бағалау деректері, сондай-ақ осы
тұқымды сипаттайтын қойлардың экстерьері негізінде жүргізу.
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4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
Инсектицидтермен жұмыс істеу алгоритмі. Қой сатып алудан бір күн
бұрын препараттың әр партиясы төзімділік пен уыттылыққа ұшырайды.
Төзімділік сынағы:
 егер осы уақыттан кейін эмульсия сүт түсін сақтап, түбінде жұқа майлы
қабат түрінде аздап тұнба пайда болса, онда су мен препарат жұмыс
эмульсиясын жасауға жарамды деп танылады.
 егер осы кезеңде эмульсияның түсі өзгеріп, оның стратификациясы пайда
болса (айтарлықтай майлы тұнба түседі), онда су немесе препарат жарамсыз
болуы мүмкін және мұндай эмульсияда қойларды жууға болмайды.
 біз эмульсияның стратификация себебін нақтылаймыз, сынақ дистилденген
немесе жаңбыр суларында дайындалады және 10 сағатқа қалдырылады.
 егер бұл жағдайда эмульсия қайтадан стратификацияланған болса, онда
препарат жарамсыз.
 егер өзгерістер болмаса, онда су жарамсыз.
Бұл жағдайда су басқа көзден алынады.
Уыттылық сынағы.
10 қой (оның 4-уі орташадан төмен, 4-уі орташадан төмен және 2-уі орташа
қоңдылықтан жоғары) іріктеліп алынады және шағын сыйымдылықтағы
(қолмен) ұсынылған концентрациядағы жұмыс эмульсиясында тағытады. Егер
бір тәулік ішінде сатып алынған қойларда токсикоз белгілері болмаса, қалған
малды жүзу түріндегі ваннада өңдеуге кірісіңіз.
Бұдан әрі:

егер төменгі орташа майлы жануарларда токсикоз белгілері байқалса, онда
ұқсас майлы қойларды жууға болмайды. Егер токсикоз белгілері орташа және
орта майлы жануарларда байқалса, онда препараттың бұл партиясы улы
болып саналады.

тоғытудан бұрын қойларды аш диетада 4-5 сағат ұстайды, тоғытудан бір
немесе екі сағат бұрын эмульсияны ваннадан жұтып алмау үшін оларды ішу
керек.

қой отарын ваннаға дер кезінде алып келу керек, сондықтан қойлар
тоғытудан бұрын демалуы керек (1,5-2 сағат).

олар қойларды қолдану күні дайындалған жұмыс эмульсиясында жуады.
Ваннадағы жұмыс эмульсиясының температурасы +18 ...25 °С шегінде болуы
тиіс.

қойларды тоғыту ұзақтығы-30-60 секунд. Тоғытудың басында және
соңында Жануарлар 2-3 секундқа эмульсияға батырылады.

сонымен, ваннадан шыққан кезде жануарлар сұйықтықты ағызу үшін сығу
алаңында 13-15 минут ұсталады, содан кейін жайылымға шығарылады.

қойларды тоғыту процесінде жұмыс эмульсиясы біртіндеп ваннадан
алынып," таусылады", яғни белсенді заттың мөлшері азаяды. Сондықтан
ваннада жұмсалған эмульсияны толтыру және екі концентрацияны бастапқы
деңгейде ұстап тұру үшін ваннаға әрбір 300-400 қой тоғытылғаннан кейін
бастапқы көлемге дейін су қосылады және қолданыстағы нұсқаулар мен
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нұсқауларға сәйкес мөлшерде және әдістеме бойынша қосымша препарат
енгізіледі.

пайдаланылмаған немесе пайдаланылған жұмыс эмульсиялары келесі күні
қолдануға жарамсыз. Қоршаған ортаның ластануын болдырмау және
эмульсияларды залалсыздандыру үшін олар жерде қазылған сіңіргіш
(тұндырғыш) құдыққа ағызылады.

жаңбырға түскендер 10-15 күннен кейін қайтадан тоғытылады. Қырқылған
қойларды қырқудан 3-5 күн өткен соң жуады. Шағылыстыру науқаны кезінде
аналық қойларды ұрықтандырудан 15 күн бұрын және 15 күн ішінде
тоғытуға рұқсат етілмейді.

1-2 айлық жастағы қозылар мен қозыларға дейін 2-3 ай бұрын қойларды
сақтық шараларын сақтай отырып, шағын көлемді ыдыстарда "қолмен"
жуады. Қозыға дейін бір ай бұрын сойылған қойларды, сарқылған және басқа
аурулармен ауыратын қойларды, сондай-ақ бір айға дейінгі қозыларды
тоғытуға рұқсат етілмейді. Қажет болса, олар жеке құрғақ немесе аэрозольді
акарицидтермен өңделеді, содан кейін әдеттегідей тоғытылады.
Қойларды
жасанды
ұрықтандыруды
ұйымдастыру
бойынша
автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және іскерлік
процестерді басқару бойынша жұмыстар алгоритмі мынадай:

сынамалы қошқарларды пайдалана отырып, жыныстық аңшылықтағы
қойларды іріктеп алу. Ол үшін 2,5 жастан 3 жасқа дейінгі денсаулығы жақсы
15 бас қошқарды қолданыңыз;

ол құнды өндірушілерді қарқынды пайдалану үшін үлкен практикалық
маңызы бар оның көлемін едәуір арттыру үшін пайдаланылатын қоректік
ортаны (еріткіштерді) дайындауға, сондай-ақ ұрық жасушаларын сыртқы
ортаның теріс әсерінен қорғауға және оны денеден тыс ұзақ сақтауға
мүмкіндік береді. Шәуетті 0°С төмен емес температурада сұйылту және
сақтау үшін глюкоза-цитаталық-сарыуызды синтетикалық ортаны (ГЦЖ)
пайдалану, ГЦЖ құрамына: тазартылған су - 100 мл, глюкоза - 0,8 г; натрий
цитраты (үш алмастырылған, метатарус) - 2,8 г; тауық жұмыртқасының
сарысы - 20 мл; бактериостатикалық заттар-пенициллин, стрептомицин,
гентомицин, тилозин, линкомицин, спектиномицин, еритін ақ стрептоцид.

шәует жинау жүргізуге жасанды қынапты пайдалану керек. Барлық
таңдалған қошқарлардан алынған спермалар. Бір тордан эякуляттың жалпы
орташа мөлшері-1,5 мг.алынған спермоматериалдарды органолептикалық
және микроскопиялық зерттеу. Органолептикалық зерттеу түсі, иісі,
консистенциясы. Микроскоптың көмегімен қозғалғыштығы (белсенділігі),
тығыздығы, патологиясы бар спермалардың болуы зерттелді. Маманның
қорытындысының негізінде таңдалған қошқарлардың шәует сапасын
бағалаңыз және осы көрсеткіштер бойынша ең жақсы өндірушіні таңдаңыз.

арнайы құралдарды қолдана отырып, қойларды жасанды ұрықтандыру.

арнайы
ұрықтандыру
журналын
журналға
енгізе
отырып,
ұрықтандырылған қойларды есепке алуды ұйымдастырсын. Қойларды
ұрықтандыру журналына мынадай деректер енгізілсін: аналық қойдың жеке
нөмірі, жасы, түсі мен түсі, тұқымдық қошқардың жеке нөмірі, ұрықтандыру
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күні, қайта ұрықтандыру күні.

210, 211-Фото: (Қой денесінде тері аурулары мен паразиттерді анықтау (сол жақта),
Денедегі ілеспе тері аурулары (оң жақта)

5. Қосымша ұсынымдар (қажет болған жағдайда)
Ауру және қалпына келетін жануарларды, жүкті (жүктіліктің соңғы
үштен бірінде) және емізетін аналықтарды, емізетін және 2 айдан кіші жас
жануарларды, диазинонға жеке сезімталдығы бар жануарларды, ескі және
сауын жануарларын инсектицидтермен емдеу ұсынылмайды. Сүттен
айырғаннан кейін қойлармен бірге ваннада тоғыту ұсынылмайды.

Фото 212, 213: (Большой интерес работников к процессу ИО овец (слева)
Консультации по улучшению селекционно-племенной работы (справа)

6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Жоба аясында мен бұрын стационарлық типтегі қарапайым түрік моделі
бойынша қой сатып алуға арналған құрылғыны өндірудің және қойларды
кенелерден,
биттерден
және
паразиттерден
арылуға
бағытталған
инсектицидтердің дозасын белгілеудің қарапайым схемасын ұсындым.
Кәсіпорынның материалдық базасы қысқа мерзімде осы құрылғыны өндіруге
мүмкіндік береді. Бастапқыда жобаның мақсаты қойларды сатып алу
жобаларын зерттеу және оларды тиімдірек салыстыру болды. Бұл жобалар
тренингте талқылау тақырыбы болды. Салыстыру және қосымша сараптама
арқылы біз сатып алу құрылғысының қарапайым түрік моделін таңдадық.
Тренингте инсектицидтер мен дозалардың өздері де талқыланды. Сонымен
қатар, қажетті ерітіндіні таңдау және оның концентрациясы аудан мен
облыстың тәжірибелі ветеринарларымен келісілді.
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Инсектицидтер қойларды қажетті паразиттерден, кенелерден, биттерден
және паразиттерден арылуға бағытталған белсенді затты ескере отырып
жасалады.
Бұл ретте ескеріледі:
 кәсіпорынның мақсаттарына жету үшін қой сатып алуды жүргізу
қаншалықты және қалай ықпал етеді және оның даму стратегиясына сәйкес
келе ме?
 тоғытудың қолданылатын әдістері табынның сапалық көрсеткіштеріне
қаншалықты ықпал етеді.
 ауру деңгейін төмендету арқылы мал басының өнімділігін арттыру
бойынша міндеттерді уақытылы және нақты іске асыруға қандай шамада
қолданылатын механизмдер мен сатып алу мерзімдері ықпал етеді.
Қойларды сатып алудың негізгі параметрлерін сапалы бағалау, қойлардың
ауруын азайту көрсеткіштерін жақсарту бойынша ұсыныстар жасалды.
Кәсіпорынның ағымдағы стратегиясын, оның иелері мен топ-менеджерлерінің
стратегиялық бағдарлары мен көзқарастарын бағалау. Материалдықтехникалық базаға қызығушылық және стратегиялық мақсаттардың
тұтастығын, табынның денсаулығын жақсартудағы кәсіпорын басшылығының
басымдықтарын бағалау.
Кәсіпорынның желілік басшылары мен қызметкерлері қызметінің
мақсаттары мен басым бағыттарын толық түсінуіне қызығушылық танытты.
Қой сатып алу бойынша өңірдің басқа фермерлік шаруашылықтарына қызмет
көрсету шеңберінде негізгі бизнес-процестер мен рәсімдерді жүзеге асыру
технологияларын зерделеу және бағалау. Соңында, сатып алудың тиімділігін
бағалау.
Кәсіпорынды зерттеу барысында анықталған проблемалық аймақтардың
бастапқы нәтижелері мен белгіленуі қойларды қолдан ұрықтандыру пунктін
ұйымдастыру және шаруашылық маманын кәсіпорында селекциялықасылдандыру жұмысын жақсартуға бағытталған қойларды қолдан ұрықтандыру
пунктін ұйымдастыруды көздейтін технологиялық сипаттағы бірқатар
проблемалардың бар екенін көрсетті.
Олардың пайда болу себептерін анықтағаннан кейін сатып алудың өзі және
кәсіпорында қойларды жасанды ұрықтандыру пунктін ұйымдастыру бойынша
ұсыныстар жасалды.
Кешенді бағалау және Ұйымдық құрылым, сондай-ақ олардың мақсаттар
мен стратегияға сәйкестігі нәтижесінде осы жұмыс және қойларды жасанды
ұрықтандыруды тұрақты негізде ұйымдастыру бойынша ұсыныстар жасалды.
Ауырсыну аймақтарын диагностикалау сараптамалық кеңес берудің
стандартты әдістеріне сәйкес жүргізілді:
 компания басшысымен, менеджерлерімен және қызметкерлерімен
анықтамалық және сараптамалық сұхбат.
 кәсіпорындарда құрылған бизнес-процестерді талдау.
 кәсіпорын қызметінің түрлі аспектілері туралы мәліметтер жинау.
 процедуралардың формализацияланған сипаттамасымен (схемаларды құру
және бизнес-процестер мен негізгі функцияларды модельдеу).
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Диагностика негізінде кәсіпорынның ауырсыну аймақтарына байланысты
коуч-сессия және командалық коучинг түрінде оқыту нысандары таңдалды.
7. Қорытынды мен нәтижелі ойлар
Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде қой сатып алу қондырғысының
өткізу қабілетіне және қойларды сатып алуға арналған құрылғының
тиімділігіне және қойларды паразиттерден, кенелерден, биттерден және
паразиттерден арылтуға бағытталған инсектицидтердің дозасын белгілеуге
басты назар аударылды.
Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде фирма тері ауруларының алдын
алуды және қойдың ілеспе ауруларын 25% - ға дейін азайтуды, мал басының
сақталуын 95% - ға дейін жеткізуді көздеп отыр. Қолдануға қарапайым kupka
қысқартуға мүмкіндік береді, оны өнімнің материал сыйымдылығы 30%.
Сыртқы отандық консультант: Мухсинова Асия Наримановна
Кәсібі
2002-2006
Ж.
Ж.
Досмұхамедов
атындағы
педагогикалық колледжі мамандығы: «Ағылшын тілі
мұғалімі»;
2006-2009ж. ж. «Еуразия Менеджмент және тілдер
институты», Мамандығы: «шет тілі: екі шет тілі»;
2010-2012 Ж. Ж. М. Өтемісов атындағы Батыс
Қазақстан Мемлекеттік Университеті мамандығы:
«Экономист»;
2015 - 2018 жылдары М.Өтемісов атындағы Батыс
Қазақстан мемлекеттік университеті, мамандығы: «Педагогика ғылымдарының
магистрі».
Менің кәсіби қызметімнің басталуы Ж.Досмұхамедов атындағы
педагогикалық колледжде басталды. Педагогикалық колледжде жұмыс істеу
барысында мен ағылшын тілінің оқытушысы болдым, пәндер бойынша оқу
және жұмыс бағдарламаларын, сондай - ақ оқу-әдістемелік кешендерді
әзірлеумен айналыстым, ағылшын тілін оқыту әдістемесі бойынша жаңа
бастаған оқытушыларға консультациялар өткіздім, республикалық және
облыстық ауқымдағы іс-шараларға қатыстым; оқу семинарларын, тренингтерді,
конференцияларды ұйымдастырдым және өткіздім; өз студенттерінің жеке
басын, таланттарын және қабілеттерін дамытуға ықпал етті; бір кездері
студенттермен бірге Лондонға, Ұлыбританияға барды. Соңғы жылдары North
Caspian Operating Company компаниясында жұмыс істеді, ауызша және
жазбаша аудармашы қызметінде болды, Техникалық, заң және ғылыми
тақырыптардағы мәтіндерді аударды, бірізді аудармамен айналысты,
терминологиялық деректер базасымен жұмыс істеді, Тапсырыс берушілермен
жұмыс істеді.
Содан кейін 2017 жылы құрылтайшы ретінде «Bilim Bolashak» білім
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берудегі инновациялық технологиялар орталығы ЖШС-ін аштым. Менің
міндеттерім: оқушыларды және оқу-әдістемелік орталықты оқыту процесін
жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, шақырылған оқытушылар үшін ісшараларды ұйымдастыру, өткізу, оқыту процесі мәселелері бойынша
клиенттерге кеңес беру, оқытушылар, жаттықтырушылар, әдіскерлер рөлінде
болатын мамандар қызметінің ағымдағы және перспективалық жоспарлауын
ұйымдастыру, оқыту жоспарлары мен бағдарламаларын орындау бойынша оқуәдістемелік орталықтың оқу-білім беру процесінде оқытушы-мамандарды
(әдіскер-шеберлерді)
үйлестіру.,
сондай-ақ
қажетті
оқу-әдістемелік
әдебиеттерді әзірлеу және т. б., заңды және жеке тұлғалар үшін оқыту
бағдарламаларын өткізудің жаңа нарықтарын іздеу, оқу процесін үйлестіру
және осы жұмысты жоспарлау, оқу процесінің сапасын бақылау және білім
алушылардың ("оқушылар") білім беру дайындығының нәтижелерін
бағалаудың
объективтілігі,
мастер-класстар
ұйымдастыру,
оқытушы
мамандарға инновациялық бағдарламалар мен технологияларды игеруге және
әзірлеуге көмектесу, оқу процестерін ұйымдастыру бойынша серіктес
компаниялармен жұмыс және ұсынылған оқу материалдарын, жаңа өнімдер
және т. б. туралы ақпарат.
Консультация тақырыбы:
Жылдам дамып келе жатқан әлемде қысқа мерзімде алуға болатын білімге
деген қажеттілік артып келеді және ол неғұрлым бейресми, қол жетімді,
бәсекеге қабілетті, жоғары мобильді ортада өзін-өзі ұйымдастыруға қабілетті
болуы керек, әсіресе бұл қосымша білім беру жүйесіне қатысты. Бәсекелестік
орта, жоғары динамизм, қазіргі қоғамның инновацияларына бағдарлану,
тұтастай алғанда, оқыту тәсілдерінде айтарлықтай өзгерістерге әкеледі.
Ол үшін жаңа әдістерді, формаларды үйрену және сапаны жоғалтпай оқу
мерзімдерін қысқарту қажет, икемді оқыту жүйесі, сондай-ақ барлық алынған
білім мен дағдыларды практикада қолдану қажет. Сондықтан қосымша білім
беру қызметтері саласындағы бәсекелестік тақырыбы барған сайын маңызды
және өзекті болып келеді. Тарихи тәжірибе көрсеткендей, қиын экономикалық
жағдайдан тез арада шығу білім беру жүйесін осы процестерге кең ауқымды
тартумен байланысты.
Білім беру экономикалық өсу қарқынының 40% - на дейін қамтамасыз
етеді, сондықтан ол мемлекеттің дамуына салынған инвестициялардың негізгі
компоненті болып табылады. Озық технологияларды тиімді енгізу
қызметкерлердің білім деңгейінің тиісті өсуінсіз мүмкін емес, сондықтан
бүгінгі жағдай білім беруден тез оралуды талап етеді. Бұл міндетті қосымша
кәсіби білім беру жүйесін үнемі дамыту арқылы шешуге болады. Бүкіл әлемде
ДПО мамандарды үздіксіз білім берудің ең икемді және нәтижелі құрамдас
бөлігі ретінде қарастырылады.
Қазіргі жағдайда адам ресурстарын басқару саласындағы Қайшылықтар
күрт шиеленісе түсті. Қызметкерлердің айқын және жасырын босатылуы бар.
Мұндай жағдайда жұмыссыздықтың өсуінің алдын алу және аз қамтылған және
жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шаралар қажет. Бұл персоналды
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даярлау және қайта даярлау жүйесіне ерекше назар аударуды, халық арасында
және өндірісте кәсіптік оқытуды қоюға жаңа тәсілдерді талап етеді.
Персоналды оқытуды және кәсіптік даярлауды және қайта даярлауды тиімді
жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және жұмыссыздықтың алдын алу құралы
ретінде пайдаланатын еңбек нарығында белсенді саясат жүргізу қажет.
Кәсіптік қайта даярлау-бұл жаңа жұмыс түрін немесе жұмыс тобын
орындау үшін білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеруіне
бағытталған қызмет түрі. Қайта даярлау білім алушылардың мемлекеттік білім
беру стандарттарына сәйкес жаңа білім деңгейін алуын қамтамасыз етпейді,
бірақ ол қазіргі білім беру деңгейінде кәсіби қызмет бағытын өзгертуге
мүмкіндік береді.
Қосымша білім беру бағдарламалары қосымша білім берудің мазмұнын
айқындайды. Қосымша кәсіптік білім беру бағдарламалары білім алушылардың
негізгі білім деңгейіне қойылатын талаптар негізінде және мемлекеттік білім
беру стандарттары негізінде әзірленеді.
Осыған байланысты консультациялардың келесі тақырыптары
ұсынылды:
1. Білім беру қызметтерінің бенефициарларын анықтау
2. Стандарттар және үлгілік оқу бағдарламалары
3. Заманауи талаптарға сәйкес педагогтердің кәсіби білімдері мен
іскерліктерін жетілдіру;
4. Оқу-әдістемелік үдерістегі Ақпараттық технологиялар;
5. Педагогикалық ұжымды жетілдіру және өзін-өзі дамыту;
6. Жалпы білім беретін оқу стандартына сәйкес оқу бағдарламалары мен
біліктілік талаптарының орындалуына бақылау жүргізу;
7. Жұмыс
бағдарламаларының
үлгілік
оқу
жоспарлары
мен
бағдарламаларына сәйкестігін тексеру, оларды талдау;
8. Әдістемелік жұмыс сапасының мониторингі.
9. Педагог қызметкерлерді ішкі және сыртқы оқыту жүйесін әзірлеу
10. IQ GROUP оқу орталығының әрбір педагогына кәсіби портфолио құру.
Кәсіпорын: IQ GROUP Оқу орталығы Атырау қаласы, Айнаш Байжігітов
көшесі, 31б мекенжайында орналасқан.
Бағдарлама қатысушысы: Джумалиев Бекболат Бекмуратович
IQ GROUP Оқу орталығы Атырау қаласында Қосымша білім беру
қызметін көрсетеді, сондықтан бұл компания үшін бәсекеге қабілетті болу,
оқытуда өзекті білімге ие болу, сондай-ақ әрдайым өзін-өзі дамыту және
жетілдіру өте маңызды.
IQ GROUP Оқу орталығы 2015 жылдан бастап қосымша кәсіптік –
техникалық білім беру саласында өз қызметін жүзеге асырып келеді. Оқу
орталығының негізгі қызметі кәсіптік оқыту бағдарламалары бойынша білім
беру қызметін жүзеге асыру болып табылады.
Кәсіпорынға білім беру кеңістігінде бәсекелестікті дамыту саласында
сараптамалық көмек, сондай-ақ жеке білім беру секторын құру саласында
кеңес беру, сондай-ақ компаниядағы айналым құжатының жүйесін жетілдіру
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қажет.
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Компанияның талдауы келесі құрылымды көрсетті: Директор-1 адам,
директордың орынбасары-1 адам, әкімшілік Менеджер – 1 адам, Бухгалтер – 1
адам, курс оқытушысы – 6 адам
IQ GROUP Оқу орталығы қызметінің негізгі бағыттары:
1. Қысқа мерзімді білім беру қызметтерін көрсету (мамандарды қайта
даярлау):
 Электрик (II-III рұқсат тобы)
 Электрик (IV-V рұқсат тобы)
 Газ қазандығының операторы (газ)
 Жанармай құю станциясының операторы
 Стропальщик
 Автокрановщик
 Экскаваторшы
 Тиегіш машинисі
 Арматуршы
 Бетонщик
 Трубомонтажник
 Орман монтажшысы
 Оқшаулаушы
 Слесарь-сантехник
 Сырлаушы
 Сылақшы
 Токарь
 Жүргізуші моторшы-дизелист
 Тігінші
 Массаж жасаушы
 Визажист
 Аспаз
 1-С: Бухгалтерлік Есеп
 Маркейтинг
2. Түлектерді жұмысқа орналастыру
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес IQ GROUP Оқу
орталығы ҚБҰ жүйесінің мемлекеттік емес білім беру мекемелеріне жатады
және оқу курсынан сәтті өткен тыңдаушыларға тиісті құжаттарды береді:
 72 - ден 100 сағатқа дейінгі көлемде бағдарлама бойынша оқудан өткен
тұлғалар үшін-біліктілікті арттыру туралы куәлік;
 бағдарлама бойынша 100 сағаттан астам уақыт оқыған адамдар үшін
біліктілікті арттыру туралы куәлік.
Басшылармен және оқытушылар құрамымен тиімді жұмысты
ұйымдастыру үшін бірқатар семинарлар, шеберлік сыныптары мен тренингтер
өткізу туралы шешім қабылданды.
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Компанияны диагностикалау кезінде пайдаланылатын стандарттар
мен үлгілік оқу бағдарламаларын түзету қажет болды, оқытушылардың
кәсіби білімдері мен іскерліктерін жетілдіру бойынша жұмыс жүргізу, яғни
оқу-практикалық семинар өткізу қажет болды, сондай-ақ педагогикалық
құрамның тиімді және кәсіби жұмысы үшін жеке өсу бойынша тренинг
өткізу қажет болды.
2. Семинарлар мен оқытулар
1. «Қосымша білім беру жүйесінде кәсіби кадрларды даярлау процесін
жетілдіру аспектілері»
Оқу орталығының педагогикалық құрамы үшін ұйымдастырылған
семинарда кадрларды даярлау, білім беру үдерісіне инновациялық
технологияларды енгізу және іске асырудың озық тәжірибесі мәселелері
талқыланып, қаралды:
 педагогикалық қызметкерлердің кәсіби құзыреттілігін дамыту;
 қосымша білім беру саласындағы модульдік-құзыреттілік тәсіл;
 қазіргі жағдайда қашықтықтан оқыту технологияларының көмегімен
мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау;
 дуалды оқыту – білім беру ұйымдары мен жұмыс берушілердің болашақ
маманның табысты кәсіби және әлеуметтік бейімделуі бойынша өзара ісқимылының нәтижесі.
2. «Стандарттар және типтік оқу бағдарламалары»
Практикалық семинардың мақсаты негізгі ұғымдарды беру, білім беру
стандарттары мен кәсіптік оқытудың үлгілік оқу бағдарламаларындағы
жаңалықтар туралы айту, жаңа мемлекеттік стандарттар туралы ақпарат беру,
стандарттар негізінде мамандықтар бойынша оқу жоспарларын әзірлеу.
Сондай-ақ, осы семинарда Қазақстан Республикасындағы кәсіптік білім беру
тақырыптары; оқу-әдістемелік, нұсқаулық-нормативтік, ақпараттық-талдау
материалдары қозғалды. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына
сәйкес оқу жұмыс жоспарлары мен оқу жұмыс бағдарламаларын әзірлеу және
бекіту білім беру ұйымының құзыретіне жатады (ҚР "Білім туралы" Заңының
43-бабы 3-тармағының 2) тармақшасы).
Оқу бағдарламасы - әрбір оқу пәні бойынша меңгерілуге тиіс білімнің,
икемнің, дағдылардың және құзыреттердің мазмұны мен көлемін айқындайтын
құжат («Білім туралы» ҚР Заңының 1-бабының 45-тармағы). Мамандықтар
бойынша кәсіптік оқытудың мазмұны мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттарының талаптарына сәйкес пәндер және оқу қызметінің әртүрлі
түрлері немесе модульдер бойынша үлгілік және жұмыс оқу бағдарламалары
түрінде әзірленетін білім беру бағдарламаларымен айқындалады.
Жұмыс оқу бағдарламасы нақты оқу пәні/модульдері немесе кәсіптік
практикасы бойынша білім алушылардың мазмұны мен дайындық деңгейіне
қойылатын талаптарды іске асыруға арналған. Құзыретіне (біліктілігіне)
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бағдарланған пәндер мен оқу қызметінің түрлері бойынша жұмыс оқу
бағдарламалары немесе модульдер бойынша оқу бағдарламалары техникалық
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандартының талаптарына және оқу жоспарлары моделінің
құрылымына және кәсіптік стандарттарда белгіленген біліктілік деңгейлері
бойынша білімге, шеберлікке, Дағдылар мен құзыреттерге қойылатын
талаптарға сәйкес әзірленеді.
Оқу жұмыс бағдарламалары оқытушылардың білім алушылармен оқу
сабақтарын ұйымдастыру бойынша негізгі жоспарлау құжаттары болып
табылады.
3. «Қосымша білім беру жүйесі оқытушыларының кәсіби білімдері мен
дағдыларын жетілдіру».
Оқу орталығының әрбір басшысы оқушылар (тыңдаушылар) іс жүзінде
жақсы нәтиже көрсетуі үшін мықты кәсіби педагогикалық құрам қажет екенін
түсінеді. Бұл жағдайда мұғалімнің жеке басына қойылатын талаптар өте артып
келеді, ол өз жұмысына жауапкершілікпен қарайды, мұғалім өз жұмысында
өзін-өзі таныта алады және өзін-өзі жүзеге асыра алады, сондықтан біз осы
семинарда қосымша білім беру жүйесінің заманауи оқытушылары қандай
құзыреттерге, білім мен дағдыларға ие болуы керек екенін, кәсіби портфолио
деген не және ол не үшін қажет?
Келесі ұғымдар берілді:
Кәсіби құзыреттілік - бұл мұғалімнің кәсіби қызмет жағдайында кәсіби
мәселелерді, міндеттерді шешу қабілеті.
Құзыреттілік - дегеніміз:
1. педагогтің білімі, іскерлігі, дағдылары, мәселелерді тиімді шешу
қабілеті, жоғары кәсібилік;
2. Педагог кәсіби қызмет процесінде пайдаланатын технологиялардың,
әдістер мен тәсілдердің сомасы;
3. белгілі бір құзіреттіліктің сәйкестік дәрежесін көрсететін және
әлеуметтік жағдайда өзгеріп отыратын сындарлы әрекет етуге мүмкіндік
беретін жеке шеберлік деңгейі.
Өзін-өзі тану - адамның жеке мүмкіндіктерін барынша толық анықтауға
және дамытуға деген ұмтылысы. Өзін - өзі тану-бұл жеке әлеуетті толық ашу
процесі, адамның бойында табиғатпен анықталған және мәдениетті сырттан
орнатпаған жақсы нәрсені ашу. Өзін-өзі танудың сыртқы мақсаты жоқ және
оны қоғам орната алмайды: бұл адамның ішкі (оң) табиғатын білдіретін
адамның ішінен шыққан нәрсе.
4. Тренинг
IQ Group оқу орталығында өткізілген келесі іс-шара іскерлік этика және
іскерлік этика ережелері бойынша тренинг болды. Тренинг оқу орталығының
басшылары үшін ұйымдастырылды.
Заманауи техниканы пайдалана отырып, іскерлік этикет тренингі
шеңберінде әріптестермен және серіктестермен мінез-құлық техникасын және
іскерлік этика талаптарын табысты пайдалану бойынша практикалық
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ұсынымдар берілді.
Келесі тақырыптар пысықталды:
 қазіргі іскерлік этикет;
 корпоративтік мәдениет ұғымы;
 бизнес әлеміндегі этикет. Іскерлік этика нормалары мен ережелері;
 қызметтік бағыныстылық нормаларын және іскерлік өзара қарым-қатынас
мәдениеті талаптарын сақтау;
 басшы және әріптестермен өзара қарым-қатынас.
5. Практикалық Мастер класс
Жұмыс барысында практикалық мастер-класс ұйымдастырылды: мастеркласстың барлық қатысушыларымен бірге біз өзіміздің жеке қасиеттерімізді
барынша диагностикалап, дамыта алдық, кәсібилікті дамытудың өзекті
тақырыбын аша алдық.
Жұмыс модульдерге бөлінді:
 өзін-өзі дамыту және мотивация;
 тиімді қарым-қатынас дағдылары;
 тайм-менеджмент дағдылары.;
 стресс-менеджмент дағдылары;
 тиімді жұмыс істеу үшін психологиялық әдістер.
Тренингке қатысушылар жеке дамудың іс-қимыл жоспарын құруды
үйренді, ми шабуылы әдістерін, тиімді іскерлік қарым-қатынас, уақытты
басқару, стресс-менеджмент, шектеулі ресурстар жағдайында мәселелерді
шешу факторларын игерді.
«Жеке өсу: жеке тиімділік пен кәсіпқойлықты арттыру» Оқу орталығының
әрбір оқытушысына кәсіби портфолио құрдық.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления
образовательным процессом.
Ақпараттандыру және жаһандану жағдайында және қазір карантин
жағдайында міндеттерді сәтті шешу дағдылары бар, кәсіби проблемалық
жағдайларды шеше алатын, басқа адамдардың тәжірибесін қолдана алатын
және өзін-өзі дамытуға қабілетті шығармашылық, кәсіби білікті, әлеуметтік
белсенді және бәсекеге қабілетті, мобильді мамандарды даярлау қажеттілігі
туындады. Бұл қосымша білім беру ұйымдарының, соның ішінде IQ Group
компаниясының алдында тұрған қарапайым міндет емес.
Кәсіптік – техникалық білім беру саласындағы маман ретінде мен оқу
орталығына
кәсіптік
білім
берудің
жаңа
модельдерін
үнемі
мониторингтеуді, зерделеуді және енгізуді; білім беру технологияларын;
оқу процесін әдістемелік, ақпараттық және материалдық-техникалық
қамтамасыз етуді, сондай-ақ кадрлық мазмұндағы кәсіптік даярлаумен
айналысуды ұсынамын.
 Педагогикалық құрам үшін жоспарлы және жүйелі семинарлар енгізу
(кәсіби қосымша білім беру педагогтерінің кәсіби білімі мен іскерлігін
жетілдіру)
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2021 жылға арналған ішкі оқыту жоспарын жасау;
2021 жылға арналған сыртқы оқу жоспарын құру
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар






Мұғалім мен тыңдаушыны ынталандыру жүйесі қажет
Инновациялық іс-шараларды енгізу
Мамандықтар бойынша электрондық оқу материалдарын әзірлеу
Жалпы білім беретін оқу стандартына сәйкес оқу бағдарламалары мен
біліктілік талаптарының орындалуына бақылау жүргізу.
5. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері

Кеңес беру кезінде үлкен оқу – әдістемелік жұмыстар атқарылды.
Компанияның сұранысы білім беру кеңістігіндегі бәсекелестікті дамытуға, жеке
білім беру ортасын құруға бағытталғандықтан, миссия барысында біз бірінші
кезекте оқу орталығының басты клиенті кім екенін және осы клиент оқу
нәтижесінде нені алғысы келетінін анықтадық.
Әрі қарай сапалы қызмет көрсету үшін бізге стандарттардың, жұмыс
жоспарлары мен оқу бағдарламаларының сәйкестігін тексеру қажет болды.
Келесі қадаммен біз заманауи талаптарға сәйкес педагогтердің кәсіби білімдері
мен іскерліктерін жетілдіруге бағытталған оқу семинарлары мен тренингтерін
өткіздік;
оқу-әдістемелік
процесте
қандай
заманауи
ақпараттық
технологияларды пайдалана алатынымызды талдадық.
Бұдан әрі біз оқу жоспарлары мен сабақ жоспарларын тексеріп, түзетіп,
оқу орталығының әдістемелік жұмысының сапасына мониторинг жүргіздік,
педагог қызметкерлерді ішкі және сыртқы оқыту жүйесін әзірледік, IQ GROUP
оқу орталығының әрбір педагогына кәсіби портфолио құрдық. Жүргізілген
жұмыс нәтижесінде оқыту сапасы артады деп күтілуде, осылайша клиенттер
саны артады.
6. Қорытынды және нәтижелі ойлар
«Аға сеньорлар» жобасы аясында Атамекен кәсіпкерлер палатасынан IQ Group
оқу орталығында сараптамалық қызметтер көрсету миссиясы жүзеге асырылды.
Сараптамалық миссияның мақсаты: білім беру кеңістігінде бәсекелестікті
дамыту, сондай-ақ жеке білім беру секторын құру. Атқарылған жұмыс
барысында компания басшылары үшін де, педагогикалық құрам үшін де оқу
семинарлары, тренингтер және шеберлік сыныптары өткізілді.
Біз оқытудың әдістемелік жағын ғана емес, оқытушының кәсіби өсуі мен
дамуын да пысықтадық. Оқу орталығының басты міндеті – жаңа өнімдер мен
шешімдердің барлық мүмкіндіктерін барынша тиімді және нәтижелі пайдалану
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үшін тыңдаушыларға ең заманауи және сұранысқа ие технологиялар бойынша
қайта даярлаудан өту мүмкіндігін қамтамасыз ету екені анықталды. Осы оңай
емес уақытта жылдам қайта бағдарлану, жылдам оқу және жылдам даму өте
маңызды болғандықтан, Атырау қаласы мен Атырау облысының тұрғындарын
оқытуды, қайта даярлауды және жұмысқа орналастыруды шешуге кәсіби
қосымша білім беру қызметтері бар IQ Group сияқты компаниялар көмектесе
алады.
Үлкен әдістемелік жұмыс жүргізілді, ұжыммен бірге кәсіби кадрларды
даярлау процесін жетілдіру, педагогикалық қызметкерлердің кәсіби
құзыреттерін дамыту, қосымша білім беру саласындағы модульдік-құзыреттілік
тәсіл, дуальді оқытудың заманауи әдістері зерделенді және енгізілді,
стандарттар мен үлгілік оқу бағдарламалары; заманауи іскерлік этикет
бойынша тренингтер, «Тұлғалық өсу: жеке тиімділік пен кәсіпқойлықты
арттыру» тақырыбында практикалық мастер-класс өткізілді. Миссия
басшыларға да, педагогикалық құрамға да пайдалы болды.

Сыртқы отандық консультант: Ашимова Айнура Галиевна
Кәсібі
Халықаралық
журналистика
бакалавры,
мамандығы Журналист, PR маман, КИМЭП
MBA Geneva Business School
Мамандығы бойынша 10 жыл жұмыс тәжірибесі
Astana Marketing Club негізін қалаушылардың бірі
Кеңес беру тақырыптары:
Бренд құру, бизнесті жылжыту құралдары,
сатылымды арттыру, әлеуметтік желілердегі жеке
бренд.
Кәсіпорын: «NP-Consulting» ЖШС
Орналасқан жері: Қызылорда қаласы, Хорасан Ата көшесі, 41 үй
Бағдарламаға қатысушы: Прекешов Ғалым
Кәсіпорын қызметі: пластикалық өнімдер өндірісі
Кәсіпорынға қажет сараптамалық көмек: брендинг, жылжыту,
маркетинг жоспарын әзірлеу және іске асыру бойынша кеңес беру
1. Кәсіпорын проблемаларын диагностикалау және анықтау:
«NP-Consulting» ЖШС
Қызметі: пластикалық өнімдер өндірісі
Мақсаты: компанияның брендін құру
Қызметкерлер саны: 5
Жабдықтары: қорғаныс шлемін, пластикалық бөтелкелерді, қақпақтарды
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өндіруге арналған жабдық.
Мәселелердің себептері:
1. Бизнес иесі брендті атау мен визуализация процесіне қатыспады. Брендті
сапалы дамыту және жылжыту бренд атауынсыз мүмкін емес. Брендті
нөлден дамыту туралы білім мен құзыреттілік жеткіліксіз.
2. Айта алатын толық уақытты маркетинг қызметкері жоқ.
3. Консультантты тарту үшін бос ақша жоқ.
2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
1. Маркетинг бойынша кәсіби кеңес өткізілді
2. Сауда маркасын тіркеу бойынша кеңес өткізілді
Сауда маркасын тіркеу сіздің өнімдеріңізді басқалардан анықтауға
мүмкіндік береді. Тіркелген сәттен бастап сіз сауда белгісінің құқық иесі
боласыз және ұзарту мүмкіндігімен 10 жылға құқығыңыз бар.
3. Маркетинг белсенділігіне талдау, өткен акцияларға талдау жасалды
4. Байланыс арналарына аудит жүргізілді: сайт және Instagram
5. Брендбук жасау бойынша мердігермен кездесу өткізілді, тапсырма және
нақты техникалық тапсырма қойылды.
6. Сайтты жаңарту бойынша мердігермен кездесу өткізілді, тапсырма және
нақты техникалық тапсырма қойылды.
7. Бәсекелестерге талдау жасалды, онда сарапшы Құпия сатып алушы
ретінде әрекет етті
8. Визиткалар, науқандық буклеттер, әлеуметтік желілер, хаттарға
арналған фирмалық бланк секілді дизайн әзірленіп, жаңартылды.
9. 2020 жылдың соңына дейін маркетинг жоспары әзірленді және бекітілді
10. Әлеуметтік желілерде контент жүргізуді үйрету
11. Әлеуметтік желілерде жеке бренд бойынша оқыту
12. Instagram, Facebook жарнамасы іске қосылды
3. Басқарудың жаңа әдістерін енгізу бойынша ұсынымдар,
өндіріс технологияларын, жабдықтарды
1. Қызметкерлерге әлеуметтік желілерде контент жүргізу бойынша оқыту
жүргізілді
2. 2020 жылдың соңына дейін маркетинг жоспары әзірленді және бекітілді
3. Барлық байланыс арналарында белсенді болу
4. Жарнама орналастыру үшін ұсынылған алаңдар: Instagram, Facebook,
OЛХ
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды және
іскерлік процестерді басқару бойынша ұсыныстар
1. Барлық байланыс арналарында белсенді болыңыз
2. Жарнама орналастыру үшін ұсынылған алаңдар: Instagram, Facebook, OLH
3. Маркетинг жоспарына сәйкес белсенділік маркетингіне арналған шығындар
4.
Компанияның веб-сайтын жаңарту ұсынылады
 Компанияның сайты визуалды түрде ескірген
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 Дамыған брендбукке сәйкес сайтты жаңартыңыз.
Әлеуметтік желілер бойынша ұсыныстар
Аудит
кезінде
instagram-да
парақшасы
болды
https://www.instagram.com/kaski_kryshki_made_in_kz/, ол компанияның қызметі
мен бизнес иесінің өмірін көрсетеді.
1. Компания мен бизнес иесінің бетін ажырату ұсынылады
2. Әлеуетті клиенттерді тарту үшін компанияның instagram-да жаңа
парағын жасаңыз.
3. Instagram-дағы бар парақшаны бизнес иесінің жеке парақшасына аудару
қажет.
Instagram әлеуметтік желісіндегі Landing Page қону парағын дамыту,
мысалы.

214-Фото: (Instagram-да қондыру парағының мысалы)

Instagram беті https://www.instagram.com/kaski_kryshki_made_in_kz/
бизнес иесінің атын өзгерту және жеке бетіне айналдыру. Жаңа парақшаны
жасағаннан кейін, мақсатты жарнаманы бейнемен іске қосыңыз.
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215-Фото: (атауы жоқ)

Жарнамалық нұсқаның сілтемесі.
Тек көріністе жігіт пен қыз құрылыс алаңында болуы тиіс
https://www.youtube.com/watch?v=iANpELBBq-Y
Роликтегі негізгі хабарламалар:
 Қауіпсіздік техникасын сақтаңыз
 Ол Қазақстанда өндірілгенін атап өту керек
 Үлкен қамтуды алу үшін актер ретінде Илья Ильинді тартуға болады

5. Қосымша ұсынымдар (қажет болған жағдайда)
1. Wow әсерін жасау үшін каска ішінен «Аман бол!» деген жазуды
қалдыруға болады, осылайша касканың ықтимал тасымалдаушысына
қамқорлығыңызды білдіре аласыз.
2. Касканың ерекше түсін жасаңыз, мысалы, аспан көк, ол сонымен қатар
өнімді басқалардан ерекшелендіреді.
6. Кеңес берудің бастапқы және күтілетін нәтижелері
Миссияны өткізгеннен кейін кәсіпкер өз өнімін жылжытуға белсенді түрде
кірісе алады және инвестициялай алады, өйткені бәсекелестердің өнімдері
арасында нақты анықталатын бренд құрылды.
31 желтоқсан 2020 ж. дейінгі маркетинг жоспары
№
1

Іс-шара
Компанияның

Көлемі
1

Контент
Логотипі бар Брендбук,
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Хабарлама
Қазақстандық

бренд-кітабын
әзірлеу

2

3

4

Қазпатентте
сауда маркасын
тіркеу
Әлеуметтік
медиа шаблонын
жасау
Instagram-да
қондырғы
парағын жасау
және жобалау

акциялық буклеттері бар
визиткалар, әлеуметтік
желілерге арналған
шаблондар, хаттарға
арналған фирмалық
бланк

9

Компанияның фирмалық
стиліне сәйкес
посттардың 9 түрі

9

Компания және оның
УТП туралы ақпаратты
ашатын 9 хабарлама

5

Таргет жарнама

6

Сайт

Сайтта ТС
сәйкес
жаңарту

7

SEO іздеу
жүйесін
оңтайландыру

8

OLX
хабарландыру
сайты

СМ тіркеу бойынша
кеңес

1

50 000
теңге/айына.

брендке назар аудара
отырып

Сату, Ақпараттық,
Ойын-Сауық

Өнеркәсіптік,
құрылыс, өндірістік
науқандарға арналған
жарнама таргеті

Сайт мәтіні мен
дизайнын жаңарту

Мердігермен
пысықтау
Түйінді сөздер:
каскалар Қазақстан,
қорғаныс дулығасы,
пластикалық
шөлмектер

Хабарланды
ру

Жарнамаларды алға
жылжыту

Мәтіндерді пысықтау

Маркетологтың ұсыныстары: таза пайданың 10% - ы жарнамаға
инвестиция ретінде салу керек: мақсатты жарнама, SEO оңтайландыру, барлық
жарнамалар әр түрлі қызметтерде ақылы түрде алға жылжу.
Маңызды! Q Plast компаниясының тұжырымдамасын сақта - барлығы
сапа, отандық бренд, қауіпсіздік, жеделділік және т. б. туралы болуы тиіс.
Сауда Маркасының Атауы: Q-Plast
Атауды таңдау кезінде фонетикалық фактор, атаудағы сөздердің
ұзындығы, аймақтың ерекшелігі, қызмет бағытына сілтеме ескерілді. Жарқын,
сыйымды және қызықты атауды әлеуетті сатып алушы оңай есте сақтайды және
әрқашан белгілі бір өніммен немесе қызметпен байланысты.
"Q" әрпі-аймақ - Қазақстан
"Plast"
сөзі
қызмет
бағытына
қосымша
ретінде.
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216-Фото: (Логотип нұсқасы №1)

217-Фото (Логотип нұсқасы №2)

218-Фото: (Логотип нұсқасы №3)
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219Фото: (Таңдалған логотип нұсқасын нақтылау №1)

220-Фото: (Таңдалған логотип нұсқасын нақтылау №2)
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221 -Фото (ЖШС Брендбукі)

7. Қорытынды және нәтижелі ойлар
«Аға сеньорлар» бағдарламасы үшін Атамекен ҰКП-ға ризамын, бұл маған
Қазақстандағы бизнестің дамуына өз үлесімді қосуға мүмкіндік берді. Миссия
кезеңінде орасан зор жұмыс жүргізілді, әсіресе қызметкерлердің білімді іс
жүзінде қалай қолданатынын көру қуантады. Маркетинг жоспары 2020 жылдың
соңына дейін әзірленді, кәсіпкер белсенді жұмысын жалғастырады және барлық
ұсыныстар мен құралдарды енгізеді деп үміттенемін.
2.6.
Жүргізілген сараптамалық миссиялар бойынша деректер
көрсетілген жиынтық кесте: (құралға қатысушы, кәсіпорын, өңір/қала,
сала, отандық консультант, миссияны өткізу мерзімі):
№

Компонент
қатысушысы

Кәсіпорын

Сала

Аймақ / Қала

Отандық
консультант

Миссиян
ы өткізу
мерзімі

1

Тлегенова Бану
Жувангалиевна

Зару ШҚ

Агроөнеркәсі
птік кешен

Ақтөбе облысы,
Мәртөк ауданы,
Қазан ауылы

Толыкбаев
Алмас
Умирбеквоич

29.0610.07

2

Торшин Иван
Сергеевич

Торал Каспий
ЖШС

Туризм

Маңғыстау
облысы, Ақтау
қаласы

Акбердиев
Арман
Танбаевич

29.0610.07

3

Кулманов
Саламат
Мажитович

Көк Тұмар
ЖШС

Агроөнеркәсі
птік кешен

Уразаева
Марина
Вадимировна

28.0710.08
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Алматы облысы,
Ұйғыр ауданы,
Бахар ауылы

Қарағанды
облысы,
Қарағанды
қаласы

Аймушева Асель
Амангалиевна

10.0821.08

БҚО, Орал қ.

Жунусова
Гульнар
Толеугазыновна

20.08 03.09

Толеуханов Куат
Батырханович

18.0829.08

Калмагамбетова
Айнур
Хамзеевна

07.0918.09

Тимирханов
Серик
Ракишжанович

01.0910.09

Абсатиров Гайса
Гарапович

10.0821.08

Нагашбекұлы
Думан

10.0824.08

Нагашбекұлы
Думан

01.0914.09

Нұр-Сұлтан қ.

Бунеску
Альбина
Александровна

12.0825.08

Шымкент қ.

Лауланов Айбек
Шимирбаевич

17.0828.08

СҚО, Петропавл
қ.

Мурзабаев Асет
Ермекович

24.0807.09

Акбердиев
Арман
Танбаевич

02.09 11.09

Жунусова
Гульнар
Толеугазыновна

07.09 18.09

Ақтөбе облысы,
Қарғалы ауданы,
Степное а.

Кажгалиев
Нурлыбай
Жигербаевич

10.09 19.09

Ақмола облысы,
Степногорск қ.

Сапаралина
Айнагуль
Тлектесовна

05.10 16.10

4

Ақылбеков
Темірлан
Женісұлы

QNP-Education
ЖШС

Білім

5

Урынбеков
Асылхан
Амангельдиевич

Диана Орал
тігін фабрикасы
ЖШС

Жеңіл
өнеркәсіп
және жиһаз
өндірісі

6

Воропай Данил
Александрович

Б-Агро ЖШС

Агроөнеркәсі
птік кешен

7

Камилов
Нурсултан
Кумекович

KazTransGlobal
ЖШС

Транспорт
және қойма

8

Тасанбаева
Жанат
Халижановна

Dala fruit.kz
ЖШС

Агроөнеркәсі
птік кешен

9

Арыстанов
Азилхан
Жолдыгалиевич

Арыстанов ШҚ

Агроөнеркәсі
птік кешен

10

Оспанов Айдын
Килишбекович

BaiQonys ЖШС

Агроөнеркәсі
птік кешен

11

Какимбаев
Канат
Максутулы

DiQan Beef
ЖШС

Агроөнеркәсі
птік кешен

Алматы облысы,
Алакөл ауданы,
Екпінді ауылы

12

Салмагамбетова
Бибигуль
Бисембековна

Кaimar ЖШС

Өзге
қызметтерді
ұсыну

13

Орынбек Ердос
Қанатбекұлы

ЖК Орынбек
Е.К.

Транспорт
және қойма

14

Петров Петр
Петрович

ЖК Петров
П.П.

Агроөнеркәсі
птік кешен

15

Қарымсақов
Рамазан
Баянбекұлы

ЖК Royal
Industry

Туризм

16

Аманжолова
Айжан
Балтаевна

ЖК
Аманжолова
А.Б.

Жеңіл
өнеркәсіп
және жиһаз
өндірісі

17

Тулеуов
Амангос
Сансызбаевич

Степное ЖШС

Агроөнеркәсі
птік кешен

18

Лагута Светлана
Васильевна

ЖК Лагута С.В.

Білім
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ШҚО, Ұлан
ауданы,
Привольное
ауылы
Маңғыстау
облысы, Ақтау
қаласы
Түркістан
облысы, Сайрам
аудан, Қарасу
ауылы
БҚО, Бәйтерек
ауданы, Белес
ауылы
Алматы облысы,
Қапшағай
қаласы

Маңғыстау
облысы, Ақтау
қаласы
Қарағанды
облысы,
Қарағанды
қаласы

Білім

19

Джумалиев
Бекболат
Бекмуратович

20

Нишанова
Гулзода
Анарбаевна

ЖК Нишанова
Г.А.

Агроөнеркәсі
птік кешен

21

Вельдяева Ина
Ивановна

ЖК Вельдяева
И.И.

Ақпарат және
байланыс

22

Нуртазин Ерлан
Интыкбаевич

Қостанай
агромеханикал
ық зауыты
ЖШС

Металлургия,
Металл
өңдеу,
машина
жасау

23

Прекешов
Галым
Маратович

NP-Consulting
ЖШС

МоноЭлеТех
ЖШС

IQ GROUP Оқу
орталығы
ЖШС

Атырау қаласы,
Атырау облысы

Мухсинова Асия
Наримановна

05.10 16.10

Умурзакова
Светлана
Кабдуахитовна

01.10 10.10

Каплина
Светлана
Анатольевна

21.09 02.10

Қостанай
облысы,
Қостанай қ.

Алексенцев
Константин
Иванович

21.09 02.10

Өнеркәсіптің
басқа
секторлары

Кызылорда
облысы,
Қызылорда
қаласы

Ашимова Айнур
Галиевна

05.10 16.10

Металлургия,
Металл
өңдеу,
машина
жасау

Түркістан,
Кентау қаласы

Мурзабаев Асет
Ермекович

05.10 16.10

Ахажанов
Кайрулла
Касенович

20.10 29.10

Ахажанов
Кайрулла
Касенович

04.11 13.11

Павлодар
облысы, Ақсу қ.

Сырбачева
Татьяна
Владимировна

21.09 02.10

СҚО, Петропавл
қ.

Бунеску
Альбина
Александровна

05.10 16.10

Жамбыл
облысы, Т.
Рысқұлов
ауданы, Құлан
ауылы
Қарағанды
облысы,
Қарағанды
қаласы

24

Мусабаев Ермек
Ералиевич

25

Казылова
Гульзира
Абзаловна

Агрофирма
Ақжар Өндіріс
ЖШС

26

Касыкпаев
Самат
Жаксылыкович

Сары Жайлау
Капитал ШҚ
ЖШС

27

Сағандық
Дәулет
Аблхасанұлы

Ақсу жылыжай
кешені ЖШС

28

Омаров Еркеш
Нурланович

ЖК Dom қонақ
үй кешені

Туризм

29

Першин Андрей
Владимирович

ЖК Першин
А.В.

Агроөнеркәсі
птік кешен

ШҚО, Алтай
ауданы, Алтай
қаласы

Умурзакова
Светлана
Кабдуахитовна

12.10 21.10

30

Осинина
Наталья
Александровна

DENTART plus
ЖШС

Денсаулық
сақтау және
әлеуметтік
көмек

ШҚО, Өскемен
қ.

Базилгаламов
Айдын
Ниязбекович

05.10 16.10

Шымкент
механикалық
зауыты ЖШС

Металлургия,
Металл
өңдеу,
машина
жасау

Болысбек Замир
Болысбекулы

21.09 02.10

31

Абильдинов
Тимур Оналович

Агроөнеркәсі
птік кешен
Агроөнеркәсі
птік кешен

Агроөнеркәсі
птік кешен
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Павлодар
облысы, Май
ауданы, Көктөбе
ауылы
Павлодар
облысы,
Баянауыл
ауданы,
Қызылшілік
ауылы

Шымкент қ.

32

Паутова
Антонина
Гурьяновна

33

Киргизбекова
Арайлым
Ерболатовна

34

Кусаинова
Дамели
Нурбаевна

Аксиома А
ЖШС

Ақпарат және
байланыс

Level A ЖШС

Білім

DML ЖШС

Жеңіл
өнеркәсіп
және жиһаз
өндірісі
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Калмагамбетова
Айнур
Хамзеевна

28.09 09.10

Алматы қ.

Карибаева
Регина
Бакитовна

21.09 02.10

Алматы қ.

Жунусова
Гульнар
Толеугазыновна

02.11 13.11

Нұр-Сұлтан қ.

3. Қосымша:
1. ҚР ҰКП және ҰЭМ шарты.
2. БАҚ-тағы материалдар.
3. Құралға қатысушылардың электрондық өтінімдері.
4. Құралға қатысушылардың сауалнамалары мен пікірлері.
5. 2019 жылға құралды іске асыру мониторингі.
6. Үш жақты шарттар.
7. Консультанттардың жұмыс нәтижелері туралы түйіндемелері мен есептері.
8. ҰКП-мен консультанттар шарты.
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