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ҚазТБУтынысы«Қазақ технология және бизнес университеті» Акционерлік қоғамы
Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса»

КОРОНАВИРУСТЫ БІРЛІГІМІЗДІҢ АРҚАСЫНДА ЖЕҢЕТІН БОЛАМЫЗ!
Бәрімізге белгілі, бүкіл әлемге қауіп төндірген пандемия Қазақстанға да жетіп, 

мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 16 наурызда Төтенше жағдай жариялады.
Біз бірлігімізді, төзімділігімізді, имандылық пен қайырымдылығымызды көрсете 

отырып, еліміздің басына түскен бұл қауіпті індетті жеңіп шығатынымызға сенеміз!

С 16 марта текущего года обучающиеся Казахского 
университета технологии и бизнеса очной формы обучения в 
целях выполнения поручения Президента Республики Казахстан 
Токаева Касым-Жомарт Кемелевича, а также обращения 
Министерства образования и науки РК для защиты жизни 
и здоровья населения от коронавирусной инфекции, были 
переведены на обучение с использованием дистанционной 
образовательной технологии.

Дистанционное обучение – процесс взаимодействия 
преподавателя и студента на расстоянии с сохранением 
всех присущих обучению компонентов (целей, содержания, 
методов, организационных форм, средств обучения) и с 
применением специфических технических средств (интернет-
технологий или других интерактивных сред). Простыми словами, 
это самостоятельная форма обучения с использованием 
информационных технологий как основного средства обучения. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – 
это технологии обучения, осуществляемые с применением 
информационных и телекоммуникационных средств при 
опосредствованном (на расстоянии) или не полностью 
опосредствованном взаимодействии обучающегося и 
педагогического работника.

В чём же преимущество ДОТ? Самый очевидный плюс данного 
образования очень прост: каждый человек вне зависимости от 
места нахождения может получить полноценное образование. 
Возможность обучаться в своем темпе, в любом месте, 
мобильность, обучение в спокойной обстановке, индивидуальный 
подход к каждому обучающемуся, творчество (комфортные 
условия для творческого самовыражения обучаемого), 
развитие силы воли, ответственности и самоконтроля являются 
несомненными преимуществами дистанционного обучения. 
Учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией коронавируса, 
к тому же это отличная возможность учиться из дома и быть 
спокойным за своё здоровье и здоровье близких. 

Основными задачами организации учебного процесса с 
использованием ДОТ являются:

- внедрение информационных технологий в образовании;
- индивидуализация обучения;
- повышение эффективности (качества) обучения;
- предоставление образовательных услуг лицам, для которых 

традиционные формы обучения являются недоступными;
- и в нашем случае, это один из мер, предпринятых для 

защиты жизни и здоровья наших преподавателей и студентов от 
коронавирусной инфекции, которая захватила весь мир. 

Для реализации ДОТ Казахским университетом технологии 
и бизнеса проведены ряд мероприятий по организации учебного 
процесса для ППС и студентов:

- предоставлена возможность освоения обучающимися 
профессиональных образовательных программ высшего 
профессионального образования непосредственно по месту 
жительства;

- обеспечено методически организованное руководство 
учебной деятельностью по дистанционным образовательным 
технологиям;

- сопровождается и поддерживается стабильное интернет-
соединение университета; 

- разработаны пошаговые инструкции для преподавателей и 
студентов для работы в АИС «PLATONUS» и ZOOM;

- предоставлен полноценный авторизованный доступ к 
электронной платформе университета АИС «PLATONUS» 
(логины и пароли ППС и студентов);

- проверено и дополнено качественное наполнение контента 
- УМКД, силлабусы, видеолекции, рубежные и экзаменационные 
тесты по всем дисциплинам в АИС «PLATONUS»;

- используется сервис ZOOM для онлайн-работы и проведения 

видеозанятий;
- обеспечивается систематическая и эффективная 

интерактивность между преподавателем и обучающимися на 
основе имеющихся компьютерных телекоммуникаций;

- преподаватели непосредственно координируют учебный 
процесс и вносят необходимые корректировки в курс дисциплины, 
консультируют студентов в онлайн-режиме;

- ППС контролирует посещение и успеваемость обучающихся 
и своевременное выставление оценок за выполненные задания;

- разрабатываются и обсуждаются высокоэффективные 
методики преподавания в онлайн-формате на вебинарах – «Как 
проводить видеолекции и выполнять практические задания»;

- обеспечен широкий доступ к отечественным и мировым 
образовательным ресурсам (РМЭБ-rmebrk.kz/social/login, Юрайт- 
vuz@urait.ru и т.д.).

Дистанционное обучение – это не только удобно и выгодно, 
но и весьма доступно. Одним словом, просим наших студентов не 
унывать и извлекать максимум из сложившихся ситуаций. Ведь 
карантин – это повод сделать что-то хорошее для себя и своих 
близких. Идеи, задумки, которые мы обычно откладываем на 
потом, сегодня могут оказаться реализованными. Внешнее или 
самоограничение из-за пандемии коронавируса - это не впустую 
утекающее время, а дар, благодаря которому каждый может 
почувствовать собственную значимость или незначительность. 

Дистанционный режим обучения 
в связи с коронавирусной инфекцией 
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Академиялық ұтқырлық 
Қазақ технология және бизнес 
университетінің халықаралық 
қызметінің маңызды 
бағыттарының бірі болып табы-
лады.

ҚазТБУ-дың білім сапасын 
жақсартуға, білім алушылар мен 
оқытушылардың кәсіби, мәдени 
және білім деңгейін арттыруға, 
сыртқы және ішкі интеграциялық 
байланыстарды орнатуға және 
университеттің беделін нығайтуға 
ықпал етеді.

Барша 2020 жылғы түлектерді 
ҚазТБУ-ға оқуға шақырамыз! 
Біздің студент бола отырып, 
сіз шетелде, сондай-ақ біздің 
ҚазТБУ-дың базасында өткізілетін 
халықаралық конференциялар 
мен семинарларға қатыса аласыз. 
Жыл сайын біз университетімізге 
мастер-класс, дәріс және сабақ 
өткізу үшін шетел лекторлары мен 
профессорларын шақырамыз. 

Біздің университеттің көптеген 
шетелдік серіктес жоғары оқу 
орындары бар және академиялық 
ұтқырлық құқығын жүзеге асыру 
үшін Түркия, Болгария, Чехия, 
Польша және басқа да елдердің 
жоғары оқу орындарында сіздің 

оқу жоспарыңызға ұқсас пәндерді 
меңгеру мүмкіндігін бере ала-
мыз.

Академиялық алмасулар 
ҚазТБУ мен шет елдердегі жоғары 
оқу орындарының арасындағы 
шарттарға сәйкес жүзеге асыры-
лады. ҚазТБУ мен серіктес жоғары 
оқу орындары, халықаралық 
компаниялардың арасындағы 
келісімдермен қамтамасыз 
етіледі. Барлық факультеттерден 
студенттер қызықты бағдарлама 
таба алады. 

Университеттің академиялық 
ұтқырлық бөлімі студенттер-
ге академиялық ұтқырлық 
бағдарламасының түрін таңдауға 
және серіктес ЖОО-да барлық 
көмек көрсетеді. Академиялық 
ұтқырлық бөлімінің қызметкерлері 
академиялық ұтқырлық 
бағдарламасының барлық 
түрлері бойынша өтінімдер мен 
құжаттарды ресімдеуге және 

дайындауға тікелей қатысады 
және Бағдарламаға қатысу шарт-
тары туралы барлық ақпаратты 
иеленеді. Сіз халықаралық 
бағдарламалардың қатысушысы 
бола аласыз, егер сіз «үздік» 
білім алсаңыз, шет тілдерінің 

бірін меңгересіз және біздің 
университеттің ғылыми, 
қоғамдық және халықаралық 
өміріне белсенді қатыса ала-
сыз. Мобильділік және келісім-
шарт жасау шарттары бойынша 
толығырақ ақпарат алу үшін Сіз 
ҚазТБУ академиялық мобильділік 
және интернационализация 
орталығымен хабарласа аласыз 
немесе барлығын тікелей универ-
ситет қызметкерлерінен білуге 
болады.

«Менеджмент және туризм» 
кафедрасының профессоры За-
тира Рахимовна Карбетова 
2-14 наурыз аралығында Алматы 
технологиялық университетінің 
білім алушыларына арнайы 
шақыртумен дәріс оқуда.

Затира Рахимовна 
Карбетованың соңғы үш жыл 
ішінде 50-ден астам ғылыми 
еңбегі жарық көрді: оның ішінде 
ҚР БҒМ комитетінің тізіміне енген 
жарияланымдарда - 16, импакт-
факторы бар рейтингтік ғылыми 
басылымдардағы мақалалар - 1, 
5 оқулық, 25 ғылыми баяндама 
жақын халықаралық конференци-
яларда, алыс шетелдерде және 
басқа басылымдарда - 13.

Университет оқытушыла-
рының академиялық ұтқырлығы 
білім беру және зерттеу 
қызметінің маңызды компоненті, 
университеттің жеке зияткерлік 
капиталын дамыту факторы бо-
лып табылады. Университет 
оқытушыларының академиялық 
ұтқырлығын ұйымдастыру көп 
жағдайда жоғары білім беру 
сапасын, жоғары оқу орны 
қызметкерлерінің зияткерлік ка-
питалын дамыту арқылы артты-
ру мақсатына негізделген. Бұл 
үрдістің нәтижесі оқытушылардың 
зияткерлік, креативті әлеуетін 
арттыру, университеттің барлық 
бөлімшелері деңгейінде 
алдыңғы қатарлы ғылыми және 
білім беру тәжірибесін тарату, 
білім беру бағдарламаларын 
әртараптандыру, пәндердің сапа-
сын қамтамасыз етуге және уни-

верситетке шетелден мамандар-
ды тартуға бағытталған. Осылай-
ша, оқытушылардың академия- 
лық ұтқырлығын дамыту 
ұсынылатын білім беру қызметте-
рінің сапасын жақсартуға, 
профессор-оқытушылар құра- 
мының зияткерлік әлеуетін 
арттыруға, серіктес-универ-
ситеттер арасындағы ынтымақ-
тастықты дамытуға, сондай-ақ, 
жас ғалымдар мен оқытушыларға 
қысқа мерзімді білім беру немесе 
ғылыми-зерттеу бағдарламасына 
қатысу арқылы білім беруді 
жалғастыруға немесе шетелде 
ғылыми тәжірибе алуға мүмкіндік 
береді.

Академиялық ұтқырлық - 
интеллектуалдық ілгерілеудің, 
ғылыми және мәдени 
әлеуеттермен, ресурстармен, 
технологиялармен алмасудың 
күрделі және көпжоспарлы 
үрдісі болып келеді. ЖОО 
оқытушыларының академиялық 
ұтқырлығы стихиялық процесс 
бола алмайды, ол еліміздің 
білім беруді дамытудың 
тұжырымдамасына негізделуі 
тиіс, белгілі бір нормативтік 
құқықтық базаны әзірлеуді, 

ұйымдастыру құрылымдарын 
құруды талап етеді.

Академиялық ұтқырлық 
еліміздің жоғары оқу орындарының 
халықаралық білім беру кеңістігіне 
кірігуінің құралы ғана емес, соны-
мен қатар сапалы жаңа техноло-
гияларды қалыптастыруға ықпал 
ететін фактор болып табылады. 

Академиялық ұтқырлық 
ұғымы алға басуды білдіреді. 
Өзінің білімін студенттер мен 
әріптестерге беру, сонымен қатар 
өзінің кәсіби деңгейін арттыруға 
ықпал ететін озық кәсіби тәжіри-
бені алу, сондай-ақ ол тұрақты 
негізде жұмыс істейтін универ-
ситет үшін инновацияны тарату 
мақсатында бір ЖОО-дан екінші 
ЖОО-ға оқытушы ретінде байла-
ныс орнатады. Сонымен қатар, 
келген профессорлардың оқу 
процесіне қатысуы университеттің 
жетістігі болып саналады.

 
А.А. Жакупов

«Менеджмент және туризм» 
кафедрасының  

меңгерушісі
 

АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ – 
УНИВЕРСИТЕТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ 
ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ

С точки зрения современной педа-
гогической науки обучение долж-
но быть ориентировано на твор-

ческую самореализацию личности.
Творчество - атрибут человеческой дея-

тельности, её необходимое, существенное, 
неотъемлемое свойство.

Творческий потенциал заложен в чело-
веке генетически. Творчество предопреде-
лило возникновение человека, человече-
ского общества и лежит в основе дальней-
шего прогресса материального и духовного 
производства. Творчество является выс-
шей формой активности и самостоятель-
ной деятельности человека и общества. 
Оно содержит элемент нового, предполага-
ет оригинальную и продуктивную деятель-
ность. Творчество связано со способностя-
ми человека, особенно со способностью 
нестандартно мыслить. Однако творчество 
- не особый дар избранных, этим даром, 
по признанию психологов, в большей или 
меньшей степени наделено все человече-
ство.

Известно, что творческие люди, как пра-
вило, умственно одаренные, но не все ода-

ренные - творческие люди. Преподаватели 
знают, что среди студентов встречаются и 
способные лодыри.

Различие между творческой и нетворче-
ской личностью определяется степенью ее 
усилий и устремлений. Творческий человек 
стремится к интересной работе, самостоя-
тельно мыслит, любознателен, активен, 
всегда о чем-то расспрашивает. 

Немецкий дидакт и психолог А. Дистер-
вег писал: «Плохой учитель преподносит 
истину, а хороший учит ее находить». Ис-
ходя из этого, Кафедра «ИК и СГД» строит 
учебный процесс, проводя большую работу 
по развитию творчества студентов. Прежде 
всего преподаватели не пресекают вопро-
сы студентов, а стимулируют их, развивая 
гибкость и оригинальность  мыслительной 
деятельности. На занятиях используются 
индивидуальные задания (реферат, доклад 
для конференции, частичный или полный 
поиск чего-либо, решение нестандартных 
задач и т.п.). Практические занятия и семи-
нары проводятся в форме беседы, «кругло-
го стола», микроконференции, демонстра-
ции и обсуждения конкретных результатов 

исследовательской работы (теоретическо-
го и практического характера). Студенты 
привлекаются  к участию в научной работе 
кафедры, в научных конференциях, олим-
пиадах, конкурсах и т.п. Все эти формы де-
ятельности результат серьезной продуман-
ной, заранее спланированной технологии 
обучения и развития творческих способно-
стей студентов.

Выдающийся авиаконструктор А. С. 
Яковлев говорил: «Если человек любит 
дело, то у него всегда проявится творче-
ское начало, желание самоусовершенство-
ваться, стать мастером. Если он к этому 
стремится, то успех обеспечен. В любой 
сфере деятельности свои способности че-
ловек раскрывает, начав действовать». Из 
его слов следует, что главной закономерно-
стью творчества является труд, рожденный 
внутренним мотивом. Отсюда вытекает за-
дача преподавателя - вооружать студента 
методами и приемами не только самостоя-
тельной, но и творческой работы, обеспе-
чив основные условия творческой деятель-
ности: обмен и борьбу мнений, свободу 
критики.

Особый интерес и внимание вызывает 
технология саморазвивающего обучения, 
предложенная Германом Константинови-
чем Селевко, которая позволяет организо-
вать деятельность студента не только как 
удовлетворение познавательной потребно-
сти, но и потребностей саморазвития лич-
ности:

– в самоутверждении (самовоспитание, 
самообразование, самоопределение, сво-
бода выбора);

– в самовыражении (общение, творче-
ство и самотворчество, поиск, выявление 
своих способностей и сил);

– в защищенности (самоопределение, 
профориентация, саморегуляция, коллек-
тивная деятельность);

– в самоактуализации (достижение 
личных и социальных целей, подготовка 
себя к адаптации в социуме, социальные 
пробы).

Балкунова Н.П., 
кафедра «История Казахстана и 

социально-гуманитарные дисциплины»

Творчество как процесс самореализации студента



тынысы 3тынысы ҚазТБУтынысы
www.kazutb.kz    15 сәуір 2020 жыл

Тарихи-мәдени мұраны сақтау - стратегиялық 

маңызы бар мемлекеттік мәселе. Ұлттық дәстүр, әдеби 

және мәдени құндылықтар, тарихи тәжірибе - ұрпақтан-

ұрпаққа ауысып отыратын біздің, әрбір ұлттың асыл 

қазынасы болып табылады.

Қазіргі таңда ұлттық құндылықтарды сақтау, ұрпақтан-

ұрпаққа өзгеріссіз, тарихи қалпында жеткізе білу үшін 

көптеген жұмыстар, жобалар жасалып, нәтижесінде 

заманауи, ұлттық мұражайлар ашылды, ашылып та 

жатыр. Республикамыздағы мұражайлар тарихымыз 

бен ұлттық құндылықтарымызды танытып келеді. Осы 

орайда мұражайлардың алатын орны ерекше.  

Мұражай заттық және рухани құндылықтарды 

танытуда, ғылыми тұрғыда зерттеп, оның нәтижелерін 

насихаттауда, осы негізде тәлім-тәрбие беруде 

маңызды рөл атқарады. Мұражай ғылымның, білімнің, 

мәдениеттің қалыптасуына ықпал ететін ғылыми мекеме 

ретінде өскелең ұрпақтың тәрбиесіне, тарихи сананың 

қалыптасуына ықпал етеді. 

Мұражай - әр елдің тарихын, салт-дәстүрін, 

мәдениетін танытатын құндылық. Мұражайлар бірнеше 

топқа бөлінеді: тарихи мұражай, көркемөнер мұражайы, 

жаратылыстану мұражайы, техникалық мұражай, кешенді 

мұражай, мемориалдық мұражай.

Республикамызда жоғарыда атап өтілген 

мұражайлардың барлығы бар. Осы мұражайлардың 

қатарына «Сән мұражайын» қосып, ұлы қазақ халқының 

киім үлгілерінің даму тарихын көрсетіп, таныстырса 

керемет дүние болар еді. Сән мұражайы - киімнің, 

сәннің, ұлттық киім үлгілеріміздің даму тарихын көзбен 

көріп, есте қаларлықтай әсер қалдыратын, ұрпағымызға 

ұлттық киім үлгілеріміздің түрлерін жақыннан танытуға 

негіз болатын мәдени орын болар еді.

Қазіргі заманда жастардың қызығушылығы шетелдің, 

біздің ұлттық, рухани құндылығымызға жат болып келетін 

өзге ұлттың, елдің сән үлгілеріне құштарлық танытып 

жүргендері байқалады. Ұлы Қазақ халқы киімге ерекше 

мән берген, ұл балаларға, қыз балаларға арналған 

киімдерді ерте заманнан-ақ өзіндік ерекшеліктерін ескере 

отырып тіккен. Тарихи киім үлгілерін зерттей келе, осы 

зерттеулердің нәтижесі ретінде тарихи киім үлгілерімен 

заманауи киім үлгілеріне дейінгі зерттеу тарихын арнайы 

мұражайдан көру мүмкіндігі болса деген ой келеді. 

Сән мұражайының мақсаты – Қазақстанда және шет 

елдерде сақталған ұлттық киім үлгілерін бір орталыққа, 

яғни «Сән мұражайына» жинақтау, сақтау, зерттеу және 

дәріптеу, әртүрлі мәдени-тарихи жағдайдағы олардың 

әлеуметтік рөлін, көне ғасырдан бері қалыптасқан киім 

кию мәдениетін жан-жақты көрсету, таныту. Осы мақсатта 

тарих пен мәдениеттің жаңа көрсеткіші ретінде, ұлттық 

мәдениет үшін айрықша маңызы бар тарихи-мәдени 

киім үлгілерін қалпына келтіру және қайта жасау; мәдени 

мұраның, оның ішінде киім тарихымен байланысты 

дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды зерделеудің біртұтас 

жүйесі жасалып, ұсынылса нұр үстіне нұр болар еді.  

Қорыта айтқанда, «Сән мұражайын» ашу арқылы 

тарихи ұлттық киім үлгілерінің түрлерімен танысу, ежелгі 

даму тарихын сипаттаумен қатар, киім мәдениетіміздің 

жоғын түгендеуге аса зор үлес қосқан болар едік. 

«Жеңіл өнеркәсіп технологиясы және дизайн» 

кафедрасының 

магистрі, аға оқытушысы Бекзат Айкүміс 

Бөріханқызы

Қазақстанда 

«Сән мұражайын» ашу

Париждік Гальера (Palais Galliera) сән мұражайы

Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайы
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Для современного казахстанского рынка 
товаров легкой промышленности характе-
рен неуклонный рост, обусловленный повы-
шением численности населения и увеличе-
нием спроса на ее продукцию. Вместе с тем, 
отрасль имеет проблемы, в котором присут-
ствуют признаки системного характера и ко-
торые создают значительные барьеры для 
развития отечественного рынка продукций 
швейной промышленности, в частности:

1. Использование отсталых и устарев-
ших технологий и оборудования, физиче-
ский и моральный износ которых состав-
ляет 80%, из-за невозможности приобре-
тения дорогостоящих современных авто-
матизированных систем проектирования 
технологических процессов (3-Д модели-
рования, САПР «Конструирование», «Рас-
кладка» и «Раскрой»), влияющих на каче-
ство и стоимость конечной продукции;

2. Отсутствие в Республике предприя-
тий по производству швейного оборудова-
ния, в том числе роботизированных швей-
ных машин;

3. Недостаточное применение спосо-
бов маркетингового продвижения товаров 
и услуг, малый охват клиентов и незнание 
методов увеличения объемов продаж. На 
большинстве предприятий слабо развит 
менеджмент, отсутствуют отделы марке-
тинговых и финансовых технологий, а так-
же проводится неэффективная кадровая 
политика;

4. Низкая конкурентоспособность ка-
захстанской продукции из-за высокой цены 
производства и низкого качества товара и 
упаковки;

5. Слабая подготовка специалистов 
компаний по применению современных 
производственных технологий, а также 
методов и способов вывода продукции на 
нормативный уровень рентабельности. 
Недостаток квалифицированных кадров, 
отвечающих современным требованиям;

6. Недостаточный уровень проводи-
мых НИОКР в области создания термоза-
щитной спецодежды, школьной формы, 
спортивной одежды, повседневной прет-а-
порте одежды и роботизированных швей-
ных машин;

7. Как следствие вышеназванных про-
блем, недостаточное обеспечение населе-
ния швейными изделиями повседневного 
спроса (не более чем на 10%, тогда как по-
рог экономической безопасности состав-
ляет 30%), в том числе работников про-
мышленных предприятий качественной 
спецодеждой.

Решить проблему импортозамещения 
в швейной индустрии Казахстана можно 
только путем значительного повышения 
конкурентоспособности производителей 
продукции легкой промышленности с вы-
сокой долей добавленной стоимости. Это 
возможно путем развития и совершен-
ствования технологий и систем управле-
ния предприятиями за счет внедрения ре-
зультатов НИОКР в производство.

В связи с этим, на основе проведения 
широкого научно-практического исследо-
вания и обзора технологий производства 
продукции легкой промышленности, за 
последние несколько лет ученые Респу-
бликанского НИИ легкой промышленно-
сти: «Институт дизайна и технологии «Сән 
Әлемі», Казахского университета техноло-
гии и бизнеса (г. Нур-Султан), Таразского 
Инновационно-Гуманитарного Универси-
тета (г. Тараз), Центрального НИИ швей-
ной промышленности (г. Москва), Санкт-

Петербургского университета технологии и 
дизайна достигли результатов НИОКР, ко-
торые технически фокусированы для ком-
мерциализации в формате Индустриально-
научного Центра сотрудничества вместе с 
индустриальными участниками отрасли 
для решения вышеназванных проблем об-
щества и бизнеса и эти результаты НИОКР 
готовы к внедрению в производство. 

Для улучшения качества жизни насе-
ления и обеспечения конкурентоспособ-
ности отечественной продукции легкой 
промышленности на внутреннем и миро-
вом рынках путем внедрения результатов 
Научно-Исследовательских и Опытно-
Конструкторских Разработок (НИОКР) и 
инновационных технологий в производ-
ство создано Объединение юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
в форме Ассоциации: «Ассоциация Учреж-
дений образования, науки и производства 
в  сфере индустрии моды и легкой про-
мышленности Республики Казахстан «SAN 
ALEMI» (далее – «Ассоциация»), которое 
зарегистрировано в Департаменте юсти-
ции г. Нур-Султан Министерства юстиции 
Республики Казахстан 31 июля 2019 года, 
БИН 190740033701. 

Предметом деятельности Ассоциации 
являются:

1. Проведение Участниками единой по-
литики в вопросах качества выпускаемой 
продукции, в информационной, торговой, 
логистической и инвестиционной деятель-
ности, обновления ассортимента и расши-
рения рынка выпускаемой продукции в со-
ответствии с прогнозом потребительского 
спроса и снижением системных рисков;

2. Развитие инфраструктуры 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и финансового инжиниринга,  
объединяющей индустриальных Участ- 
ников, университеты и научно-исследо-
вательские институты и предоставление им 
свободной среды обмена информацией;

3. Развитие взаимовыгодного сотруд-
ничества с зарубежными компаниями и 
международными исследовательскими 
центрами, образовательными и исследо-
вательскими организациями и глобальны-
ми бизнесами;

4. Подготовка и переподготовка ка-
дров, обладающих высокими компетен-
циями для реализации совместных целей 
Участников;

5. Объединение маркетинговых усилий 
Участников под единым зонтичным брен-
дом, которое позволит выстроить ценоо-
бразование с высокой добавленной стои-
мостью. 

Ассоциация в соответствии с возло-
женными на него задачами:

1. Организует взаимодействие научных 
организаций, организаций образования, 
промышленных фирм, являющихся Участ-
никами, для формирования согласован-
ных мероприятий по реализации совмест-
ных проектов:

– Производство термозащитной и дру-
гих видов спецодежды по технологии;

– Производство школьной, спортивной 
и повседневной (прет- а- порте) одежды по 
технологии;

– Промышленное производство робо-
тизированной швейной машины;

– Внедрение информационной систе-
мы маркетингового продвижения резуль-
татов НИОКР, товаров и услуг; 

– Разработка адаптационной одежды 
для инвалидов-колясочников.

2. Организует исполнение Консорци-
ального Соглашения о гранте и соблюде-
ние требований, установленных Комите-
том Науки МОН РК (или его уполномочен-
ным органом) по исполнению Соглашения 
о гранте. 

3. Определяет потребности промыш-
ленных фирм, являющихся Участниками 
Ассоциации, в проведении НИОКР в крат-
ко-, среднесрочной перспективе, разраба-
тывает перечень источников инвестиций 
для проведения необходимых НИОКР.

4. Проводит оценку возможности ис-
полнения НИОКР научными организация-
ми, являющимися Участниками, в соответ-
ствии с их компетенциями и материально-
техническими возможностями. 

5. Определяет потребности промыш-
ленных фирм, являющихся Участниками 
Ассоциации, в специалистах в перспекти-
ве. 

6. Проводит оценку возможности под-
готовки и переподготовки необходимых 
специалистов Индустрии Моды и легкой 
промышленности, в соответствии с их ком-
петенциями и материально-техническими 
возможностями Участников.

7. Стимулирует внедрение инноваций 
и спроса на них путем привлечения част-
ных инвестиций в НИОКР и генерирование 
исследовательскими организациями каче-
ственных НИОКР. 

8. Внедряет цифровые технологий, но-
вые методы маркетингового продвижения 
и продаж продукций отечественных това-
ропроизводителей с использованием воз-
можностей интернет технологий и совре-
менных видов коммуникаций.

Специфические выгоды, получаемые 
участниками Ассоциации «SAN ALEMI»: 

1. Увеличение конкурентоспособно-
сти предприятий и эффективности их 
финансово-хозяйственной деятельности 
за счет:

1.1. расширения ассортимента выпу-
скаемых перспективных моделей, осно-
ванных на результатах НИОКР новых 
поколений термозащитной спецодежды, 
школьной формы, спортивной и повсед-
невной одежды, а также роботизирован-
ной швейной машины;

1.2. внедрения технологии маркетин-
гового продвижения результатов НИОКР 
в управление результатами НИОКР, позво-
ляющие гибко и быстро реагировать на за-
просы конечного потребителя по принципу: 
нужный товар, товар широкого ассорти-
мента, товар сегодня, товар сейчас, товар 
здесь, который стал возможным из-за на-
личия собственной интернет-платформы 
Центра, обеспечивающей обратную связь 
с потребителями тестового рынка;

1.3. выработки долгосрочной страте-
гии Ассоциации путем нивелирной орга-
низации взаимодополняющего успешного 
сочетания развития результатов НИОКР 
с двухгодичным жизненным циклом (про-
ектно- инженерные работы и опытное про-
изводство) с двухгодичным жизненным 
циклом (опытное производство и серий-
ное производство) производства термоза-
щитной спецодежды, роботизированной 
швейной машины, школьной формы, спор-
тивной и повседневной одежды индустри-
альных участников Ассоциации, который 
обеспечивает равновесный, оптималь-
ный и сбалансированный рост отрасли в 
целом; 

1.4. создания институциональ-
ной бизнес-инфраструктуры на базе 

интернет-платформы Ассоциации с мас-
совым использованием информационно-
телекоммуникационных технологий мар-
кетингового продвижения результатов 
НИОКР, которая выполняет функции нако-
пления, распределения и использования 
результатов НИОКР в соответствии с ры-
ночными механизмами, путем привлечения 
широких масс дизайнеров-модельеров, 
конструкторов, технологов и научной мо-
лодежи к участию во внедрении результа-
тов НИОКР Подпроекта в производство;

1.5. проведения �as�io�-конкурсов мо-�as�io�-конкурсов мо--конкурсов мо-
делей одежды, разработанных участника-
ми Ассоциации, организации постоянно 
действующих международных промыш-
ленных ярмарок;

1.6. создания совершенно новой си-
стемы распространения информации и 
выстраивания коммуникаций участников 
Ассоциации, интеграции ее с электронной 
торговой площадкой Ассоциации;

1.7. предоставления участникам Ас-
социации возможности использования 
эффективных инструментов и сервисов 
интернет-платформы. Создание на плат-
форме веб-сервисов для конструирования 
и проектирования моделей изделий c ис-c ис- ис-
пользованием веб-интерфейсов 3� – ска-� – ска- – ска-
нирования. 

1.8. повышения качества производи-
мой участниками продукции гражданского 
и военного назначения за счет профессио-
нального подхода к построению конструк-
ций одежды (лекал) и технологической 
документации для качественного прове-
дения процедур закупок в онлайн режиме, 
используя портал закупок Ассоциации;

1.9 быстрой и качественной разработ-
ки новых видов форменной, спортивной, 
корпоративной одежды для министерств 
и ведомств, акиматов и государственных 
учреждений путем использования веб-
сервисов;

1.10. увеличения объемов отечествен-
ного производства и повышения доходов 
предприятий-производителей путем уча-
стия в выполнении крупных спец. заказов 
металлургических предприятий РК, мини-
стерства обороны РК, противопожарной 
службы, спец. подразделений и служб 
ЧС (пожарников) на разработку и постав-
ку защитной одежды на основе единых 
электронных лекал и технологической до-
кументации в составе Ассоциации;

1.11. снижения цены и сокращения сро-
ков исполнения заказов за счет реальной 
оптимизации процессов закупки, транс-
портировки и хранения, проектирования, 
бережливого производства, рекламы и 
продвижения, продаж товаров и услуг в 
сетях интернет платформы;

1.12. онлайн обучения предприятий и 
организаций партнеров пользованию сер-
висами платформы, содержащими наи-
более передовые методы маркетинга и 
продаж в сфере: образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, индустрии стро-
ительства, обороны, правоохранительных 
органов, нефтегазовой сферы и т. п. в во-
просах обеспечения поставок качествен-
ной казахстанской продукции.

2. Поэтапное увеличение социальной 
ответственности бизнеса, направленное 
на улучшение благосостояния населения, 
с целью создания продуктов, конкурент-
ных на внутреннем и внешнем рынках.

Мынбаев М. Т., канд.техн.наук, 
проф. Ассоциации «San Alemi»

Ассоциация «San Alemi» -  
интегратор внедрения 

инновационных технологий на 
предприятиях легкой промышленности 
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Бүгінгі таңда әлемдік 
экономиканың қызу бәсекелестік 
алаңында жеңіл өнеркәсіп 
саласының алар орны ерекше. 
Біз бұл мақаламызда мемлекеттің 
қарқынды дамуына серпін 
беретін, осы маңызды, өзекті 
салаға арнап маман даярлап 
отырған Қазақ технология және 
бизнес университетінің «Жеңіл 
өнеркәсіп технологиясы және 
Дизайн» кафедрасының білім 
берудегі әлеуеті және ондағы 
мамандықтардың ел өміріндегі 
әлеуметтік, экономикалық 
маңызы туралы сөз етпекпіз. 
Адамдардың күнделікті тұтыну 
қажетін қамдайтын, әлеуметтік 
және экономикалық маңызға 
ие жеңіл өнеркәсіп саласын да-
мытуға әлемнің көптеген елдері 
бүгінгі күні ерекше басымдық 
беріп отыр. Жеңіл өнеркәсіптің 
үлесі АҚШ, Италия, Германия, 
Қытай, Португалия, Түркия 
сияқты дамыған елдерде 12-20 
пайызды құраса, Қытай, Үндістан, 
Түркия, тіпті іргедегі Қырғызстан 
мен Өзбекстан мемлекеттері 
табысының қомақты бөлігін 
жеңіл өнеркәсіп тауарларының 
экспортынан түсіруде. Бұл мем-
лекеттермен салыстыра қарасақ 
қазіргі таңда Қазақстандағы қайта 
өңдеу өнеркәсібі саласындағы 
жеңіл өнеркәсіптің үлесі көңіл 
көншітпейтіні анық. Арнайы 
жүргізілген зерттеулердің 
қорытындысы бойынша, 
еліміздегі жеңіл өнеркәсіп тау-
арларына деген жыл сайынғы 
сұраныс 5-6 миллиард АҚШ 
доллар көлемінде болған. Осы 
тауарлардың басым бөлігі им-
порт есебінен жабылып отыр. 
Бұл үлкен көлемді қажетті 
сұранысты өз өндіріс есебімізден 
жабуға құлшынғанымыз жөн-ақ. 
Ал Қазақ елі кеш болса да бұл 
салаға соңғы жылдары көңіл 
бөліп, қам жасап жатқаны көңіл 
қуантады. Себебі Қазақстанда 
жеңіл өнеркәсіптің табысты да-
муы үшін қолайлы жағдайлар 
мен алғышарттар мол. 

Қазіргі таңда Қазақстанда 

Қазақстанның жеңіл өнеркәсіп саласына 
қажетті мамандарға сұраныс жоғары

мемлекеттік қолдаумен көптеген 
жеңіл өнеркәсіп саласындағы 
кәсіпорындар жұмыстарын жан-
дандырды. Қазақстанның жеңіл 
өнеркәсібінде шығарылатын 
тауарлар құрылымында тоқыма 
бұйымдары өндірісі 51% -ды, тігін 
өнеркәсібі - 38% және былғары 
мен оған жататын бұйымдар 
өндірісі 11% құрайды. Жеңіл 
өнеркәсіптің қолданыстағы 
кәсіпорындарының саны 2018 
жылғы 1 қыркүйектегі мәлімет 
бойынша 983 өнім өндіруші 
тіркелген, оның ішінде 11 ірі, 29 
орта және 943 шағын кәсіпорын 
бар екен. Қазақстанның жеңіл 
өнеркәсібінің жақсы шикізат ба-
залары бар. Біздің елде мақта, 
жүн, табиғи былғары мол.

Жеңіл өнеркәсіптің 13 саласы 
бар. Оның негізгілері - тоқыма, 
тігін, мақта, былғары, тері илеу 
салалары. Ол басқа салалармен 
және салааралық кешендермен 
тығыз байланысқан. Мәселен, 
тоқыма өнеркәсібін алып айтсақ, 
негізінен ауыл шаруашылық 
өнімдерін пайдалана отырып, 
ол мақта, жүн, зығыр, жібек ма-
талары мен тоқыма өнімдерін, 
киіз шығарады. Оларды өсімдік 
(мақта, зығыр) немесе жану-
арлар (жүн, жібек) өнімдерінен 

химиялық талшықтар қоса оты-
рып жасайды. Ендеше, көпшілік 
халықтың күнделікті тұрмысымен 
тығыз байланысып жатқан жеңіл 
өнеркәсіп саласының өнімдері 
адамдарға сапалы, сан түрлі, 
әдемі-жарасымды болғаны аб-
зал. Былайша айтқанда киген 
киіміңіз сәнді болумен қатар, 
қыста тоңдырмайтын, жазда 
ыстықтатпайтын сапалы болуы 
керек. Тоқыма талшықтардан жа-
салынып алынған иірім жіптердің 
және жіптердің өңдеу үдерісінде, 
олардың нақты ұзындығы, 
беріктігі, созылғыштығы, 
сызықтық тығыздығы және 
иілгіштігі, ылғал сақтағыштығы 
болуы қажет екен. Сондай-
ақ, киімде ыңғайлы (жылу 
өткізгіштік, су өткізгіштік, ауа 
сіңіргіштік) және сыртқы ортаның 
(түстік тұрақтылық) шарты-
на қарсыласуын қамтамасыз 
ететін физикалық қасиеттері 
тұрақты болу керек. Бұның 
барлығы мөлшерге сай өлшемді 
болу үшін арнайы мамандық 
иесінің қадағалауы мен сарап-
тауы қажет болады. Сондықтан 
халықтың қалауын толық 
қанағаттандыратын өнім өндіру 
үшін, сол салада жұмыс жасай 
алатын білікті мамандар қажет 

болатыны сөзсіз. 
Бүгінгі заманның тала-

бына сай келетін, қоғамда 
жауапкершілігі зор, сұранысы 
жоғары мамандарды даяр-
лап отырған Қазақстандағы 
жоғары оқу орындарының бірі 
Қазақ технология және бизнес 
университеті. Осы жоғары оқу 
орнының «Жеңіл өнеркәсіп техно-
логиясы және Дизайн» кафедра-
сы өздерінің түлектеріне жеңіл 
өнеркәсіп бұйымдарының тех-
нологиясы және құрастырылуы, 
жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын 
көркемдік безендіру және үлгілеу, 
сәулет дизайны, графикалық ди-
зайн, өндірістік дизайн, костюм 
дизайны салалары бойынша 
білім беріп келеді.

Бұл мамандықты 
меңгерген жастар оқу ор-
нын аяқтаған соң инженер-
технолог, жеңіл өнеркәсіп 
және тоқыма бұйымдарының 
кәсіпорындарында, өндірістік 
зертханаларда, жеңіл өнеркәсіп 
және тоқыма бұйымдары 
өндірістері өнімдерінің стан-
дарттары мен сертификациясы 
орталықтарында жұмыс істей ала-
ды. Сәулет дизайны, графикалық 
дизайн, өндірістік дизайн, костюм 
дизайны салаларының да жұмыс 
істеу ауқымы үлкен және қоғамда 
сұранысқа ие мамандықтар 
болып саналады. Мәселен, 
Сәулет дизайны - қалалық, 
ауылдық, саябақтық орталарды 
көріктендіруді және қоғамдық 
ғимараттардың ішкі кеңістіктері, 
жабдық пен жиһаз т.б заттардың 
әсемдігіне жұмыс жасайды. 
Графикалық дизайн - графикалық 
символдар, сауда белгілері, 
фирмалық стильдер, визуалдық 
коммуникациялар жүйелері, 
иллюстрациялар, кітаптарды 
безендіру мен түрлі жарнамалық 
жұмыстарға арналған.

Өндірістік дизайн - жап-
пай өндіруге арналған зат-
тар, бұйымдар және олардың 
кешендері, аз сериялы зат-

тар мен бұйымдар өнімдерінің 
дизайындық талабын 
қанағаттандырса, Костюм ди-
зайны көпшілікке арналған киім 
сұрыптамасы, ұсақ сериялы және 
дара тігін өнімдері, үлгілер топта-
масын, костюм аксессуарларын 
жобалауды мақсат етеді. 

Бұл салалардың әрқайсысына 
жеке-жеке тоқталып, тереңдетіп 
жазар болсақ, адамдар тұтынатын 
осы қарапайым өнімнің өндірілу, 
дайын өнімге айналу процесі 
анағұрлым күрделі екеніне көз 
жеткізе түсеміз. Ал мұндай сан-
салалы, күрделі мамандықты 
студенттерге ұғымды, түсінікті 
етіп үйретуде, қазіргі жаһандану 
кезеңіндегі білім көшінен, заман 
талабынан қалмай білім беруде 
білікті ұстаздар ауадай қажет. Ен-
деше, бұл талапқа да оқу орнының 
бей-жай қарамағаны анық. Себебі 
«Жеңіл өнеркәсіп технологиясы 
және Дизайн» кафедрасының 
ұстаздары Ресей, Түркия, Қытай 
секілді алыс-жақын шет елдер-
ден және Қазақстанның жоғары 
оқу орындарынан білім алған 
білікті мамандардан құралған. 
Студенттерге өз саласын терең 
білетін, тәжірибелі профессор-
лар мен ғылым кандидаттары 
дәріс оқиды. Осындай нысаналы 
жұмыс нәтижесінде жыл сайынғы 
осы мамандықтар бойынша 
бітірген түлектердің жұмыспен 
қамтылу саны 80% -дан асады 
екен. Бұл Қазақстанның жеңіл 
өнеркәсіп саласының өркендеп 
келе жатқанын және білікті ма-
ман даярланса, оған өндіріс 
орталықтарында сұраныстың 
да жоғары болып отырғанын 
көрсетеді.

         
Өнертану ғылымдарының 

магистрі, 
«ЖӨТжД» кафедрасының 

аға оқытушысы 
Г. Талапқызы,

магистр, аға оқытушы 
А. Ибраева
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IT-конкурс «Yassawi SmartTec�» среди студентов высших учебных 
заведений Казахстана был организован инженерным факультетом 
Кентауского института Международного казахско-турецкого универ-
ситета им. Х. А. Ясави в сотрудничестве с областным управлением 
информатизации, государственной службы и архивов Туркестанской 
области. Целью встречи является разработка новых и уникальных 
способов решения новых проблем с помощью ИТ-технологий, кон-
солидация знаний и опыта молодых людей.

В мероприятии приняли участие около ста студентов со всех ре-
гионов страны таких, как Павлодар, Кокшетау, Нур-�ултан, Караган-�ултан, Караган-ултан, Караган-
да, Семей, Тараз, Алматы, Шымкент, Туркестан.

Партнёром конкурса была IT компания I��ra�t c г. Алматы. Участ-IT компания I��ra�t c г. Алматы. Участ- компания I��ra�t c г. Алматы. Участ-I��ra�t c г. Алматы. Участ- c г. Алматы. Участ-c г. Алматы. Участ- г. Алматы. Участ-
ники конкурса в течение 24 часов выполняли задания от компании 
на тему: Решение коррупционных проблем Казахстана с помощью 
IT.

На 1-ом этапе 32 команды презентовали свои идеи и разработки. 
В финал прошли 6 команд, включая нашу команду с Казахского уни-
верситета технологии и бизнеса.

Команда КазУТБ «E�i�gs» выступила с решением задачи «Раз-E�i�gs» выступила с решением задачи «Раз-» выступила с решением задачи «Раз-

работка анонимного антикоррупционного рейтинг-портала для ву-
зов».

В состав команды входили:
Тлеубаева Арайлым - руководитель команды, преподаватель ка-

федры «ИТ».
Иманбаев Данияр - студент 2-курса специальности «Информа-

ционные системы», группа ИС-181 ТиПО.
Сеитов Чингиз - студент 2-курса специальности «Информацион-

ные системы», группа ИС-182.
Сабыржан Ермахан - студент 1-курса специальности «Информа-

ционные системы», группа ИС-192.
По итогам конкурса наша команда КазУТБ получила номинацию 

«Лучшая презентация» и смарт часы в качестве приза.
Компания I��ra�t так же, как и победителей конкурса, пригласи-I��ra�t так же, как и победителей конкурса, пригласи- так же, как и победителей конкурса, пригласи-

ла наших студентов на 6-месячную оплачиваемую стажировку в г. 
Алматы.

Преподаватель кафедры «ИТ», Тлеубаева Арайлым

Конкурс IT-проектов 
«Hakaton Yassawi SmartTech»

Конкурс научно-исследовательских работ 
студентов АО «Казахский университет техно-
логии и бизнеса» проводится ежегодно с целью 
выявления и поддержки наиболее талантливых 
и творчески активных студентов для стимули-
рования исследовательской работы среди сту-
дентов. Конкурс проводился по дисциплинам, 
преподаваемым на кафедре.

Современные требования к специалистам 
обуславливают особую важность воспитания у 
студентов стойкого познавательного интереса, 
развития аналитического и творческого мыш-
ления.

Система НИРС - одно из важнейших 
средств повышения уровня подготовки спе-
циалистов с высшим профессиональным об-
разованием через освоение в процессе обу-
чения по учебным планам и дополнительно 
основ профессионально-творческой деятель-
ности, методов, приемов и навыков индивиду-
ального и коллективного выполнения научно-
исследовательских работ, развитие способно-
стей к научному творчеству, самостоятельно-
сти.

Цель научно-исследовательской работы 
студентов - состоит в развитии творческих спо-
собностей будущих специалистов и повышении 
уровня их профессиональной подготовки на 
основе индивидуального подхода и усиления 
самостоятельной творческой деятельности, 
применения активных форм и методов обуче-
ния.

В Казахском университете технологии и биз-
неса в г. Нур-Султан с 06.02.20 по 14.02.2020 г. 
кафедра «Технологии и стандартизации» под-
готовила 17 выполненные индивидуально или 
авторским коллективом (не более трех человек) 
работ по четырем специальностям, которые от-
вечают всем конкурсным требованиям.

Оценку работ, представленных на конкурс, 
и подведение итогов конкурса по номинациям 
осуществляли предметные комиссий, органи-
зованные по каждому направлению Конкурса. 
Состав предметных комиссий и кандидатуры 
их председателей утверждался Председателем 
Оргкомитета по представлению деканов фа-
культетов, соответствующих направлении Кон-
курса. В состав предметных комиссий вошли 
научно-педагогические работники КазУТБ.

Шестого февраля 2020 г. прошел 1 тур кон-
курса НИРС с первого по четвертый курс сре-
ди образовательных программ: «Производство 
продуктов питания», «ССиМ», «Биотехнологи-
ческие и смежные науки». Были заслушаны 17 
устных докладов, из них 10 на казахском языке, 

остальные на русском языке.
Итоги конкурса «Самая лучшая НИРС» и 

внутривузовская предметная Олимпиада под-
водила комиссия в составе:

Председатель - к.т.н., асс. профессор, Есыр-
кеп Г. Е.

Члены жюри - асс. проф., к. т. 
н. Жунусова Г. С.; асс. проф., к. т. н.  
Иса П.О.; асс. проф., с. х. н. Мамирова Н. А.

Ответственный за организацию и проведе-
ние конкурса и внутривузовской предметной 
Олимпиады – преподаватель кафедры «ТиС» 
старший преподаватель Карманова Г. К.

По результатам научных работ победи-
телями конкурса признаны следующие ра-
боты:

- по специальности БТ-171 (1) сту-
дентка Амирхан Сымбат на тему «Шай 
саңырауқұлағының (MEDUSOMYCES GISEVI) 
биологиялық белсенділгін зерттеу және оның 
негізінде фитосусын жасауды дамыту»;

- по специальности ТППрод-181 студен-
ты Шопанова Айсулу и Мусина Асемгуль на 
тему «Глютенсіз ұннан жасалған кондитерлік 
өнімдердің технологиясын жасау»;

- по специальности ТППроиз-162 студентка 
Оспанова Анель на тему «Исследование рас-
тительных масел для выработки их холодным 
отжимом»;

- по специальности СиС-171 студентка 
Семиханқызы Әдемі на тему «Халал өнімдерінің 
адам өміріндегі маңыздылығы».

Призерами конкурса признаны работы 
- По специальности БТ-171 (1) студентки 

Хасенова Ботакоз на тему «Тағамдық қоспалар 
мен ГМО-ның адам денсаулығына әсерін зерт-
теу», студентка БТ-171 Ордан Гульжайнар на 
тему «Кәдімгі адыраспан (PEGANUM HARMALA 
L.) өсімдігінің алкоидтарының биологиялық 
белсенділігі». 

- По специальности ТППрод-171 студент 
Камильев Таир на тему «Бие сүті негізінде 
өндірілетін қантсыз сүтті шоколад», студент-
ки ТППрод-181 Сабыр Айжан, Дауренбеко-
ва Айгерім на тему «Бие сүті мен қымыздың 
табиғи жайылымдар жағдайына байланысты 
құрамының ерекшеліктері». 

- По специальности ТППроиз-162 студентка 
Аятхан Фатима на тему «Разработка технологии 
нового продукта для коррекции рационов пита-
ния для детей», студент ТППроиз-171 Алимбай 
Асыл на тему «Разработка технологии продук-
тов на основе поли злаковых культур». 

- По специальности СиС-191 студентка 
Ыбраева Жанерке на тему «Сүт өнімдеріндегі 

ХАССП жүйесінің сыни нүктелерін анықтау» и 
студент СиС-192 Абашидзе Латифбек Фарма-
нович на тему «Анализ эффективности приме-
нения системы качества с применением прин-
ципов ХАССП в общественном питании».

А 14 февраля 2020 г. состоялась внутриву-
зовская студенческая предметная олимпиада 
среди образовательных программ: «Производ-
ство продуктов питания» и «ССиМ».

Целью проведения олимпиады – является 
выявление и развитие творческих способно-
стей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности у обучающихся, создание необ-
ходимых условий для поддержки одаренных 
студентов, распространение и популяризация 
научных знаний к выбранной профессии.

Олимпиада состояла из 2 туров:
1) теоретический тур с использованием те-

стовых заданий в матричной форме;
2) практический тур – выполнение лабора-

торных заданий.
Победителями предметной олимпиады 

признаны следующие участники:
1 место – студенты ТППрод-171 Камильев 

Таир, СиС-182 Бакытова Аида.
2 место – студентки ТППрод-171 Шопанова 

Айсулу, СиС-171 Семиханқызы Әдемі
3 место – студенты ТППроиз-162 Оспано-

ва Анель, ТППрод-181 Дауренбекова Айгерим, 
СиС-191 Ыбраева Жанерке.

По итогам всех туров предметной олимпиа-
ды студенты показали отличные результаты, ко-
торые по сравнению с прошлым учебным годом 
выше на 21%.

ст. преподаватель кафедры «ТиС» 
Карманова Г. К.

НИРС по инновационной технологии пищевой 
и перерабатывающей отрасли
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�OVI�-19 деген атауға ие болған 
жаңа коронавирус 2019 жылы, желтоқсан 
айының ортасында орталық Қытайда 
орналасқан Хубэй провинциясына кіретін 
Ухань қаласының Хуанань жануар мен теңіз 
өнімдері базарында болған тұрғындары 
түсініксіз пневмонияға шалдыққаны 
анықталды. 

Ғалымдар оған жаңа коронавирус деген 
анықтама беріп отыр. Бұл латын тілінен 
crow�s (тәж) немесе �alos (шеңбер) деген 
сөздерінен пайда болған атау. Өйткені, 
коронавирус микроскоппен қарағанда, осы 
екеуінің қосындысын еске түсіреді. Бұл 
вирустар тобына адамға зиянын тигізетін 
бірнеше түр кіреді. Олардың бірі тұмауға 
шалдықтырса, өзгелері жарқанаттар мен 
түйелерден және жануарлардан кездесіп, 
бүгінде ғылымда SARS (Ауыр әрі өткір 
респираторлық синдром) және MERS 
(Таяу Шығыс респираторлық синдромы) 
деген акрониммен белгілі болып отыр.

Бұл жұмбақ вирус қалай тарайды?
Коронавирус респираторлы вирус 

болып табылады. Ол инфицирленген 
адаммен қарым-қатынаста болғанда, 
оның тыныс алу жолдарынан бөлінетін 
тамшылары, мысалы жөтелгенде, 
түшкіргенде, сілекей тамшылары немесе 
мұрын бөлінділері  арқылы тарайды. 

Сондықтан да түшкіргенде және жөтелген-
де мұрын мен ауызды шынтақтың бүгілген 
жерімен немесе майлықпен жабу қажет. 
Содан кейін майлықты жабық контейнерге 
тастау керек. Сонымен қатар, �OVI�-
2019 вирусының заттардың бетінде  өмір 
сүру ұзақтығы әлі нақты анықталмаған, 
сондықтан адамға жұғуына жол бермеу 
үшін қарапайым дезинфекциялаушы 
заттарды қолдану керек.

Симптомдары қандай?
Бұл вирус түріне тән симптомдар – 

тұмаурату, бас ауруы, жөтел және дененің 
қалшылдауы. Сонымен қатар, АҚШ-
тың Ауруларды бақылау және олардың 
алдын-алу орталығының мәлімдеуінше, 
коронавирустың едәуір қауіпті түрін 
жұқтырғандар демігеді, қалтырайды, ал 
ауруы асқынған жағдайда пациенттер 
пневмонияға шалдығуы мүмкін.

Мен өзімді, жақындарымды қалай 
қорғай аламын?

Респираторлы және жеке гигиена 
ережелерін сақтау барлығына маңызды  
болып табылады. 

Үнемі қолыңызды сабынмен - 
кемінде 30 секунд бойы жуыңыз.  

Қоғамдық орындарда түшкіріп не-- 
месе жөтеліп жүрген адамдардан минимум 

1 метр ара-қашықтықты сақтаңыз.
Қолдарыңызбен көздеріңізді, - 

мұрныңызды және аузыңызды ұстамаңыз, 
себебі көптеген заттардың бетін 
қолдарымызбен ұстаймыз.

Дене қызуыңыз жоғары, жөтел - 
және тыныс алудың нашарлауы  болса, 
дереу жедел жәрдем шақырыңыз. 

Үйде отырғанда салауатты - 
өмір салтын ұстанып, толыққанды ұйқы, 
денсаулыққа пайдалы өнімдер және 
үй жағдайында физикалық жаттығулар 
жасаңыз.

Үй-жайды жиі желдетіңіз (күніне - 
3-4 рет 15 минуттан). Құрамында хлор бар 
заттарды қолдана отырып үйге күніне екі 
рет ылғалды жинау жүргізіңіз.

Аса қажеттілік болмаған жағдайда - 
үйден шықпаңыз, адамдар көп жинала-
тын орындарға бармаңыз. Үйден шығар 
алдында медициналық бетперде тағып, 
антисептиқалық құрал алуды ұмытпаңыз.

Сабыр сақтаңыз, себебі кез-- 
келген алаңдаушылық, мазасыздық және 
қорқыныш - сіздің ағзаңыз үшін стресс. 
Жағымды ойларға бөленіп, жақсы көңіл-
күйде болыңыз.

Коронавирустық инфекция бой-- 
ынша шынайы ақпаратты тек Үкіметтің, 
Денсаулық сақтау министрлігінің және 
әкімдіктердің ресми сайттарынан, сондай-

Коронавирус 
індеті туралы біз не білеміз?

ақ coro�avirus2020.kz сайтынан қараңыз.

Аурудың ауыр ағымы кімде болуы 
мүмкін?

�OVI�-2019 адам ағзасына қалай 
әсер ететіні туралы толық ақпарат әзірге 
болмағандықтан, аурудың ауыр ағымы 
тәуекел дәрежесі жоғары топтағы қарттар 
және ауыр созылмалы аурулары бар 
кез келген жастағы адамдар; тыныс алу 
жолдары ауруларымен, аутоиммунды, 
жүрек-қан-тамыр ауруларымен, қант 
диабетімен, онкологиялық аурулармен 
ауыратын адамдарда анықталуы мүмкін. 

Бұл індеттің емі бар ма?
Бұл вирусқа тосқауыл қоятын вакцина 

әлі жасалған жоқ. Демек, бұл індеттің кәдімгі 
тұмауға қарағанда адам денсаулығы үшін 
әлде қайда қауіпті. Сондықтан, дерттің 
кең тарауына жол бермеу мақсатында 
коронавирусты жұқтырғандар ауруханалар 
мен үйлерінде оқшауланады. Ал, оның 
симптомдары ауруды жеңілдететін және 
лихорадкаға қарсы дәрілермен емделеді. 
Тағы да есіңізге саламыз: егер сізде 
немесе жақындарыңызда ЖРВИ белгілері 
бар болған жағдайда (дене қызуы, жөтел, 
тамақтың ауруы немесе қышуы, қалтырау), 
өзін-өзі емдеумен айналыспай, үйіңізге 
учаскелік дәрігерді немесе жедел жәрдем 
шақырыңыз (103).
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Поверь, милый друг, счастливые дни нас ждут,
Эта болезнь, эти ненастья вдруг куда-то навсегда уйдут,
Потерпи, придёт время, всё зацветёт вокруг,
Границы откроются и расширится наш круг.

Мир изменится и люди добрее станут,
Друг-другу улыбку, комплименты дарить не устанут,
Воровать, обижать, кидаться громкими словами перестанут,
Этот вирус объединит все страны, они друзьями станут. 

Будем помнить каждого, кто отчаянно боролся,
Тех, кто к родным, близким, так и не вернулся.

Тех, кто строил свои планы и о будущем мечтал,
Верил, молился, надеялся и ждал.

Этот вирус всем преподнёс большой урок,
Без него нам всё было так не впрок.
Ценности жизни мы осознавать вдруг стали,
Заботиться о старших, спасателей в белых халатах зауважали.  

А сейчас, мой друг, сиди дома с родными и не гуляй,
Чаще мой руки, вместе с семьёй своей пей чай,
Готовь разные блюда, учись, тренируйся, других вдохновляй,
Но главное помни: правила карантина, ты не нарушай!

Качество окружающей среды определяет самое дорогое для 
человека – здоровье. Преобладающий ныне потребительский 
подход к природе может привести к кризисной экологической 
ситуации, при которой возникнет угроза здоровью человека. 
Предупредить негативное развитие событий одной лишь 
системой высшего специального образования невозможно. 
Казахский университет технологии и бизнеса использует 
все многообразные формы для формирования личности, 
адаптированной к современным условиям, понимающей 
целостность мира, свое место и задачи в нем. Для этого 
используется экологическое просвещение для формирования 
общей экологической культуры и экологической 
ответственности человека за свои действия по отношению 
к природе, экологическое образование для формирования 
у человека интеллектуальной профессиональной 
способности оценивать степень антропогенного воздействия 
на окружающую среду и принимать превентивные меры по 
предотвращению негативного влияния. Предусмотрена 

экологизация подготовки специалистов всех профилей 
университета, принцип всеобщности и непрерывности 
экологической подготовки каждой из специальностей, что 
осуществляется введением в действие соответствующего 
плана. Элемент послевузовского экологического образования 
реализуется через магистратуру и через систему повышения 
квалификации. Выпускники этой специальности работают в 
государственных учреждениях, государственных контрольно-
надзорных органах, на предприятиях различных отраслей 
промышленности, продолжают образование за рубежом.

Проблемы охраны и защиты окружающей среды в 
Казахстане остается главной, приоритетной задачей и 
определяющая роль в их решении остается за специалистами 
в области охраны и защиты окружающей среды и Казахский 
университет технологии и бизнеса работает над повышением 
их качества.

 А. А. АхАевА, старший преподаватель кафедры 
«химия, химическая технология и экология»           

КУБЕКОВА С. К.

Экологическое образование в Казахском 
университете технологии и бизнеса


